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SE ON SIINÄ 3.
Sataman Ilta 15.04.2017
Jarmo Sormunen

SE ON TÄYTETTY!
JOHDANTO:
- Oli sunnuntain aamupäivä.
- Muutama kilometri Jerusalemista.
1.

KOHTI EMMAUSTA

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

- Kaksi

-

Jeesuksen opetuslasta, jotka kuuluivat ilmeisesti niihin
seitsemäänkymmeneen, eivät kahteentoista, olivat matkalla kohti Emmaus
-nimistä kylää.
- Toisen nimi mainitaan vähän myöhemmin - ’Kleopas’. Hän oli
perimätiedon mukaan sama henkilö, jonka äidin Joh. 19:25
mainitsee.
- Edelleen perimätiedon mukaan hän oli Joosefin, Jeesuksen isän, veli
ja isä Jerusalemin piispa Simonille, joka tiettävästi antoi Emmauskerto-muksen Luukkaalle.
- Jos perimätieto on oikea, nämä kaksi opetuslasta olivat mahdollisesti
isä Kleopas ja hänen poikansa Simon.
- He olivat ilmeisesti palaamassa pääsiäisjuhlien jälkeen kotiinsa
Emmaukseen.
Emmaus sijaitsi reilun 11 kilometrin päässä Jerusa-lemista. (Alkutekstissä
»kuusikymmentä stadionia». Stadion on 192 metriä.) Uusin käännös
kääntää sen ’kahden tunnin kävelymatkaksi’.
Nämä miehet olivat lähteneet Jerusalemista sen jälkeen, kun Pietari ja
myöhemmin Maria olivat palanneet haudalta. Täynnä kysymyksiä ja paljon
puhuttavaa…
Heidän seuraansa liittyi kolmas henkilö, jota he eivät tunteneet. Miksi
eivät?
- Johtuiko se heistä ja heidän henkisestä vireystilasta?
- Varmasti he olivat väsyneitä, pettyneitä ja surullisia.

2

- Väsyneitä valvomisesta.
- Pettyneitä juutalaisten

-

2.

ja roomalaisten masinoimasta
Jeesuksen oikeusmurhasta.
- Surullisia siitä, että Jeesus oli kuollut.
- Teksti antaa kuitenkin ymmärtää että heidän sokeutensa oli
Jumalan vaikuttamaa.
- Jeesus ilmestyi heille tuntemattomana - samalla tavalla konsanaan
kuin Marialle haudalla.
- Miksi Jeesus ilmestyi tuntemattomana?
- Tapahtuiko se siksi, että nämä miehet olisivat nähneet eron
inhimillisen Jeesuksen ja ylös-nousseen Jeesuksen - vanhan ja
uuden välillä? Jeesuksen ulkoisen ja sisäisen tuntemi-sen välillä?
Sovellutus:
- On mahdollista, että mekin tunnemme Jeesuk-sen vain ’ulkoisen’
perusteella.
- Tiedämme Hänen eläneen. Olemme nähneet Hänestä taiteilijoiden
tekemiä kuvia.
- Olemme saattaneet ruveta seuraamaankin Häntä. Mutta olemme
tunteneet Hänet vain kaukaa.
- Sitten Pyhä Henki onkin tehnyt Hänet eläväksi. Jotakin on
tapahtunut. Jotenkin Jeesus on yllättänyt meidät ja Hänestä on
tullut läheinen, rakas ja todellinen. Olemme tutustuneet Häneen
’sisäisesti’, Pyhän Hengen kautta.
- Se voi tapahtua vähitellen tai hetkessä.
- Tällaisia kohtaamisia Jumala tahtoo tänäkin iltana. Että
Jeesuksesta tulisi läheinen ja rakas.
- Että Hän ei ole enää äidin Jeesus tai isän Jeesus tai kaverin
Jeesus. Vaan minun Jeesukseni.
UUTISIA JERUSALEMISTA…

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

- Vieras tarttui heti keskusteluun, joka oli ollut ilmeisen intensiivistä.
- Miehet pysähtyivät - hämmästyksissään ja murheis-saan.
- Kuinka voi olla, että näin lähellä Jerusalemia oli joku, joka ei ollut ollenkaan
-

perillä siitä, mitä siellä oli tapahtunut? Hänen täytyi olla ihan muukalainen,
mutta siinä taouksessa hänellä oli väärä suunta…
Jerusalemin tapahtumat olivat selvästikin kuohuttaneet koko kaupunkia.
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- Sovellutus:
- Jeesus antoi upean esimerkin, miten aloittaa keskustelu
-

’tuntemattomien’ kanssa.
Osaammeko me tarttua siihen tilanteeseen, ’joka on päällä’, kun
kerromme toiselle evanke-liumia? Lähteä siitä tilantesta, jossa
toinen on?

