AIHE: SE OLI MURHA!

Johdanto:
Kun esim. oikeudessa kuullaan eri todistajia ja jos todistajien kertomukset ovat täysin samanlaiset,
herää epäilys että todistukset eivät ole aitoja. Evankeliumin tekstitkin eroaa toisistaan jonkun
verran, mutta juuri nuo erot, antaa teksteille luotettavuutta.
Vaikka pääsiäisen tapahtumat raamatusta on minulle tuttuja, kuunnellessani joitakin vuosia sitten
Ilkka Puhakan opetusta pääsiäisen ajan tapahtumista, nousi sieltä moniakin uusia asioita. Lainaan
paljon Ilkan opetusta ja historian tietoa, Jeesuksen oikeudenkäynnistä.
Ilkka Puhakka on Kansan Raamattuseuran evankelista, joka on tehnyt kolme vuosikymmentä
Jumalan valtakunnan työtä. Ilkka on ollut pitkään kiinnostunut ns. seemiläisestä raamatun
tutkimuksesta , historiasta ja kulttuurista. Hän tulkitsee raamatun tekstejä siitä kontekstista ja
kulttuurista käsin, jossa ne ovat syntyneet.
Mun päämääränä ja tavoiteena on selventää historiallisena ja hengellisenä tosiasiana että;
Jeesus murhattiin ja Jeesus uhrattiin. Jeesusta rankaistiin että me emme joutuisi ikuiseen häpeään
ja rangaistukseen.
Käyn Jeesuksen maanpäällisen elämän loppuvaiheita kolmen tapahtuman kautta.
Ensin kaksi oikeudenkäyntiä esitutkintoineen ja sitten ristiinnaulitseminen.
1. Jeesus Juutalaisessa tuomioistuimessa
2. Jeesus roomalaisessa tuomioistuimessa
3. Ristiinnaulitseminen
Roomalainen oikeuden käynti on meille tutumpi suoraan raamatusta, vaikkakin roomalainen
oikeuden käynti oli oikeastaan sinetti juutalaiselle oikeudenkäynnille.
Ensin siis…
1. Jeesus Juutalaisessa tuomioistuimessa
1.Sanhedrin
Juutalainen oikeus oli Sanhedrin, johon kuului 71 jäsentä. Jos koolla oli 23 jäsentä niin silloin
Sanhedrin oli päätösvaltainen.
Sanhedrin kokoontui aina vain päivänvalon aikaan n. klo.6-18 välillä ja se kokoontui yleensä
Temppelissä, Marmorisalissa, joskaan ei silloin kun Jeesus tuomittiin. Koska se oli pääsisäisjuhlien
vuoksi otettu kaupalliseen käyttöön.
Neuvostossa jäsenet istuivat puolikaaressa. Puolikaaren edessä oli kolme kirjuria, joista yksi
kirjoitti vain puoltavat seikat, yksi kirjoitti molemmat seikat ja kolmas kirjoitti vastaanolevat seikat.
Jotta ketään voitiin tuomita ylöskirjatun perusteella, piti kirjureiden kirjoitus olla keskenään
yhtäpitävää. Jollei ollut, niin syytteet raukesi.
Syytetty seisoi puolikaaren edessä kahlittuna ja vartioituna. Ennen varsinaista oikeudenkäyntiä, piti
olla kaksi esitutkintaa. Kaikki em.kirjurit oli mukana kaikissa näissä esitutkinnoissa, kuin myös
pääkäsittelyssä.
2- Kaksi esitutkintaa
Ensimmäinen esitutkinta löytyy…..
Joh.18:12-14
18:12 Niin sotilasjoukko ja päällikkö ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja
sitoivat hänet

