
Saarna Jämijärvellä 

”Armo  teille  ja  rauha  Jumalalta,  meidän  Isältämme,  ja  Herralta  Jeesukselta 
Kristukselta!”

Tänään on (1) sunnuntai pääsiäisestä ja liturginen väri on valkoinen. Se kertoo 
meille puhtaudesta ja pyhyydestä. Neljä kynttilää kertoo siitä, että elämme nyt 
juhlapyhien aikaa. Paaston ja arkipyhien aika on hetkeksi muuttunut juhlan 
ajaksi. Onhan meidän Herramme ylösnoussut.

Päivän evankeliumiteksti on otettu Luukkaan evankeliumin (24) luvusta, jakeet 
(36-49) ja kuuluu Herran Jeesuksen niemessä seuraavasti: (lue…)
Niin, Pyhä Isä, pyhitä meidät totuudessasi, Sinun sanasi on totuus. Jeesuksen 
nimessä. Aamen.

Evankeliumitekstimme alkoi: ”Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse  
seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: "Rauha teille!"
Mistä he puhuivat, kun Jeesus ilmestyi heidän keskelleen, kysymme?
Mikä oli se ”tätä puhuessaan” asia, josta he keskustelivat?

Sen paljastaa meille evankeliumitekstimme edellä oleva teksti. Siellä kerrotaan 
siitä, kuinka kaksi opetuslasta, Kleopas ja Simon, Jeesuksen ylösnousemuksen 
jälkeen kävelivät Emmaus nimiseen kylään. Heidän seuraansa liittyi ylösnoussut 
Jeesus, jota he eivät vielä siinä vaiheessa tunnistaneet. Hän muina miehinä 
kyseli opetuslapsilta, mistä he oikein keskustelivat kulkiessaan.

Silloin Kleopas sanoi Jeesukselle: ”Oletko sinä ainoa muukalainen 
Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?"
Opetuslapset olettivat ihan oikein, että tämä on niin suuri tapahtuma, että ei 
kenenkään luulisi jääneen tietämättömäksi asiasta. Siksi Jeesus sai 
muukalaisuuden leiman otsaansa. 

Muukalaisiksihan sanottiin niitä, jotka olivat tulleet muualta paikkakunnalle, 
eivätkä siksi aina tienneet mitä paikkakunnalla oikein tapahtui. Jeesus osoitti 
tällaista muukalaisuutta ihan tarkoituksella. Hän halusi kuulla, mitä hänestä 
oikein puhutaan.

Niinpä Hän alkoi kyselemään ikään kuin ulkopuolinen, joka ei asiasta mitään 
tiedä. Tällaisella uteliaisuudella hän sai Emmauksen tien vaeltajat avautumaan. 
Hän kysyykin, mitä?
  
Tämän kysymyksen kautta Jeesus antaa oivan sielunhoidollisen opetuksen, 
myös meille. Sielunhoitajan tulee olla oikealla tavalla kiinnostunut ja tietämätön 
asiasta, josta ehkä on jotain kuullutkin.
On tärkeää, että asianomainen itse kertoo sen asian, niin kuin hän sen ymmärtää. 



Kuulopuheisiin emme saa koskaan perustaa tietojamme tai puheitamme jostakin 
toisesta. Ne muuttuvat ja mutkistuvat, joskus pahoinkin. 

Levittäessämme kuulopuheita, me syyllistymme samalla panettelun syntiin, jos 
ne asiat ovat negatiivisia, eivätkä välttämättä olekaan tosia. Jeesuksen kysymys, 
mitä, aktivoi Emmaus tiellä käveleviä kertomaan siitä, mitä Jeesukselle oli 
tapahtunut.

Aikansa kuunnellessaan miesten puheita Jeesus  ottaa opettajan roolin, 
kuten eläessään ennen ristin kuolemaansa. ” Niin hän sanoi heille: "Oi, te  
ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat  
ovat puhuneet!” 

Jeesus nuhtelee heidän epäuskoaan ja sanoo: ”Eikö Kristuksen pitänyt tätä 
kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?" Hän alkaa puhumaan heille 
Mooseksesta, kaikista profeetoista ja selittää heille, mitä näissä kirjoituksissa 
Jeesuksesta on puhuttu.

