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Jeesus Kristus meidän 

pääsiäislampaamme 
Äänite 1 

I Kor. 5:7 
Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin 
happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. 

 

Joh. 1:29 
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, 

Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 
 

I Piet. 1:17 - 19 
Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee 

kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne 

aika, 
18. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, 

lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman 

karitsan, 

 
Me aloitamme nyt Jeesuksen Kristuksen maanpäällisen elämän viimeisten päivien tutkimisen. 

Päämääränämme on saada yleiskuva tapahtumista ja niiden seurauksista. Tutkimme 

kertomukset pääpiirteittäin kronologisessa järjestyksessä Apostolien tekojen pyhän hengen 

vastaanottamiskertomuksiin asti. Ap.t. 16:11-15, Luuk. 24:45, I Kor. 2:6-16. 

 
Ensiksi me selvitämme Jeesuksen kuoleman ajankohdan, koska se on merkkipaalu, josta sekä 

taakse- että eteenpäin laskemalla voimme saada selville mitä kunakin päivänä tapahtui. 

 

Kyetäksemme tekemään tämän meidän täytyy oppia muutamia tosiasioita juutalaisten 

ajanmäärityksestä ja heidän juhlistaan. Sitten me luemme vaan ja annamme kertomuksen 
rakentua kokonaisuudeksi. 

 

Taustatietoa juutalaisten juhlista ja ajanmäärityksestä 
 

Koska Jeesus Kristus on meidän pääsiäislampaamme, kytkeytyvät hänen kuolemansa 

tapahtumat juutalaisten pääsiäisen viettoon. 
 

II Mooses 23:14-17 
Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. 

15. Pidä happamattoman leivän juhla: seitsemänä päivänä syö happamatonta 

leipää, niinkuin minä olen sinua käskenyt, määrättynä aikana aabib-kuussa, 
sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä; mutta tyhjin käsin älköön tultako 

minun kasvojeni eteen. 

16. Ja vietä leikkuujuhla, kun leikkaat uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt 

vainioon, ja korjuujuhla vuoden lopussa, kun korjaat satosi vainiolta. 
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17. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, Herran, 

kasvojen eteen. 

  

V Moos. 16:16 
Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun 

Jumalasi, kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee: happamattoman 

leivän juhlana, viikkojuhlana ja lehtimajanjuhlana. Mutta tyhjin käsin 

älköön tultako Herran kasvojen eteen; 
 

Juutalaisten kolme pääjuhlaa 

 
Juhlan nimi Paikat 

Mooseksen 

kirjoissa 

Juhlan ajankohta Sato, jota 

juhlittiin 

Tapahtuma, jota 

muisteltiin 

Tulevaisuuden 

tapahtuma, jota se 

kuvasi 

Happamattoman 

leivän juhla 

II Mooses 12:1-20 

III Mooses 23:5-

14 

IV Moos. 28:16-

25 

V Moos. 16:1-8 

Keväällä 1. kuussa, 

15.-21. niisan-

kuuta 

juhla kesti 7 päivää 

(aabib=niisan) 

Viljasadon (ohra) 

heilutusuhri, 

uutislyhde 

 

Lähtö Egyptistä Kristuksen 

kuolleistaherättäminen 

esikoisena kuoloon 

nukkuneista 

Viikkojuhla, 

leikkuujuhla tai 

helluntai 

III Moos. 23:15-

22 

IV Moos. 28:26-

31 

V Moos. 16:9-12 

Kesällä 3. kuussa, 

sunnuntaina, 

yhtenä päivänä 

siivan-kuun 6. ja 

12. päivän välissä  

Viljasato (vehnä) Orjuus Egyptissä ja 

lain antaminen 

Siinain vuorella 

Pyhän hengen 

vuodattaminen 

helluntaina hengen 

ensihedelmänä 

Lehtimajanjuhla 

tai korjuujuhla 

III Moos. 23:33-

44 

IV Moos. 29:12-

39 

V Moos. 16:13-15 

Syksyllä 7. kuussa 

15.-21. tätä kuuta, 

juhla kesti 7 päivää 

Kaiken sadon 

lopullinen korjuu 

satovuoden 

lopussa 

Asuminen 

lehtimajoissa 

erämaavaelluksen 

aikana ja Jumalan 

huolenpito silloin 

Vanhurskaiden ja 

vääräin ylösnousemus, 

maailman lopussa 

tapahtuvana 

sadonkorjuuna 

 

 
I Kyltti 

 



5 
 

Vuoden ensimmäinen kuukausi oli alun pitäen nimeltään aabib-kuu (I Moos. 12:2 ja 13:4). 

