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Kertomus rakentaja Joosefista 

Johdanto ja suomennos: Antti Marjanen 

 

 

Johdanto 

 

Kertomus rakentaja Joosefista (Kert. Joos.) on Jeesuksen isän, Joosefin, elämänvaiheita 

käsittelevä teksti. Pääpaino on hänen vanhuutensa ja kuolemansa kuvauksessa, mutta teksti 

sisältää myös takaumia Joosefin elämän varhaisvaiheisiin, Marian lapsuuteen temppelissä ja 

Joosefin luona, Marian ja Joosefin yhteiselämän alkuun sekä Jeesuksen lapsuuteen. 

 

 

Käsikirjoitukset 

 

Tekstistä Kertomus rakentaja Joosefista tunnetaan arabiankielisiä sekä koptilaisia (bohairin- 

ja sahidinmurteisia) käsikirjoituksia. Ensimmäinen, koko tekstin sisältänyt arabiankielinen 

käsikirjoitus julkaistiin jo vuonna 1722.1 Seuraavan vuosisadan alussa löydettiin Vatikaanin 

kirjastolle kuuluva, mutta tilapäisesti Pariisin kuninkaallisessa kirjastossa säilössä ollut 

bohairiksi2 kirjoitettu, koko tekstin sisältänyt käsikirjoitus.3 Sen julkaisi P. de Lagarde vasta 

vuonna 1883.4 Käsikirjoituksen lopussa olevan kolofonin mukaan se on kopioitu vuonna 

1067.5 Bohairinmurteinen käsikirjoitus edustaa eri tekstiperhettä kuin aiemmin julkaistu 

arabiankielinen versio.6 Näiden koko tekstin sisältävien käsikirjoitusten lisäksi tekstistä 

 
1 G. Wallin 1721. Arabiankielisiä käsikirjoituksia on useita; ks. Kaiser 2012, 309–310. Jotkin niistä edustavat 

erilaista resensiota kuin bohairinmurteinen käsikirjoitus (ks. n. 4), mutta ainakin yksi edustaa samanlaista. 

2 Bohairi on yksi koptin monista murteista. Sitä on käytetty koptilaisen kirkon virallisena kielenä 1000-luvulta 

lähtien, jolloin se korvasi sahidin kirkon virallisena kielenä. 

3 Ehrman and Pleše 2011, 158. 

4 de Lagarde 1883, 1–37. 

5 Kaiser 2012, 309, 342. 

6 On olemassa myös toinen, koko tekstin sisältävä arabiankielinen käsikirjoitus, jota säilytetään Kairossa ja joka 

edustaa samaa tekstiperhettä kuin bohairinmurteinen teksti; ks. Kaiser 2012, 310. 



tunnetaan myös kuusi sahidinmurteista fragmenttia,7 joista neljä sisältää merkittävän osan 

tekstistä.8 Jatkossa esitetty tekstin käännös perustuu bohairinmurteiseen käsikirjoitukseen,9 

mutta alaviitteissä kommentoidaan sen eroja sahidinmurteisiin fragmentteihin.  

 

 

Tekstin kieli, ajoitus ja alkuperä 

 

Aiemmin oletettiin, että Kertomus rakentaja Joosefista, kuten monet muutkin koptilaiset 

tekstit, on käännetty kreikasta. Tätä perusteltiin koptissa esiintyvien kreikkalaisten 

partikkelien ja teknisten termien runsaalla esiintymisellä. Nykykoptologit ovat kuitenkin 

vakuuttavasti osoittaneet, että kreikkalaisten sanojen esiintymisellä koptilaisessa tekstissä ei 

voi sinänsä todistaa mitään tekstin alkuperäisestä kielestä. Koptinkielessä on paljon 

kreikkalaisia lainasanoja. Koska Kertomuksesta rakentaja Joosefista ei ole säilynyt yhtään 

kreikankielistä käsikirjoitusta, on hyvin todennäköistä, että tekstiä ei ole alun perin kirjoitettu 

kreikaksi10 vaan koptiksi, luultavasti sahidiksi.11 Tämän puolesta puhuu myös se, että 

tekstissä esiintyvät lukuisat raamatulliset lainaukset seuraavat läheisesti sahidinmurteisen 

raamatunkäännöksen sanamuotoja.12 Myöhemmin teksti on käännetty bohairiksi ja sen 

jälkeen bohairista arbiaksi.  

 

Tekstin ajoittaminen on hyvin vaikeaa. Se, että Joosefin kuolinpäivä, Epip-kuun 26. (katso 

viitteet 24–25 käännöksen Johdannossa), sijoittuu samalle päivälle kuin muinainen Niilin 

tulvimisen juhla, on johtanut teoriaan, että kirjoitus on laadittu luomaan uusi, kristillinen 

 
7 Kaiser (2012, 309–310) viittaa viiteen fragmenttiin, joista kaksi on itse asiassa samasta käsikirjoituksesta. 

Suciu (2013, 93‒104) on identifioinut yhden uuden sahidinmurteisen fragmentin (P. Duk. inv. 239), joka 

sisältää kohdan Kert. Joos. 26:5‒28:2. 

8 Vat. Borg. 119, nro 116 (Kert. Joos. 4:6b‒8:1a; tekstin editiosta ks. Lefort 1953, 208‒210); Paris B.N. 129 (17) 

fol. 13‒16 (Kert. Joos. 17:17b‒23:2; tekstin editiosta ks. Lefort 1953, 210‒213); Brit. Mus. Or. 3581 B (Kert. 

Joos. 13:6b‒15:2; tekstin editiosta ks. Lefort 1953, 208‒210); Vat. Borg. 109, nro 121 (Kert. Joos. 14:1‒24:1; 

tekstin editiosta ks. de Lagarde 1883). Nooteissa näihin käsikirjoituksiin viitataan edellä annetuilla lyhenteillä, 

joita edeltää symboli Sa. Se osoittaa, että ko. käsikirjoitukset on kirjoitettu sahidiksi. 

9 Käytetty tekstieditio on Ehrmanin ja Plešen tarkastama ja parantama versio (2011, 162‒193) de Lagarden 

vuoden 1883 ensieditiosta. 

10 Näin vielä Kaiser 2012, 311. 

11 Boud’hors 2005, 2:27–28; Ehrman ja Pleše 2011, 158. 

12 Suciu 2013, 95. 



juhla aikaisemman ei-kristillisen juhlan tilalle. Tämä olisi voinut tapahtua sen jälkeen, kun 

kristityt keisarit kielsivät Niilin tulvimisen juhlan. Siksi on ehdotettu, että Kertomus rakentaja 

Joosefista olisi kirjoitettu 300-luvun viimeisellä kolmanneksella, keisari Julianuksen 

hallituskauden jälkeen.13 Tämän korvaamisteorian perusteella päätelty ajoitus on kuitenkin 

hylätty teorian monimutkaisuuden ja epäuskottavuuden vuoksi.14  

 

Toinen tapa tarkastella tekstin ajoitusta on katsoa, mitä tekstejä kirjoittaja näyttää tuntevan ja 

missä teksteissä se tunnetaan tai siihen viitataan. Se, että Kertomus rakentaja Joosefista 

yhdistelee teemoja Jaakobin protoevankeliumista (esim. 3:2–4:5; 9:8; Jaak. prot. 8:2–9:3; 

19:3) ja Tuomaan lapsuusevankeliumista (17:13–14; Tuom. lapsuusev. 5:2–3), näyttää 

osoittavan, että tekstin kirjoittaja on tuntenut nämä kaksi tekstiä.15 Tämän perusteella ei 

kuitenkaan voi ajatella, että kirjoitus olisi syntynyt vain vähän aikaa edellä mainittujen 

tekstien jälkeen – joskus toisen vuosisadan lopulla tai kolmannen alussa. Jos näin olisi, olisi 

vaikea selittää, miksi viiden ensimmäisen vuosisadan kirjoittajat eivät näytä tunteneen 

Kertomusta rakentaja Joosefista, puhumattakaan, että siihen olisi viitattu. 

 

Paras tapa lähestyä tekstin ajoitusta on verrata sitä muihin saman sisältöisiin teksteihin. 

Suurinta sukulaisuutta Kertomus rakentaja Joosefista näyttää osoittavan, erityisesti 

jälkipuoliskonsa osalta, niiden tekstien kanssa, jotka käsittelevät Neitsyt Marian kuolonuneen 

nukkumista ja taivaaseen ottamista. Näiden tekstien ajoittamisesta ei kuitenkaan vallitse 

täyttä yksimielisyyttä.16 Varhaisajoitusta edustavat tutkijat, jotka sijoittavat nämä tekstit 

ajanjaksolle 200–400, mutta useimmat tutkijat ajoittavat ne viidennelle tai kuudennelle 

vuosisadalle17 tai jopa vuoden 600 jaa paikkeille.18 

 
13 Morenz 1951, 110–112. Julianus, Rooman viimeinen ei-kristitty keisari, hallitsi 361–363. 

14 Kaiser 2012, 313. 

15 Vaikka Kertomus rakentaja Joosefista myös sisältää joitakin yhteisiä teemoja Pseudo-Matteuksen 

evankeliumin kanssa, teksti ei paljasta merkkejä siitä, että sen kirjoittaja olisi ollut riippuvainen Pseudo-

Matteuksen evankeliumista. Esimerkiksi ”pako Egyptiin” -motiivi ei ole peräisin Pseudo-Matteuksen 

evankeliumista (Kert. Joos. 8:1‒3; Ps.-Matt. 17–22), vaan tekstin Kertomus rakentaja Joosefista kirjoittaja 

muotoilee oman tekstinsä suoraan Matteuksen pohjalta. Tämän tekee selväksi se, että Pseudo-Matteuksen 

evankeliumi ei sisällä paluuta Egyptistä ja että Pseudo-Matteuksen evankeliumin monet Egyptissä olon aikana 

tapahtuneet ihmeet eivät ole saaneet minkäänlaista reseptiota Kertomuksessa rakentaja Joosefista.  

16 Ks. tästä Förster 2012, 299‒300. 

17 Ks. Förster 2012, 299. 

18 Näin Kaiser 2012, 313. 



 

Maantieteellisesti Kertomusta rakentaja Joosefista ei voi sijoittaa muualle kuin Egyptiin. 

Tämän väitteen puolesta puhuvat sahidi tekstin alkukielenä sekä se, että Joosefin kuoleman 

muistopäivä ilmoitetaan egyptiläisen kalenterin mukaisesti. Näin varmistetaan sen paikka 

koptilaisen kirkon juhlakalenterissa. 

 

 

Tekstin sisältö ja kirjallinen luonne 

 

Kertomus rakentaja Joosefista alkaa johdannolla, jossa korostetaan tekstin perustuvan 

Vapahtajan kertomukseen ja apostolien kirjallisiin muistiinpanoihin. Johdannossa korostetaan 

vielä koptilaisen kirkon kalenterin mukaista Joosefin kuolinpäivää. Seuraava jakso (1:1–8) 

tarjoaa kehyskertomuksen koko tekstille. Siinä Jeesus kohtaa oppilaansa Öljymäellä ja alkaa 

muutaman kehotuksen jälkeen muistella isänsä Joosefin elämää ja kuolinkamppailua. 

