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Pääsiäinen – läpi lukkojen
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Johdanto:
Missä kaikkialla käytetään lukkoja? - ovessa, polkupyörässä, päiväkirjassa, kaapissa. Niitä voi olla myös erilaisia ja eri
kokoisi (NÄYTÄ!) Millä lukot avataan? – jonkun sortin avaimella tai koodilla tai jopa kauko-ohjauksella. (NÄYTÄ
avain!) Voiko päästä sisään, jos ei ole avainta tai koodia? Jossain tilanteessa jotkut murtavat tai tiirikoivat lukon auki.
Meidän elämässämmekin voi olla lukkoja, mitkä kahlitsevat meitä, laittavat meidät ikään kuin lukkojen taakse; ollaan asioiden kanssa jumissa. Millaisia asiat voi kahlita sinua? Esimerkiksi pelko, häpeä, yksinäisyys, ulkopuolisuuden
tunne, tai synti ja syyllisyys tai se, kun nyt poikkeustilassa pitää pysyä kotona. Kun pelottaa, piiloudut etkä uskalla
kohdata pelottavaa asiaa. Kun häpeät itseäsii, se pitää sinut poissa toisten luota. Yksinäisyys voi olla kuin vankila.
Synti, väärät sanat tai teot, painaa niin, että tuntuu, että oot lukittu raskaan taakan alle, etkä pääse mihinkään.
Mikä avuksi? Katsotaanpa Raamatusta.
Kuva 1=”Kuvasarja”
Oli pääsiäinen Jerusalemissa. Opetuslapset olivat torstai-iltana syöneet Jeesuksen kanssa viimeisen ateriansa, ja sen
jälkeen oli alkanut tapahtua sellaista, mitä he eivät voineet käsittää. Jeesuksen vangitseminen, syyttäminen ja lopulta
kauhea ristiinnaulitseminen ja Jeesuksen kuolema ja hautaaminen. Vaikka Jeesus oli puhunut jo aiemmin, että näin
tulee tapahtumaan, eivät opetuslapset ymmärtäneet sitä ennen kuin se todella tapahtui. Niiden tapahtumien kautta
he outuivat kuin erilaisten lukkojen taakse.
Kuva 2
Kolmannen päivän aamuna Jeesuksen kuoleman jälkeen naiset tulivat Jeesuksen haudalle voitelemaan Jeesuksen
ruumista. Heidän mielissään ja sydämessään varmasti oli vielä voimakkaana edellisten päivien kipu ja suru Jeesuksen
kärsimyksestä ja kuolemasta. He elivät siinä todellisuudessa, mitä oli tapahtunut ja nyt halusivat vielä tulla tekemään
viimeisen palveluksen Jeesukselle ja voitelemaan hänen ruumiinsa. Suru ja menneiden päivien tapahtumat olivat
kuin lukko heidän elämässään. Nyt kuitenkin oli suuri jo kolmas aamu ja naisten elämäänkin oli tarjolla jotain aivan
uutta ja ennennäkemätöntä. Mutta järkytys olikin ja suru syveni, kun hauta oli tyhjä. Kuka on vienyt Jeesuksen ja
minne? Tämä tästä nyt vielä puuttui… Kaiken sen kivun ja tuskan jälkeen heitä odottikin oikeasti ylösnousemus. Enkeli sanoi, että miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta, ei hän ole täällä, hän noussut ylös. Saipa Maria kohdata itse
Jeesuksenkin. Jeesus oli voittanut kuoleman vallan. Kuoleman ja surun lukko murrettiin ja tilalle tuli elämä ja ilo.
Sinäkin voit elää jossain menneessä kivussa. Joku kipeä asia, mikä on tapahtunut jo aiemmin, voi kahlita sinut, niin
ettet pysty iloitsemaan ja olemaan vapaa nyt. Joku on sanonut sulle pahasti tai hylännyt sinut tai olet kokenut jotain
pelottavaa. Et näe tulevaisuudessakaan mitään hyvää, yrität vain selviytyä hetken kerrallaan. Jeesus on kuitenkin
uutta luova Jumala tänäänkin. Vaikka sua nyt sattuu, huomenna voi olla toisin, sillä Jeesus luo uutta elämää. Jeesus
auttaa murtamaan menneiden asioiden lukot ja antamaan ihan uuden elämän ja vapauden, että voit menneet jättää
taakse ja iloita tästä hetkestä ja astua rohkeasti tulevaan. Hän voi tuoda sulle sellaisen ilon ja vapauden, mitä et tänään osaa edes kuvitella.