Myöhemmin Esterin kirjassa se nimettiin uudelleen ja siitä lähtien sen nimi on ollut niisan-

kuu. Me käytämme nyt tätä nimeä, koska se oli käytössä evankeliumien aikana. 
 

Ester 3:7 
Ensimmäisessä kuussa, se on niisan-kuussa, kuningas Ahasveroksen 

kahdentenatoista vuotena, heitettiin Haamanin edessä puur'ia, se on arpaa, 

jokaisesta päivästä ja jokaisesta kuukaudesta, kahdenteentoista kuukauteen, se 
on adar-kuuhun, asti. 

 

Juutalaisten päivä alkoi auringon laskiessa ja kesti seuraavaan auringon laskuun asti. Päivän 

valoisa aika jaettiin 12 yhtä pitkään hetkeen.  

 

Joh. 11:9 

Jeesus vastasi: "Eikö päivässä ole kaksitoista hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se 

ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. 

 

Pisimmillään keskellä kesää päivän kesto oli 14 tuntia ja 12 minuuttia ja lyhimmillään 
keskitalvella 9 tuntia ja 48 minuuttia. Näin ollen hetken pituus oli pisimmillään 71 minuuttia 

ja lyhimmillään 49 minuuttia. Kuudennen hetken lopussa päivä oli puolessa. Kolmannen 

hetken loppu oli auringon nousun ja puolenpäivän puolessa välissä ja 9. hetken loppu 

puolenpäivän ja auringonlaskun puolessa välissä. Pääsiäisen aikaan keväällä hetken kesto oli 

noin tunti, joten aurinko nousi noin kello 6 aamulla ja laski noin klo 18 illalla. 
 

Viikoittaisen sapatin lisäksi viikon päivillä ei ollut nimiä. Viikon ensimmäinen päivä vastaa 

meidän sunnuntaitamme ja 7. päivä on viikoittainen sapatti. 

 

Yö jaettiin Vanhan Testamentin aikana kolmeen kutakuinkin yhtä pitkään vartiohetkeen ja 
roomalaisella ajalla neljään vartiohetkeen. 

 

Ps. 63:6 ja 7 
Minun sieluni ravitaan niinkuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää 

sinua riemuitsevilla huulilla, 
7. kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. 

(Tuom. 7:19, II Mooses 14:24 ja I Sam. 11:11) 
 

Markus 13:35 
Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai 

yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, 

 

Katsotaan nyt, mitä pääsiäisen vietosta kerrotaan Mooseksen kirjoissa. 

 

II Mooses 12:1-6 

 

Iltahämärässä on sanatarkasti ”iltojen välissä”. Sen on tulkittu tarkoittavan aikaa, joka alkaa 

auringon alkaessa laskea iltapäivällä (saavutettuaan lakikorkeutensa) ja päättyy auringon 

laskiessa horisontin taakse. Joka tapauksessa se on aika iltapäivällä ennen auringon laskua.  
Tämä kuvaa siis sitä, mihin aikaan niisan-kuun 14. päivänä pääsiäislammas oli teurastettava. 

Historioitsija Josefuksen mukaan ensimmäisellä vuosisadalla käytäntö oli teurastaa 

pääsiäislammas 9. hetkellä, joka on noin kolmen aikaan iltapäivällä  
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III Mooses 23:5 

Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on 

pääsiäinen Herran kunniaksi.  
 