Samanlaisia kertomuksia, joissa Jeesus kohtaa oppilaansa vuorella opettaakseen heitä, 

tavallisesti tosin ylösnousemuksensa jälkeen, esiintyy myös muissa teksteissä, esimerkiksi ns. 

dialogievankelumeissa, kuten Pietarin kirje Filippukselle, Jeesuksen Kristuksen viisaus19 ja 

Pistis Sofia.20 

 

Kehyskertomuksen jälkeen teksti jatkaa Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista sekä 

Jaakobin protoevankeliumista tuttujen Marian ja Jeesuksen lapsuuskertomusten teemoin, 

vaikka painopiste on usein siinä, mitä Joosefille tapahtuu. Jeesuksen kuvaama Joosefin 

elämäntarina alkaa lyhyellä yhteenvedolla ajasta ennen hänen avioliittoaan Marian kanssa ja 

ennen Jeesuksen syntymää (1:9–2:6). Teksti mainitsee Joosefin lapset ensimmäisestä 

avioliitosta ja näin näyttää hienovaraisesti valmistelevan kuvaa Marian ainaisesta 

neitsyydestä vielä Jeesuksen syntymän jälkeenkin: Joosefin muut lapset eivät olleet Marian 

lapsia vaan Joosefin aikaisemmasta avioliitosta. Sitten teksti siirtyy kuvaamaan Marian 

lapsuutta, hänen elämäänsä Joosefin talossa sekä neitseellistä raskaaksi tulemistaan, jota 

 
19 Kaksi edellä mainittua tekstiä kuuluu ns. Nag Hammadin kirjastoon (= NHK), ja ne on käännetty suomeksi 

kokoelmassa Dunderberg ja Marjanen 2006. Myös Jaakobin salaisessa kirjassa (NHK) Jeesus opettaa 

oppilaitaan ylösnousemuksensa jälkeen ja ennen taivaaseen nousemistaan, mutta tekstissä olevien aukkojen 

tähden ei ole selvää, tapahtuuko tämä vuorella; tekstistä ks. Dunderberg ja Marjanen 2006. 

20 MacDermot 1978.  



pohjustetaan sillä, että Joosef oli ollut pitkällä, kaksi vuotta kestäneellä työmatkalla eikä ollut 

voinut näin ollen siittää Jeesusta (3:1–5:2). Tämän jälkeen enkeli selvittää Joosefille, ettei 

hänen tarvitse olla huolissaan Marian raskaaksi tulemisesta. Se ei ole johtunut Marian 

synnistä tai raiskatuksi tulemisesta, vaan on seurausta jumalallisen maailman interventiosta 

(5:2–6:3). Seuraavaksi teksti kuvaa Jeesuksen syntymää, pyhän perheen pakoa Egyptiin sekä 

paluuta Nasaretiin (7:1–9:2). 

 

 

[KUVA: JOOSEFIN UNI, KUVATEKSTI:] 

Joosefin uni eli enkeli Gabriel ilmestyy Joosefille unessa. Mosaiikki on Rooman Santa Maria 

Maggioren kirkon triumfikaarin sarjasta, jossa kuvataan Jeesuksen elämää. Mosaiikit on 

ajoitettu 430-luvulle. Santa Maria Maggiore, Rooma.  

 

 

Luvusta 10 eteenpäin tekstin juonen kulku saa uuden suunnan. Vaikka luvut 10–29 sisältävät 

myös Joosefin muistikuvia Jeesuksen lapsuudesta Jeesuksen itsensä kertomana (11:1–3; 

17:10–14) ja yhteenvedon Joosefin elämästä (14:3–15:1), ne pääosin keskittyvät Joosefin 

sairauden, vanhuuden ja erityisesti kuolinkamppailun kuvaukseen. Kuolinkamppailua 

todistavat Jeesus, Maria sekä muut Joosefin lapset. Itse Kuoleman ja hänen joukkojensa 

saapuminen kuvataan värikkäin sanankääntein (21:1–8). Tekstin mukaan on Kuoleman 

vallassa irrottaa sielu ihmisestä, mutta hänen tehtävänsä on antaa sielu enkeleille – Joosefin 

tapauksessa Mikaelille ja Gabrielille, jotka johdattavat hänen sielunsa turvallisesti Jumalan ja 

hänen tuomioistuimensa tykö saamaan tuomionsa (22:1–23:4[13]). Enkeleitä tarvitaan, 

etteivät matkalla väijyvät voimat riistä sielua jo ennen kuin se pääsee tuomiolle (23:4). Luvut 

10‒29 käsittävä pitkä jakso edustaa ihmisen kuolemaa ja hänen sielunsa ylöstempaamista 

käsittelevää kertomusta, joka yhdistetään tekstin alkupuolen kuvauksiin Marian ja Jeesuksen 

lapsuudesta Joosefin näkökulmasta (luvut 3–9). Näin syntyy erikoinen elämäkerrallinen 

kokonaisuus, jonka teemoina ovat lapsuus, vanheneminen ja kuolema.21 

 

Tekstin lopussa palataan vielä alun kehyskertomukseen, jossa Jeesus opettaa oppilaitaan. 

Luvuissa 30–32 Jeesus vastaa oppilaidensa kysymykseen, miksi myös hurskaan vanhuksen 

 
21 Kaiser (2012, 312) kutsuu Kertomusta rakentaja Joosefista nimellä bios (”elämäkerta”), kuten tekstin 

johdanto ja kohta 1:9 sen määrittelevätkin. 



Joosefin täytyi kuolla erikoisasemastaan huolimatta. Jeesuksen vastaus on, että kaikkien 

täytyy kuolla ja luopua ruumiistaan, mutta Jumalan valittujen osa on kokea sielunsa päätyvän 

Jumalan tykö. Loppujakson tarkoituksena on vielä kerran myös varmistaa, että tekstin sanat 

luetaan Joosefin muistopäivänä (30:5). 

 

 

Tekstin keskeisiä teologisia teemoja  

 

Jaakobin protoevankeliumin tavoin Kertomus rakentaja Joosefista korostaa Marian 

neitseellistä raskaaksi tulemista. Koska teksti painottaa Joosefin olleen kahden vuoden 

työmatkalla Marian tullessa raskaaksi, käy lukijalle täysin selväksi, että Joosefilla ei ole 

voinut olla osaa eikä arpaa Marian raskaaksi tulemisessa (4:5). Tekstissä Marian neitsyys 

nähdään pysyväksi tilaksi jopa Jeesuksen syntymän jälkeen, mikä näyttää heijastuvan siinä, 

että kuten Jaakobin protoevankeliumissa Joosefin muita lapsia ei nähdä Marian lapsina vaan 

Jeesuksen vanhempina sisaruksina Joosefin aikaisemmasta avioliitosta. Kristologisesti on 

kiintoisaa, että Kertomus rakentaja Joosefista korostaa, että Jeesus asettui asumaan Marian 

kohtuun ”oman tahtonsa mukaisesti” (5:1). Tämä tekee Jeesuksesta korostetun aloitteellisen. 

Tätä ei ole kuitenkaan nähtävä minkäänlaisena protestina sitä vastaan, miten Jeesuksen 

sikiämisestä kerrotaan Matteuksella, Luukkaalla ja Jaakobin protoevankeliumissa Pyhän 

Hengen aikaansaamana operaationa.  Kertomuksessa rakentaja Joosefista arkkienkeli Gabriel 

ilmestyy unessa Joosefille ja ilmoittaa, että se, jonka Maria synnyttää, on Pyhästä Hengestä 

(6:1). 

 

Tekstissä käsitellään runsaasti kuolemaa Joosefin kohtalon kautta. Samalla kun halutaan 

korostaa, että kuolema on kaikkien – jopa Jeesuksen itsensä – osa, teksti myös vahvistaa, että 

sellaisella sielulla, joka on elänyt Joosefin elämän kaltaisen elämän, on ikuisen elämän 

mahdollisuus Jumalan luona (24:4–5). Teksti tarjoaa myös lohtua niille, joiden 

maailmankuvan mukaan sielujen matka taivaaseen kulkee vaarallisten sfäärien läpi 

pelottavien voimien yrittäessä suistaa sielut pois radaltaan (13:6–8; 21:1).22 Teksti ei poista 

näitä vaarallisia uhkia, mutta se lupaa joka sielun avuksi enkeleitä (13:5), jotka saattavat 

sieluja niiden matkalla. Sielujen pääsy Jumalan tuomioistuimen eteen ei tosin takaa 

 
22 Vrt. 1. Jaak. ilm. (NHK) 32‒36; Paav. ilm. (NHK) 20‒23; Mar. ev. 15‒17.  



myönteistä kohtaloa, vaan tuona hetkenä jokainen sielu, jopa Joosefin sielu, ”tarvitsee armoa” 

(22:2). 

 

 

Tekstin vaikutushistoria 

 

Kertomus rakentaja Joosefista on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että Joosefiin 

kohdistunut pyhimyskultti sai alkunsa tai ainakin voimistui Egyptissä. On epäselvää, saiko 

Joosef tekstin ansiosta oman muistopäivän koptilaisen kirkon pyhimyskalenteriin vai oliko 

päivä jo olemassa, niin että syntyi tarve kirjoittaa teksti, jota muistopäivänä luettiin. Joka 

tapauksessa Joosefin kuolinpäivä sellaisena, kuin se on esitetty Kertomuksessa rakentaja 

Joosefista, on sama kuin hänen muistopäivänsä koptilaisen kirkon pyhimysten elämistä 

kertovassa kokoelmassa, synaksarionissa.  

 

  



 

Kertomus rakentaja Joosefista: suomennos 

 

 

Johdanto 

 

Näin erkani ruumiistaan isämme,23 rakentaja Joosef, Kristuksen maallinen isä, joka eli 

satayksitoista vuotta. Vapahtajamme kertoi hänen koko elämäntarinansa apostoleille 

Öljymäellä. Apostolit puolestaan kirjoittivat muistiin hänen sanansa ja tallensivat ne 

kirjastoon Jerusalemissa. Päivä, jolloin pyhä vanhus luopui ruumiistaan, oli Epip-

kuukauden24 kahdeskymmeneskuudes.25 Jumalan rauhassa, aamen! 

 

Vapahtaja keskustelee oppilaidensa kanssa Öljymäellä 

 

1 (1) Eräänä päivänä, kun hyvä Vapahtajamme istui Öljymäellä ja hänen oppilaansa olivat 

kokoontuneet hänen luokseen, hän puhui heidän kanssaan ja sanoi:  

 

[Taittajalle: Tästä alkaa kehyskertomuksesta erillinen pitkä jakso, joka jatkuu 29:4 

asti. Selkeyden vuoksi se tulee taittaa erilliseksi, esim. hiukan sisentäen kuten tässä:] 

 

Rakkaat veljeni ja hyvän Isäni lapset, jotka hän valitsi koko maailmasta, (2) te tiedätte, 

että olen sanonut teille monta kertaa, että minun täytyy tulla ristiinnaulituksi ja kärsiä 

kuolema jokaisen ihmisen puolesta.26 Sen jälkeen nousen kuolleista ja annan teille 

tehtäväksi saarnata evankeliumia, jotta te julistaisitte sitä kaikkialla maailmassa.27 Puen 

teidät myös voimalla korkeudesta ja täytän teidät Pyhällä Hengellä,28 jotta te 

saarnaisitte kaikille kansoille ja sanoisitte heille: ”Katukaa, (3) sillä ihmisen on parempi 

 
23 Kun sana ”isä” viittaa Joosefin, se kirjoitetaan pienellä kirjaimella. Kun se viittaa Jumalaan, Jeesuksen 

taivaalliseen Isään, se kirjoitetaan isolla kirjaimella. 

