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Raimo Hakola

Jeesus-lapsi ja maailmanpolitiikan muutokset

Kertomukset Jeesuksen syntymästä ovat legendanomaisia, mutta niiden sadunomaisen tunnelman alta 
löytyy viittauksia ajanlaskun alun poliittiseen tilanteeseen. Jeesus syntyi maailmaan, jossa ensin hellenis
tinen ja myöhemmin roomalainen kulttuuri kohtasivat juutalaisen kulttuurin. Artikkelissa käsitellään sitä, 
mitä arkeologia paljastaa uusien kulttuuristen vaikutteiden ja juutalaisuuden kohtaamisesta Jeesuksen 
kotiseudulla, millaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen Jeesus syntyi ja miten uusi maailmanpoliittinen 
tilanne näkyi varhaiskristittyjen kuvauksissa hänen syntymästään. Maailmanpolitiikan muutokset autta
vat ymmärtämään, kuinka monet joulukertomusten tutut piirteet tarjosivat vaihtoehdon Rooman impe
riumin viralliselle propagandalle.  

K 
reikkalaisen kulttuurin ja erilaisten itä-
maisten vaikutteiden sekoitus – helle-
nismi – levitti vaikutustaan Palestiinaan 

Aleksanteri Suuren (356–323 eKr.) valloituk-
sista lähtien. Eri kulttuurien kohtaaminen sujui 
usein vähitellen ja rauhanomaisesti, mutta risti-
riidoilta ei kokonaan vältytty. Jerusalemissa sai 
alkunsa 170-luvulla (eKr.) kapina, jonka kan-
nattajat vastustivat liian pitkälle menevää hel-
lenisoitumiskehitystä. Kapinaa seuranneiden 
poliittisten levottomuuksien jälkeen juutalaiset 
onnistuivat lopulta luomaan kuningaskunnan, 
joka pysyi itsenäisenä lähes sadan vuoden ajan 
(n. 140–63 eKr.). 

Uuden kuningaskunnan valtapiiri levisi myös 
Jeesuksen kotikulmille. Jeesuksen kotipaikka 
oli alun perin Nasaret, josta hän muutti julkisen 
toimintansa alussa Galilean järven rannalla si-
jaitsevaan Kapernaumin kylään. Kapernaumis-
ta noin 10 kilometriä lounaaseen sijaitsi Mag-
dalan kaupunki, jossa viime vuosina on tehty 
merkittäviä arkeologisia löytöjä. Yksi Jeesuksen 
naispuolisista seuraajista, Magdalan Maria, oli 
kotoisin tästä kaupungista. 

Magdalan kaivaukset ovat tuoneet esiin en-
simmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskumme 
alkua rakennetun kaupungin, joka noudattaa 
hellenististä kaupunkisuunnittelua (KUVA 1 ja 2) 
(1,2). Kaivauksissa on paljastunut vesijohtojen 

KUVA 1. Magdalasta löytynyt pylväin koristeltu suih-
kulähdehuone; samanlaisia rakennuksia on löydet-
ty hellenistiseltä ajalta esimerkiksi Vähästä-Aasiasta. 
Kuva: Raimo Hakola, julkaistu Magdala Projectin joh-
tajan Stefano De Lucan luvalla.
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ja kanavien järjestelmä, joka palveli julkista kyl-
pyläkompleksia. Kylpylästä on löydetty muun 
muassa lattian alle sijoitettujen tulisijojen 
avulla lämmitetty lämmin huone  (caldarium) 
sekä useita erilaisia altaita. Kaupungin yksityis-
asunnoissa oli mosaii kein koristeltuja lattioita, 
jotka sisältävät hellenistiselle ajalle tyypillisiä 
koristeaiheita. Kaivauksissa löydetty, hyvin 
suunniteltu satama todistaa oikeaksi antiikin 
lähteissä esiintyvät hajanaiset maininnat, joi-
den mukaan Magdala oli merkittävä paikalli-
sen kalanjalostusteol lisuuden keskus. Monet 
Jeesuksen opetuslapsista olivat kalastajia, joten 
on mahdollista, että he ovat tuoneet saaliinsa 
jatkojalostusta varten Magdalaan. 