II Mooses 12:7-20, IV Mooses 28:16-18, III Mooses 23:27 – 32 (sapatti) 

 

(Ks! IV Moos. 9:3 ja 5, V Moos. 16:6, Joosua 5:10, II Aikak. 35:1 ja Esra 6:19) 

 
Pääsiäislampaan liha syötiin aterialla happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa 15. 

niisan-kuuta, joka oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen juhlapäivä ja erityinen 

sapatti. Ateria oli syötävä auringon laskun jälkeen ja ennen puolta yötä sillä silloin rangaistus 

kohtasi egyptiläisiä. (II Moos. 12:8 ja 29) 

 
Nyt on siis erittäin tärkeätä muistaa, että heillä oli kahdenlaisia sapatin päiviä. Oli 

viikoittainen sapatti, joka oli joka lauantai. Sitten juhlien yhteydessä oli erityisiä sapatteja, 

jotka olivat määrättynä päivänä kuussa. Happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä oli 

15. niisan-kuuta ja se oli erityinen sapatti riippumatta siitä, mikä viikon päivä se sattui 

olemaan. Se oli siis vähän samalla tavalla kuin meidän kulttuurissamme esim. joulupäivä, 
25.12. on aina juhlapyhä vaikka se sattuisikin arkipäivälle. 

 

Koska Jeesus oli meidän pääsiäislampaamme, niin hänet oli surmattava happamattoman 

leivän juhlan valmistelujakson viimeisenä päivänä 14. niisan-kuuta ”iltojen välissä”, joka on 

9. hetkellä eli noin klo 3 iltapäivällä. 
 

V Mooseksen kirjassa tuli lisäohje siitä paikasta, missä pääsiäislammas oli teurastettava: 

 

V Mooses 16:5 ja 6 
Sinä et saa teurastaa pääsiäisuhria niiden kaupunkiesi porttien sisäpuolella, 
jotka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, 

6. vaan siinä paikassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee nimensä 

asuinsijaksi, teurasta pääsiäisuhri, ehtoolla, auringon laskiessa, sinä 

määrähetkenä, jona Egyptistä lähdit. 

 
Me tiedämme nyt, että se paikka, jonka Jumala valitsi, oli Jerusalem. 

 

Jeesuksen kuoleman ajankohta 
 

Matteuksen evankeliumista löytyy tietoa, joka auttaa meitä löytämään sen viikonpäivän, jona 

Jeesus surmattiin. 
 

Matt. 12:40 
Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin 

on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 
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II Kyltti 

 

Jos tässä puhuttaisiin vain kolmesta päivästä, niin se ehkä voitaisiin sovittaa yhteen meidän 
traditionaalisen käsityksemme kanssa pääsiäisviikon päivistä. Mutta kun tässä sanotaan 

”kolme päivää ja kolme yötä”, niin me tiedämme, että tässä on puhe kolmesta vuorokaudesta, 

kolmesta 24 tunnin mittaisesta jaksosta, joka on 72 tuntia. 

 

Tradition mukaan Jeesus kuoli noin kolmen aikaan Pitkäperjantaina ja nousi ylös kuolleista 
aikaisin aamulla Pääsiäissunnuntaina. 

 

Matt. 27:46 ja 50 
Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, 

Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 
 

50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. 

 

Jeesus kuoli noin kolmen aikaan iltapäivällä. Matteuksen 12:40 puhutaan hänen haudassa 

makaamisestaan, joten ne kolme vuorokautta alkoivat hänen hautaamisestaan ja kestivät 
siihen asti kunnes Jumala herätti hänet ylös kuolleista. 

 

Johanneksen evankeliumista löytyy lisää tietoa, joka auttaa meitä määrittelemään sen päivän, 

jona Jeesus kuoli. 

 
 

Joh. 19:30 ja 31 
Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti 

päänsä ja antoi henkensä. 

31. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin - etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, 
sillä se sapatinpäivä oli suuri - juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että 

ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. V Mooses 21:22 

& 23 
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”Se sapatinpäivä oli suuri”... Mikä sapatinpäivä?  

Valmistuspäivä oli 14. niisan-kuuta ja seuraava päivä oli happamattoman leivän juhlan 

ensimmäinen päivä, joka oli sapatti, suuri juhlapäivä riippumatta siitä, mikä viikonpäivä se 
oli.  

 

Tässä suuri sapatinpäivä oli niisan-kuun 15. päivänä vietettävä happamattoman leivän juhlan 

ensimmäinen juhlapäivä eikä viikoittainen sapatti, niinkuin yleisesti ajatellaan. 