24 Epip-kuukausi oli 25.6.–24.7. juliaanisen kalenterin mukaan. 

25 20.7. juliaanisen kalenterin mukaan. Koptilaisessa kirkossa päivää vietetään Joosefin muistopäivänä. 

Gregoriaanisen kalenterin mukaan päivä on 2.8.  

26 Hepr. 2:9. 

27 Vrt. Mark. 16:15. 

28 Vrt. Luuk. 24:49. 



saada maljallinen vettä29 tulevassa ajassa kuin kaikki koko tämän maailman tavarat.” 

(4) Ja edelleen: ”Yksi ainoa askel minun Isäni talossa on parempi kuin kaikki tämän 

maailman rikkaudet.” (5) Ja vielä: ”Yksi ainoa hetki iloitsevien vanhurskasten kanssa 

on parempi kuin tuhat vuotta itkevien ja surevien syntisten kanssa, joiden kyyneleitä ei 

pyyhitä ja jotka eivät saa lainkaan huomiota osakseen.” (6) Kunnianarvoisat jäseneni,30 

kun te nyt menette, saarnatkaa heille: ”Minun Isäni punnitsee teidät oikealla vaa’alla ja 

mittaa oikealla mitalla.”31 Ja vielä: ”Teidät vaaditaan vastuuseen joka ainoasta 

ajattelemattomasti lausutusta sanasta.”32 (7) Aivan kuten kukaan ei voi välttää 

kuolemaa, hän ei voi myöskään paeta niitä tekoja, joita hän on tehnyt, ovat ne sitten 

hyviä tai pahoja.33 (8) Kuitenkin kaikki nämä sanat olen sanonut teille nyt: ”Kukaan 

mahtava ei voi pelastua voimansa tähden eikä kukaan ihminen voi pelastua rikkautensa 

runsauden avulla.”34  

 

Joosefin elämäntarina alkaa 

 

(9) Kuulkaa, niin kerron teille isäni Joosefin, vanhan siunatun rakentajan, 

elämäntarinan. 2 (1) Olipa kerran mies Joosef. Hän oli kotoisin juutalaisten kaupungista 

nimeltä Betlehem, joka kuului kuningas Daavidille.35 (2) Joosefista tuli taitava 

rakentaja,36 joka osasi sekä suunnitella että tehdä työn. (3) Tämä mies otti itselleen 

vaimon liittymällä pyhään avioliittoon tämän kanssa, ja vaimo synnytti hänelle lapsia, 

neljä poikaa ja kaksi tytärtä. Poikien nimet olivat Juudas, Josetos,37 Jaakob ja Simon, ja 

tyttärien Lysia ja Lydia.38 (4) Kuten on säädetty kaikille ihmisille, Joosefin vaimokin 

 
29 Mark. 9:41. 

30 ”Jäseneni” viittaa oppilaisiin Kristuksen ruumiin eli Kristuksen seurakunnan jäseninä; vrt. 1 Kor 12:12. 

31 Vrt. Hes. 45:10. 

32 Vrt. Matt. 12:36. 

33 Vrt. 2. Kor. 5:10. 

34 Jakso 1.1–8 on osa sekundaaria kehyskertomusta, joka jatkuu tekstin loppuluvuissa 30–32. 

35 Vrt. Luuk. 2:4. 

36 Vrt. Matt. 13:55. 

37 Nimi Jōsētos on nimen Jōsēs pitempi, nimen genetiivimuotoa muistuttava variantti; ks. Bauer, Arndt & 

Gingrich 1974, 386. Kohdassa Kert. Joos. 11:1 pojan nimi on Joosef. 

38 Jeesuksen veljien nimet mainitaan kohdassa Mark. 6:3 (ks. myös Matt. 13:55), vaikkakin eri järjestyksessä. 

Samassa kohdassa Jeesuksella sanotaan myös olleen sisaria, vaikka heidän määräänsä ja nimiä ei mainita. 

Epifanios (Panarion 78.8.1) kertoo kahdesta Jeesuksen sisaresta; tosin hän nimeää heidät Mariaksi ja Salomeksi. 



kuoli ja jätti Jaakobin kun tämä oli pieni lapsi. (5) Joosef oli hurskas mies39 ja antoi 

kaikessa kunnian Jumalalle. Hän oli poissa kotoa ja työskenteli rakennuksilla yhdessä 

kahden poikansa kanssa saaden elatuksensa kättensä töillä Mooseksen lain mukaan.40 

(6) Tämä hurskas mies, josta puhun, on Joosef, maallinen isäni, jolle äitini Maria 

kihlattiin vaimoksi.41 

 

Maria temppelissä 

 

3 (1) Isäni pysyi leskenä, kun taas kaikin tavoin hyvä ja siunattu äitini Maria asui ja 

palveli temppelissä puhtautensa säilyttäen. Kun hän täytti kaksitoista vuotta, hän oli 

viettänyt kolme vuotta vanhempiensa kodissa ja yhdeksän vuotta Herran temppelissä. 

(2) Kun papit näkivät, että nuori tyttö eli siveästi ja Herran pelossa, he sanoivat 

toisilleen: ”Meidän pitää löytää hyvä mies ja kihlata tyttö hänelle siihen asti, kunnes 

heidän hääjuhlaansa vietetään, ja näin varmistaa, ettei se, mikä on naisten osa, tapahdu 

tytölle täällä temppelissä.42 Muuten tulemme osallisiksi suuresta synnistä.” 

 

Maria muuttaa Joosefin taloon 

 

4 (1) Heti he kutsuivat kokoon Juudan heimon ja valitsivat siitä kaksitoista miestä 

Israelin kahdentoista heimon luvun mukaan. (2) Arpa lankesi Joosefille, hyvälle 

vanhalle miehelle, maalliselle isälleni.43 (3) Tuolloin papit sanoivat äidilleni, siunatulle 

neitsyelle: ”Mene Joosefin kanssa ja tottele häntä, kunnes aika koittaa ja me 

järjestämme hääjuhlan.” (4) Isäni Joosef otti äitini Marian taloonsa, ja äitini havaitsi 

pienen, orvon Jaakob-pojan olevan surullinen. Äitini alkoi huolehtia hänestä. Siksi 

 
39 Matt. 1:19. 

40 Kyseiselle viittaukselle Mooseksen lakiin ei ole suoraa vastinetta Vanhassa testamentissa. Lähimmäksi 

lauseen ajatusta tulee 1 Tim. 5:18, jossa sanotaan kirjoituksista löytyvän seuraava sitaatti: ”Työmies on 

palkkansa ansainnut.” Tämäkään teksti ei kuitenkaan ole Mooseksen laista vaan siteeraa pikemminkin Jeesusta 

kohdassa Luuk. 10:7. 

41 Vrt. Matt. 1:18; Luuk. 1:27. 

42 Teksti viittaa pappien pelkoon, että Marian kuukautiset alkaisivat temppelissä ja saastuttaisivat sen. Vrt. Jaak. 

prot. 8:2; Ps.-Matt. 8:1. 

43 Vrt. Ps.-Matt. 8:2. 



häntä kutsuttiin Mariaksi, Jaakobin äidiksi.44 (5) Sen jälkeen kun Joosef oli ottanut 

Marian taloonsa, hän lähti työmatkalle tehdäkseen rakentajan töitä.45 (6) Äitini Maria 

oli kaksi vuotta Joosefin talossa, kunnes koitti otollinen aika. 

 

Maria tulee raskaaksi ja Gabriel ilmestyy Joosefille 

 

5 (1) Marian neljäntenätoista elinvuotena tulin oman tahtoni mukaisesti ja asetuin 

asumaan hänen kohtuunsa, minä Jeesus, joka olen teidän elämänne. (2) Kun Maria oli 

ollut kolme kuukautta raskaana, Joosef, mies vailla vilppiä, tuli takaisin sieltä, missä 

hän oli tehnyt rakennusmiehen töitä. Joosef havaitsi, että neitsytäitini oli tullut 

raskaaksi. Joosef järkyttyi, pelästyi ja suunnitteli lähettävänsä Marian salaa pois.46 (3) 

Surunsa tähden Joosef ei syönyt eikä juonut.47 6 (1) Keskellä yötä ilon arkkienkeli 

Gabriel48 tuli unessa Joosefin luokse hyvän Isäni käskemänä ja sanoi hänelle: ”Joosef, 

Daavidin poika, älä pelkää, vaan ota vaimosi Maria luoksesi, sillä se, jonka hän tulee 

synnyttämään, on Pyhästä Hengestä.49 (2) Maria on synnyttävä pojan, ja sinun tulee 

kutsua häntä Jeesukseksi.50 Hän paimentaa kaikkia kansoja rautaisella valtikallaan.”51 

(3) Sitten enkeli lähti hänen luotaan. Joosef heräsi unestaan ja teki, kuten Herran enkeli 

oli häntä käskenyt ja otti Marian luokseen.52 

 

Jeesuksen syntymä 

 
44 Teksti näyttää edellyttävän, että Jeesuksen äiti on sama henkilö kuin Maria, Jaakobin äiti, joka kohdassa 

Luuk. 24:10 esiintyy Jeesuksen ristiinnaulitsemisen todistajana; vrt. myös Mark. 15:40; Matt. 27:56. Teksti 

pyrkii myös selittämään, miksi Jaakobia kutsutaan Uudessa testamentissa ”Herran veljeksi”. Maria on heidän 

molempien ”äiti”. 

45 Vrt. Jaak. prot. 9:3. 

46 Matt. 1:18–19; vrt. Jaak. prot. 14:1; Ps.-Matt. 10:2. Pseudo-Matteuksen evankeliumissa Joosef ei suunnittele 

vain lähettävänsä Marian pois luotaan vaan myös itse piiloutuvansa.  

47 Sa Vat. Borg. 119, nro 116: ”Surunsa tähden Joosef ei nukkunut eikä syönyt yhtään mitään tuona iltana”. 

48 Kohdan Luuk. 1:26–31 mukaan Gabriel ilmestyi Marialle ja ilmoitti hänelle Jeesuksen syntymän. Myös 

Matteuksen mukaan Joosef koki enkelin ilmestymisen, mutta enkeliä ei mainita nimeltä. Pseudo-Matteuksen 

evankeliumissa, jossa enkeli ilmestyy Matteukselle, hän on niin ikään nimetön (11). 

49 Matt. 1:20. 

50 Matt. 1:21. 

51 Vrt. Ps. 2:9. Vrt. Ilm. 2:27; 12:5; 19:15. 

52 Matt. 1:24. 



 

7 (1) Tämän jälkeen keisari Augustus antoi käskyn, että kaikkien maailman asukkaiden 

tuli rekisteröityä, jokaisen oman kaupunkinsa mukaan.53 (2) Myös hyvä vanha mies 

lähti kaupunkiinsa Betlehemiin ja otti mukaansa neitsytäitini Marian, sillä tämän 

synnyttäminen oli lähellä. Joosef antoi kirjurin rekisteröidä hänen nimensä: ”Joosef, 

Daavidin poika54, ja hänen vaimonsa Maria ja lapsensa Jeesus, jotka ovat Juudan 

heimoa.”55 (3) Äitini Maria synnytti minut matkalla Betlehemiin, lähellä patriarkka 

Jaakobin vaimon ja Joosefin ja Benjaminin äidin Raakelin hautaa.56  

 

Pako Egyptiin 

 

8 (1) Saatana piti neuvoa Herodes Suuren57 kanssa, jonka poika Arkhelaos leikkautti irti 

rakkaan sukulaiseni Johanneksen pään.58 (2) Neuvonpidon seurauksena Herodes etsi 

minua tappaakseen minut,59 koska hän luuli, että valtakuntani on tästä maailmasta.60 (3) 

Isäni kertoi tämän Joosefille näyssä,61 ja Joosef lähti matkaan ja otti mukaansa minut ja 

äitini Marian. Istuin äitini käsivarrella ja Salome62 kulki perässämme. Menimme 

 
53 Luuk. 2:1. 

54 Sa Vat. Borg. 119, nro 116: ”Joosef, Jaakobin poika”; vrt. Matt. 1:16; Luuk. 3:23. 

55 Luuk. 2:4–5; vrt. Jaak. prot. 17:1. 

56 Vrt. 1. Moos. 35:19. Katso tässä kirjassa sivut ####. Sa Vat. Borg. 119, nro 116 muotoilee lauseen toisin: 

”Äitini Maria synnytti minut Betlehemin majatalossa lähellä patriarkka Jaakobin, Joosefin ja Benjaminin isän, 

vaimon Raakelin hautaa.” 