18:13 ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja Kaifas oli sinä vuonna
ylimmäisenä pappina.
18:14 Ja Kaifas oli se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: "On hyödyllistä, että yksi
ihminen kuolee kansan edestä.”
Juutalaisen 1.vuosisadan historioitsijan Josephuksen mukaan Hannas oli inhottu mies. Hannaksen
9-sukulaista kuului Sanhedriniin. Ylipapit olivat myös poliittisia johtajia.
Hannas ja Kaiffas olivat saddukealaisia jotka eivät uskoneet, ylösnousemukseen, ei kuoleman
jälkeiseen elämään, siis hyvin kaksinaamaista väkeä.
Temppeli toimi käytännöllisesti katsottuna kauppakeskuksena. Saddukeusten mielestä vihollinen
oli se, joka häiritsi bisneksiä. Jeesus todella häiritsi temppelin bisneksiä. (Jeesus kaataa
rahanvaihtajien pöydät, yms.)
Johannes 18: 19,24
18:19 Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan.
18:24 Niin Hannas lähetti hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo.
Jeesus lähetetään toiseen esitutkintaan, aamulla pimeään aikaan. Esitutkinta saatiin tehdä pimeän
aikaan.
Matt.26:57-68
26:57 Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin, Kaifaan, eteen, jonne
kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet.
26:58 Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti; ja hän meni sinne
ja istui palvelijain joukkoon nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi.
26:59 Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan
tappaaksensa hänet,
26:60 mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin
tuli kaksi,
26:61 ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja
kolmessa päivässä sen rakentaa.'"
26:62 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä
nämä todistavat sinua vastaan?"
26:63 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua
elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika."
26:64 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."
26:65 Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä
me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa.
26:66 Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan."
26:67 Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin; ja toiset sivalsivat
häntä poskelle
26:68 ja sanoivat: "Profetoi meille, Kristus, kuka se on, joka sinua löi.”
Kaifaksen hauta löydettiin 1990 joulukuussa Jerusalemissa. Ruumiin suussa oli raha, joka oli
Herodes Antipaksen kultaraha vuodelta 43 JKR. (Historiallinen todiste)
Todistajien lausunnot ei täsmää vieläkään. Juutalaisessa oikeudessa oli käytössä vannottaminen.
Syyttettäessä Temppeliä tai Jumalan pilkaa vastaan voitiin syytettyä vannottaa.
Vannotettaessa Jeesus olisi voinnut olla hiljaa ja kaikki syytteet olisi rauenneet.
Jeesus vastaa ”Minä olen” Anihuu, joka on kielletty sana. Juutalaisen lain mukaan mistään muusta
ei saanut yhtä kovaa tuomiota. Kukaan ei saannut sanoa Jumalan nimeä, ”Minä olen”. Jeesus
nimenomaan vastaa kielletyllä sanalla. Anihuu, Minä olen. Kielletty sana, kuoleman vakava sana.

Vähintään 23:n jäsenen kuullessa Jeesus sanoi näin. Lain mukaan jokainen, joka on kuulolla, on
velvollinen repäisemään viittansa 10-15cm kaula-aukosta, joka on todisteena syytettyä vastaan.
Ylipappi Kaifaskin repäisi vaippansa samassa, vaikka laki kieltää ylipapin repäisemästä
vaatteitaan.
Laissa on tarkka sääntö; tuomiota ei saa julistaa, samana päivänä, kuin tutkinta, sapatin aattona,
juhlapyhien aikana eikä niiden alla.
Paitsi, Jumalan pilkasta, tuomio voidaan langettaa ja laittaa käytäntöön heti.
Jeesus tuomitsi itse itsensä. Jeesusta ei tuomittu hänen tekojensa tähden, vaan hänen sanojensa
tähden. Hänellä oli valta sanoa nuo sanat ja hän sanoi ne. Hänellä olisi ollut oikeus olla myös
hiljaa. Hän olisi voinnut kenties käyttää kiertoilmaisua, mutta hän ei käyttänyt.
Jeesus antautui uhrattavaksi. Ihmiskunnan edustaja ei saannut oikeutta tuomita häntä, vaan hän
teki sen itse.
Em. esitutkinnat tehtiin aamuyöstä ennen auringon nousua.
3. Oikeuden istunto
Auringon nousun jälkeen
Matt.
27:1 Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta
vastaan tappaaksensa hänet;
27:2 ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, käsiin.
Markuksen evankeliumi:
15:1 Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto tekivät
päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen käsiin.
Jumalanpilkasta tuomitulla ei ole enää mitään oikeutta tai valituslupaa. Jos tuomittu itse lausuu
tuomionsa, kaikista kuulijoista tulee todistajia. Repeämä viitan yläosassa on merkkinä, että
kyseinen henkilö on ollut todistamassa Jumalan pilkkaa.
Raamatussa todetaan lyhyesti että Kaifaan jälkeen kutsutaan neuvosto koolle. Auringon nousun
jälkeen saatettiin tehdä lainvoimainen päätös.
Aamulla neuvosto kokoontuu ja sitten lähtee asiat eteenpäin.
Sanhedrinilta oli viety oikeus langettaa / panna käytäntöön kuoleman tuomio vuonna 6.
Kuoleman tuomio tarvitsi siksi vahvistuksen Roomalaisilta. Roomalaisilla oli vain erilaiset lait ja
tällä jumalan pilkan perusteella ei kuoleman tuomiota voitu langettaa.
2. Jeesus roomalaisessa tuomioistuimessa
1.Oikeusmurha
Matt. 27:18-26
27:18 Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä.
27:19 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."
27:20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan
Jeesuksen.
27:21 Ja maaherra puhui heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille
päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan."