 
Juutalaiset eivät halunneet ristiinnaulittujen ruumiiden jäävän risteille happamattoman leivän 

juhlan suureksi juhlapäiväksi, joka oli alkamaisillaan. Siksi heidän sääriluunsa rikottiin, että 

he kuolisivat ja heidät voitaisiin haudata. [Joka tapauksessa kuolemaan tuomitut oli 

haudattava samana päivänä (V Moos. 21:22 ja 23).] Tässä vaiheessa Jeesus oli jo kuollut, 

joten hänen sääriluitaan ei rikottu ja silloin toteutui ennustus: 
 

II Mooses 12:46 
Samassa talossa se syötäköön; älköön mitään siitä lihasta vietäkö talosta ulos, 

älkääkä siitä luuta rikkoko. 

 
Ruumiit piti haudata ennen suurta sapattia. 

 

Matteus 27:57-66  

Markus 15:42-47  

Luukas 23:50-56  

 

Luukas 23:54 
Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan (epifōskō). 

 

Tässä oleva kreikankielinen sana epifōskō tulee osista epi=jälkeen ja fōs=valo. Siis ”valon 
jälkeen” eli illan hämärtyessä. 

 

Luukas 23:54 voitaisiin kääntää seuraavalla tavalla: 

 

”Ja päivä oli se päivä valmistuksesta, joka oli hämärtymässä sapatiksi”. 

 

Johannes 19:38-42  

 

Matteus 28:1-4 (Jakeesta 5 alkaen kertomus jatkuu myöhemmin eli seuraavana aamuna.)  

 

Matt. 28:1 
Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti 

(epifōskō), tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. 

 
Matteus 28:1 voitaisiin siis kääntää seuraavalla tavalla: 

 

”Ja myöhään sapattina kun viikon ensimmäinen päivä oli hämärtymässä, tulivat 

Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. ” 

 
tai 
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”Ja myöhään sapatti-iltana, kun päivä oli hämärtymässä viikon ensimmäiseksi 

päiväksi, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. ”  

 
He tulivat haudalle siis auringon laskiessa lauantai-iltana. Tämä ja Luukas 23:54 ovat ainoat 

paikat, joissa on käytetty sanaa epifōskō koko Uudessa Testamentissa. 

 

Johannes 20:1 ja 2 (Tämä tapahtui ennen auringon nousua pääsiäissunnuntaiaamuna.) 

Markus 16:1-7 (Tämä tapahtui auringon noustua pääsiäissunnuntaiaamuna.) 

Luukas 24:1-7 

 

 

 

Äänite 2 
 

Tässä on kooste näiden päivien tähän mennessä lukemistamme tapahtumista: 

 

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus 

kolme vuorokautta hautaamisen jälkeen 

juuri ennen auringon laskua 
 
 

 

 

 

 
14. niisan-kuuta 15. niisan-kuuta 16. niisan-kuuta 17. niisan-kuuta 18. niisan-kuuta 

 
 

Jeesus kuoli noin 

kolmen aikaan 
iltapäivällä. 

 

Samaan aikaan 
teurastettiin 

pääsiäislammas. 

  
Jeesus haudattiin 

ennen auringon 

laskua. 

 
Suuri sapatti, joka 

oli happamattoman 

leivän juhlan 
ensimmäinen 

päivä. 

 
Pääsiäisateria 

syötiin auringon 

laskun jälkeen ja 
ennen puolta yötä. 

 

Ylipapit ja 
fariseukset 

pyysivät Pilatusta 

järjestämään 
vartion Jeesuksen 

haudalle. 

 
 

Arkipäivä, joka jäi 

suuren sapatin ja 
viikoittaisen 

sapatin väliin.  

 
Tänä päivänä 

kaupankäynti oli 

sallittu, joten naiset 
ostivat aineksia ja 

valmistivat 

hyvänhajuisia 
yrttejä ja voiteita 

voidellakseen 

Jeesuksen ruumiin. 

 
Viikoittainen 
sapatti, jonka 

naiset viettivät 
hiljaisuudessa lain 

käskyn mukaan.  

 
Illalla Maria 

Magdaleena ja se 

toinen Maria 
tulivat katsomaan 

hautaa ja tapahtui 

suuri maanjäristys. 
 

Jumala herätti 

Jeesuksen ylös 
kuolleista ennen 

auringon laskua. 

