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Nuo kaksi puolestaan kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun 
hän mursi leivän. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha 
teille." He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi 
te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja 
jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, 
niin kuin te näette minussa olevan." Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he 
eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: "Onko teillä 
täällä mitään syötävää?" He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen 
käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. 
Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta 
kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. 
Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista 
alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän 
todistajat. 

Ylösnoussut Herra ei ilmesty yhdellä kertaa kaikille. Hän ilmestyy toistuvasti. Hän löytää opetuslapsensa 
uskonsa menettäneinä ja hämmentyneinä. Epäilyksiä täynnä. Valmiina astumaan takaisin entiseen 
elämäänsä. He luulevat Jeesusta aaveeksi. Jeesus kuitenkin tietää heidän elämämme haurauden, sen kuinka 
helposti menetämme otteemme pahan edessä, epävarmuuden tullessa. Menetämme otteemme kun 
edessä näyttää olevan umpikuja ja vaikeuksia. Sisäinen sekasorto ja näköalan puute, pelko ja agressiivisuus, 
kauhu ja lukitut ovet. Opetuslapset osoittautuvat todellisuudentajuisiksi ihmisiksi, jotka tietävät miten asiat 
menevät, sen he ovat jo nähneet. Heidän toivonsa on kadonnut. He eivät halua enää antautua 
luottamukseen, vaan haluavat nyt olla niin kuin tuntevat. Ei enää kuuntelemista. Ei enää muutosta. Halu 
tehdä näin on meille luonteenomaista. Kun katsomme omin silmin tosiasioita, ja miten asiat tulevat 
menemään järkemme mukaan, niin paha meidän sisimmässämme haluaa estää toivon näköalat ja ohjaa 
meitä pois luottamuksesta. Opetuslapsia ajaa eteenpäin  epäilykset ja epävarmuus. Kuinka voisimme vielä 
uskoa että rakkaus voittaa maailmassa, missä petollisuus, aseet, valta, oman voiton pyynti ja agressiivisuus 
vallitsevat? Paha kovettaa sydämen. Paha neuvoo että ole välittämättä toisista. Pidä huoli vain siitä, mikä 
on sinun. Ei sillä että olisimme pahoja, mutta emme enää osaa rakastaa. Tuomitsemme ilman rakkautta, 
koska rakkautta ei enää ole, sen todellisuus on mennyttä. Se on otettu pois. Ehkäpä joidenkin opetuslasten 
mielessä oli ollut alusta asti epäilyä ja ymmärtämättömyyttä niin erilaista opettajaa kohtaan, joka ei 
todellisuudessa vastannut heidän odotuksiaan kaikin osin. Ehkä nämä epäilykset ja ymmärtämättömyys 
nousivat pintaan uudestaan hänen kuolemansa jälkeen. Todennäköisesti he alkoivat väitellä, niin kuin 
silloin kun kiistelivät siitä kuka heistä oli suurin. 
 
Kaksi opetuslasta oli palannut kiireellä takaisin Jerusalemiin ja kertoivat muille mitä oli tapahtunut: kulkija 
oli liittynyt heidän seuraansa, sytyttänyt heidän sydämensä, ja viimein he olivat tunnistaneet hänet. Se oli 
Jeesus. Hän oli murtanut leipää heidän kanssaan sen jälkeen kun he olivat pyytäneet häntä jäämään koska 
oli jo ilta. Ja hän oli jäänyt. 
 
Pääsiäispäivä ei ole koskaan ohi; yön pimeys ei ole pysyvää; suru voi löytää todellisen ilon ja toivon. Näistä 
asioista he olivat puhuneet keskenään, kun yhtäkkiä Jeesus itse ilmestyy heidän keskelleen ja tervehtii 
”Rauha teille”. Jeesus ei näytä olevan lainkaan loukkaantunut heidän epäuskostaan. Hän antaa rauhansa 
sille, joka on epävarma, epäuskoinen, epäilevä, hämmentynyt. Sille jonka ajatukset ovat ei näe muuta kuin 
oman huolensa. Miten paljon me kaikki tätä rauhaa tarvitsemmekaan! Rauha on yhteyttä, elämäniloa. 
Rauha uudistaa kaiken vanhan. Rauha on energia joka antaa elämän ja toivon takaisin arkiseen elämään. 
Rauha on joku joka ymmärtää sisimpäni, jopa sen jota en itse ymmärrä. Rauha on joku joka ei nöyryytä 
minua heikkouteni ja syntieni tähden, vaan niistä huolimatta tahtoo minut seuraansa ja puhuu minulle. 
Rauha on joku johon voin luottaa. Jeesus sanoo: ”Rauha teille, te epävarmat, itsepäiset, heikot ja itsepäiset 



ihmiset.” Jeesus on se rauha, joka ylittää kaikki raja-aidat. Hän on sydämen rauha joka vapauttaa sydämen 
kaikista taakoista, jotka sulkevat ja tekevät sen surulliseksi.  Rauha taivaan ja maan välillä. 
 
Opetuslapset ovat hämmennyksen vallassa. He olivat puhuneet hänen kanssaan, eivätkä kuitenkaan olleet 
tunnistaneet häntä. He olivat niin epäilyksiensä vallassa. Epäilyllä on oma salakavala tapansa. Se nousee 
pintaan itsestään. Ja jos me ruokimme sitä, se saan aikaan sen, että ajattelemme olevamme viisaita – mutta 
samalla se tekee meidän surullisiksi. Jeesuksesta tulee aave, haamu. Ja aave herättää pelon. Aave ei ole 
todellinen. Jeesus oli jo ilmestynyt, mutta oman kipunsa tähden he eivät kuitenkaan tunnistaneeet häntä 
elävänä ja todellisena heidän keskellään. Jeesuksen itse täytyi avata heidän mielensä ymmärtämään 
Kirjoitukset. Vain kuuntelemalla voi sydän ymmärtää. Ihmisen mieli avautuu vain hyväksynnän ja Jeesuksen 
ruumiin vastaanottamisen kautta. Jeesus ei halua vain vapauttaa meitä peloistamme. Hän ei halua vain 
näyttää meille ylösnousemuksensa voiman. Hän pyytää meitä olemaan todistajia, niin että meistä tulee 
ihmisiä, jotka elämmme uskossa ja toivossa niin että voimme jakaa sen muille. Jeesus haluaa meidän olevan 
todistajia, ei epävarmoja ja sulkeutuneita opetuslapsia. Todistajia jotka välittävät, kommunikoivat sen 
toivon josta itse elävät. Todistajia niitä vastaan, jotka levittävät toivottomuuden sanomaa tässä 
maailmassa. Meidät kutsutaan kasvamaan todistajiksi, jotka uskovat rakkauden uudistavaan voimaan, joka 
uudistaa sen mikä on vanhaa, ja mikä tuo takaisin kuolemasta elämään.    