Vaikka näin selvästi Jeesus toimii kuten ennen Golgatan ristinkuolemaansa, niin 
opetuslasten hengen silmät pysyvät suljettuina. Vieläkään he eivät ymmärtäneet, 
että heidän seurassaan vaeltaa itse ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra Jeesus 
Kristus. Vasta sen jälkeen, kun Jeesus heidän luonaan siunasi aterian, heidän 
silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet.

Mitä tämä puhuu meille, kysymme?
Meidänkin hengen silmät saattavat olla sokeat, vaikka Jeesus kulkisi meidän 
lähellämme, ihan vierellämme. Emme tunnista häntä.

Usein näin onkin. Jeesus kulkee vierellämme ystäviemme tai läheisten ihmisten 
hahmossa. Hän puhuu meille heidän kauttaan, mutta me emme tunnista niissä 
Jeesuksen sanoja. Me olemme niin itseemme käpertyneitä ja omien 
ongelmiemme saartamia, niin ettei Jeesuksen läsnäolo avaudu meille.

Emme halua ottaa ohjeita läheisiltämme, koska me ajattelemme, että minun 
tulee pärjätä yksin tai sitten saada suoraan ohjeet Herralta henkilökohtaisesti. 
En tarvitse mitään opetusta. Kyllä minä tiedän, miten omat asiani hoidan, me 
saatamme ajatella. Monilla saattaa olla vielä epäuskon panssari estämässä 
Jeesuksen läsnäolon näkemistä.

Leivän siunaaminen, murtaminen ja antaminen, avasi heidän silmänsä 
näkemään ylösnousseen Herran. Pieni ehtoollishetki Emmauksen tien vaeltajien 
kodissa avasi heidän näkökykynsä. 

Näin voi käydä meillekin. Kun saamme nauttia Herran asettamaa ehtoollista, 
niin hengen silmät voivat avautua. 



Silloin voimme jopa ensi kerran elämässämme nähdä, että tuo pitkäperjantain 
tapahtuma on annettu minuakin varten. Minäkin saan uskoa ihan 
henkilökohtaisesti syntini anteeksi annetuiksi Jeesuksen uhrin tähden, ihan 
iloon, rauhaan ja lepoon asti. Saan siis olla sisäisesti vapaa Jeesuksen uhriveren 
tähden. Saan olla armosta pelastettu.

Jotain, hyvin tärkeää, oli kuitenkin jäänyt opetuslasten muistiin tuosta 
yhteisestä matkasta Jeesuksen kanssa Emmauksen kylään johtavalla tiellä. Sen 
he nyt paljastavat jakeessa (32): ”Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme 
ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"

Selittäessään kirjoituksia näille (sisäisesti hämärässä) kulkeville 
opetuslapsilleen, Jeesus vaikutti Pyhän Hengen kautta sen, että heidän 
sydämessään alkoi palaa Pyhän Hengen tuli. He kokivat sydämen paloa Jumalan 
sanan opetuksia kuunnellessaan. 

Sydämen palo Pyhässä Hengessä ja ehtoollinen avasivatkin tien uuteen 
näkemiseen. Näin voi käydä meillekin ja toivottavasti käykin. Herran halu on 
tänäänkin koskettaa sydämiämme tällaisella armolla. En tiedä, oletko kokenut 
sitä? Harvoin me saamme sitä kokea. 

Itselläni on ollut yksi erityinen kokemus, joka liittyy tähän. 
Tosin moniakin kokemuksia on ollut tietysti, kun olemme yhdessä saaneet olla 
Pyhän Raamatun äärellä. Sana on avautunut ja ruokkinut sieluamme yhdessä 
ollessamme.

Mutta tällaisesta kosketuksesta, jossa olen ollut vuorovaikutuksessa jonkun 
yksittäisen henkilön kanssa,  taitaa olla jo lähes 20 vuotta. Silloin  palvelin 
Suodenniemen seurakuntaa diakonian saralla. Menin diakoniatoimistosta ylös 
srk-salin puolelle. Sinne oli tullut vieras vahtimestaria tapaamaan, en muista 
edes hänen nimeään enkä sitä mistä hän oli. 

Mutta se pieni tapaaminen ja keskustelu hänen kanssaan oli merkillinen. 
Sydämeni alkoi palaa Herran tulesta. Se oli sellainen kokemus, että se jäi 
lähtemättömästi mieleen. Kahdenkeskinen keskustelu Jeesuksen oman kanssa 
elävöitti minun sydämeni, niin kuin opetuslasten sydämet Jeesuksen selittäessä 
heille kirjoituksia.