57 Herodes Suuri oli Israelin vasallikuningas 37–4 eaa. ja hallitsi Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesuksen 

syntymän aikana määräten myös Betlehemin lastensurman (Matt. 2:1–18). 

58 Teksti sekoittaa kaksi Herodes Suuren poikaa keskenään. Arkhelaos, jota myös kutsuttiin Herodekseksi isänsä 

mukaan, oli Samarian, Juudean ja Edomin hallitisija 4 eaa.–6 jaa. Herodes Antipas puolestaan hallitsi isänsä 

jälkeen Galileaa ja Pereaa (4 eaa.–39 jaa.) ja hän oli se Herodes, joka surmautti Johannes Kastajan (Mark. 6:14–

20).  

59 Vrt. Matt. 2:13. 

60 Vrt. Joh. 18:36. 

61 Vrt. Matt. 2:13. 

62 Salome esiintyy tekstissä vain tässä kohtaa. Jaakobin protoevankeliumissa Salome on se, joka varmistaa 

Marian säilyneen neitsyenä tämän synnytettyä Jeesuksen ja joka saa myös nostaa Jeesus-lapsen ilmaan 

syntymän jälkeen (Jaak. prot. 19:3–20:4). Kummastakaan tekstistä ei käy selvästi ilmi, mikä Marian ja Salomen 

suhde on. Markuksen evankeliumin mukaan Salome oli yksi naisista, jotka tulivat voitelemaan Jeesuksen 



Egyptiin ja asuimme siellä vuoden, kunnes Herodeksen ruumiista tuli matojen ruokaa63 

ja hän kuoli sen veren tähden, jonka hän oli vuodattanut synnittömistä pienistä 

lapsista.64  

 

Egyptistä Nasaretiin 

 

9 (1) Kun jumalaton Herodes oli kuollut, me palasimme Israelin maahan ja asetuimme 

asumaan Galilean kaupunkiin nimeltä Nasaret.65 (2) Isäni Joosef, siunattu vanhus, 

työskenteli rakentajan ammatissa, ja me elimme hänen kättensä työstä. Hän ei koskaan 

syönyt leipää, jota ei olisi työllään ansainnut, vaan toimi Mooseksen lain mukaan.66  

 

Joosefin vanhuus ja Jeesuksen lapsuus 

 

10 (1) Vaikka Joosef oli elänyt jo kauan, hänen kehonsa ei ollut heikentynyt eivätkä 

hänen silmänsä menettäneet kirkkauttaan. Hänen suussaan ei ollut yhtään rikkinäistä 

hammasta. Koko ikänsä hän tunsi viisauden, mutta oli silti kuin nuorukainen, vaikka 

hänen elinikänsä oli sata yksitoista vuotta, kun hän saavutti hyvän vanhuuden. 11 (1) 

Joosefin kaksi vanhempaa poikaa, Joosef ja Symeon67, ottivat itsellensä vaimot ja 

menivät omaan taloonsa. Myös hänen kaksi tytärtään ottivat itsellensä aviomiehet 

kaikkien muiden ihmisten tavoin. Joosef puolestaan asui nuorimman poikansa Jaakobin 

kanssa. (2) Sen jälkeen kun neitsyt oli synnyttänyt minut, elin yhdessä heidän kanssaan 

kaikella tapaa tottelevaisena lapsena.68 Toimin näet kaikessa ihmisen tavoin, paitsi että 

en tehnyt syntiä.69 (3) Minä kutsuin Mariaa äidikseni ja Joosefia isäkseni. Minä tottelin 

heitä kaikessa, mitä he käskivät minun tehdä, enkä koskaan vastustanut heitä. Rakastin 

heitä suuresti. 

 
ruumista pääsiäisaamuna (16:1). Epifanioksen mukaan yksi Jeesuksen sisarista oli Salome (Panarion 78.8.1), 

mutta Kertomus rakentaja Joosefista ei näytä tuntevan tätä traditiota (ks. 2:3).  

63 Herodes Suuren kuoleman kuvaus muistuttaa Herodes Agrippan kuoleman kuvausta kohdassa Ap. t. 12:23. 

64 Vrt. Matt. 2:16. 

65 Vrt. Matt. 2:19,23. 

66 Vrt. 2:5. On epäselvää, mihin Mooseksen lain kohtaan teksti viittaa. 

67 Kohdassa 2:3 poikia kutsutaan Josetokseksi ja Simoniksi. 

68 Vrt. Luuk. 2:51. 

69 Vrt. Hepr. 4:15. 



 

Joosef rukoilee kuoleman lähestyessä Jerusalemin temppelissä 

 

12 (1) Tämän jälkeen minun isäni Joosefin kuolema alkoi lähestyä, niin kuin käy 

kaikille ihmisille. (2) Kun hänen kehonsa sairastui, hänen enkelinsä ilmoitti hänelle: 

”Tänä vuonna sinä kuolet.” (3) Hänen sielunsa järkyttyi, ja hän meni Jerusalemiin. Hän 

astui Herran temppeliin, katui alttarin edessä ja rukoili näin:  

 

13 (1) ”Jumala, kaiken armon Isä ja koko luomakunnan Jumala, sieluni, ruumiini ja 

henkeni Herra, (2) jos minulle tässä maailmassa varaamasi elinpäiväni ovat tulleet 

täyteen, niin minä pyydän sinua, Herra Jumala, lähettämään arkkienkeli Mikaelin 

luokseni, jotta hän seisoisi vierelläni, niin että sieluparkani erkaantuu ruumiistani 

kärsimättä ja järkyttymättä. (3) Jokaisen olennon kuolema on näet suuri pelon ja surun 

aihe, oli sitten kysymys ihmisestä, karjaeläimestä, pedosta, matelijasta tai linnusta. (4) 

Lyhyesti sanoen jokainen luotu taivaan alla, jolla on elävä sielu, kärsii ja on surullinen, 

kunnes sen sielu erkaantuu ruumiistaan.”  

 

(5) ”Nyt Herrani, seisköön sinun enkelisi sieluni ja ruumiini tukena, kunnes ne 

erkaantuvat toisistaan ilman kärsimystä. (6) Älä anna enkelisi, jonka määräsit minulle 

siitä lähtien kun muovasit minut tähän päivään asti, näyttää vihaansa minua kohtaan 

tiellä, jota kuljen luoksesi, vaan antakoon hän minulle rauhan. (7) Älä anna niiden, 

joiden ulkomuoto vaihtelee, aiheuttaa minulle kärsimystä tiellä, jota kuljen luoksesi.70 

(8) Älä anna  portinvartijoiden pysäyttää sieluani, äläkä saata minua häpeään 

pelottavassa tuomioistuimessasi. (9) Älä anna tulisen joen aaltojen lyödä petojen tavoin 

minua vastaan, joen, jossa jokainen sielu puhdistetaan,71 ennen kuin se näkee 

jumaluuden kunnian. (10) Jumala, joka tuomitset jokaisen totuudenmukaisesti ja 

 
70 Pseudepigrafissa Abrahamin testamentti Kuolema paljastaa Abrahamille kaikki pelottavat kasvonsa (17). 

71 Vrt. myös 22:1 ja 26:5. Dan. 7:10 puhuu taivaassa, Ikiaikaisen luona olevasta tulisesta joesta, mutta ei 

mainitse mitään sen sieluja puhdistavasta tehtävästä. Vrt. myös 1. Hen. 71:2,6. Teoksessa Sibyllan oraakkelit 

puhutaan taivaasta virtaavasta liekehtivästä joesta, jonka läpi viimeiselle tuomiolle ylösnousseet sielut kulkevat, 

vanhurskaat pelastukseen ja jumalattomat ikuiseen tuhoon (2:252–255). Samalla tapaa Pietarin ilmestys kuvaa, 

kuinka tuomion tulinen joki polttaa syntisten sielut, kun taas tuli ei tuhoa valittujen sieluja, vaan ne pelastuvat 

(6).  



oikein! Herrani, olkoon nyt armosi lohdutuksena minulle, sillä sinä olet kaiken hyvän 

lähde. Sinun on kunnia, aina ja ikuisesti, aamen!” 

 

Joosef palaa Nasaretiin ja sairastuu 

 

14 (1) Tämän jälkeen Joosef palasi Nasaretiin, kaupunkiin, jossa hän asui, ja sairastui 

siihen tautiin, johon hän kuolisi, niin kuin kaikkien ihmisten täytyy kerran kuolla. (2) 

Hänen sairautensa oli vaikeampi kuin kaikki ne sairaudet, jotka hän oli kokenut sen 

jälkeen kun hän oli syntynyt maailmaan. 

 

Yhteenveto Joosefin elämäntarinasta 

 

(3) Tämä on rakkaan isäni, Joosefin, elämäntarina: (4) Hän oli neljäkymmentä vuotta 

vanha, kun hän otti vaimon, ja hän eli neljäkymmentäyhdeksän vuotta72 avioliitossa 

vaimonsa kanssa, kunnes vaimo kuoli. Sitten hän eli vuoden yksinään. (5) Minun äitini 

vietti kaksi vuotta Joosefin talossa, sen jälkeen kun papit olivat antaneet hänet 

Joosefille ja sanoneet tälle: ”Valvo häntä siihen asti, kunnes teidän hääjuhlanne aika 

koittaa.” (6) Kun Marian kolmas vuosi alkoi isäni talossa ja hän oli saavuttanut 

viidentoista vuoden iän,73 hän synnytti minut maan päälle74 salaperäisellä tavalla. 

Kukaan muu ei käsitä sitä koko luomakunnassa paitsi minä, Isä ja Pyhä Henki, sillä me 

olemme yhtä.  

 

15 (1) Kaikkiaan isäni Joosefin, siunatun vanhuksen, elinpäivät olivat 111 vuotta, kuten 

hyvä Isäni oli määrännyt. (2) Päivä, jolloin hän erkaantui ruumiistaan, oli Epip-

 
72 Käsikirjoituksen Sa Vat. Borg. 109, nro 121 mukaan Joosef eli yhdeksän vuotta ensimmäisen vaimonsa 

kanssa. 

73 Sa Brit. Mus. Or. 3581 B lisäksi toteaa, että synnytettyään Jeesuksen Maria eli Joosefin talossa vielä 18 

vuotta. Tämä näyttää tarkoittavan, että Jeesuksen syntymän jälkeen Joosef eli yhdessä Marian kanssa vielä 18 

vuotta. Tämä täydentää tekstin antamia tietoja Joosefin iästä tässä kohdassa sekä esipuheessa ja kohdissa 10:1 ja 

15:1.   

