
Taavi Kassila on kirjoittanut kirjan, 
joka kertoo Jeesuksen salatuista vuo-
sista ja siitä mitä ristiinnaulitsemisen 
aikana ja jälkeen tapahtui. Taavi pitää 
aiheesta esitelmän Sateenkaaripäivillä 
Turussa. (Katso s. 14.)

TAAVI KASSILA

Jeesuksen niin sanottujen salaisten vuo-
sien mysteerio juontaa juurensa Raa-
mattuun, Luukkaan evankeliumiin, 

jonka toisessa luvussa kerrotaan siitä mi-
ten Maria ja Joosef lähtevät Jerusalemiin 
pääsiäistä viettämään. Paluumatkalla he 
huomaavat, että Jeesus-poika ei olekaan 
heidän matkaseurueessaan, niin kuin he 
ovat olettaneet. Niinpä heidän ei auta kuin 
palata takaisin etsimään poikaansa. He 
löytävät 12-vuotiaan Jeesuksen temppelis-
tä, missä hän on keskustelemassa viisaiden 
kanssa. Ja kaikki, jotka kuulevat tuon nuo-
rukaisen Jeesuksen kysymykset ja vastauk-
set, ihmettelevät hänen viisauttaan. Tämän 
jälkeen sanotaan vain, että Jeesus kasvoi 
viisaudessa ja Jumalan armossa ja toinen 
luku päättyy tähän.

Kun kolmas luku alkaa, siinä kerrotaan 
siitä miten Johannes Kastaja kastaa noin 
kolmekymmentävuotiaan Jeesuksen. Täs-
tä välistä puuttuu kahdeksantoista vuotta 
Jeesuksen elämää! Tämä on kerrassaan ou-
toa, sillä jos joku on niin viisas 12-vuotiaa-
na kuin Jeesus, haluamme toki tietää mitä 
hän on tehnyt ja sanonut elämänsä kaikki-
na ikävuosina. Onko nämä 18 vuotta pois-
tettu Raamatusta? Ja jos ne on poistettu, 
minkä tähden? Miten voisimme selvittää 
Jeesuksen elämään liittyvän salaisuuden? 
Missä hän oli ja mitä hän teki?

Näihin kysymyksiin lähdin etsimään 
vastausta ryhtyessäni kirjoittamaan kir-
jaa ”Nasaretin miehen salaisuus”, joka jul-
kaistiin alkuvuodesta 2016.

Venäläisen historoitsijan löytö

Törmäsin venäläisen historoitsijan Niko-
lai Notovitshin kirjaan ”The Unknown 
Life of Jesus Christ”, jossa Notovitsh kuvaa 
sitä, miten hän löysi 1887 Pohjois-Intiasta 
Tiibetin buddhalaisten munkkien laati-
man ”Pyhän Issan elämä” -tekstin. Tässä 
käsikirjoituksessa kerrotaan nuoren Issan 
(Jeesuksen) halunneen välttää juutalais-
ten tavan vihkiä 13-vuotiaat jälkeläisensä 
lapsiavioliittoon. Niinpä hän pakeni van-
hempiensa kodista ja liittyi silkkikauppi-
aiden matkaan kulkeakseen kauas itään, 
täydellistääkseen itsensä jumalallisen sa-
nan tuntemuksessa.

Issa – niin kuin Jeesusta kutsutaan pa-
lin kielellä – saapui Itä-Intiaan, Purin kau-
punkiin, Jagannathin temppeliin, missä 
hän ryhtyi opiskelemaan sanskritin kiel-
tä, jotta hän voisi opiskella pyhiä Vedoja. 
Kun hän sitten vuosia myöhemmin ryhtyi 
opettamaan Vedoja kansalle, brahmiini-
papit kielsivät Jeesusta opettamasta Vedo-
ja shudrille, alimmalle kastille. Tämä kiel-
to johtui pappisluokan vallanhalusta, joka 
oli saanut heidät tulkitsemaan väärin Ve-
dojen opetuksia. Nuori Jeesus taas katsoi, 
että kaikki ovat tasa-arvoisia Taivaallisen 
Isän edessä, niinpä hän jatkoi opetustaan 
alimmalle kastille. Tämä sai brahmiinit 
ja kshatriyat, sotilas- ja hallintokastin jä-
senet, suuttumaan häneen. He päättivät 
surmata itsepäisen Jeesuksen.