Kuva 3
Samana päivänä kaksi opetuslasta kulki Emmaus -nimiseen kylään ja keskustelivat matkalla kaikesta tapahtuneesta.
Jeesus oli kertonut heille, kuinka hän kuolee ja nousee kuolleista. Kirjoituksissakin, eli Jumalan sanassa, oli asia kerrottu myös jo paljon etukäteen. Mutta vaikka he tiesivät sen, he eivät ymmärtäneet eikä uskoneet. He olivat ymmärtämättömyyden ja epäuskon lukkojen takana. He eivät ees tunteneet Jeesusta, joka liittyi heidän seuraansa. Kun Jeesus puhui heille siitä, mitä Hänestä oli vuosisatoja ja tuhansia aiemmin kerrottu ja kuinka Raamatun sanat nyt ovat
käyneet toteen, opetuslasten sydän oli palava, he olivat innoissaan siitä, ja ymmärsivät Jumalan sanan ja että se on
totta.
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Kuva 4
Heidän silmänsä olivat myös kuin sokaistut, koska he eivät tunteneet Jeesusta, joka kulki heidän kanssaan. Vasta kun
Jeesus jäi heidän kanssaan syömään ja hän mursi leivän ja siunasi sen, heidän silmänsä avautui ja tunsivat Jeesuksen.
Samassa Jeesus sitten katosikin heidän näkyvistään. Jeesuksen läsnäolo ja puhe vapautti miehet. He eivät enää vain
tienneet, vaan he tunsivat Jeesuksen. He olivat innoissaan, että Jeesus ihan oikeasti elää ja Jumalan sana on käynyt
toteen, he saivat nähdä Jeesuksen omin silmin. He lähtivät innolla kertomaan asiasta muillekin.
Sinäkin olet kuullut asioita Jeesuksesta ja Raamatusta ja tiedät hänet, mutta tunnetko? On eri asia tietää kuin tuntea. Minä tiedän, vaikka Suomen presidentin Sauli Niinistön, mutta en minä häntä tunne. Sen sijaan minä tunnen
mun äidin, kun olen elänyt hänen kanssaan vuosia. Jos et tunne Jeesusta, et ymmärrä, kun puhutaan Jeesuksesta.
Raamattukin on sulle tylsä ja merkityksetön kirja. Vain Jeesus voi avata sinun silmäsi ja sydämesi, että tunnet Hänet.
Silloin ymmärrät, että kaikki se, mitä Raamatussa kerrotaan, on totta ja Jeesus on todellinen sinulle tänään. Hän
avaa epäuskon ja ymmärtämättömyyden lukot ja sinä olet innoissasi siitä, mitä Jeesus tekee. Kuinka hän on sun
kanssa ja auttaa sua. Ja sä innolla kerrot muillekin, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Ootko sä innoissaan siitä,
mitä Raamattu sanoo ja ymmärrätkö, että ne asiat ovat totta tänäänkin?
Kuva 5
Illalla opetuslapset olivat kokoontuneet lukittujen ovien taakse. He viettivät yhdessä Jeesuksen kuolemaan liittyvää
suruaikaa, ja he olivat varmasti todella hämillään ja peloissaan. Jeesus ei ollut enää haudassa. He pelkäsivät Jeesuksen vastustajien pidättävän heidät ja syyttävän heitä haudan häpäisystä ja perättömien huhujen levittämisestä koskien ylösnousemusta. He tiesivät olevansa syyttömiä, mutta kuka heitä uskoisi? Samaan aikaan useampi heistä olivat
jo nähneet Jeesuksen elävänä. Näitä asioita ei voinut ymmärtää järjellä. En tiiä pohtivatko he, että järkevin selitys
kaikelle oli, että Jeesus oli tosiaan noussut kuolleista, mutta oliko Jeesus kenties jonkinlainen aave, koska näyttäytyi
äkkiarvaamatta? Heillä oli varmasti monia kysymyksiä.