 
 

Maria Magdaleena 

meni yksinään 
haudalle kun vielä 

oli pimeä ja Jeesus 

näyttäytyi hänelle.  
 

Sitten naiset 

menivät varhain 
aamulla uudelleen 

haudalle. 

 
Jeesus näyttäytyi 

opetuslapsille 

elävänä. 

     k e s k i v i i k- -ko     t  o  r  s-       -tai       p e r j a n- -tai       l a u a n- -tai   sunnuntai 

 

         1.            2.            3. 
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III Kyltti 

 

 

I Kor. 5:7 
Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin 
happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. 

 

Joh. 1:29 
Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, 

Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! 
 

I Piet. 1:17 - 19 
Ja jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee 

kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne 
aika, 

18. tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, 

lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, 

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman 

karitsan, 
 

Jeesus Kristus meidän pääsiäislampaamme kuoli niisan-kuun 14. päivänä, joka oli sen viikon 

keskiviikko. Nyt kun meillä on tarkka tieto tästä me voimme alkaa laskemaan päiviä ennen 

pääsiäistä ja tutkimaan, mitä on tapahtunut.  
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Niisan-kuun kahdeksas ja yhdeksäs  
 

Nämä päivät olivat edellisen viikon torstai ja perjantai. Torstai oli 6 päivää ennen pääsiäistä.  

 

Joh. 12:1 ja 2 
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, 

jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. 

2. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi 

niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. 
 

Pääsiäinen viittaa tässä pääsiäislampaan teurastukseen ja valmistukseen, joka oli viimeinen 

valmistustehtävä ennen juhlan alkua. 

 

Päivä ennen pääsiäistä Niisan-kuun päivä 
1. tiistai 13. 

2. maanantai 12. 

3. sunnuntai 11. 

4. lauantai 10. 

5. perjantai 9. 
6. torstai 8. 

 

Päivä ennen pääsiäistä Niisan-kuun päivä 

6. torstai  8. 

5. perjantai  9. 
4. lauantai 10. 

3. sunnuntai 11. 

2. maanantai 12. 

1. tiistai 13. 

 
 

Jeesus saapui Betaniaan aterialle torstaina niisan-kuun 8. päivänä illan suussa. Jeesus oli 

herättänyt Lasaruksen kuolleista ja tämä teko oli herättänyt suurta huomiota sekä uskovien, 

että vastustajien keskuudessa. 

 

Joh. 11:45-57 

 

Jakeessa 55 kerrotaan, että he menivät puhdistamaan itsensä. Se viittaa viikon mittaisiin 

puhdistusmenoihin, jotka heidän oli tehtävä tullakseen seremoniallisesti puhtaiksi pääsiäisen 

viettoa varten, jos he olivat koskettaneet esim. kuollutta.  
 

(IV Mooses 9:6-14, 19:1-22) 
 

Betania on noin 3km kaakkoon Jerusalemista. 

 

Joh. 12:1-3 
 

Kun taloon saapui arvokas vieras, hänet voideltiin öljyllä. Kun kuningas kruunattiin, hänet 

voideltiin ja kun papit vihittiin virkaan, heidät voideltiin. Voitelu symboloi Jumalan läsnäoloa 

ja öljyllä voitelu oli merkki siitä, että Jumala oli pyhittänyt voidellun ja asettanut tämän 
erilleen muista. (II Moos. 30:30 ja 31, I Sam. 10:1-13 ja 16:1-13) 
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Joh. 12:4-13 
 
Jakeessa 12 sanotaan ”seuraavana päivänä”. Tämä on siis niisan-kuun 9. ja perjantai. 

Jakeessa 13 kerrotaan Jeesuksen ensimmäisestä tulosta Jerusalemiin. Ensimmäinen tulo 

tapahtui niisan-kuun 9. päivänä, perjantaina ja toinen tulo niisan-kuun 10. päivänä, joka oli 

lauantai. Ensimmäinen tapahtui tuomioksi ja toinen siunaukseksi.  

 

Joh. 12:12-19 

Luukas 19:28-44 (Jakeesta 45 alkaen kerrotaan, mitä tapahtui seuraavana päivänä.)  

Markus 11:1-3  

 

Jeesus tuli siis ratsastaen yhdellä aasin varsalla. Tuomarit ratsastivat yhdellä aasilla.  