»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

- Kun Jeesus tiedusteli miehiltä tarkemmin tapahtuneesta, he analysoivat

-

yllättävän tarkkaan, mitkä asiat Jerusalemin kuohuntaan vaikuttivat.
- Ensinnäkin: kyse oli Jeesus Nasaretilaisesta, profeetasta, ihmeiden
tekijästä ja voimallisesta puhujasta.
- Hänestä sekä Jumala että ihmiset antoivat hyvän todistuksen.
- Me pidimme Häntä Messiaana ja Vapauttajana.
- Mutta Hänet ristiinaulittiin ja tapatettiin juutalaisten uskonnollisten
johtajien toimesta.
- Lisäksi: Nyt on se kolmas päivä, mistä Hänkin eläessään puhui. Hän
oli sanonut nousevansa kolmantena päivänä…
- Lisäksi muutamat naiset ovat kertoneet haudan olleen tyhjän ja
nähneensä enkeli-ilmestyksen.
- Enkelit olivat sanoneet Jeesuksen elävän.
- Muutamat opetuslapsista olivat vieläpä tarkistaneet naisten
kertomuksen ja kertoneet haudan olevan tyhjän.
Valtavan paljon vinkkejä!!!
Kaikki viittasi siihen, että Jeesus oli noussut ylös kuolleista - mutta se tuntui
liian paksulta, liian vaikealta uskoa…!
Voisiko sellaista tapahtua?
Sovellutus:
- Olemme luonostamme hirvittävän kiinni inhimillisessä järjessä.
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- Vaikka kaikki todistusaineisto viittaisi Jumalan olemassaoloon,

3.

meidän
oppimamme
materialistinen
ja
’tieteellinen’
maailmankuvamme sitoo meitä niin, että emme usko selvää
logiikkaa.
Meitä ohjaa sittenkin tahto, eikä järki. Oletukset, eivätkä tosiasiat.
Ei siis kumma, että itse Jeesuskin sitä ihmetteli. Ja ihmettelee
varmaan tänäänkin.

ALKAEN MOOSEKSESTA…

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

- Jeesus ihmetteli näiden kahden tutun miehen kyvyttömyyttä ymmärtää
-

-

-

totuutta, jonka olisi pitänyt olla heille itsestään selvä.
Heillä oli valtava määrä todisteita.
- Jeesuksen oma lupaus ylösnousemuksesta (Mt 16:21 Tästä lähtien
Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä
Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja
lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä
hän nousisi kuolleista.)
- Tuon aamun tapahtumat Jerusalemissa.
- Sekä aivan erityisesti Vanhan testamentin ennustukset Messiaan
kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Juuri tästähän monet Vt:n profeetat
olivat etukäteen kirjoittaneet.
- ”Te hukutte todisteisiin! Hyvänen aika, mikä tässä on vaikeaa!!”
Sen jälkeen Jeesus kärsivällisesti alkoi käydä läpi Raamatun punaista
lankaa. Sitä, mitä Hänestä oli Vanhassa testamentissa kirjoitettu.
- Joidenkin tutkijoiden mukaan jokaikisessä Raamatun kirjassa on
viittaus tulevan Messiaaseen Jeesukseen.
- Kaikki
Jeesuksen
syntymään,
elämään,
kuolemaan,
ylösnousemukseen, taivaaseen astumiseen ja myös Hänen
paluuseensa viittaavat profetiat muodostavat rikkaan ja tarkan kuvan
Hänen elämästään - satoja vuosia aiemmin.
- Raamattu on täynnä Jeesusta, Hänen kärsimystään ja
ylösnousemusta.
Jeesuksen mukaan Raamatun sana on kaikkein paras ja kirkkain totuuden
lähde.
Meidän kokemuksemme vaihtelevat. Meidän ymmärryksemme on
vajavaista. Meidän tunteemme muuttuvat.
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- Jumalan sana on luotettava lähde - aina! Siksi kannattaa tuntea
-

4.