Magdalassa oli juutalaisen yhteisön kokoon-
tumistila, synagoga. Rakennus on ensimmäi-
nen Galileasta löydetty Jeesuksen aikana käy-
tössä ollut synagoga. Magdalan synagogan kal-
taiset rakennukset ovat toimineet paikallisen 
yhteisön kokoontumistiloina, joita on käytetty 
monenlaisiin tarkoituksiin. Varhaiset synagogat 
muistuttavat hellenistisestä maailmasta tunnet-
tuja kansankokouksen kokoontumistiloja, jois-
ta käytettiin nimitystä buleuterion (3). Mag-
dalan synagogayhteisön vauraudesta todistavat 
laastille maalatut, roomalaista maalaustyyliä 
jäljittelevät seinämaalaukset ja geometrisiä ku-
vioita sisältävät lattiamosaiikit. Synagogasta on 

KUVA 2.  Magdalasta 
löytynyt käymälä. 
Julkiset käymälät olivat 
tärkeitä sosiaalisen 
kanssakäymisen paik-
koja rooma laisessa 
maailmassa. 
Kuva: Raimo Hakola, 
julkaistu Magdala Pro-
jectin johtajan Stefano 
De Lucan luvalla.

löytynyt suorakaiteen muotoinen, neljän jalan 
varassa seisova pöydän muotoiseksi kaiverrettu 
kivi. Pöytää on käytetty mahdollisesti alustana 
lukupulpetille, jota on käytetty, kun synago-
gassa on luettu juutalaisten pyhiä kirjoituk-
sia. Ainoa vastaavanlainen kivilöytö on tehty 
myöhäis antiikin aikaisesta synagogasta hieman 
Magdalan pohjoispuolelta Horvat Kurin kyläs-
tä, jonka kaivauksissa Helsingin yliopiston teo-
loginen tiedekunta on mukana (4).

Magdalan kaivaukset osoittavat, että ensim-
mäisellä vuosisadalla (eKr.) Galileassa oli väes-
töä, joka yhdisti luontevasti juutalaisen uskon 
hellenistisiin kulttuurisiin vaikutteisiin. Vaikka 
juutalaisten kuningaskunta oli saanut alkunsa 
kapinasta vieraita kulttuurivaikutteita vastaan, 
erityisesti yhteiskunnan juutalainen eliitti 
omak sui monilla elämänalueilla vai kutteita 
ajan globaaleista virtauksista. Juutalaista uskoa 
ja kreikkalaisperäisiä vaikutteita ei aina pidetty 
toisensa poissulkevina, vaan ainakin osa väes-
töstä oli kotonaan uudessa monikulttuurisessa 
ympäristössä. 

Palestiina osaksi Rooman valtapiiriä

Itsenäisen juutalaisen kuningaskunnan olemas-
saolo päättyi, kun sotapäällikkö Gnaeus Pom-
peius Magnus (106–48 eKr.) liitti Palestiinan 
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alueen entistä kiinteämmin Rooman valtakun-
nan valvontaan vuonna 63 eKr.  Alueen rooma-
laistumiskehitys sai vauhtia, kun Herodes Suu-
resta (hallituskausi 37–4 eKr.) tuli Rooman 
vasallikuningas. Herodeksella oli läheiset siteet 
Roomaan ja erityisesti keisari Augustukseen 
(hallituskausi 27 eKr–14 jKr.). Herodeksen 
jälkimainetta on sävyttänyt Matteuksen ker-
tomus Herodeksen toimeenpanemasta Betle-
hemin lastenmurhasta (Matt. 2:16–18). Ker-
tomukselle ei kuitenkaan löydy tukea mistään 
muista antiikin lähteistä, ja se lienee syntynyt 
tarpeesta kertoa Jeesuksen selvinneen lapsena 
samanlaisesta vainosta kuin Mooses, joka pe-
lastui faraon toimeenpanemasta juutalaisten 
poikalasten surmaamises-
ta (2. Moos. 1:15–22). 
Vastaavia tarinoita kerrot-
tiin muista antiikin suur-
miehistä. On historian 
ironiaa, että esimerkiksi 
perheenjäse niään sur-
mauttanut ja vanhempa-
na vainoharhaiseksi tullut 
Herodes muistetaan hirmuteosta, johon hän 
tuskin koskaan syyllistyi. Arkeo loginen todis-
tusaineisto on laajentanut kuvaa Herodeksesta, 
joka oli aikaansaava hallitsija ja innovatiivinen 
rakennuttaja. 

Ensi töikseen Herodes muutti Samarian kau-
pungin Sebaste-nimiseksi roomalaiseksi kau-
pungiksi. Sana Sebastos (”kunnianarvoisa”) 
oli latinankielisen Augustus-nimen kreikan-
kielinen vastine, jota alettiin käyttää monien 
kaupunkien nimenä Rooman valtakunnan itä-
osissa sen jälkeen, kun Augustus oli julistettu 
keisariksi vuonna 27 eKr. Välimeren rannalle 
Herodes rakensi keisarin mukaan nimetyn 
kaupungin Kesarean, jonka sataman nimeksi 
hän antoi Sebastos (KUVA 3). Sataman aallon-
murtajan torneista suurin nimettiin Augustuk-
sen vaimon, Livian, pojan Drusuksen mukaan, 
jonka Augustus oli ottanut ottopojakseen. Se-
bastoksen sataman sisääntuloväylää vastapäätä 
rakennetulla keinotekoisella tasanteella sijaitsi 
Augustuksen ja Rooman kaupungin suojelus-
jumalattaren Roman temppeli, joka näkyi kauas 
merelle (3).