Sydämessäni koin palavuutta ja varmuuden siitä, että tämä uskon ystävä elää 
lähellä Jeesusta. Hän on erityisen voitelun saanut Jumalan lapsi. Tällaisia Pyhän 
Hengen tulen sytyttäjiä meidän kaikkien tulisi olla.

Tästä Jeesuksen ylösnousemuksesta (11) hengen opetuslasten joukko 
keskusteli, kun Jeesus kohtasi heidät jälleen ja julisti heille ”Rauha teille!”



Rauhan julistusta he tarvitsivat, sillä heidät valtasi  säikähdys ja pelko, ja 
luulivat näkevänsä hengen.

Jeesus toruu, kuten tavallisesti, opetuslasten epäuskoa. Ja (38): ”Miksi olette  
hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne?
Sitten hän ojentaa heille kätensä ja jalkansa nähtäväksi ja sanoo, jae (39): 
Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen.  
Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niinkuin te  
näette minulla olevan."

Tuon katsokaa kehotuksen jälkeen Hän oikein kirjaimellisesti näyttää heille 
kätensä ja jalkansa, mutta he eivät vieläkään uskoneet ilon tähden, vaan 
ihmettelivät. He olivat niin pyörällä päästään, että voiko tämä olla totta.
Olihan Jeesus kolme vuorokautta sitten ristiinnaulittu, kuollut ja haudattu. Ja 
nytkö hän olisi ihan ihka elävänä meidän silmiemme edessä. Se tuntui heistä 
käsittämättömältä.

Jeesuksen täytyi oikein pyytää ruokaa, että he voisivat uskoa, että minä itse tässä 
olen, minä Jeesus, joka ristiinnaulittiin.
Vasta sen jälkeen tälle opetuslasten joukolle ehkä silmien hieromisen jälkeen 
alkoi pikkuhiljaa valjeta, että kyllä tämä on totta. Kyllä meidän silmät sittenkin 
näkevät oikein.

Heidän ymmärryksensä  avautui, kun Jeesus puhui heille totuttuun tapaan 
Mooseksesta laista ja profeetoista. Siellähän Jeesuksesta on paljon puhuttu ja 
kirjoitettu. Tämän kaikenhan  piti käymän toteen, julistaa Jeesus. Ehkäpä 
opetuslasten mieleen nousi Jesajan kirjan (53) luku. 

Siellähän puhutaan kirkkaasti Herran kärsivästä palvelijasta.  ” 1. Kuka uskoo 
meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? 
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. 
3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava,  
jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään 
pitäneet. 
4. Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti  
päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, 

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.”

Tämä Herran palvelijan kärsimyshistoria nyt todellakin on tullut julki, he 
varmaan ajattelivat. Näinhän mekin ymmärrämme. Tämän kaiken piti käymän 
toteen, mitä tässäkin yli 700 vuotta kirjoitetussa Jesajan kirjassa on kirjoitettuna. 



Siellähän juuri puhutaan tulevan Jumalan Pojan kärsimyksestä. Hän kantoi 
Golgatalla minunkin syntini ja syyllisyyteni. Näin minä saan uskoa. Näin 
sinäkin saat uskoa. Hänelle annettiin jopa hauta jumalattomien joukossa.
Kaikki tämä kohtasi Jeesusta siksi, että sinä ja minä pääsisimme vapaaksi synnin 
ja syyllisyyden vallasta.

Me saamme nostaa katseemme todellakin ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen 
Jeesukseen. Sitä kautta pääsemme vapautumaan murheistamme ja synnin ja 
syyllisyyden taakkojen alta.

Minulla on sellainen tunto, että me uskovatkin eli uskomme tunnustavat 
kristitytkin katselemme enemmän omia sairauksiamme, vaikeuksiamme, 
kärsimyksiämme ja syntejämme kuin Jeesusta Kristusta. Jos näin on, niin me 
entistä enemmän naulaamme itsemme kärsimyksen kipuihin. 

Sairauksiemme ja vaikeuksiemme keskellä meidän tulisi kohottaa katseemme 
Jeesukseen Kristukseen. Sitä kautta me vapaudumme sisäisesti elämään 
todellisen ja elävän Jumalan lapsen elämää.