74 Käsikirjoituksessa Sa Vat. Borg. 109, nro 121 mainitaan, että Maria synnytti Jeesuksen luolassa, mikä vastaa 

Jaakobin protoevankeliumin kuvausta kohdissa 18:1; 19:2 (vrt. myös Ps.-Matt. 13:2). Bohairinmurteinen 

yhteenveto ei viittaa Betlehemin matkaan. Ks. kuitenkin 7:3. 



kuukauden kahdeskymmeneskuudes.75 (3) Kallisarvoinen kulta eli isäni Joosefin 

ruumis alkoi muuttua ja samoin teki hopea, hänen mielensä ja viisautensa.76 (4) Hän 

unohti syödä ja juoda, ja hän menetti taitonsa tehdä työtä käsillään. (5) Kun aurinko 

nousi tuona päivänä, Epip-kuun kahdentenakymmenentenä kuudentena, isäni Joosef 

ahdistui suuresti vuoteellaan. Hän valitti kovasti, taputti käsiään77 ja päästi 

järkyttyneenä kovan huudon. Hän lausui näin:  

 

Joosefin valitus 

 

16 (1) ”Voi minua tänään! Voi sitä päivää, jolloin äitini synnytti minut maailmaan! (2) 

Voi kohtua, jossa koin elämäni alun! Voi rintoja, joista imin maitoa! (3) Voi polvia, 

joilla istuin! (4) Voi käsiä, jotka nostivat minut ylös, kunnes vartuin aikuiseksi ja aloin 

elää syntisen elämää! (5) Voi kieltäni ja huuliani, sillä ne sekaantuivat usein 

tosiasioiden vääristelyyn, panetteluun, solvauksiin sekä tyhjänpäiväiseen ja 

harhaanjohtavaan petolliseen puheeseen! (6) Voi silmiäni, sillä ne eivät voineet olla 

lankeamatta houkutuksiin! (7) Voi korviani, sillä ne rakastivat kuulla turhia sanoja! (8) 

Voi minun käsiäni, sillä ne ottivat itselleen sen, mikä ei niille kuulunut. (9) Voi vatsaani 

ja suoliani, sillä ne himoitsivat ruokaa, joka ei ollut niiden. Aina kun vatsani sai jotakin 

syötävää, se tuli kuumemmaksi kuin tulta hehkuva pätsi eikä ruoasta ollut missään 

suhteessa mitään hyötyä. (10) Voi jalkojani, jotka palvelivat ruumistani huonosti vieden 

sen pahoille teille. (11) Voi ruumistani, sillä se on tehnyt sieluni hedelmättömäksi ja 

vieraannuttanut sen Jumalasta, joka sen loi. (12) Mitä minun pitäisi tehdä nyt? Olen 

saarrettu joka puolelta. (13) Voi todellakin jokaista, joka tekee syntiä. (14) Juuri tämän 

saman suuren ahdistuksen näin laskeutuvan isäni Jaakobin78 päälle, kun hän oli 

erkaantumassa ruumiistaan. Se on ottanut valtaansa myös minut, kurjan, tänään. (15) 

Mutta Jeesus, Jumala, on sieluni ja ruumiini välittäjä, joka toteuttaa tahtoaan minussa.” 

 

Joosef rukoilee Jeesusta 

 
75 Ks. alaviitteet 24 ja 25. 

76 Ehrmanin ja Plešen mukaan muinaisissa egyptiläisissä teksteissä jumalien ruumiit tehdään kullasta ja luut 

hopeasta. 

77 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 lisäksi toteaa: ”kolme kertaa”. 

78 Vrt. Matt. 1:16. 



 

17 (1) Kun rakas isäni Joosef lausui nämä sanat, minä nousin ylös ja menin hänen 

luokseen hänen asettuessaan makuulle. Huomasin, että hänen sielunsa ja henkensä 

olivat levottomat, ja minä sanoin hänelle: ”Ole tervehditty, rakas isäni Joosef, joka olet 

nyt saavuttanut hyvän ja siunatun vanhuuden.”  

 

(2) Hän vastasi täynnä kuolemanpelkoa ja sanoi minulle: ”Ole suuresti tervehditty, 

rakas poikani. Kuule, minun sieluni on jo hieman levollisempi, kun kuulin ääntäsi. (3) 

Jeesus, Herrani, Jeesus, todellinen kuninkaani, Jeesus, hyvä ja armollinen vapahtajani, 

Jeesus, pelastajani, Jeesus, oppaani, Jeesus, suojelijani, Jeesus, kaikin tavoin hyvä, 

Jeesus, jonka nimi on suloinen ja hyvin ihana kaikkien suussa, Jeesus, joka olet todella 

näkevä silmä ja kuuleva korva, kuule minua, palvelijaasi, tänään, kun rukoilen sinua ja 

vuodatan kyyneleitä edessäsi. (4) Olet todella Jumala, olet todella Herra, kuten enkeli 

ilmoitti minulle monta kertaa, erityisesti sinä päivänä, jolloin sydämeni suhtautui 

epäillen inhimillisesti katsoen erikoiseen ajatukseen siunatusta neitsyestä – hänhän oli 

raskaana. Silloin sanoin: ’Minä hylkään hänet salaa.’79 (5) Kun ajattelin näitä, enkeli 

ilmestyi minulle unessa ja sanoi minulle: ’Joosef, Daavidin poika, älä pelkää vaan ota 

vaimosi luoksesi, sillä se, jonka hän synnyttää, on Pyhästä Hengestä.80 (6) Älä epäile 

ollenkaan hänen raskauttaan, sillä hän on synnyttävä pojan ja sinun tulee kutsua häntä 

Jeesukseksi.’81 (7) Sinä olet Jeesus Kristus, sieluni, ruumiini ja henkeni Vapahtaja! Älä 

syytä minua, minä olen palvelijasi ja kättesi teko. (8) Herrani, en ymmärtänyt enkä 

nytkään oivalla sinun käsittämättömän syntymäsi salaisuutta enkä ole myöskään 

koskaan kuullut, että nainen on tullut raskaaksi ilman miestä tai että neitsyt on 

synnyttänyt lapsen säilyttäen neitsyytensä.82 (9) Herrani, jos tämä mysteeri ei olisi ollut 

ennalta määrätty, en olisi uskonut sinuun ja sinun pyhään syntymääsi enkä olisi 

kunnioittanut sitä naista, pyhää neitsyt Mariaa,83 joka synnytti sinut.” 

 

Joosef muistelee Jeesuksen lapsuutta 

 
79 Vrt. Matt. 1:19. Vertaa viite 46. 

80 Vrt. 6:1; ks. myös Matt. 1:20. 

81 Vrt. 6:2; ks. myös Matt. 1:21. 

82 Vrt. Jaak. prot. 19:3; Ps.-Matt. 13:3. 

83 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 lisäksi toteaa: ”tosi karitsaa”. 



 

(10) ”Minä myös muistan päivän, jolloin aspiskyy puri pientä poikaa, joka kuoli.84 (11) 

Hänen omaisensa ympäröivät sinut antaakseen sinut Herodeksen käsiin. (12) 

Myötätuntosi85 tuli hänen osakseen ja herätit pojan henkiin, vaikka he olivat syyttäneet 

sinua, että olit surmannut hänet. Suuri ilo syntyi sen pojan talossa, joka oli ollut 

kuolleena. (13) Tuona hetkenä tartuin korvaasi86 ja puhuin kanssasi ja sanoin: ’Tule 

järkiisi, poikani.’ (14) Tuolloin nuhtelit minua ja sanoit: ’Jos et olisi maallinen isäni, 

varmasti sanoisin sinulle: Mitä oikein teit minulle?’ (15) Herrani ja Jumalani, jos olet 

nyt selvittänyt välisi minun kanssani tuon päivän suhteen ja saanut aikaan sen, että 

nämä pelottavat merkit ovat tulleet minun osakseni, minä pyydän, että hyvyytesi ei 

saattaisi minua tuomittavaksi. (16) Olen sinun palvelijasi ja palvelijattaresi poika. (17) 

Jos sinä murrat kahleeni, uhraan sinulle ylistykseni ja tunnustan sinun jumaluutesi 

kunnian. Totisesti sinä olet samaan aikaan sekä Jeesus Kristus, Jumalan Poika, että 

ihmisen poika.” 

 

Jeesus ja Maria keskustelevat kuoleman todellisesta luonteesta 

 

18 (1) Isäni Joosefin kertoessa tätä en voinut pidättää kyyneleitäni. Minä myös itkin 

nähdessäni, kuinka kuolema otti hänet valtaansa, ja kuullessani onnettomat sanat, jotka 

hän lausui. (2) Veljeni, kaiken tämän jälkeen muistakaa kuolemaani ristillä koko 

maailman tähden.87  

 

(3) Silloin rakastettu äitini Maria, jonka nimeä kaikki minua rakastavat kutsuvat 

suloiseksi, nousi ylös ja lausui minulle hyvin murheellisena:88 ”Voi minua, rakas 

poikani. Ei kai Joosef, sinun rakas ja kunnioitettu maallinen isäsi, joka on saavuttanut 

hyvän ja siunatun vanhuuden, ole kuolemaisillaan?” (4) Minä vastasin hänelle: ”Rakas 

äitini, kuka ihmisistä olisi kantanut yllään ruumista, joka ei olisi kokenut kuolemaa. (5) 

Kuolema on ihmiskunnan valtias, siunattu äitini. (6) Myös sinun itsesi täytyy kuolla 

 
84 Vrt. Tuom. lapsuusev. 16:1. 

85 Sa Vat. Borg. 109, nro 121: ”jumaluutesi”. 

86 Vrt. Tuom. lapsuusev. 5:2. 

87 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 mainitsee, että Jeesuksen ristinkuoleman toimeenpanivat juutalaiset. 

88 Ennen mainintaa Marian puheenvuorosta käsikirjoitukset Sa Vat. Borg. 109, nro 121 ja Sa Paris B.N. 129(17) 

fol. 13‒16 toteavat Jeesuksen menneen ulkopihalle. 



kaikkien muiden ihmisten tavoin. (7) Olipa kysymys isästäni Joosefista tai sinusta, 

siunattu äitini, teidän kuolemanne ei kuitenkaan merkitse kuolemaa vaan ikuista, 

päättymätöntä elämää. (8) Minä myös tulen kuolemaan kaikkien puolesta sen 

kuolevaisen ruumiin tähden, jonka sain ylleni kohdussasi. (9) Rakas äitini, nouse nyt 

ylös ja mene siunatun vanhuksen Joosefin luo, niin että tulet tuntemaan sen, mikä 

kohtaa hänet korkeudesta.”  

 

Joosefin kuoleman hetki lähestyy 

 

19 (1) Maria nousi ylös ja meni paikkaan, jossa Joosef makasi, ja havaitsi kuoleman 

merkin ilmestyneen häneen.89 (2) Rakkaat ystäväni, minä itse istuin Joosefin vuoteen 

pääpuoleen ja äitini Maria sen jalkopäähän. (3) Joosef suuntasi katseensa kasvoihini, 

mutta ei kyennyt puhumaan, sillä kuoleman hetki oli ottanut hänet valtaansa. (4) Sitten 

hän nosti katseensa90 ja päästi kovan huudon. (5) Tartuin hänen käsiinsä ja polviinsa 

pitkäksi aikaa. Silloin hän katsoi minua ja pyysi: ”Älä salli kenenkään viedä minua 

pois!” (6) Asetin käteni hänen sydämelleen ja havaitsin hänen sielunsa nousseen hänen 

kurkkuunsa, sillä sitä oltiin viemässä ulos hänen ruumiistaan. Viimeinen hetki ei ollut 

kuitenkaan vielä koittanut Kuoleman91 tulla. Muuten se ei olisi viivytellyt, sillä 

levottomuus seurasi sitä, ja itku ja tuho kulkivat sen edellä. 