Sepforiksen ja Tiberiaan 
perustaminen Galileaan

Herodes Suuri ei hallitusaikanaan ulottanut 
rakennustoimiaan Jeesuksen kotiseudulle 
Ga li leaan. Hänen kuolemansa jälkeen Gali-
lean hallitsijaksi tuli yksi hänen pojistaan, 
neljännesruhtinas Herodes Antipas (hallitsi 
4  eKr.–39 jKr.). Antipas sijoitti ensin hallitus-
alueensa pääkaupungiksi Sepforiksen, joka si-
jaitsi vain noin viiden kilometrin päässä Jeesuk-
sen lapsuuden ja nuoruuden aikaisesta kotikau-
pungista Nasaretista. Sepforiksen pääosin juu-
talainen väes tö oli roomalaismielisempää kuin 
kaupunkia ympäröivän Galilean maaseudun 

väestö. Kaupungin asuk-
kaat olivat haluttomia liit-
tymään vuosien 66–70  jKr. 
kapinaan Roomaa vastaan, 
mistä johtuen muut galilea-
laiset halusivat tuhota kau-
pungin. Roomalaismyön-
teinen asenne näkyy Sepfo-
riksessa vuosien 67/68 jKr. 

aikana lyödyissä kolikoissa, joissa kaupungista 
käytetään kreikankielisiä nimityksiä Neronias ja 
Eirenopolis. Edellinen on kunnianosoitus keisari 
Nerolle ja jälkimmäinen tarkoittaa rauhan kau-
punkia. Herodes Antipas siirsi vuonna 19 jKr. 
hallintoalueen sa pääkaupungin Galilean järven 
rannalle perustamaansa uuteen kaupunkiin, 
joka sijaitsi noin kahdeksan kilometrin päässä 
Magdalasta. Kaupungin nimi – Tiberias – ker-
too, että Antipas rakensi kaupungin kunnioit-
taakseen Augustuksen jälkeen valtaan noussut-
ta keisari Tiberiusta (hallituskausi 14–37 jKr.). 
Juutalaisen histo rioitsija Josefuksen mukaan 
Antipas rakennutti Tiberiaaseen stadionin, 
torin eli forumin, hallintopalatsin ja mahdol-
lisesti myös kylpylän, jossa voitiin hyödyntää 
Tibe riaan kuuluisia rikkipitoisia lämpimiä vesi-
lähteitä. Josefuksen mukaan Antipaan rakenta-
massa palatsissa oli eläinaiheisia koristeita, mitä 
pidettiin tuolloin juutalaisen lain vastaisena. 
Tämä johti osaltaan siihen, että palatsi poltet-
tiin juutalaissodan aikana.

Edellä esitelty arkeologinen ja kirjallinen 
lähdeaineisto osoittaa, kuinka ensin hellenisti-
nen ja myöhemmin roomalainen kulttuuripiiri 
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On historian ironiaa, että 
esimerkiksi perheenjäseniään 
surmauttanut ja vanhempana 
vainoharhaiseksi tullut Herodes 
muistetaan hirmuteosta, johon 
hän tuskin koskaan syyllistyi.
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ulotti vaikutuksensa Jeesuksen kotiseudulle 
ajanlaskun taitteessa. Uudenlainen yhteiskun-
nallinen ja kulttuurinen todellisuus heijastui 
siihen, miten varhaiskristityt ymmärsivät us-
konsa Jeesukseen Jumalan Poikana ja maailman 
Vapahtajana ja miten he tästä uskostaan muille 
kertoivat. 

Ja syntyi Neitsyt Mariasta… 

Jeesuksen ja hänen seuraajiensa julistus nousi 
Vanhassa testamentin pohjalta, mutta monet 
juutalaiset uskonnolliset käsitykset saivat uu-
den merkityksen, kun niitä verrattiin kreik-
kalaisroomalaisessa kulttuuripiirissä yleisiin 
uskomuksiin. Tämä näkyy myös kertomuksis-
sa Jeesuksen syntymästä. Raamatuntutkimuk-
sessa on jo pitkään huomattu, kuinka huomat-
tavasti Matteuksen (Matt. 1–2) ja Luukkaan 
(Luuk. 1–2) kuvaukset Jeesuksen syntymästä 
eroavat toisistaan. Kertomuksia on mahdo-
tonta luontevasti yhdistää toisiinsa, eikä nii-
den pohjalta voi hahmotella historiallisesti 
luotettavaa kuvaa Jeesuksen syntymästä (5,6). 