Jeesus sai kuitenkin vihiä heidän sala-
juonestaan ja hän livahti karkuun. 

Jeesus kohtaa  
buddhalaisia munkkeja

Jeesus pakeni Himalajan vuoristoon, mis-
sä hän tapasi buddhalaisia lamoja. Hän 
pyysi heitä opettamaan hänelle palin kie-
len, jotta hän voisi ryhtyä opiskelemaan 
Buddhan viisautta. Jeesus opiskeli seu-
raavat kuusi vuotta Buddhan ajatelmia, 
kunnes hän hallitsi tämänkin viisauspe-
rinteen.

Sen jälkeen Jeesus lähti paluumatkal-
le isiensä maahan. Matkan aikana hän 
saarnasi totuutta kansoille ja pian hänen 
maineensa levisi hänen edellään. Jeesus 
saarnasi eläinten uhraamista vastaan ju-
malanpalvelusten yhteydessä ja kehotti 
kansaa hylkäämään epäjumalien palvon-

nan. Tällaiset puheet suututtivat Persian 
papiston, joka vangitutti hänet. He eivät 
kuitenkaan uskaltaneet surmata häntä, 
sillä kansa rakasti tätä nuorta profeettaa. 
Papisto jätti Jeesuksen erämaahan usko-
en, että villieläimet kyllä tekevät hänestä 
lopun. Korkeimman siunauksen turvin 
Jeesus pääsi kuitenkin palaamaan takaisin 
Israeliin, jossa sitten tapahtui se, minkä 
olemme saaneet lukea Raamatusta. Tai ai-
nakin melkein, siitä enemmän kirjassani.

Notovitsh lähetetään Siperiaan

Uskontotieteilijät hyökkäsivät Notovit-
shin julkaisemaa Pyhän Issan elämä –kä-
sikirjoitusta vastaan väittäen sitä hänen 
omaksi luomuksekseen. Vatikaanin kor-
kea virkamies puolestaan sanoi amerik-
kalaisessa tv-dokumentissa taannoin, että 
Pyhän Issan elämä –käsikirjoitus olisi 
buddhalaisten munkkien laatima sepite. 
On kuitenkin huomionarvoisaa, että jos 
teksti on Notovitshin sepite, buddhalai-
set lamat eivät ole voineet sitä laatia ja jos 
buddhalaiset munkit ovat sen laatineet, 
se ei voi olla Notovitshin sepite. Nämä 
väitteet ovat keskenään ristiriitaisia. Tun-
tuu pikemminkin siltä, että tekstin aitous 
halutaan kumota, koska se on ristiriidassa 
kirkon oppien kanssa.

Yhtä kaikki Notovitsh tuomittiin il-
man oikeudenkäyntiä Siperiaan valtakun-
nalle vaarallisen materiaalin julkaisuai-
komuksesta. Sen aikainen tsaarin Venäjä 
perustui kristillisille arvoille ja Notovit-
shin Intiasta tuoma teksti koettiin vaaral-
liseksi vallankumouksen partaalla horju-
valle valtakunnalle. 

Kopio Pyhän Issan elämä –käsikirjoi-
tuksesta on tiettävästi Vatikaanin arkis-
toissa. On ymmärrettävää, ettei sitä haluta 
antaa tutkijoiden käyttöön, koska se on ris-
tiriidassa nykyisen Raamatun kanssa. Muita 
kopioita löytynee kiinalaisten hallitsemasta 
Lhasasta, jollei niitä ole sitten tuhottu.

Intialainen sanjaasi Swami Abhena-
nanda oletti niin ikään Notovitshin löytä-
mää tekstiä huijaukseksi. Hän matkusti Hi-
miksen luostariin, Himalajalle, missä hän 
sai nähdä samaisen tekstin. Se käännet-
tiin hänelle ja hän julkaisi sen kirjassaan ”A 
Journey into Kashmir and Tibet” vuonna 
1922. Abhenanda on arvovaltaisen Rama-
krishna Missionin varapresidentti. 

Uskontotieteilijät haluavat kiistää tä-
män tekstin aitouden, koska eivät ole 
saaneet nähdäkseen alkuperäistä tekstiä. 
Tämä on ymmärrettävää, mutta samaan 
aikaan on hyvä muistaa, että Uuden tes-
tamentin neljä evankeliumia perustuvat 

tutkijoiden oletuksen mukaan niin sanot-
tuun Q-lähteeseen, jota he eivät ole kos-
kaan nähneet. Siitä huolimatta valtaosa 
tutkijoista uskoo Q-lähteeseen.