 

Joosefin lapset surevat kuolevaa isäänsä 

 

20 (1) Kun rakas äitini näki minun koskevan Joosefin vartaloa, äitini myös kosketti 

hänen jalkojaan ja havaitsi elämän ja kuumeen lähteneen niistä. (2) Maria sanoi 

vilpittömästi minulle: ”Kiitos sinulle, rakas poikani, että sen jälkeen kun asetit kätesi 

isäsi vartalolle, kuume lähti hänestä. (3) Katso, hänen polvensa ja säärensä ovat kylmät 

kuin kristalli92.” (4) Minä kutsuin Joosefin pojat ja tyttäret ja sanoin heille: ”Tulkaa 

lähemmäksi ja puhukaa isänne kanssa, sillä nyt on aika puhua, ennen kuin puhuva suu 

 
89 Käsikirjoituksen Sa Vat. Borg. 109, nro 121 mukaan lauseiden subjekti oli Jeesus ja käsikirjoituksen Sa Paris 

B.N. 129 (17) fol. 13‒16 mukaan Jeesus ja Maria yhdessä. 

90 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 ja Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13‒16: ”hän nosti oikean kätensä”.  

91 Tekstissä Kuolema näyttää personifioidulta; ks. myös 21:1. 

92 Sa Vat. Borg. 109, nro 121: ”kuin kristalli ja lumi” ja Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13‒16: ”kuin lumi ja 

kristalli”. 



sulkeutuu ja kurja ruumis kylmenee.” (5) Tämän jälkeen Joosefin pojat ja tyttäret 

puhuivat hänen kanssaan. Joosef oli kuoleman kielissä kärsien kuoleman tuskista ja 

toivoen pääsevänsä pois tästä maailmasta. (6) Joosefin tytär Lysias93 sanoi veljilleen: 

”Voi minua, veljeni, eikö tämä ole sama kuin rakkaan äitimme sairaus, ja me emme ole 

nähneet häntä sen jälkeen! (7) Samoin on isämme laita. Emme tule näkemään häntä 

enää koskaan!” (8) Sitten Joosefin lapset korottivat äänensä ja itkivät. Myös minä ja 

neitsytäitini Maria itkimme heidän kanssaan, sillä kuoleman hetki oli koittanut.  

 

Jeesus ajaa pois Kuoleman ja hänen joukkonsa, jotka uhkaavat Joosefia 

 

21 (1) Minä katsoin kohti etelää ja näin Kuoleman94 saapuvan taloon. Häntä seurasi 

Tuonela,95 joka oli Perkeleen ohella Kuoleman adjutantti, sekä lukematon joukko muita 

sotapäällikköjä, jotka olivat pukeutuneet tuleen ja joiden suut syöksivät savua ja rikkiä. 

(2) Isäni Joosef, joka katseli, näki heidän seuraavan Kuolemaa ja olevan täynnä vihaa 

häntä kohtaan aivan samalla tapaa, kuin heidän kasvonsa uhkuivat vihaa jokaista sielua 

kohtaan, joka oli erkanemassa ruumiistaan. Erityisen totta tämä on niiden syntisten 

kohdalla, joissa he löytävät vain vähän heidän omaansa.96  

 

(3) Kun hyvä vanhus näki Kuoleman joukkoineen, hänen silmänsä täyttyivät 

kyynelistä. (4) Tuona hetkenä Isäni Joosefin sielu irtaantui ruumiista kovan valituksen 

kera etsien piilopaikkaa, jotta se voisi pelastua. (5) Kun huomasin isäni Joosefin 

valituksen – sillä hän katseli voimia, joita hän ei ollut nähnyt koskaan aikaisemmin – 

nousin heti ylös ja nuhtelin Perkelettä ja kaikkia hänen seuralaisiaan. (6) Niin he 

lähtivät pois häveten ja hyvin levottomina. (7) Kukaan niistä, jotka istuivat isäni 

Joosefin ympärillä, äitini Maria mukaan lukien, ei kuitenkaan havainnut ketään niistä 

pelottavista joukoista, jotka hakevat ihmissieluja. (8) Kun Kuolema näki, että nuhtelin 

 
93 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 ja Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13‒16 kertovat lisäksi, että Lysias oli Joosefin 

vanhin tytär ja purppuranmyyjä. 

94 Ehrman ja Pleše (2011, 179) mainitsevat, että ns. juutalaisessa testamenttikirjallisuudessa viitataan usein 

Kuoleman saapumiseen lukemattomien pelottavien voimien kanssa; vrt. esim. Abrahamin testamentti 16–20, 

jossa Jumala lähettää Kuoleman patriarkan kuolinvuoteen ääreen. 

95 Kopt. Amente (kirjaimellisesti ”läntinen paikka”); nimi merkitsee Hadesta tai manalaa, kuoleman valtakuntaa, 

mutta kuten Kuolemakin Amente on tässä personifioitu. 

96 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 ja Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13–16: ”jos he löytävät merkkinsä heissä”. 



pimeyden voimia ja karkotin heidät pois antamatta heille määräysvaltaa isääni 

Joosefiin, hän pelästyi.97 (9) Minä nousin heti ylös ja lausuin rukouksen kaikkein 

armollisimmalle Isälleni:  

 

Jeesus rukoilee Jumalaa Joosefin sielun puolesta 

 

22 (1) ”Isäni, joka olet kaikkein armollisin Isä, totuuden Isä, silmä joka näkee ja korva 

joka kuulee, kuule minua, rakasta poikaasi, kun rukoilen sinua kättesi luomuksen, isäni 

Joosefin, tähden. Lähetä minulle suuri joukko enkeleitä, lähetä Mikael, hyvyyden 

palvelija, ja Gabriel, valon lähettiläs, niin että he kulkisivat isäni Joosefin sielun 

vierellä, kunnes se pääsee pimeyden seitsemän valtakunnan98 halki. Kulkekoot enkelit 

sielun vierellä, niin ettei se joudu kulkemaan niiden ahtaiden paikkojen läpi, joita on 

pelottavaa kulkea, ja näkemään niitä todella pelottavia voimia, jotka ovat niiden 

paikkojen yläpuolella, sekä tulista jokea, joka syöksyy eteenpäin tuossa paikassa kuin 

meren aallot. (2) Ole armollinen isäni Joosefin sielua kohtaan, kun se on matkalla ylös 

sinun pyhiin käsiisi. Tänä hetkenä se tarvitsee armoa.”99  

 

Jeesus kääntyy oppilaidensa puoleen ja kommentoi ruumiista erkanevan sielun 

tilannetta 

 

(3) Minä sanon teille, arvoisat veljeni ja siunatut apostolini,100 että jokainen ihminen, 

joka on syntynyt tähän maailmaan ja tullut tuntemaan hyvän ja pahan, koska hän on 

käyttänyt kaiken aikansa näkemänsä lumoissa,101 tarvitsee hyvän Isäni armoa 

 
97 Sa Vat. Borg. 109, nro 121 ja Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13–16 toteavat lisäksi, että kuolema juoksi pois ja 

kätkeytyi oven taakse. 

98 Koptissa esiintyy kreikkalainen sana ”aioni”; se näyttää viittaavan seitsemään planeettojen sfääriin, joiden 

läpi sielun on kuljettava kuolemanjälkeisellä matkallaan kohti lopullista päämääräänsä, taivasta. 

99 Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13‒16: ”Olkoon peto lempeä häntä (= Joosefia) kohtaan, sillä hän on tullut sinun 

käsiisi, pyhä Isäni, koska tänä hetkenä hän tarvitsee armoa.” 

100 Sa Paris B.N. 129 (17) fol. 13‒16: ”minun pyhät apostoliset jäseneni”; Sa Vat. Borg. 109, nro 121: ”minun 

pyhät osani”. 

101 Bohairinmurteinen versio lukee ”silmäluomien lumoissa”, kun taas käsikirjoituksen Sa Vat. Borg. 109, nro 

121 version perusteella (”silmien pyydysten lumoissa” [= pyydyksinä toimivien silmien lumoissa]) voi päätyä 

esitettyyn suomenkieliseen käännökseen. 



kohdatessaan kuoleman hetken. Silloin hän astuu toiselle puolen kulkevalle tielle ja sen 

pelottavan tuomioistuimen eteen, jossa hänen on esitettävä puolustuksensa. (4) Mutta 

nyt palaan siihen, kuinka isäni Joosef, oikeamielinen vanhus, erkani ruumiistaan. 

 

Jeesus asettaa Mikaelin ja Gabrielin Joosefin sielun vartijoiksi 

 

23102 (1) Kun Joosef antoi henkensä, minä tein hänelle kunniaa. (2) Enkelit ottivat 

vastaan hänen sielunsa ja kietoivat sen hienoimpaan pellavakankaaseen. (3) Minä astuin 

sisään ja istuin hänen viereensä. Kukaan muu, joka istui hänen ympärillään, ei tiennyt, 

että hän oli kuollut. (4) Minä käskin Mikaelin ja Gabrielin valvoa hänen sieluaan niiden 

voimien tähden, jotka väijyvät tiellä. Enkelit lauloivat sen edessä, kunnes he luovuttivat 

sen minun hyvälle Isälleni. 

 

Jeesus ilmoittaa Joosefin lapsille tämän kuolemasta ja sen todellisesta luonteesta 

 

24 (1) Käännyin kohti isäni Joosefin ruumista, joka oli kuin tyhjä astia. Istuin ja laskin 

käteni hänen silmilleen ja suljin ne ja hänen suunsa. Viivyin siinä katsellen häntä. (2) 

Sitten sanoin neitsyelle: ”Äitini Maria, missä ovat nyt kaikki hänen ammattitaitonsa 

jäljet, jotka tämä mies teki nuoruudestaan tähän päivään saakka? Ne ovat kaikki 

kadonneet tässä yhdessä hetkessä, ikään kuin hän ei olisi lainkaan syntynyt tähän 

maailmaan.” (3) Kun hänen poikansa ja tyttärensä kuulivat sanani, jotka sanoin 

neitsytäidilleni Marialle, he sanoivat minulle kovasti itkien: ”Voi meitä, Herramme, 

onko isämme kuollut emmekä me huomanneet sitä?”  

 

(4) Sanoin heille: ”Hän on todella kuollut, mutta isäni Joosefin kuolema ei merkitse 

kuolemaa vaan ikuista elämää.103 (5) Rakas isäni Joosef tulee kokemaan suuria asioita. 

Siitä hetkestä lähtien, kun hänen sielunsa erkani ruumiista, hänen kaikki vaivansa 

päättyivät. Hän meni ikuiseen valtakuntaan ja jätti taakseen ruumiin taakan. Hän myös 

jätti taakseen tämän maailman, joka on täynnä kaikenlaisia vaivoja ja tyhjiä 

huolenaiheita. Hän meni Isäni lepopaikkoihin, jotka ovat taivaissa eivätkä koskaan 

 
102 Käsikirjoituksen Sa Vat. Borg. 109, nro 121 kuvaus luvun 23 tapahtumista on paljon pitempi ja 

seikkaperäisempi. Se löytyy käännöksen lopussa liitteenä.  

