Opas 49 Hyvien uutisten palava todistaja!
Lue

Matt. 27:45–28:20; Mark. 15:33–16:18; Luuk. 23:44–24:49; Joh. 19:28–21:25
Jerry D. Thomas, Messiah tai Ellen White, Rakkaudella Isältä, luvut 80–86

Jeesus toimi inhimillisten vaistojen vastaisesti. Siinä, missä täydellisyys, suoritukset ja valta vie
hättävät, Jeesus kärsi voittaakseen ja kuoli antaakseen elämän. Ristinkuolemallaan Jeesus pal
jasti Jumalan sisäisen elämän: keskinäisen alistumisen toisen tahtoon, mikä on hänen opetus
lapseuttavan kansanliikkeensäkin perusta. Mikään ei olisi voinut paljastaa Jumalan rakkautta
meitä kohtaan enemmän kuin se, että hän otti meidän syntimme päälleen ja kärsi synnin ai
heuttaman eron ja kuoleman!
Perjantaina keskipäivällä pimeys peitti maan. Iltapäivällä temppeliä kohtasi tuho; maanjäris
tys repi kallioita kappaleiksi. Jeesus oli kuollut. Tuska, jota hän tunsi, koska ei ollut saanut vas
tausta Getsemanessa lausuttuun rukoukseensa, ”Isän kauhistuttava hiljaisuus” ja ”helvetin ja
tuomion kokemus” Jumalan vetäytyessä1 kulminoituivat Jeesuksen parkaisussa: ”Jumalani, Ju
malani. Miksi olet saattanut minut häpeään? Miksi olet kironnut minut? Se on täytetty!”2
Jeesuksen kuoleman todistajat
Jeesuksen huutoa seurasi sarja dramaattisia tapahtumia. Mitä ajattelet niiden merkinneen?
Matt. 27:45–50; Mark. 15:33–37; Luuk. 23:44–46; Joh. 19:28–30

”Tämä Jumalan hylkäämän Pojan huuto on kristillisen uskon keskiössä.” Tämä oli ainoa hetki
Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana, kun hän ei kutsunut Jumalaa Isäkseen. Kaukana ja
erossa Jumalasta Jeesus koki kuoleman kaikkien ihmisten puolesta (Hepr. 2:9)3. Millä tavoin
silminnäkijät reagoivat? Matt. 27:51–56; Mark. 15:38–41; Luuk. 23:45–49

Jeesuksen kuolinhetkellä temppelissä repeytyi ylhäältä alas valtava verho, joka esti pääsyn kaik
keinpyhimpään. Pojan ollessa erossa Isästä ja Pyhästä Hengestä särkyi kolmiyhteisen Jumalan
keskinäinen yhteys. Luomakunta vapisi ja kalliot halkeilivat. Heprealaiskirjeen kirjoittaja kuvai
lee: päästäksemme kaikkeinpyhimpään ja ”Jumalan eteen”, Jeesus tempaisi meille auki ”uu
den, elämään vievän tien”, joka on ”väliverhon – hänen ruumiinsa – kautta”. (Hepr. 10:19–22.)
Kuolintodistus
Kuinka varmoja juutalaiset johtajat, roomalaiset sotilaat, Joosef arimatialainen (juutalaisen neu
voston jäsen), Nikodemos sekä Jeesuksen opetuslapset, mukaan luettuna monet naiset, olivat
Jeesuksen kuolemasta? Matt. 27:57–66; Mark. 15:42–47; Luuk. 23:50–56; Joh. 19:31–42