Sanoohan (Heb.12:1-3): ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia  
ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka  
niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa  
kilvoituksessa, 
2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona 
olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan  
valtaistuimen oikealle puolelle. 
3. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä  
kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.”

Jeesuksen kärsimyksiin katseemme nostaminen omista vaikeuksistamme ja 
synneistämme vapauttaa meidät iloon kiitollisuuteen ja toivoon silloinkin, kun 
elämä ei niin silottele meidän polkujamme. Sanotaanhan niinkin, että ”ilo 
Herrassa on teidän väkevyytenne.”

Mitä enemmän sinä katselet Herraa ja hänen kaikkiriittävää työtään Golgatalla, 
sitä iloisemmaksi ja vapaammaksi sinä tulet. Sitä kautta sinä saat sitä 
todistusrohkeuttakin, mistä tämän päivän aihe meille puhuu. Meidän 
kristittyjenhän tulisi olla ylösnousseen todistajia.

Jos me aina vain vaikeroimme vaikeuksiemme kanssa, emmekä pääse 
katselemaan Herraamme, niin olemme silloin huonoja Jeesuksen todistajia.
Vaikeuksiemme katseleminen ei nimittäin anna meille voimaa Jeesuksen 
todistamiseen. Jeesuksen katseleminen puolestaan pukee meidät voimalla 
korkeudesta.



Me ihmiset kyllä olemme itsessämme niin kurjia ja pelokkaita, että me 
herkästi sorrumme uudelleen ja uudelleen pelkuruuteen ja katselemaan vain niitä 
pimeitä puoliamme ja puutteitamme, emmekä luota Herran armon kantavaan 
voimaan.

Tähän sortui nuori Timoteuskin. Hän tarvitsi apostoli Paavalin rohkaisevaa 
sanaa todistustyössään. Paavali kirjoittaa (2Tim.1:7-8): ”Sillä Jumala ei ole  
antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden 
hengen. 
Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan 
kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin 
Jumala antaa voimaa,”

Jumalan Henki ei ole pelkuruuden, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden 
Henki. Hän tekee meistä rohkeita Kristuksen todistajia. Siitä puhuu myöskin 
Apostolien tekojen (1 luvun 8 jae): 
” vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan 
minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina 
maan ääriin saakka."

Tulette olemaan minun todistajani sanoo ylösnoussut Jeesus. Me emme esittele 
itseämme, vaan Pyhä Henki tekee meistä Herran Jeesuksen Kristuksen todistajia 
ja esittelijöitä. Sanoihan itse Herrakin Pyhästä Hengestä: ”Hän on minut  
kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.”

Ylösnoussut Herra kehottaa opetuslapsiaan saarnaamaan myöskin 
parannusta syntien anteeksiantamiseksi, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän 
todistajat, hän sanoo.

Parannuksen saarnaaminen kuuluu olennaisesti evankeliumin julistukseen. 
Parannushan on sitä, että ihminen tunnustaa syntinsä ja syyllisyytensä Herralle 
ja kääntää katseensa kohti Golgataa. Parannuksesta sanotaan myös, että se on 
mielen muutos. Käännytään vanhasta syntisestä elämästä uuteen, eli Herran 
Jeesuksen seuraamiseen.

Tuhlaajapojan kertomus Raamatussa on oiva esimerkki parannuksesta.
Hänhän menee itseensä, tunnustaa väärän elämänsä ja kääntyy kohti isän 
kotia…Muistamme myös, kuinka Isä armahti tuhlaajalastaan…

Hyvä ystävä. Joko sinä olet tehnyt parannuksen epäuskostasi ja kaikista muista 
synneistäsi? Jos se on vielä tekemättä, niin tänään on vielä armon päivä. Tänään 
on mahdollista tunnustaa Herralle kaikki se, minkä Pyhä Henki on kirkastanut 
sinulle vääräksi eli synniksi.



Silloin saat sanoa kuin tuhlaajapoika: ”Minä nousen ja menen isäni tykö ja 
sanon hänelle: Isä minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi  
enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.”
Tällaiselle syntinsä tuntevalle ja tunnustavalle taivaan Isällä on hyvä sana. Hän 
sanoo: Poikani piinan tähden saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuksi, mene 
rauhaan.

Rukoilemme: …

Uskontunnustus:…

Tämä saarna on pidetty Jämijärven kirkossa su 19.04.2009