Kuva 6
Siihen hetkeen Jeesus tuli heidän luokseen, sanoen: ”Rauha teille!” Häntä eivät estäneet lukitut ovet. Jeesus näytti
heille kätensä ja kylkensä, hän ei siis ollut aave, vaan niin kuin ihminen. Jeesuksen läsnäolo oli vakuutus heille, että
hän totisesti elää ja Jeesus oli vastaus heidän kaikkiin kysymyksiin. Jeesus mursi heidän pelkonsa ja hämmennyksen
lukot ja rauhan, vapauden ja ilon heille. Jeesuksen kohtaaminen muutti opetuslasten elämän; pelkoon tuli todellinen
rauha, onni ja vapaus, jonka vain Jeesus voi antaa. Pyhän Hengen voiman saatuaan he lähtivät kertomaan ilosanomaa Jeesuksesta innolla myös eteenpäin, niin että se on saavuttanut myös meidät.
En tiedä, millaisten lukkojen (NÄYTÄ alun lukot) takana sinä olet ja elät, mutta sen tiedän, että Jeesus voi ja tahtoo
kohdata sinut siellä, missä olet. Hän tahtoo vapauttaa sinut, niistä kahleista, jotka sinua sitovat ja antaa sinulle todellisen rauhansa ja ilonsa. Jeesuksen rauha tulee sen kautta, että Hän kantoi ristille sinun syntisi, sairautesi ja kaikki
kipusi. Jeesus kärsi rangaistuksen, joka sinulle ja minulle kuuluisi syntiemme tähden, mutta Hän myös nousi kuolleista
ja voitti synnin ja kuoleman vallan. Jeesus elää ja Hän on suurempi kaikkia kahleitasi ja lukkojasi, hän voi tulla niiden
läpi sun luokse sinun rakastaen. Hänellä on valta sinut niistä vapauttaa.
Jos et ole vielä saanut syntejäsi anteeksi, mutta tahtoisit, Voit kääntyä Jeesuksen puoleen rukoilemalla vaikka näin:
”Jeesus, kiitos, että rakastat minua. Anna minulle syntini anteeksi ja anna sinun vapautesi ja rauhasi sydämeeni.” Tai
jos sulla on muita asioita, mistä haluat vapautua, kerro niistäkin Jeesukselle. Jeesus lupaa sinulle: ”Rauhan minä jätän
teille: minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne
olko murheellinen älköönkä peljätkö.” Joh. 14:27
Jeesus on todellinen ja elävä. Hänen läsnäolonsa murtaa lukot sun ja mun elämässä ja tuo vapauden, rauhan ja ilon
avun ja pelastuksen. Jeesuksen luona sun ei tartte olla murheellinen eikä pelätä, saat olla vapaa ja onnellinen.
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Raamattuvisa – onko väittämä oikein vai väärin? Ympyröi vastauksesi
1. Pelko ja yksinäisyys voivat olla kuin lukkoja, jotka kahlitsevat. oikein / väärin
2. Jeesus kertoi jo etukäteen, kuinka hän kuolee ristillä. oikein / väärin
3. Jeesuksen haudalle tulleet naiset olivat iloisia ja vapaita. oikein / väärin
4. Jeesus on voimakkaampi kuolemaa. oikein / väärin
5. Jeesus tahtoo antaa sinulle elämän ja vapauden. oikein / väärin
6. Kaksi opetuslasta matkusti Helsinkiin. oikein / väärin
7. Opetuslapset olivat surullisia ja pettyneitä, kun Jeesus puhui heille kirjoituksista. oikein / väärin
8. Opetuslapset eivät tunteneet Jeesusta, vaikka hän mursi ja siunasi leivän. oikein / väärin
9. On eri asia tietää jotain Jeesuksesta kuin tuntea hänet. oikein / väärin
10. Vain Jeesus voi vaikuttaa sinussa uskon Häneen ja Raamattuun. oikein / väärin
11. Illalla opetuslapset olivat koolla avoimesti puutarhassa. oikein / väärin
12. Opetuslapset olivat hämmästyksissään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. oikein / väärin
13. Kun Jeesus ilmestyi, hän sanoi: Pelko teille! oikein / väärin
14. Jeesus mursi opetuslasten pelon ja toi heille rauhan, vapauden ja ilon. oikein / väärin
15. Jeesus tahtoo antaa sinun elämääsi monenlaisia kahlitsevia lukkoja. oikein / väärin
16. Sinä voit saada todellisen vapauden, sen tähden, että Jeesus kuoli puolestasi ja nousi kuolleista. oikein / väärin
17. Jeesus voi antaa elämääsi sellaisen rauhan, mitä kukaan muu ei voi antaa. oikein / väärin
18. Jeesus elää ja hänellä on valta vapauttaa sinut kaikista lukoista, jotka kahlitsevat. oikein / väärin
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Essi ja Elmeri,
- Ennen opetusta
Essi: Elmeri, arvaa mitä kauheaa eilen tapahtui?