On kuitenkin mahdollista tarkastella sitä, mi-
ten Jeesuksen kertomukset heijastelevat oman 
aikansa kulttuurisia vaikutteita.

Sekä Matteuksen että Luukkaan syntymä-
kertomusten mukaan Maria synnyttää Jeesuk-
sen, vaikka on vielä neitsyt. Nämä ovat ainoat 
Uuden testamentin kohdat, joissa neitseestä-
syntyminen mainitaan. Uuden tes tamentin var-
haisin kirjoittaja, Paavali, ei tätä ajatusta tunne, 
ei myöskään evankeliumeista varhaisin, Mar-
kuksen evankeliumi. Jeesuksen neitseestäsynty-
minen ei ollut osa varhaisimpien Jeesuksen seu-
raajien uskomusmaailmaa, vaan usko siihen on 
syntynyt siinä vaiheessa, kun kristityt alkoivat 
tulkita Jeesuksen elämää omasta kulttuuripii-
ristään tuttujen käsitysten valossa (7). Ajatus, 
että nainen tulee raskaaksi jumalallisen voiman 
vaikutuksesta ilman sukupuoliyhteyttä miehen 
kanssa, oli verrattain yleinen kreikkalais-roo-
malaisessa kulttuurissa. Tämä myytti liitettiin 
kuuluisien kuninkaiden (Romulus, Aleksanteri 
Suuri) tai filosofien (Platon, Pythagoras) syn-
tymään (6). Kertomalla Jeesuksen syntyneen 
neitseestä kristityt korostivat hänen ainutlaa-

R. Hakola

KUVA 3. Herodeksen rakentaman Kesarean kaupunkikuvaan kuului vasemmalla näkyvä palatsi, hevoskilpailuja 
varten rakennettu hippodromi (oik.) ja taustalla näkyvän ristiretkien ajalta peräisin olevan linnoituksen paikalla 
sijainnut satama. Kuva: Jaakko Haapanen, Haapanenphotography. 
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tuisuuttaan hyödyntämällä omassa maailmas-
saan tunnettua kertomusaihetta.

Joulun lapsi ja keisarillinen 
propaganda

Luukkaan kertomuksessa Jeesuksen syntymäs-
tä on monia yhtymäkohtia kreikkalaisrooma-
laisessa maailmassa yleisiin käsityksiin. Luukas 
kertoo Jeesuksen syntymän liittyneen keisari 
Augustuksen toimeenpa-
nemaan yleiseen verol-
lepanoon (Luuk. 2:1). 
Tämän voi ymmärtää 
siten, että Luukas halusi 
lukijansa asettavan Jee-
suksen aikansa globaaliin 
viitekehykseen. Jouluker-
tomuksesta käy ilmi varhaiskristittyjen usko 
Jeesukseen Jumalan Poikana, kun enkeli julis-
taa Marialle Jeesuksen olevan odotettu, Daavi-
din kuninkaalliseen sukuun kuuluva messias ja 
Jumalan Poika: ”Sinä tulet raskaaksi ja synnytät 
pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän 
on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman 
Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen 
isänsä Daavidin valtaistuimen. … Lapsi, joka 
syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan 
Pojaksi.” (Luuk. 1:31–35). 

Puhe Jeesuksesta Juma-
lan Poikana sai uusia mer-
kitysvivahteita roomalai-
sessa maailmassa. Keisari 
Augustuksena myöhemmin 
tunnettu Octavius esiintyi 
ottoisänsä Julius Caesarin 
ainoana laillisena perillisenä ja käytti nimeä 
 C.   Julius Divi Filius Caesar eli C. Julius Caesar, 
Jumalan Poika. Augustuksesta ryhdyttiin käyt-
tämään yleisesti latinankielistä nimitystä Divi 
filius, joka valtakunnan itäisissä osissa kään-
nettiin kreikankielisellä termillä hyios tū theū 
( Jumalan Poika). Muun muassa monet piirto-
kirjoitukset osoittavat, kuinka myöhemmät kei-
sarit käyttivät termiä itsestään ja pyrkivät näin 
esiintymään jumaliksi korotettujen edeltäjiensä 
nimissä ja perustelemaan näin omaa valta-ase-
maansa. Kristittyjen usko Galilean maaseudulta 
kotoisin olevaan Jumalan Poikaan haastoi käsi-
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tyksen keisarista Jumalan poikana tarjoamalla 
sille vaihtoehdon.

