
Ylösnousemuksen todistajat (Joh.20) 

PT: Jeesus on voittanut kuoleman! 

 

Johdanto:  Kristinusko on joko maailman turhin juttu tai tärkein juttu (1Kor15:14) 

 

1. Jeesus haudattiin 

- Eläviä ei haudata > sotilaat olivat varmistuneet kuolemasta 

- Sala-uskovat Joosef ja Nikodemos hautasivat hänet 

Luuk.23:55. Ja naiset -- seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka 

hänen ruumiinsa sinne pantiin. 

- Oli juutalaisten sapatti (pyhäpäivä) ja ruumiiseen ei ollut lupa koskea 

- Hauta oli kallioon louhittu luola 

 

2. Haudalle järjestetään vartiointi 

- Ylipapit muistivat Jeesuksen sanat: 'Kolmen päivän kuluttua nousen 

kuolleista.' Ja he selittivät: ”etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan 

häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut kuolleista.'  

- He ymmärsivät mitä siitä seuraisi: Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä 

pahempi."-He--varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion. 
> Kunnon vartijat tarkistavat aina, että vartioitava on tallessa. 

 

3. Varmasti kuollutta ja varmasti haudattua Jeesusta voitelemaan menevät naiset 

- Matkalla naiset miettivät miten iso kivi saadaan vieritettyä pois 

- Rovasti Peltola: Jerusalemissa sunnuntaina 9. huhtikuuta vuonna 30 

 

4. Maria säikähtää ja juoksee heti kertomaan Pietarille: ruumis on poissa! 

- Pietari ja Johannes ottavat juoksukilpailun haudalle > Johannes voitti 

 

5. Johannes näki käärinliinat haudassa 

- Näki (=yleisluontoisesti) ja totesi asian, muttei uskonut 

> Opetuslapset myös epäilivät. 

 

6. Pietari meni hautaan ja katseli käärinliinoja siellä 

- Katseli = Nähdä, tutkia, tarkastella. 

- Käärinliinat olivat oikealla paikallaan ja ehjät > ruumista ei varastettu 

- Pään hikiliina oli ”erikseen kokoonkäärittynä” 

 

7. Johannes tuli haudan sisään ja hän näki ja uskoi 

- ´eidon´ = näkemällä ymmärtämistä. > Ymmärsi nähdessään mitä oli tapahtunut 

? Me saamme kuulla nyt silminnäkijöiden todistuksen. Miten suhtaudut? 

> Tiedot ovat kaikille samat, mutta jokainen voi vakuuttua niistä vain itse! 

* Jumala herätti J. kuolleista, koska Hän oli synnitön, J. kuoli meidän vuoksi! 

 

8. Sen jälkeen enkeli ilmestyi Marialle 

- "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut 

kuolleista.” Luuk.24:5-6 

> JEESUS ELÄÄ! > Mekin + muut elämme kuoleman jälkeen ! (Joh.11:26) 

 

9. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja 

riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. 

- Myös vastustajat myönsivät: hauta on tyhjä ja ruumis on poissa (Matt.28:11-)  

 

KERTAUS ja sovellus: Kuolemattomuuden lähde on Jeesus! 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Mitä Herra teki?. Mitä tämä osoittaa hänestä? Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Mitä voimme 

oppia synnistä ja sen seurauksista?. Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia:   PT:  
 

Joh.19: 38. Jeesuksen hautaaminen  

Tämän jälkeen muuan Joosef, joka oli kotoisin Arimatiasta, pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen 

ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui 

pyyntöön, ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. 39. Paikalle tuli myös Nikodemos, se mies, joka ensi kerran oli 

käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan sata mittaa* mirhan ja aaloen seosta. 40. Miehet 

ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen käärinliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin 

juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. 41. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha, 

ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. 42. He panivat Jeesuksen siihen, koska 

oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä.  

 

 

Joh.20:1. Magdalan Maria ja opetuslapset haudalla  

Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että 

haudan suulta oli kivi siirretty pois. 2. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille 

opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: "Ovat vieneet Herran pois haudasta, 

emmekä me tiedä, minne hänet on pantu." 3. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan 

haudalle.  

4. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle 

ensimmäisenä. 5. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. 6. 

Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. 7. Hän huomasi, että 

Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä vaan erillään, omana käärönään. 8. Nyt 

tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. 9. 

Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista.  

10. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. 

 

Matt.28: 5. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: "Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte 

ristiinnaulittua Jeesusta. 6. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa 

katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. 7. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 'Hän 

on noussut kuolleista.  

 

Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.' Tämä oli minun sanomani teille." 8. Naiset 

lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen 

opetuslapsille. 

 

Luuk.24:5 "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? 6. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. 

 

Matt.27: 57. Jeesuksen hautaaminen  

Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58. Hän meni 

Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59. Joosef otti ruumiin, 

kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60. ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten 

hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61. Magdalan Maria ja 

se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.  

 

62. Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen 

luo. 63. He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: 

'Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.' 64. Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään 

asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: 'Hän on noussut 

kuolleista.' Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi." 65. Pilatus vastasi heille: "Saatte 

vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte." 66. He lähtivät ja varmistivat 

haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion. 