103 Vrt. 18:7. 



tuhoudu.” (6) Kun nyt sanoin veljilleni, että heidän isänsä Joosef, siunattu vanhus, oli 

kuollut, he nousivat ylös, repäisivät vaatteensa ja itkivät pitkän ajan. 

 

Jeesus ohjeistaa enkeleitä huolehtimaan Joosefin ruumiista 

 

25 (1) Sitten koko Nasaretin kaupunki ja Galilean asukkaat, jotka kuulivat surustamme, 

kokoontuivat kaikki sinne, missä olimme, juutalaisten lain mukaan. He viettivät koko 

päivän surren Joosefia yhdeksänteen hetkeen asti. (2) Päivän yhdeksäntenä hetkenä 

lähetin kaikki ulos. Sitten kaadoin vettä rakkaan isäni Joosefin ruumiin päälle ja 

voitelin sen hyväntuoksuisella öljyllä. Rukoilin hyvää Isääni, joka on taivaissa, 

taivaallisin rukouksin, jotka olin kirjoittanut omin sormin taivaallisiin tauluihin,104 

ennen kuin otin ylleni lihallisen ruumiin pyhän neitsyt Marian kohdussa.105 (3) Sinä 

hetkenä kun päätin rukouksen aameneen, joukko enkeleitä tuli paikalle, ja minä käskin 

heistä kahden levittää viitan, ottaa isäni Joosefin siunatun ruumiin, asettaa sen viitan 

päälle ja kietoa sen siihen. 

 

Jeesus estää Joosefin ruumista turmeltumasta 

 

26 (1) Asetin käteni Joosefin ruumiin ylle ja sanoin: ”Älköön kuoleman paha haju 

ottako sinua valtaansa, ja älköön sinun korvasi haisko pahalle. Älköön mikään vuoto 

koskaan virratko ulos ruumiistasi, ja älköön käärinliinasi mädätkö maassa älköönkä 

myös lihasi, jonka puin yllesi, vaan pysyköön se ruumiisi peittona tuhannen vuoden 

juhlapäivään asti.106 Rakas isäni Joosef, älkööt pääsi hiukset näivettykö, ne joita usein 

pidin käsissäni. Olkoon sinulla kaikki hyvin.” 

 

Jeesus antaa ohjeita Joosefin muistopäivän vietosta 

 

(2) Niitä, jotka tulevat huolehtimaan uhristasi ja uhraavat sen kulttipaikallasi 

muistopäivänäsi, Epip-kuun kahdentenakymmenentenä kuudentena, minä tulen myös 

siunaamaan tuonpuoleisessa uhritoimituksessa taivaassa. (3) Jos joku myös antaa leivän 

 
104 Taivaallisista tauluista puhutaan erityisesti 1. Henokin kirjassa; vrt. 1. Hen. 81:1; 93:2; 103:2; 106:19. 

105 Vrt. 18:8. 

106 Tämä on ehkä viittaus tuhatvuotisen valtakunnan päätösjuhlaan; vrt. Ilm. 20:1‒6. Vrt. myös 26:4.  



köyhän käteen sinun nimessäsi, minä en anna häneltä puuttua mitään tämän maailman 

hyvyydestä kaikkina hänen elämänsä päivinä. (4) Jos jotkut antavat maljan viiniä 

muukalaisen, lesken tai orvon käteen muistopäivänäsi, minä annan heidät sinulle 

lahjaksi, jotta voit viedä heidät tuhannen vuoden juhlapäivän aterialle.  

 

Joosefia kunnioittavien sielujen osa 

 

(5) Minä vannon pelastumisesi kautta, rakas isäni Joosef, että minä lahjoitan sinulle 

tässä maailmassa ne, jotka kirjoittavat kirjan siitä, kuinka sinä erkanit ruumiistasi, ja 

merkitsevät muistiin kaikki tänään suustani lähteneet sanat. Kun he erkanevat 

ruumiistaan, minä revin rikki heidän syntiensä luettelon, niin etteivät he joudu 

kärsimään muuta piinaa kuin kuoleman välttämättömyyden ja sen tulisen joen107 Isäni 

edessä, joka puhdistaa jokaisen sielun. (6) Jos köyhä mies, jolla ei ole edellytyksiä 

tehdä mitä olen käskenyt, saa pojan ja antaa sinua kunnioittaakseen hänelle nimeksi 

Joosef, hänen taloaan ei kohtaa nälänhätä eikä kulkutauti, sillä sinun nimesi asuu siellä. 

 

Joosefin hautaus 

 

27 (1) Tämän jälkeen kaupungin arvohenkilöt tulivat yhdessä palsamoijien kanssa 

paikkaan, jossa isäni Joosefin ruumis oli. He halusivat haudata Joosefin ruumiin 

juutalaisten hautaamistavan mukaisesti. (2) Silloin he huomasivat, että hänet oli jo 

valmistettu hautajaisia varten ja että hänen ruumiinsa oli kiedottu käärinliinaan, joka oli 

hänen ympärillään kuin rautahakasin kiinnitettynä. Kun he koskettivat häntä, he eivät 

löytäneet käärinliinasta minkäänlaista aukkoa. (3) Tämän jälkeen he veivät hänet 

hautaan. (4) He kaivoivat luolan suulla avatakseen sen sisäänkäynnin, jotta he voisivat 

asettaa Joosefin ruumiin hänen vanhempiensa vierelle. Silloin minä muistin päivän, 

jolloin hän oli kulkenut kanssani Egyptiin,108 ja ne suuret vaikeudet, jotka hän oli 

kestänyt vuokseni.109 Asetuin makaamaan hänen ruumiinsa päälle ja itkin kauan hänen 

vuokseen sanoen: 

 
107 Ks. 13:9. Vrt. myös 22:1.  

108 Vrt. Matt. 2:13–14. 

109 Tämä saattaa viitata niihin Tuomaan lapsuusevankeliumin kertomuksiin, joissa Joosef joutuu vaikeuksiin 

Jeesuksen ihmetekojen seurauksena. 



 

Jeesus opettaa kuolemasta 

 

28 (1) ”Kuolema, sinä saat aikaan monia kyyneleitä ja paljon murhetta, mutta tämän 

ihmeellisen vallan antoi sinulle se, joka on kaiken yläpuolella!” (2) Kuolemaa ei voi 

kuitenkaan syyttää tästä samalla tapaa kuin Aadamia ja hänen vaimoaan.110 (3) 

Kuolema ei tee mitään ilman Isäni käskyä. (4) On ihmisiä, jotka ovat eläneet yhdeksän 

sataa vuotta, ennen kuin ovat kuolleet, ja monet toiset näitäkin kauemmin.111 (5) 

Kukaan heistä ei ole sanonut: ”Olen nähnyt kuoleman,” tai ”Se tulee aika ajoin 

vaivamaan jokaista.” (6) Pikemminkin se ei vaivaa ketään paitsi yhden ainoan kerran, 

ja silloinkin hyvä Isäni lähettää Kuoleman hakemaan ihmistä.112 (7) Sinä hetkenä, kun 

se tulee hakemaan häntä, hän kuulee tuomion tulevan taivaasta. (8) Jos tuomio tulee 

äkisti ja täynnä vihaa, Kuolema myös tulee äkisti ja vihaisena täyttämään hyvän Isäni 

käskyn. Se ottaa ihmisen sielun ja luovuttaa sen Herralleen. (9) Kuolema ei voi heittää 

sitä tuleen eikä taivasten valtakuntaan. (10) Kuolema vain noudattaa Jumalan käskyä. 

Aadam sen sijaan ei noudattanut minun Isäni tahtoa, vaan rikkoi sitä, niin että Isäni 

vihastui häneen. Aadam kuuli vaimoaan eikä totellut hyvää Isääni.113 Näin hän toi 

kuoleman kaikkien elävien olentojen osaksi. (11) Jos Aadam ei olisi ollut tottelematon 

hyvälle Isälleni, hän ei olisi saanut kuolemaa osakseen.  

 

(12) Mikä sitten estää minua pyytämästä hyvää Isääni lähettämään minulle suuret 

kirkkaat vaunut, jotta nostaisin isäni Joosefin niihin?114 Näin hänen ei tarvitsisi kohdata 

kuolemaa ollenkaan, vaan hänet otettaisiin ylös sinne, missä hän saa levätä, siinä 

ruumiissa, jossa hän syntyi, ja hän saisi olla ruumiittomien enkeleitteni seurassa. (13) 

Aadamin rikkomuksen tähden nämä suuret vaivat tulivat kuitenkin koko ihmiskunnan 

osaksi, ja ihmiskunnan on pakko kärsiä katkera kuolema.115 (14) Niin kauan kuin itse 

 
110 Vrt. Room. 5:12. 

111 Ks. 1. Moos. 5:3,8,11,12,20,27. 

112 Ks. n. 94. 

113 Vrt. 1. Moos. 3:1–6.  

114 Elian kerrotaan nousseen taivaaseen tuulenpyörteessä, sen jälkeen kun tuliset vaunut olivat erottaneet hänet 

Elisasta (vrt. 2. Kun. 2:11). Vrt. myös Kert. Joos. 30:3.  

115 Room. 5:15. 



kannan kärsivää ruumista, minunkin täytyy kohdata siinä kuolema luomani 

luomakunnan puolesta, jotta voin sitä armahtaa. 

 

Hautaamiskertomuksen päätös 

 

29 (1) Kun sanoin tämän ja syleilin isääni Joosefia ja itkin hänen vuoksensa, (2) he 

avasivat haudan oven ja asettivat hänen ruumiinsa hautaan hänen isänsä Jaakobin 

ruumiin viereen. (3) Hänen kuolemansa tapahtui sadan yhdentoista vuoden iässä. 

Hänen suustaan ei puuttunut yhtään hammasta eivätkä hänen silmänsä olleet 

menettäneet valoaan, vaan hänen ulkonäkönsä oli kuin nuorukaisen.116 (4) Joosef ei 

koskaan menettänyt voimaansa, vaan teki työtä rakentajan ammatissaan siihen päivään 

asti, jolloin hän laskeutui sairaana makuulle ja kuoli. 

 

Vapahtajan keskustelu oppilaidensa kanssa jatkuu Öljymäellä  

 

30 (1) Me, apostolit, iloitsimme kuullessamme Vapahtajan kertovan tämän. Heti me 

nousimme ylös ja syleilimme hänen käsiään ja jalkojaan. Sanoimme iloiten: ”Me kiitämme 

sinua, hyvä Vapahtajamme, sillä sinä olet saanut aikaan sen, että ansaitsemme kuulla nämä 

elävät sanat suustasi, meidän Herramme! (2) Me kuitenkin ihmettelemme, hyvä 

Vapahtajamme, miksi olet lahjoittanut kuolemattomuuden Henokille ja Elialle,117 niin että 

heidän on sallittu tähän hetkeen asti olla hyvyyden keskellä siinä ruumiissa, jossa he 

syntyivät, eivätkä heidän ruumiinsa ole turmeltuneet tähän päivään asti. (3) Kuitenkaan 

samaa ei ole suotu tälle siunatulle vanhukselle, rakentaja Joosefille, jolle sinä olet antanut sen 

suuren kunnian, että kutsuit häntä isäksesi ja että tottelit häntä kaikessa. Sinä jopa käskit 

meitä: ’Kun puen yllenne voiman ja lähetän teille Isäni lupauksen, puolustajan, Pyhän 

Hengen,118 ja kun lähetän teidät julistamaan pyhää evankeliumia, saarnatkaa myös rakkaasta 

isästäni Joosefista.’”  