(Tuom. 5:10, 10:3 ja 4, 12:13 ja 14) 
 

Tässä joku voi ihmetellä, millä oikeudella Jeesus käski hakemaan aasin varsan itselleen.  

 

Heillä oli tapana pitää Jerusalemin Temppeliin tuotuja uhrieläimiä talleissa tietyssä paikassa 
kaupungin rajalla, mistä ne olivat helposti otettavissa Temppelin käyttöön. Kuka tahansa 

pyhä mies sai ottaa niitä käyttöönsä Herran palvelemista varten, koska ne olivat Raamatun 

ohjeiden mukaan Jumalalle annettuja lahoja. 

 

Markuksen 11. luvun jakeessa 2 sanotaan ”löydätte varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen 
ole istunut;” Tämä tarkoittaa juuri sitä, että eläin oli pyhitetty Jumalalle. Se oli Jumalan 

omaisuutta ja sitä piti käyttää juuri Herran tarkoituksiin. Hakijan ei tarvinnut kuin sanoa, että 

Herra tarvitsee sitä. Silloin eläinten hoitaja luovutti eläimen. 

 

Markus 11:4-9 
 

Oli tapana levittää vaatteita kuninkaan tielle tämän kulkiessa ohi. Tämä kuvasi suurta 

arvostusta ja kunnioitusta. 

 

II Kun.k. 9:13 
Silloin he ottivat kiiruusti kukin vaatteensa ja panivat ne hänen allensa paljaille 

portaille; ja he puhalsivat pasunaan ja huusivat: "Jeehu on tullut kuninkaaksi". 

 

Lehvät ja palmun oksat edustivat iloa. (III Moos. 23:40 ja Jooel 1:12) 
 

Markus 11:10 ja 11 

Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee. Hoosianna 

korkeuksissa!" 

11. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön; ja katseltuaan kaikkea 
hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. 
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Niisan-kuun kymmenes 
 

Niisan-kuun kymmenes oli viikoittainen sapatti.  

 

Markus 11:12-19 

 

Viikunapuu edustaa Israelia. Israelista ei tullut hedelmää kansakuntana tästä eteenpäin armon 

seurakunnan aikana, koska he kielsivät Jumalan ainokaisen Pojan, suurimman lahjan, jonka 

Jumala koskaan oli antanut heille. 

 

 Hoosea 9:10 (+Jesaja 28:4) 

Niinkuin rypäleet erämaassa minä löysin Israelin; niinkuin varhaishedelmät 

viikunapuussa, sen alkurunsaudessa, minä näin teidän isänne. He tulivat Baal-

Peoriin, vihkiytyivät häpeäjumalalle ja tulivat kauhistaviksi, niinkuin tuo heidän 
rakastettunsa. 

 

Edellisenä päivänä Jeesus meni pyhäkköön ja katseltuaan kaikkea lähti pois (11:11). Nyt hän 

meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka tekivät kauppaa pyhäkössä. (11:15-17) 

Tämä yksityiskohta löytyy myös Luukkaan evankeliumista, mutta tapahtumapäivää ei 
erikseen mainita. (Luukas 19:45 ja 46) 

Niisan-kuun kymmenentenä piti myös valita pääsiäislammas (II Mooses 12:3). Matteuksessa 

kerrotaan, miten Israel tietämättään valisti itselleen kaikkien aikojen täydellisimmän 

pääsiäislampaan. 

 

 Matt. 21:1-17 
 

Tämä on Jeesuksen toinen tulo Jerusalemiin. Hän tuli ratsastaen aasin tammalla ja tämän 

varsalla. Se, että hän tuli kahden eläimen kanssa tarkoittaa siunausta. Hän tuli Jerusalemiin 

siunaukseksi. 

 

II Kun.k. 5:17 
Niin Naeman sanoi: "Jos et tätä otakaan, salli kuitenkin palvelijasi saada sen 

verran maata, kuin muulipari voi kantaa. Sillä palvelijasi ei enää uhraa 

polttouhria eikä teurasuhria muille jumalille kuin Herralle. 
 

