Messikysymyksiä Sataman illasta 8.4.2017
Se on siinä!: Se oli murha, Arto Malmberg


Miten suhtaudut siihen, että evankeliumien kertomuksissa on jonkin verran
erovaisuuksia esim. Jeesuksen kärsimyshistorian kohdalla? Häiritsevätkö erot sinua
vai vahvistavatko ne mielestäsi tekstien luotettavuutta?

Juutalainen oikeusistuin, 2 esitutkintaa
Lue Matt.26:57-68 ja 27:1-2
Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen,
jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. Ja Pietari seurasi häntä
taampana ylimmäisen papin esipihaan asti; ja hän meni sinne ja istui palvelijain
joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi. Mutta ylipapit ja koko neuvosto
etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät
löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi,
ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan
temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa.'" Silloin ylimmäinen pappi nousi ja
sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?"
Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan
sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan
Poika." Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille:
tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja
tulevan taivaan pilvien päällä." Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja
sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso,
nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän
on vikapää kuolemaan." Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä
kasvoihin; ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat: "Profetoi meille,
Kristus, kuka se on, joka sinua löi.”
Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa
Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja
antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin.






Mistä syistä juutalaisten johtomiehet halusivat tappaa Jeesuksen?
Löytyikö Jeesusta vastaan riittävästi todisteita? Miksiköhän Jeesus pitkälti vaikeni
oikeudenkäynnissään eikä puolustanut itseään mitenkään?
Juutalaisen oikeuskäytännön mukaan syytettäessä temppeliä tai Jumalan pilkkaa
vastaan syytettyä voitiin vannottaa ja tähän ylimmäinen pappi lopulta turvautui.
Onko tällainen käytäntö mielestäsi oikeudenmukainen? Miksi / miksi ei?
Mitä Jeesus vastasi tähän ylipapin vannottamiseen ja millä tavalla ylipappi reagoi
siihen?
Kuka em. jakeissa lopulta tuomitsi Jeesuksen?

Roomalainen oikeusistuin
Lue Matt. 27:18-25 ja Joh. 19:10-16
Sillä hän (Pilatus) tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.
Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan:
"Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa
paljon kärsinyt hänen tähtensä." Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa
anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui
heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?"
Niin he sanoivat: "Barabbaan." Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä
Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki:
Ristiinnaulittakoon!" Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?"
Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen: "Ristiinnaulittakoon!" Ja kun Pilatus
näki, ettei mikään auttanut, vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi
kätensä kansan nähden ja sanoi: "Viaton olen minä tämän miehen vereen.
Katsokaa itse eteenne." Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen
verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille
Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Matt.
27:18-25

Niin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta
sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita?" Jeesus vastasi: "Sinulla ei
olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sentähden on
sen synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi." Tämän tähden Pilatus koetti
päästää hänet irti. Mutta juutalaiset huusivat sanoen: "Jos päästät hänet, et ole
keisarin ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria
vastaan". Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui
tuomarinistuimelle, paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata. Ja oli
pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille: "Katso,
teidän kuninkaanne!" Niin he huusivat: "Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!"
Pilatus sanoi heille: "Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?" Ylipapit
vastasivat: "Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari". Silloin hän luovutti hänet
heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen. Joh. 19:10-16







Miksi juutalaiset eivät voineet itse panna Jeesuksen kuolemantuomiota käytäntöön?
Millaisen kuvan Raamattu antaa Pilatuksesta? Ketä hän kuunteli? Ketä hän
pelkäsi?
Millä tavoilla juutalaiset yrittivät vaikuttaa Pilatukseen?
Mitä valintoja juutalaiset tekivät Pilatuksen edessä?
Miksiköhän juutalaiset halusivat mieluummin saada vapaaksi rosvon kuin
Jeesuksen ja valitsivat mieluummin keisarin kuin Messiaansa?
Minkä symbolisen teon Pilatus lopulta teki? Millä tavalla juutalaisten vastaus (jae
25) tähän käsien pesemiseen toteutui myöhemmin heidän kansansa historiassa?

Tie ristille
Lue Joh.19:17-18 ja Luuk. 23:44-47
Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle,
jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja
hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen
keskelle. Joh.19:17-18
Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan
yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi
keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi
minä annan henkeni." Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta kun
sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti,
tämä oli vanhurskas mies." Luuk 23:44-47








Oletko miettinyt, miksi Jeesus joutui lopulta kohtaamaan näin häpeällisen, raa’an ja
julman kuoleman?
Mitä tapahtui kun Jeesus kuoli? Mitä merkitsi se, että temppelin esirippu repesi
kahtia?
Miten nämä tapahtumat vaikuttivat roomalaiseen sotilaaseen?
Juutalaisissa historiankirjoituksissa mainitaan Arton mukaan, että Jeesuksen
kuoleman jälkeen myös temppeliuhrit menettivät voimansa. Mitä tämä kertoo
Jeesuksen uhrikuoleman merkityksestä ja täydellisyydestä?
1. Korinttilaiskirjeen mukaan ”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka
kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme se on Jumalan voima”
(1. Kor. 1:18). Miten tässä maailmassa näkyy se, että risti on Jumalan voima? Entä
se että joillekin ihmisille se on hullutus?
Mikä merkitys Jeesuksen ristinkuolemalla on sinun elämässäsi? Millainen voima se
on sinulle henkilökohtaisesti?

Lue Jes. 53:1-5
Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän
kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut
hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa,
johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä,
kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät,
halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän sairautemme
hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä
rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän
rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus
oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me
olemme paratut.




Mitä nämä Jesajan profetian jakeet kertovat Jeesuksen kuoleman merkityksestä
meille?
Mitä kaikkea Jeesus vei mukanaan ristille?
Mistä nämä jakeet ovat meille lupauksena?