Raamattua, lukea sitä, tutkia sitä.
Sovelllutus:
- Olemmeko me hitaita näkemään ja ymmärtämään sitä, mitä Vt on
Jeesuksesta ennustanut?
- Monien meistä on paljon helpompi lukea Keskisuomalaista,
romaania tai vaikka sanakirjaa, kuin ottaa Raamattu esiin ja lukea
sitä.
- Kuitenkin tuo aarrearkku vain odottaa pöydällämme, että me
ammentaisimme sen aarteita omaan elämäämme.
- Miksi Raamattua on niin vaikea ymmärtää?
- Se on ihan oma kulttuurinsa, kielensä, logiikkansa.
- Se vaatii vaivannäköä ja ihan vain lukemista.
- Meissä asuva syntisyys on vaikuttanut meidän ajatteluumme ja
kykyymme oppia.
EIKÖ SYDÄMEMME PALANUT!

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 24:28-29

- Kävelymatka yhdessä Jeesuksen kanssa oli kestä-nyt jo reilusti yli tunnin.
- Nyt lähestyttiin Emmausta. Ja Jeesus on kävele-vinään eteenpäin. Miksi?
- Liittyikö se mahdollisesti ihan tavalliseen kohteliai-suuteen? Vai kursailiko
Jeesus? (Teeskentelikö Hän jotakin muuta kuin tarkoitti?)
- Vai halusiko Jeesus koetella oppilaitaan, miten tosissaan he halusivat
Jeesuksen seuraa?
- Oliko tämä aikominen tarkoitettu muistettavaksi jälkeenpäin malliin: ”Olipa
hyvä kun me emme päästäneet Jeesusta eteenpäin…”
- Sovellutus:
- Monilla meilläkin saattaa vähän samanlaisia kokemuksia.
- Jeesus ei vastaa heti. Hänen apunsa viippyy ja kohtaa meidän
tarpeemme vasta ihan viime hetkellä.
- Ikäänkuin Hän odottaisi, että me varmasti tarvitsemme Häntä…
- Voisiko tämä olla jotakin samanlaista kuin Kleopas ja hänen
kumpaninsa kokivat?
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
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- Jeesus selvästikin halusi paljastaa itsensä heille. Ei vahingossa vaan ihan
-

tarkoituksella.
Joku on ehdottanut, että Jeesus ’paljastui’, kun Hänen kätensä leipää
murtaessa paljastivat reijät Hänen ranteissaan.
Voi olla. Mutta oppilaat eivät olisi tunteneet Häntä sittenkään, jos Hän olisi
niin halunnut.
Heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen
Sovellutus:
- Ihmisen uskoontuloa voi hyvin kuvata samalla tavalla. Se on kuin
silmät aukenisivat.
- Jeesus ilmoittaa itsensä tänäkin päivänä kenelle Hän haluaa.
- Sitä ei voi ihminen itse ottaa.
- On riemullista, että Hän haluaa ilmoittaa itsensä jokaiselle, joka sitä
tahtoo.
- Jh 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi
oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.

He sanoivat toisilleen: »Eikö sydämemme hehku-nut 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 24:3235

- Kun Jumala avaa kirjoituksia, se on ihan erilaista kuin joku ihminen puhuisi
-

Raamatusta.
Kukaan ei osaa avata Jumalan sanaa niinkuin Jeesus, Pyhän Hengen
kautta.
”Pyhä Henki ottaa minun omastani ja antaa teille…”
Hän sytyttää sydämen. Hän tekee Jumalan sanan eläväksi.
Hän saa meidätkin innostumaan Jeesuksesta ja kaikesta siitä mitä Hän
tekee!
Nyt nämä kaksi miestä ymmärsivät ja uskoivat Jeesuksen nousseen ylös
kuolleista.
Ei enää pelkoa. Ei enää epäilyä. Sisäinen ilo ja varmuus hehkui heidän
sisimmässään.
Ja siinä samassa he heittivät matkakassit uudelleen olalleen ja lähtivät
takaisin Jerualemiin kertomaan, että Jeesus elää!
Sovellutus:
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- Oletko kokenut sellaista? Oletko syttynyt Jumalan sanan äärellä?
- Oletko nähnyt Jeesuksen ylösnousseena, kuoleman voittajana,
-

Sinun Vapauttajanasi?
Mitä se on saanut Sinut tekemään?
Menemään ja kertomaan, että Jeesus elää?