 

 
116 Ehrman ja Pleše kääntävät ”hänen ulkonäkönsä oli kuin pienen lapsen”. Tämä käännös on myös kielellisesti 

mahdollinen, mutta vaikuttaa epätodennäköiseltä edeltävän lauseen jälkeen. 

117 Sekä Henok että Elia mainitaan henkilöinä, jotka otettiin Jumalan tykö kohtaamatta kuolemaa; ks. 1. Moos. 

5:24; 1. Hen. 70:1–2; 2. Kun. 2:11. 

118 Vrt. Luuk. 24:49; puolustaja (Parakleetti) on erityisesti Johanneksen evankeliumin käyttämä nimitys Pyhästä 

Hengestä (ks. Joh. 14:26). 



(4) ”Sinä myös sanoit: ’Kertokaa nämä elävät sanat testamentissa, joka kertoo hänen 

ruumiista erkanemisestaan.’ (5) Edelleen sinä käskit: ’Lukekaa tämän testamentin sanat 

juhla- ja muistopäivinä.’ (6) Vielä sinä sanoit: ’Älköön kukaan, jota ei ole opetettu tuntemaan 

hyvin kirjaimia, lukeko tätä testamenttia juhlapäivinä.’ (7) Sinä myös totesit: ’Jos joku ottaa 

jotakin pois näistä sanoista tai lisää niihin ja näin pitää minua valehtelijana, minä olen pian 

kostava hänelle.’119 (8) Me siis ihmettelemme, että et ole sen päivän jälkeen, jolloin synnyit 

Betlehemissä120 ja kutsuit häntä maalliseksi isäksesi, luvannut hänelle kuolemattomuutta etkä 

ole antanut hänelle ikuista elämää.” 

 

Jeesus vastaa oppilaiden kysymykseen Joosefin kuolemasta 

 

31 (1) Vapahtajamme vastasi ja sanoi meille: ”Tuomiota, jonka Isäni lausui Aadamille, ei 

peruuteta, koska tämä ei totellut Isäni käskyä. (2) Kun Isäni lausuu ihmiselle, että tämä tulee 

vanhurskaaksi, hänestä tulee hänen valittunsa. (3) Jos joku taas rakastaa Perkeleen tekoja, 

tekee omasta tahdostaan syntiä ja saa Perkeleeltä pitkän elämän, eikö ihminen silloin käsitä, 

että hän on matkalla Perkeleen käsiin, mikäli ei kadu? (4) Jos joku taas elää pitkän elämän 

tehden hyviä tekoja, juuri hänen tekonsa tekevät hänestä pitkäikäisen. (5) Jos hän121 näkee 

jonkun turmelevan oman vaelluksensa, hän lyhentää tämän elinikää. Näin ’hän ottaa heidät 

pois heidän päiviensä puolivälissä.’122 (6) Kuitenkin kaikki Isäni puhumat profetiat käyvät 

toteen ihmiskunnalle ja kaikki asiat tapahtuvat heille.”  

 

(7) ”Olette myös sanoneet minulle, että Henok ja Elia saavat elää siinä ruumiissa, jossa he 

syntyivät, mutta nyt kysytte: ’Miksi et ole antanut maallisen isäsi Joosefin olla ruumiissaan 

tähän hetkeen asti.’ (8) Vaikka hän olisi elänyt kymmenen tuhatta vuotta, hänen olisi pitänyt 

silti kuolla. (9) Minä sanon teille, pyhät jäseneni, että joka kerta kun Henok ja Elia ajattelevat 

kuolemaa, he toivovat, että he olisivat jo kuolleet välttääkseen sen, mikä heitä aivan 

välttämättä odottaa. He tulevat nimittäin kuolemaan päivänä, joka on täynnä sekasortoa, 

 
119 Vrt. 5. Moos. 13:1; Ilm. 22:18–19; Josefus, Contra Apionem 1.8.42. 

120 Matt. 2:1; Luuk. 2:4–7. 

121 Ei ole täysin selvää, viittaako pronomini Perkeleeseen vai Jumalaan. Jälkimmäinen vaihtoehto on kuitenkin 

todennäköisempi, koska jakeen lopussa oleva psalmisitaatti puhuu Jumalasta. 

122 Vrt. Ps. 102:25. 



pelkoa, huutoa, uhkaa123 ja surua. Antikristus tulee tappamaan nämä kaksi miestä ja 

vuodattamaan maahan heidän verensä vesiastian vuoksi niiden syytösten takia, jotka he 

esittävät Antikristusta vastaan tuomitessaan hänet.”124  

 

32 (1) Me vastasimme ja sanoimme Vapahtajalle: ”Herramme ja Jumalamme,125 ketkä ovat 

nämä kaksi miestä, joista sanoit: ’Kadotuksen lapsi126 tulee tappamaan heidät vesiastian 

vuoksi’?” (2) Vapahtajamme Jeesus, meidän elämämme, vastasi: ”He ovat Henok ja Elia.” 

 

Loppuylistys 

 

(3) Kun hyvä Vapahtajamme oli sanonut meille tämän, me iloitsimme ja riemuitsimme. Me 

kiitimme ja ylistimme häntä, meidän Herraamme ja Jumalaamme, Vapahtajaamme Jeesusta 

Kristusta. Hänen kauttaan tulkoon kaikki ylistys ja kunnia Isälle, hänelle itselleen ja elämää 

luovalle Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja ikuisesti. Aamen.127 

 

Liite (Sa Vat. Borg. 109, nro 121 sisältää seuraavan kuvauksen siitä, kuinka Kuolema, 

Abbaton, tuli hakemaan Joosefin sielua):  

 

23 (1) Kun olin sanonut aamen, rakas äitini Maria vastasi minulle taivaallisten olentojen 

kielellä. (2) Välittömästi Mikael ja Gabriel sekä ryhmä enkeleitä laskeutuivat taivaasta. He 

tulivat ja asettuivat isäni Joosefin ruumiin vierelle. (3) Silloin hänen kuolonkorinansa ja 

läähätyksensä kovenivat suuresti, ja minä tiesin, että katkera hetki oli koittanut. (4) Hän jatkoi 

 
123 On epäselvää, mitä koptilaisessa tekstissä esiintyvä kreikkalainen sana apylē itse asiassa merkitsee. Ehrman 

ja Pleše (2011, 190‒191) kääntävät sen sanalla ”threat”. 

124 Teksti näyttää viittaavan kohdan Ilm. 11:3–13 kahteen lopunajalliseen todistajaan, joiden siis ajatellaan 

olevan Henok ja Elia. Ilmestyskirjassa tosin todistajia ei tapa Antikristus vaan syvyydestä nouseva peto. 

125 Vrt. Joh. 20:28. 

126 Ks. 2. Tess. 2:3. 

127 Tämän jälkeen käsikirjoituksen kopioitsija on vielä lisännyt arabiankielisen tekstin, jonka Ehrman ja Pleše 

(2011, 193) ovat kääntäneet seuraavasti: ”Muistakaa minua vähäistä, syntistä ja kurjaa, Hapipia, joka mätänee 

syntiensä syvyydessä. Herra, osoita armoasi häntä kohtaan. Aamen. Kopioin tämän Epip-kuun 

kahdentenakymmenentenä kahdeksantena päivänä, marttyyrien vuonna 783.” Marttyyrien vuosien laskeminen 

aloitetaan keisari Diocletianuksen valtaannoususta vuonna 284 jaa., joten Bohairinmurteinen käsikirjoitus on 

kopioitu vuonna 1067.   



ponnistelujaan ikään kuin nainen, joka on synnyttämäisillään. Hänen tuskansa vainosi häntä 

kuin raju tuuli tai mahtava tuli, joka polttaa suuren puun.  

 

(5) Kuolema ei kuitenkaan peloltaan uskaltanut lähestyä rakkaan isäni Joosefin ruumista ja 

saada sitä erkaantumaan. Kun hän katseli ympärilleen, hän näki minun istuvan isäni pään 

vieressä ja pitävän kiinni hänen ohimoistaan. (6) Koska minä tiesin, että Kuolema pelkäsi 

tulla lähemmäksi minun vuokseni, nousin ylös, menin oven ulkopuolelle ja löysin Kuoleman 

sieltä yksinään ja hyvin peloissaan. (7) Sanoin hänelle välittömästi: ”Sinä, joka olet tullut 

etelän seuduilta, mene nopeasti sisään ja saata loppuun se, minkä Isäni on käskenyt sinun 

tehdä. (8) Pidä kuitenkin huolta hänestä niin kuin silmiesi valosta, sillä hän on maallinen isäni 

ja nähnyt paljon vaivaa minun tähteni, kun olin pieni lapsi. Hän pakeni kanssani paikasta 

toiseen Herodeksen juonten vuoksi. Hän opetti minua, kuten kaikkia niitä lapsia opetetaan, 

jotka saavat opetusta vanhemmiltaan omaksi parhaakseen.”  

 

(9) Silloin Kuolema, Abbaton,128 meni sisään, otti isäni Joosefin sielun ja vei sen pois hänen 

ruumiistaan sinä hetkenä, kun aurinko oli nousemassa radalleen Epip-kuukauden 

kahdentenakymmenentenä kuudentena päivänä. (10) Kaikki rakkaan isäni Joosefin elinpäivät 

olivat satayksitoista vuotta. (11) Mikael tarttui arvokkaan silkkisen liinan kahteen kulmaan ja 

Gabriel kahteen muuhun. He tervehtivät rakkaan isäni Joosefin sielua ja laskivat sen liinalle. 

(12) Kukaan muu, joka istui hänen luonaan, ei tiennyt, että hän oli kuollut, ei edes äitini 

Maria. (13) Minä käskin Mikaelin ja Gabrielin valvoa rakkaan isäni Joosefin sielua niiden 

vuoksi, jotka ryöstävät taivaaseen matkalla olevia sieluja, ja minä käskin ruumiittomia 

enkeleitä laulamaan jatkuvasti hymnejä hänen edessään, kunnes hänet otetaan taivaaseen 

hyvän Isäni luo. 

 

 
128 Kohdassa 23:9 käytettävä kuoleman nimi, Abbaton, on heprealainen lainasana ja esiintyy syvyyden kuilun, 

kuoleman valtakunnan, hallitsevana enkelinä kohdassa Ilm. 9:11. Heprealainen termi (Abaddon) esiintyy myös 

kohdissa Job 26:6 ja Ps. 88:12, joissa se merkitsee kuoleman valtakuntaa (vrt. myös Job 31:12). Tekstissä Job 

28:22 kuoleman valtakunta personifioidaan ja Abaddon pystyy puhumaan. Tekstissä Kertomus rakentaja 

Joosefista Kuolema, Abbaton, tulee etelästä, ja hänellä näyttää olevan Jumalan hänelle antama tehtävä irrottaa 

kuolleen sielu hänen ruumiistaan ja antaa se Mikaelille ja Gabrielille ainakin sellaisissa tapauksissa, jolloin sielu 

on matkalla taivaaseen. Kert. Joos. 28 näyttää olettavan, että Kuolema irrottaa myös niiden sielut, joiden 

kohtalona ei ole päätyä taivaaseen, mutta silloinkin hän vain toteuttaa Jumalan tahtoa. 

 