210

Hauta
Pyhän haudan kirkko sijaitsee nykyään Jerusalemin vanhan kaupungin muurien sisäpuolella,
mutta Jeesuksen aikaan tuo alue oli kaupungin ulkopuolella. Kirkon portaiden yläpäässä la
sin takana on peruskalliota, joka saattaa olla Jeesuksen ristiinnaulitsemispaikan Golgatan rau
nioita. Vuonna 135 jKr. Hadrianus rakensi pakanatemppelin tälle paikalle, mutta vuonna 326
jKr. työmiehet etsivät Jeesuksen hautaa. He uskoivat löytäneensä sen, ja tuolla paikalla on nyt
pieni kappeli. Koska paikalla on ensimmäiselle vuosisadalle ajoitettuja hautoja, se saattaa hy
vinkin olla juuri se paikka, jossa Jeesus kuoli ja haudattiin.
1800-luvulla pidettiin mahdollisena, että Damaskoksen portin pohjoispuolella oleva paikka,
Puutarhahauta, sijaitsisi siinä, missä aikaisemmin oli ollut Pääkallonpaikka ja Jeesuksen hau
ta. Hauta itsessään on liian vanha voidakseen olla ollut Joosef arimatialaisen aikaan uusi hauta,
mutta puutarha, vesisäiliö, viininkuurna ja hauta tarjoavat mietiskelylle paljon realistisemman ja
inspiroivamman ympäristön.4
Luominen ja lunastus
”Alussa”, kuuden päivän jälkeen, kun Jeesus oli tehnyt kaiken luomistyönsä, hän lepäsi seitse
mäntenä päivänä – puutarhassa (1. Moos. 1:1, 2:1–3). Sitten, pitkäperjantaina, vuodatettiin uu
den liiton veri. Hänen elämänsä ”päättyi niin häpeällisellä tavalla, ettei ihmismieli voisi kuvitella
mitään pahempaa”5. Jeesus riippui ristillä ja oli Jumalan kiroama6. Kokiessaan täydellisen eron
Jumalasta hän parahti tuskasta psalmin 22 toisen jakeen sanoin: ”Jumalani, Jumalani, miksi hyl
käsit minut?” Hänen viimeiset sanansa olivat: ”Se on täytetty.” (Ps. 22:2; Joh. 19:30.) Tehtyään
kaiken tarpeellisen työn luomakuntansa lunastuksen ja sovinnon eteen, Jeesus lepäsi jälleen
sapatin – puutarhassa (Joh. 19:41–42).
Jeesus lepäsi, kuten lepäsivät hänen naispuoliset opetuslapsensakin (Luuk. 23:56), mutta yli
papit ja fariseukset olivat hyvin rauhattomia. Siinä, missä opetuslasten olivat kykenemättömiä
ymmärtämään Jeesuksen ennustuksia hänen ylösnousemuksestaan, he muistelivat, mitä hän
oli sanonut (Matt. 12:40, 16:4; Joh. 20:19–20)7, ja he olivat valmiita rikkomaan sapatin saavut
taakseen päämääränsä. Minkä ehdotuksen he antoivat Jeesuksen haudan sinetöimisestä es
tääkseen Jeesuksen ylösnousemuksen? Matt. 27:62–66

Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat
Kukaan ei itse asiassa nähnyt Jeesuksen nousevan haudasta tai kävelevän ulos hautaluolasta.
Sapatin jälkeen, aikaisin sunnuntaiaamuna, naiset olivat ensimmäisinä haudalla. Mitä todisteita
he, Pietari ja Johannes mukaan luettuina, löysivät Jeesuksen ylösnousemuksesta? Mikähän si
nun reaktiosi olisi voinut olla? Matt. 28:1–8; Mark. 16:1–8; Luuk. 24:1–12; Joh. 20:1–10
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Tässä ei ollut kyse kuolemanrajakokemuksesta, vainajahengestä tai uudelleensyntymisestä.
Jeesus ei myöskään ollut vain kidutuksensa pahasti vammauttama tai kooman kourissa, josta
hautaluolan viileys olisi hänet elvyttänyt. Perjantaina hänet julistettiin kuolleeksi, mutta sunnun
taiaamuna hautaluola oli tyhjä. Hänen ruumistaan ei ollut varastettu. Jeesus, joka nousi kuolleis
ta ja käveli haudastaan ulos, oli yhä sama henkilö.
Naiset olivat Jeesuksen kuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen merkittäviä todista
jia. He seurasivat Jeesusta Golgatalle, seisoivat ”ristin luona” (Joh. 19:25), seurasivat, kun hän
kuoli (Matt. 27:55) ja kun hänen ruumiinsa laskettiin hautaan (Luuk. 23:55). Naiset myös valmis
tautuivat hautaukseen hankkimalla tuoksuvia öljyjä ja voiteita. (Luuk. 23:55–56.) Haudan löysi
vät tyhjänä ensimmäisinä naiset, jotka enkeli ohjeisti kertomaan opetuslapsille ja Pietarille, että
Jeesus tulisi tapaamaan heidät Galileassa (Mark. 16:1–7). Magdalan Maria oli ensimmäinen,
joka kohtasi ylösnousseen Herran. Jeesuksen toisen ilmestymisen todistajina oli ryhmä naisia
(Matt. 28:8–10), joiden joukossa ollut Maria oli ensimmäinen, joka kertoi hyvän uutisen hänen
ylösnousemuksestaan (Joh. 20:2). Mistä hänen opetuslapsensa tunnistivat hänet?
•