27:22 Pilatus sanoi heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?"
He sanoivat kaikki: "Ristiinnaulittakoon!"
27:23 Niin maaherra sanoi: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin
sanoen: "Ristiinnaulittakoon!"
27:24 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."
Joh. 19:12 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."
19:13 Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle,
paikalle, jonka nimi on Litostroton, hebreaksi Gabbata.
Pilatus tuli suurina juhlapäivinä, pääisiäisen helluntain ja lehtimajajuhlan aikaan 600:n sotilaan
kanssa Kesareasta Jerusalemiin, ennalta tuhkahduttamaan levottomuuksia. Temppeli alue oli 24:n
jalkapallokentän kokoinen. Pilatukselle levottomuuden aiheuttajat oli kaikkein pahinta. Pilatus oli
varastanut temppelin uhrirahaston ja rakentanut vesijohtoverkostoa noilla rahoilla. Juutalaiset olivat
todella vihaisia, ja he olivat valittaneet Keisarille Pilatuksesta ja se meni läpi. Toinen varoitus
merkitsi erottamista, Juutalaiset huusivat: "Jos päästät hänet, et ole keisarin ystävä; jokainen, joka
tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu keisaria vastaan."
Tämä oli naru josta he vetivät ja Pilatuksella ei ollut selkärankaa. Evankeliumeista voi selkeästi
nähdä että hän toisaalta halusi vapauttaa Jeesuksen, mutta ei ollut valmis uhraamaan oma
asemaansa Jeesuksen tähden.
Tässä kyllä tapahtui niin räikeä ja selkeä oikeusmurha kun olla saattaa. Jeesus tuomittiin
”huutamalla”, Pilatushan oli todennut hänet syyttömäksi.
Kysytään itseltämme: Mikä on minun tilanteeni, olenko valmis luopumaan asemastani tai mistä
muusta tahansa mikä on minulle rakasta, Jeesuksen tähden?

2. Keisari Messias kuninkaan sijasta
27:25 Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja
meidän lastemme päälle."
27:26 Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti
ristiinnaulittavaksi.
Matt. 27:25-26
Joh. 19:14 Ja oli pääsiäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi juutalaisille:
"Katso, teidän kuninkaanne!"
19:15 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."
19:16 Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.
Voiko enää konkreettisemmin tunnustaa kenen joukoissa ylipapit seisoivat, kun he sanoivat; "Ei
meillä ole kuningasta, vaan keisari." He hylkäsivät Jumalan lähettämään messiaan ja valitsivat
maallisen hallitsijan, keisarin.
Juutalaiset vetävät kirouksen ylleen, jonka toteutumista historian kirjoitus todistaa.
Jerusalemin piiritys tapahtui vuonna 70 ensimmäisen juutalaissodan aikana, kun Tituksen
johtama Rooman armeija valtasi Jerusalemin lähes viiden kuukauden piirityksen jälkeen.
Lähes koko kaupunki hävitettiin ja Juutalaisia surmattiin historijoitsija Josefuksen mukaan noin 1,1
miljoonaa ja vankeja otettiin 97 000.

