HERRA ON TOTISESTI YLÖSNOUSSUT!
Luuk. 24:13-36,44-49

13. Ja katso, kaksi heistä kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään, joka on
kuudenkymmenen vakomitan päässä Jerusalemista.
14. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mikä oli tapahtunut.
15. Ja heidän keskustellessaan ja tutkistellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä
ja kulki heidän kanssansa.
16. Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä.
17. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he
seisahtuivat murheellisina muodoltansa.
18. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa
muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
19. Hän sanoi heille: "Mitä?" Niin he sanoivat hänelle: "Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle,
Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken
kansan edessä,
20. kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi
kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet.
21. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken
tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.
22. Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He
kävivät aamulla varhain haudalla
23. eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä
enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän.
24. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat
niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet."
25. Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea
sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!
26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"
27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli
kaikissa kirjoituksissa sanottu.
28. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea
edemmäksi.
29. Mutta he vaativat häntä sanoen: "Jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on
jo laskemassa". Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa.
30. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi
ja antoi heille.
31. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän
näkyvistään.
32. Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui
meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"
33. Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista
kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa.
34. Ja nämä sanoivat: "Herra on totisesti noussut ylös ja on ilmestynyt Simonille".
35. Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka he olivat hänet tunteneet, kun
hän mursi leivän.
36. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille:
"Rauha teille!"

44. Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani
vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu
Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa".
45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.
46. Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä
nouseva kuolleista,
47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
48. Te olette tämän todistajat.
49. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää
tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."
Tekstianalyysi:
- Kaksi Jeesuksen opetuslasta pakenemassa Jerusalemista, joka oli käynyt heidän
henkilökohtaiselle turvallisuudelleen vaaralliseksi paikaksi. He ovat kuulleet naisilta, että
Jeesus oli ylösnoussut ja Pietarilta ja Johannekselta, että Jeesuksen ruumista ei ollut
enää haudassa. He olivat täydellisen hämmennyksen vallassa. Matkallaan Emmauksen
kylään he keskustelevat Jerusalemin tapahtumista.
- Itse Ylösnoussut Jeesus lähestyy heitä ja alkaa kysellä heidän keskustelunsa aihetta. He
eivät tunnista Jeesusta, koska he eivät uskoneet Jeesusta ylösnousseeksi ja koska
heidän murheensa oli sumentanut heidän näkökykynsä. Murheen ja hämmennyksen
vallassa oleva ihminen suuntautuu usein kokonaisvaltaisesti vain omiin tuntemuksiinsa.
- Kleopas kertoo koko sydämensä ahdistuksen Jeesukselle:
•
Jeesus oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa.
•
Ylipapit ristiinnaulitsivat Hänet.
•
Me toivomme, että Hän olisi vapauttanut Israelin.
•
Uskoa oli ja myös rakkautta, mutta toivo oli mennyt.
•
Hämmennys uskomattomien ylösnousemusuutisten keskellä - uutinen ei ollut
vakuuttanut heitä.
- Jeesus ei halua jättää epätoivon valtaan jääneitä opetuslapsiaan. Jeesus kiiruhti ensin
Pietarin luo, joka tarvitsi Häntä kipeimmin (kieltäjä sai kuulla anteeksiantamuksen sanan)
ja sitten näiden kahden. Miten Jeesus käsittelee heidän epäuskoaan? Osoittaako Hän,
että Hän itse on siinä paikalla? Ei, sillä he olivat jo kuulleet todisteet ylösnousemuksesta
eivätkä olleet kuitenkaan niitä uskoneet. Jeesuksen oli siksi käsiteltävä ennen kaikkea
heidän sydämensä sokeus:
- Jeesus osoitti, että heidän epäuskonsa syy oli heidän kyvyttömyydessään ymmärtää
Raamatun sanaa.
- Jeesus kävi heidän kanssaan läpi koko Vanhan testamentin ja osoitti, miten sen
lupaukset olivat toteutuneet juuri siinä, että Jeesus oli kuolemallaan ja kärsimyksellään
kantanut ihmisten rangaistuksen ja tuomion. Edelleen Hän osoitti, että Vanhan
testamentin lupausten mukaan Hänen oli määrä nousta kuolleista, tehdä sekä synnin
ajalliset että iankaikkiset seuraukset tyhjäksi. Jeesus kukisti sekä kuoleman, synnin että
perkeleen vallan.
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- Kun Jeesus puhui ja hoiti heidän sydämiään, heidän sydämensä syttyi palamaan.
Tänäänkin Jeesus haluaa hoitaa Sanallaan meidän sydämiämme: Jos haluat koetella
oletko uskossa vai et, keino on yksinkertainen. Anna Raamatun puhua sydämellesi. Jos
Sinun sydämesi alkaa "resonoida", sinussa asuu Pyhä Henki. 2.Kor.13:5-8.
- Jeesus ei anna Sinulle vastauksia vastoin tahtoasi. Hän on jatkavinaan matkaa
eteenpäin. Kun kuulet Herran Sanan lämmittävän sydäntäsi, joudut valinnan paikalle. Voit
joko antaa Jeesuksen kulkea omia teitään tai pyytää ja vaatia Häntä jäämään seuraasi.
Hän haluaa jäädä, mutta ei tee sitä vastoin Sinun tahtoasi.
- Jeesus antoi ja siunasi leivän. Silloin heidän sydämensä silmät avautuivat. He tajusivat
saaneensa kulkea ylösnousseen seurassa. Kun Jeesus katosi, se ei tarkoittanut, että
Jeesus olisi poistunut heidän luotaan, vaan sitä, että nyt Jeesus oli heidän kanssaan
näkymättömässä hahmossa.
- Iloissaan ja riemuissaan he palasivat Jerusalemiin, tuohon vaaralliseen ja vihamieliseen
kaupunkiin. Mutta heillä oli nyt ilouutinen kerrottavanaan. Ylösnousseen Jeesuksen
kanssa voi kulkea vaikka kuoleman kitaan.
- Jeesus ilmestyy koko opetuslapsijoukolle. Osoittaa heille, että on kysymys ruumiillisesta
ylösnousemuksesta ja antaa heille lisää Raamattuopetusta. Lue Raamattua aina etsien
siitä KUKA ja MILLAINEN Jeesus on!
- Jeesuksen kärsimisen ja ylösnousemuksen suunnaton siunaus on se, että kun teet
parannuksen (tunnustat syntisi ja tuomitset ne, saat kaikki anteeksi, saat iankaikkisen
perinnön Jumalan luona ja saat Pyhän Hengen lahjan. Sinä saat uuden elämän.
- Kasteessa on kysymys siitä, että Jeesuksen kuolema tulee Sinun kuolemaksesi ja
Jeesuksen ylösnousemus Sinun ylösnousemukseksesi.
Sovellus
- Jos haluat tänään vakuuttua siitä, että Jeesus on noussut kuolleista, käy Hänen
Sanansa alle. Ennemmin tai myöhemmin tulet näkemään, että et luekaan Raamattua,
vaan että Ylösnoussut Herra itse puhuu ja puhuttelee Sinua Sanan kautta.
- Kun Sana osoittaa Sinut syylliseksi, tunnusta syntisi ja katso, mitä Jeesus teki Sinun
hyväksesi Golgatan ristillä. Saat syntisi anteeksi ja saat Pyhän Hengen lahjan, niin että
voit toimia Jeesuksen todistajana. Saat sydän palavan, Herrassa iloiten ha Häntä
rakastaen lähteä vaikka vihamieliseenkin ympäristöön. Herra on totisesti ylösnoussut ja
on täällä tänään keskellämme!
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