Jeesuksen syntymäkertomuksessa esiintyy 
myös toinen termi, joka oli yleinen keisarilli-
sessa ideologiassa. Evankelista Luukas kuvaa 
enkeleiden julistaneen Betlehemissä laumaansa 
vartioineille paimenille: ”Tänään on teille Daa-
vidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja” (Luuk. 
2:11). Kohdassa käytetään pelastajaa tai vapah-
tajaa merkitsevää kreikankielistä sanaa sōtēr, 

jota kreikkalaisessa maailmassa 
käytettiin useiden hädästä pe-
lastavien tai sairaudesta paran-
tavien jumalien lisänimenä. Esi-
merkiksi lääkintätaidon jumalaa 
Asklepiosta kutsuttiin ”kaikkien 
ihmisten pelastajaksi”. Monet 
Aleksanteri Suuren jälkeen tä-

män valtakuntaa hallinneet kuninkaat tunnet-
tiin lisänimellä Sōtēr. Ajanlaskun ensimmäi-
seltä vuosisadalta alkaen termi sōtēr liitettiin 
erityisesti Rooman valtakunnan itäisissä osissa 
monissa piirtokirjoituksissa Rooman keisarei-
hin. Kristityt kuitenkin uskoivat Jeesuksen, ei 
keisarin, olleen todellinen Israelin kansan ja 
koko maailman vapahtaja.

Luukkaan mukaan paimenille ilmestyneet 
enkelit julistivat: ”Jumalan on kunnia kor keuk-

sissa, maan päällä rauha ihmi-
sillä, joita hän rakastaa” (Luuk. 
2:14). Augustuksen lopetettua 
valtakuntaa kuluttaneen sisällis-
osan rauhasta tuli keskeinen osa 
Rooman valtion ideologiaa. Au-
gustus pystytti Roomaan rauhan 
alttarin (Ara Pacis) juhlistaak-

seen valtakunnan sisäistä sopua ja järjestystä. 
Myöhemmät keisarit valmistuttivat kolikoita, 
joiden toisella puolella oli rauhan alttari, ja 
korostivat näin saavutuksiaan rauhan tuojina. 
Se, mikä merkitsi rauhaa Rooman valtaeliitin 
näkökulmasta, ei kuitenkaan merkinnyt rauhaa 
kaikille. Nykyisen Skotlannin alueella rooma-
laisia vastaan tais telleen ja heille tappion kär-
sineen sotapäällikkö Calgasuksen kerrotaan 
todenneen katkerasti, että roomalaiset tekevät 
maasta aution ja kutsuvat sitä rauhaksi. Kristi-
tyt elivät maailmassa, jossa sanottiin vallitsevan 
rauha, mutta heidän kokemuksensa oli toinen. 

Kristityt uskoivat 
Jeesuksen, ei keisarin, 
olleen todellinen 
Israelin kansan ja koko 
maailman vapahtaja.

Kristityt panivat toivonsa 
siihen, että vaatimattomiin 
oloihin syntynyt poikalapsi 
toisi lopulta maailmaan 
todellisen rauhan.
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He panivat toivonsa siihen, että vaatimattomiin 
oloihin syntynyt poikalapsi, joka myöhemmin 
julisti Jumalan valtakuntaa ja joutui roomalai-
sen valtakoneiston teloittamaksi, toisi lopulta 
maailmaan todellisen rauhan.

Lopuksi

Edellä annetut esimerkit osoittavat, kuinka 
monet juutalaisuudesta nousevat ja Jeesus-lap-
seen liitetyt käsitykset oli mahdollista ymmär-
tää vaihtoehtona Rooman valtion viralliselle 
propagandalle. Kristinusko syntyi ja kehittyi 
Rooman valtapiirissä, ja näin kristittyjen usko 

Jeesukseen Jumalan Poikana ja maailman Va-
pahtajana haastoi käsityksen, että keisari oli 
maailmaan rauhan tuonut Jumalan Poika ja Pe-
lastaja. Tämä kristilliseen identiteettiin liittynyt 
vastakulttuurinen korostus on selvästi näkyvis-
sä Marian kiitosvirressä, jonka evankelista Luu-
kas on laatinut Vanhan testamentin esi kuvien 
pohjalta: ”Hänen kätensä on tehnyt mahtavia 
tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät 
ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallan-
pitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Näl-
käiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta 
rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois.” 
(Luuk. 1:51–53.) ■
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