Elmeri: No, teillä oli varmaan ruokana sammakoita.
Essi: Ei, vaan mä jäin jumiin vessaan.
Elmeri: Eikä! Olit liian isokokoinen sinne vai mitä?
Essi: Ei vaan, se lukko hajos, enkä mä saanut sitä auki.
Elmeri: Voi ei! Sä varmaan huusit kuin palosireeni siellä vessassa.
Essi: Joo, niin tein. Koko talo raikui, kun huusin, että auttakaa mua.
Elmeri: Nauroiko toiset ees sulle?
Essi: Joo, vaikka minusta tuntui, että mä tukehdun sinne, jos en pääse heti pois, niin toisista se
muka oli vaan hauskaa.
Elmeri: No, hupaisalta se nyt vähän tuntuis, jos toisella on sellainen hätä vessassa, vaikka et sä
sinne kuollut ois, vaikka olisit joutunut olemaan vähän pitempäänkin.
Essi: En niin, vaikka pitkältä se aika tuntui, ennen kuin isä lopulta sai murrettua lukon ja vapautettua mut sieltä. Huh, se oli kyllä juhlahetki, kun pääsi vapauteen!
Elmeri: Loppu hyvin, kaikki hyvin!
Essi: Mut arvaa, mitä mä siellä vessassa mietin?
Elmeri: No, sitä on kyllä vaikea arvata.
Essi: Mä koen usein pelkoa ja yksinäisyyttä, mitkä tuntuu ihan samalta, kuin ois lukkojen takana
jumissa. Mitenkähän niistä vois päästä vapauteen?
Elmeri: Voi ei, se kuulostaakin jo paljon pahemmalta ja vaikeammalta ratkaista.
Essi: Siihen tarvitaan varmasti kaikkivaltias lukkoseppä, jolle minkäänlaisten lukkojen avaaminen
ei oo liian vaikeaa…
Elmeri: No, silloinhan nyt on aika kuunnella tämän päivän raamattuopetus
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Essi ja Elmeri,
- opetuksen jälkeen
Essi: Onneksi on Jeesus!
Elmeri: Ja onneksi hän nousi kuolleista!
Essi: Niinpä! Ylösnoussut Jeesus on voimakkaampi kaikki lukkoja, myös mun pelkojen ja yksinäisyyden lukkoja.
Elmeri: Mitkään lukot eivät Jeesusta pidättele. Hän voi ne avata tai tulla läpi lukkojen.
Essi: Ja se, että Jeesus tulee yllättäenkin läpi lukkojen, se ei oo pelottava asia, vaan hän tuo nimenomaan rauhan ja ilon.
Elmeri: Oisinpa ollut silloin paikalla, kun Jeesus nousi kuolleista ja ilmestyi niille ihmisille siellä.
Essi: Se ois ollut varmasti tosi jännittävää ja hämmentävää!
Elmeri: Joo, aivan taatusti! Mutta vaikka nyt emme näekään Jeesusta omin silmin, on mahtavaa,
että voimme kohdata hänet silti.
Essi: Onneksi hän on Pyhän Hengen kautta kanssamme nytkin ja puhuu Raamatussa, ja me
voimme puhua hälle rukouksessa.
Elmeri: Mut arvaa mitä Essi? Minäkin haluaisin olla isona lukkoseppä, joka vois auttaa ihmisiä,
jotka on jäänyt lukkojen taakse.
Essi: Kuulostaapa hyvältä hommalta!
Elmeri: Oikeestaan voinhan mä olla jo nytkin sellainen.
Essi: Kuinka niin? Eikö siihen pidä opiskella jotain?
Elmeri: Jokainen voi olla sellainen Jeesuksen firmassa toimiva lukkoseppä, joka rukoilee toisten
puolesta, että he vois vapautua niistä asioista, mitkä tuntuu siltä, kuin ois jäänyt lukkojen taakse.
Essi: Aah, okei! Nyt mäkin ymmärrän, mut sähän voit aloittaa sit sillä, että rukoilet mun puolesta!
Elmeri: Jes, niinkin voinkin! Ja onhan sitä mullakin jotain lukkoja, joten säkin voit rukoilla mun puolesta.
Essi: Jes, tehdään niin! Mut ensin mun pitää nyt mennä käymään vessassa. Toivottavasti en jää
jumiin.