Kun Uutta testamenttia kasattiin, sii-
tä jätettiin paljon tekstejä pois. Akate-
mian tutkijoiden Ismo Dunderbergin ja 
Antti Marjasen, toimittamassa ”Nag Ham-
madin kätketyssä viisaudessa” (WSOY 
1999), jossa on julkaistu Egyptistä vuon-
na 1945 löydetyt 52 varhaiskristillistä teks-
tiä. Nämä ovat juuri niitä tekstejä, jotka 
jätettiin pois Raamatusta. Evankeliumei-
ta oli näet alun perin tiettävästi kolme-
kymmentä. Osa niistä on gnostilaisia 
tekstejä. Jokainen uskontotieteilijä tietää 
kuinka gnostilaisia vainottiin ja heidän 
tekstejään haluttiin tuhota. On muitakin 
löydöksiä, kuten Kuolleenmeren tekstit.   
  Kari Kuula kirjoittaa: ”Evankeliumien 
kirjoittajat, evankelistat, muokkasivat peri-
mätietoa ja tulkitsivat niitä edelleen, mikä 
oli yleinen käytäntö antiikin maailmassa. 
Kirjoittajat eivät mekaanisesti kopioineet 
lähdettä vaan kirjoittivat niihin teologisia 
tulkintoja. Yksittäisten tiedonmurujen jät-
tämät aukot saatettiin sepittää kiinni toi-
siinsa kirjoittajien omilla kerronnallisilla 
tarinoilla. Kirjoittajien tarkoituksena ei ol-
lut laatia aukotonta historiallista raporttia 
vaan kertoa ja julistaa sanomaa.” (Kuula, 
Nissinen ja Riekkinen, Johdatus Raamat-
tuun, Kirjapaja, Helsinki 2000).

Niinpä meillä ei ole tietoa siitä, min-
kälainen oli alkuperäinen evankeliumi. 
Uuden testamentin evankeliumit ovat 
osin sepitteitä.

Kahdentoista pyhän evankeliumi

Kerron kirjassani myös Kahdentoista van-
himman evankeliumista, jonka irlantilai-
nen pastori Gideon Ousley on kääntänyt 
englanniksi. Ousleyn mukaan tämä teksti 
on alkuperäinen evankeliumi eli ts. Q-
lähde, jonka apostoli Johannes on kirjoit-
tanut Rooman vankilassa. Hän on sitten 
antanut sen essealaiselle uskonveljelleen, 
joka on vienyt sen Himalajalle luostariin, 
mistä se on löytynyt 1800-luvulla. Myös 
tämä teksti tuo esille sen, että Jeesus mat-
kusti Intiaan. Näin ollen Jeesuksen Intian 
matka ei ole vain yhden tekstin varassa. 
Itse asiassa siitä puhutaan useissa eri us-
kontojen teksteissä.

Kuoliko Jeesus ristillä?

Egyptistä, Aleksandriassa olleen vanhan 
kirkollisen rakennuksen rauniosta löy-
tyi 1800-luvulla mielenkiintoinen teksti, 
josta kerron myös kirjassani. Se tunne-
taan nimellä Essealaisten vanhimman 
kirje. Tämän latinankielisen kirjeen on 
julkaissut suomeksi Alea-kirja vuonna 
1991. Kirjan saatesanoissa sanotaan, että 
alkuperäistekstiä säilytetään Vatikaanin 
kirjastossa Roomassa.

Tämä kirje on silminnäkijäkuvaus sii-
tä mitä tapahtui, kun Jeesus naulittiin ris-
tille. Tehdäkseni pitkästä tarinan lyhyen 
kerron vain siitä, miten roomalainen so-
tilas työnsi keihään Jeesuksen kyljestä si-
sään varmistaakseen, että hän on kuollut, 
tällöin haavasta vuoti veristä nestettä. Es-
sealainen lääkäri Nikodemus, joka oli pai-
kalla, tajusi heti, että Jeesus on yhä elossa, 
sillä kuolleesta ei virtaa nesteitä, koska ve-
renkiertoa ei ole. Niinpä essealaiset ottivat 
Jeesuksen ruumiin alas ristiltä ja veivät 
hänet hautakammioon, jossa he käsitteli-
vät hänen haavansa lääkkeillä ja täyttivät 
luolan eteerisillä höyryillä. Jeesus heräsi 
30 tuntia myöhemmin tajuttomuudesta. 
Hän ei ollut kliinisesti kuollut vaan taju-
ton. On kuitenkin huomionarvoisaa, että 
profetia toteutui, sillä hän ”heräsi kuol-
leista”, ts. tajuttomuudesta.