3. Ristiinnaulitseminen

1.Kuoleman kulkue / historian todistus
19:17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota
kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.
19:18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin
puolelle, ja Jeesuksen keskelle.
Roomalainen teloitusryhmä. Kuoleman syyn kantaja. Tuomitut ja ristinkantajat, poikki puuta
kannettiin, tuomitut ei pystyneet kantamaan itse omaa ristiään. Koska he olivat saanneet yhtä vaille
40 lyöntiä. Joskus tuomitut kuolivat jo tuohon ruoska-annokseen. Jeesus sai todennäkisesti tuon
annoksen vielä kolmin kertaisena. Kolmihaarainen nahkaruoska, jossa lyijyn ja raudan paloja.
Ristiin naulittiin tien varteen matalalle, täysin alastomina. Ohikulkijat saattoivat käydä
pilkkaamassa, herjaamassa, läpsimässä, sylkemässä näitä naulittuja.
23:44 Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan
yhdeksänteen hetkeen,
23:45 sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.
23:46 Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni." Ja
sen sanottuaan hän antoi henkensä.
23:47 Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi:
"Totisesti, tämä oli vanhurskas mies."
Luuk 23:44-47
Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtumista mainitaan Juutalaisten historian kirjoituksissa.
(Takitus, Josefus).Talmud mainitsee pimeyden, maanjäristyksen, esripun repeämisen ja sen
kuinka temppeliuhrit menettivät voimansa.
Esirippu oli 70m korkea ja 10 m leveä. 72 neliön muotoisesta palasta. Miehen käsivarren
paksuisesta langasta. 300 pappia tarvittiin siirtämään ko. verhoa.
2- Miksi ristiinnaulitseminen
1. Kor. 1:17 Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei
puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.
1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka
pelastumme, se on Jumalan voima.
Se että Jeesus kuoli ristillä oli niin suunniteltua, kuin olla voi. Kaikki se mitä tapahtui oli
hienosäädettyä juuri tätä tapahtumaa varten. Ajaessaan ihmisiä murhaamaan Jeesuksen, saatana
ei murhanhimossaan tiennyt, millaisen voiton Jumala oli valmistanut tämän kautta. Jumalan pojan
järkyttävä kärsimys ja kuolema, olikin maailman historian vaikuttavin tapahtuma, joka vaikutti
silloin, vaikuttaa nyt ja vaikuttaa iankaikisuuteen.
Tänä päivänä Jumala kehottaa sinua; ”Käänny, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jumala
haluaa olla yhteydessä sinuun, hän haluaa olla Jumalasi, hän haluaa antaa syntisi anteeksi,
vapauttaa synnin orjuudesta, hän on voimallinen parantamaan sinun sielusi ja hän voimallinen
parantamaan sinun ruumiisi”.

3. Tähtemme rankaistu
Jesaja:
53:1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?
53:2 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.
53:3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota
näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
53:5 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.
Ilman Jeesusta me olemme tuomitut ikuiseen eroon, kadotukseen, Jumalastammme, luojastamme.
Ilman Jeesusta me olemme tuomitut ikuiseen eroon, kadotukseen Rakastavasta Isästä, joka
rakastaa meitä ehdoitta ja ansioitta.
Jumala on myös pyhä ja hän ei salli vääryyttä, siksi hän tuomitsi ja rankaisi Jeesusta, että meitä ei
rankaistaisi ja tuomittaisi. Jeesus on tuomittu ja Jeesus on rankaistu tähtemme.
Vain Jeesuksen uhri riittää, mikään meidän oma tekomme, mikään meidän oma pyrkimyksemme
elää paremmin ja oikeammin ei riitä. Vain Jeesuksen uhri kelpaa isälle Jumalalle. Vain hänessä
voimme saada syntimme anteeksi.
Jeesus voi antaa syntimme anteeksi, Jeesus on kuolemallaan avannut tien Isän Jumalan
yhteyteen ja ikuiseen elämään hänen kanssaan.
Anna Jeesuksen pelastaa sinut. Tänä päivänä jos ymmärrät ettei sinulla ole elävää yhteyttä
Jumalan kanssa, että olet syntinen ihminen, anna Jeesuksen pelastaa sinut.
Jos tahdot että Jeesus pelastaa sinut, rukoile perässäni.
Jeesus minä olen syntinen ihminen,
kiitos että kuolit puolestani ristillä.
Jeesus anna syntini anteeksi,
tule minun elämäni Herraksi ja Jumalaksi.
Päämäärä, tavoite.
Jeesus murhattiin ja Jeesus uhrattiin. Jeesusta rankaistiin että me emme joutuisi ikuiseen häpeään
ja rangaistukseen.

