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Miten merkittävä asia Jeesuksen ylösnousemus on kristillisessä uskossa?
Millainen asema sillä on tämän ajan suomalaisessa kristillisyydessä?
Millainen asema sillä on meidän henkilökohtaisessa elämässämme?
Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on
Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta siitä, mitä
oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi
heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet häntä,
sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. Lk 24:13-16
Mistä nämä kaksi miestä olivat tulossa ja minne menossa?
Keitä nämä miehet olivat? (Kleopas ja Simon? vrt. Lk 24:34)
Miten pitkä matka Jerusalemista oli Emmaukseen?
Mistä he kävellessään keskustelivat?
Miten intensiivistä keskustelu oli ja miksi?
Kuka liittyi heidän seuraansa?
Miksi he eivät tunteneet Jeesusta?
Johtuiko se miehistä vai Jeesuksesta?
Miksi Jeesus lähestyi heitä tuntemattomana?
Lähestyykö Jeesus tänään ihmisiä ’tuntemattomana’?
Miksi Jumala ei näytä kirkastavan itseään heti ja kokonaan ihmiselle?
Jeesus kysyi heiltä: »Mistä te oikein keskustelette, matkamiehet?» He pysähtyivät
murheellisina, ja toinen heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: »Taidat olla
Jerusalemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on näinä päivinä
tapahtunut.» Lk 24:17-18
Miten Jeesus lähestyi miehiä?
Miksi Jeesus kysyi heiltä keskustelun aihetta - tiesihän Hän Jumalana varsin hyvin, mistä
he puhuivat?
Mitä tämä opettaa meille ihmisten lähestymisestä?
»Mitä te tarkoitatte?» Jeesus kysyi. He vastasivat: »Sitä, mitä tapahtui Jeesus
Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä
Jumalan että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme
luovuttivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin
olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eikä siinä
kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä kun se tapahtui, ja nyt ovat muutamat naiset
meidän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan hämmennyksiin. He kävivät
varhain aamulla haudalla, mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tultuaan he
lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, jotka sanoivat, että Jeesus elää.
Muutamat meistä menivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin naiset
olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet.» Lk 24:19-24

Miten tarkka tieto miehillä oli Jerusalemin tapahtumista?
Mitä asioita he nostivat esiin?
Millainen suhtautuminen miehillä itsellään oli ollut Jeesukseen?
Millaisia tunteita tapahtumat olivat heissä vaikuttaneet?
Olisiko miesten jo näillä spekseillä pitänyt uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen?
Miten vaikea tai helppo meidän on uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen?
Mistä se johtuu?
Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette
uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti
kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.» Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista
profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Lk 24:25-27
Mitä Jeesus ihmetteli miesten suhtautumisessa Jerusalemin tapahtumiin?
Millä kahdella määreellä Hän kuvaili heidän suhtautumistaan?
Mitä muita todisteita miehillä olisi ollut käytettävinään Jeesuksen ylösnousemuksesta kuin
nuo Jerusalemin tapahtumat?
Mitä Jeesus oli etukäteen puhunut opetuslapsille omasta ylösnousemuksestaan?
Mitä Vanha testamentti puhui asiasta?
Miten yllätyksellinen asia Jeesuksen ylösnousemus oli tämän valossa?
Mikä oli Jeesuksen vastaus miesten ymmärtämättömyyteen ja ’hitaaseen uskoon’?
Mistä Raamatun kirjoista Jeesus ’löysi itsensä’?
Mitä tämä puhuu Raamatun kokonaisuudesta ja luotettavuudesta?
Miksi Raamattu on monille niin vaikea ymmärtää?
Mikä auttaisi meitä ymmärtämään sitä paremmin?
He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menossa. Jeesus oli jatkavinaan
matkaansa, mutta he estivät häntä lähtemästä ja sanoivat: »Jää meidän luoksemme.
Päivä on jo kääntymässä iltaan.» Niin hän meni sisään ja jäi heidän luokseen. Lk 24:2829
Miksi Jeesus oli jatkavinaan matkaa?
Miksi miehet halusivat Jeesuksen jäävän heidän luokseen?
Kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja
antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Mutta
samassa hän jo oli poissa heidän näkyvistään. Lk 24:30-31
Milloin opetuslapset tunnistivat Jeesuksen?
Tapahtuiko se Jeesuksen puolelta vahingossa vai tarkoituksella?
Halusiko Jeesus näyttää itsensä heille?
Haluaako Hän tänään meidän tuntevan Hänet?
Voisiko ehtoollisen tänään yhdistää jollakin tavalla Jeesuksen tuntemiseen?
He sanoivat toisilleen: »Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme
puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?» Heti paikalla he lähtivät
matkaan ja palasivat Jerusalemiin. Siellä olivat koolla yksitoista opetuslasta ja muut
heidän joukkoonsa kuuluvat. Nämä sanoivat: »Herra on todella noussut kuolleista!

Hän on ilmestynyt Simonille.» Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli
tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Lk 24:32-35
Miten miehet olivat kokeneet Jeesuksen ’raamattuopetuksen’?
Miksi se vaikutti heissä innostusta ja hehkua?
Mitä tuo innostuminen sai heissä aikaan?
Mitä he tekivät?
Mikä oli heidän sanomansa Jerusalemin veljille?
Mitä Jeesuksen kohtaaminen ja Raamatun sanan eläväksi tuleminen saa meissä aikaan?