Hänen ilmestyessään ensimmäisen kerran Magdalan Marialle. Mark. 16:9–11; Joh. 20:11–18

•

Kun hän kohtasi kaksi opetuslasta kävelemässä kohti Emmausta. Mark. 16:12–13; Luuk.
24:13–32

Nuo kaksi kysyivät toisiltaan: ”Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme pu
hui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?” (Luuk. 24:32.) Milloin sinun sydämesi on
hehkunut innosta, kun olet luottanut ylösnousseeseen Herraan?

•

Sunnuntai-iltana kymmenen opetuslapsen kanssa. Mark. 16:14; Luuk. 24:33–43; Joh.
20:19–25

•

Viikkoa myöhemmin, Jeesuksen ilmestyessä yhdelletoista opetuslapselle. Joh. 20:26–31

•

Ilmestyminen Galileanjärven rannalla. Joh. 21:1–25

Jeesus oli valmistanut aamiaisen rannalle. Pietari oli kolmesti kieltänyt Herransa, ja kolmesti
Jeesus kysyi: ”Rakastatko sinä minua?” (Ks. Joh. 21:15, 16, 17.) Milloin Jeesus on palauttanut
ennalleen, uudistanut ja vahvistanut sinun suhteesi häneen?
•

Eräällä Galilean vuorella. Matt. 28:16–20
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Emme tiedä, minkä vuoren Jeesus valitsi. Mahdollisesti hän valitsi Arbelan vuoren, jolta
koko seutu avautui näyttämön tavoin silmien eteen: Vuorelta saattoi nähdä Magdalasta Ka
pernaumiin, Betsaidasta Hermonin vuorelle sekä Gaulanitiksen (Golan) ja Dekapoliksen
alueet. Millaisia sosiaalisia yhteyksiä sinä näet omalta paikaltasi käsin?

Mitkä ovat tämän hyvän uutisen keskeiset perusteet – ja mitä opetuslasten tuli tehdä?
•

Mark. 16:9–16

•

1. Kor. 15:1–6

•

Luuk. 24:44–488

•

Matt. 28:16–20

Hyvien uutisten palava todistaja! – kulovalkean tavoin leviävän kansanliikkeen perusperiaate
Aatteeseen sitoutuminen on elintärkeää kansanliikkeille.9 Opetuslapsilla oli aate: Jeesuksen
ylösnousemus vahvisti hänen ainutlaatuisuutensa – hän on Jumalan Poika (Room. 1:1–4). Ju
malan valtakunnan kansanliikettä ei voi olla olemassa ilman opetuslapsia, jotka kertovat tämän
hyvän uutisen uudestaan ja uudestaan.
Mitä todisteita sinulla on siitä, että Jeesus Kristus elää?

Mitä hyvä uutinen merkitsee sinulle, ja kuinka intohimoisesti suhtaudut siitä kertomiseen?

Jakaminen
Keskustele ystäviesi kanssa siitä, kenelle aiot kertoa hyvän uutisen tällä viikolla.
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