Intialainen vanha käsikirjoitus

Vanhin käsiini saama teksti on 5000 vuot-
ta vanha, ts. intialaisen pyhimys Vyasan 
”Bhavishya Purana”. Vyasa kokosi Vedat 
ja kirjoitti Bhagavad-Gitan, häntä pide-
tään Intiassa Jumalan kirjallisena inkar-
naationa. Bhavishya Purana on profetia, 
joka kertoo etukäteen siitä, että Issa Put-
ra, Jumalan Poika, tulee uudelleen Inti-
aan 49 vuoden iässä. Jeesus on lähtenyt 
äitinsä Marian kanssa ristiinnaulitsemi-
sen jälkeen Israelista pakoon roomalaisia 
sotilaita, matka kestää 16 vuotta, sillä Jee-
sus opettaa kansaa matkan aikana. Maria 
kuolee 70-vuotiaana nykyisessä Pakis-
tanissa, silloisessa Intiassa, mistä hänen 
hautansa löytyy yhä tänäkin päivänä.

Jeesus kohtaa Intiaan tultuaan Himala-
jalla kuningas Salivahanan, joka vaikuttuu 
tästä pakanamaan profeetasta ja kutsuu hä-
net julistamaan totuutta kansalleen. Jeesus 

opettaa intialaisia 30 vuotta, minkä jälkeen 
hän kutsuu opetuslapsensa koolle ja kertoo 
heille, että hänen aikansa on tullut. Hän 
kehottaa heitä elämään aina hänen opetus-
tensa mukaisesti. Sitten hän jättää kehonsa 
niin kuin intialaiset joogit tekevät, tietoi-
sesti, ja siirtyy Taivaallisen Isänsä luokse.

Jeesuksen ruumis haudataan Srinaga-
riin, Kashmiriin. 

Matkustin Kashmiriin ja löysin hau-
tamausoleumin, jossa on maan tasal-
la shiiapyhimys Mir Sayyid Naseeruddin 
koristeltu arkku. Sen alta lähtee portaat 
maan alle, jossa on Yuz Asafin eli Joose-
fin pojan arkku. Arkun vierellä on puinen 
risti ja kiveen hakattu ristiinnaulitun jalka 
kuvaamaan, että tähän on haudattu hen-
kilö, joka on kokenut ristiinnaulitsemi-
sen. Islamilainen hengellinen johtaja Miz-
ra Ghulam Ahmad julisti jo vuonna 1889, 
että tämä on Jeesuksen hauta.

Aluksi minulta kiellettiin pääsy hau-
dalle, mutta lopulta onnistuin pääsemään 
hautamausoleumin erään islamilaisen us-
konnollisen johtajan avulla. Löysinkö siis 
Jeesuksen haudan Intiasta? Niin uskoo 
moni intialainen. Joka tapauksessa maissa, 
jotka sijaitsevat Israelin ja Intian välillä, on 
paljon paikannimiä ja perimätietoa Jeesuk-
sen matkasta Intiaan. Intiassa on useita hen-
kisiä opettajia, temppeleitä ja tekstejä, jotka 
kertovat Jeesuksen tulosta Intiaan. Järke-
vää olisi, että tiedemiehet ryhtyisivät kerää-
mään ja tutkimaan tätä laajaa aineistoa.

Itse löysin kirjaani viiden eri uskon-
non vanhoja käsikirjoituksia, jotka kerto-
vat Jeesuksen salatusta elämästä. Ne avaa-
vat uusia näkökulmia Jeesuksen elämään, 
asioita, joista kirkonmiehet ovat halun-
neet vaieta. Asioita, joita on mielenkiin-
toista tutkia, sillä tämä viittaisi siihen, että 
kristinuskon opetukset puhuvat lopulta 
samasta asiasta kuin hindulaiset ja budd-
halaiset opetukset.

Miten muuten voisikaan olla, sillä to-
dellisuus on yksi.

Taavi Kassila, Nasaretin miehen salaisuus, 
Gummerus, sid. ovh. 36 €
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