II Sam. 16:1 ja 2 
Kun Daavid oli kulkenut vähän matkaa vuoren laelta, tuli häntä vastaan Siiba, 

Mefibosetin palvelija, mukanaan satuloitu aasipari, jonka selässä oli kaksisataa 

leipää, sata rusinakakkua, sata hedelmää ja leili viiniä. 
2. Niin kuningas sanoi Siiballe: "Mitä sinä näillä teet?" Siiba vastasi: "Aasit 

ovat kuninkaan perheelle ratsastettaviksi, leipä ja hedelmät palvelijoille 

syötäviksi ja viini uupuneiden juotavaksi erämaassa". 

 

Tässä täyttyi myös Sakarjan ennustus. 
 

Sakarja 9:9 
Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi 

tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, (ja) 

aasintamman varsalla. 
 



14 
 

Tässä on yhteenveto niisan-kuun kymmenennen päivän tapahtumista: 

 

Matkalla Jerusalemiin Jeesus kirosi viikunapuun, joka ei kuitenkaan kantaisi 
enää hedelmää. Sitten hän saapui Jerusalemiin kahden eläimen kanssa, mikä 

edusti siunausta, jonka hän toi Israelille. Koko kaupunki lähti liikkeelle ja otti 

hänet iloiten vastaan ja valitsi hänet näin tietämättään Jumalalta tulleeksi 

kertakaikkiseksi pääsiäislampaakseen. Hän puhdisti Temppelin, paransi sokeita 

ja rampoja ja opetti Jumalan sanaa. Jälleen kerran uskonnollinen johtajisto 
närkästyi Jeesuksen rohkeudesta ja voimasta ja jälleen he suunnittelivat hänen 

surmaamistaan. Lopulta hän vetäytyi Betaniaan ja oli siellä yötä. 

 

 

 

Niisan-kuun yhdestoista 
 

Markus 11:20-25 

Matteus 21:18-22 
 

Tässä Jeesus opetti uskomista varsin tehokkaasti havaintoesimerkein. Sitten alkoi keskustelu 
ylipappien, kirjanoppineiden ja vanhimpien kanssa, joka on kuvattu seuraavissa paikoissa. 

  

Matteus 21:23-23:39  

Markus 11:27-12:44 

Luukas 20:1-21:4 

 

Kertomus jatkuu seuraavin tapahtumin. 

 

Matteus 24:1-26:2 

Markus 13:1-14:1 

Luukas 21:5-22:1 

 

Kun kaikki nämä asiat olivat tapahtuneet, niin oltiin jo niisan-kuun yhdennentoista päivän 

illassa. Tämä on siis todellisuudessa se päivä, jota yleisesti kutsutaan palmusunnuntaiksi. 

Tällöin oli jäljellä enää kaksi päivää pääsiäiseen, nimittäin maanantai ja tiistai, niisan-kuun 
12. ja 13. päivä. 

 

Matteus 26:1 ja 2 
Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa: 

2. "Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika 
annetaan ristiinnaulittavaksi". 

 

Markus 14:1 
Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja 

ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella 
kiinni ja tapetuksi. 
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Niisan-kuun kahdestoista 
 

Luukkaan evankeliumissa on yleiskuvaus siitä, mitä Jeesus teki näinä viimeisinä päivinä 

ennen pääsiäistä. 
 

Luukas 21:37 ja 38 
Ja hän opetti päivät pyhäkössä, mutta öiksi hän lähti pois ja vietti ne vuorella, 

jota kutsutaan Öljymäeksi. 

38. Ja kaikki kansa tuli varhain aamuisin hänen tykönsä pyhäkköön kuulemaan 
häntä. 

 

Matteus 26:1-16 

Markus 14:1-11 

Luukas 22:1-6 
 

Sitten Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa on lisäselvityksen omainen 

sulkulauseke, jossa kerrotaan miten Jeesus käski opetuslapsia valmistamaan heille paikan 

pääsiäisateriaa varten. 

 

Matteus 26:17-19 

Markus 14:12-16 

Luukas 22:7-13 

 

Pääsiäislammas oli valittava niisan-kuun kymmenentenä. Koska niisan-kuun kymmenes oli 
viikoittainen sapatti, oli muut valmistelut tehtävä myöhemmin. Seuraava päivä on ensim-

mäinen päivä siitä valmistelujaksosta, jonka aikana huone valmistettiin pääsiäisateriaa varten 

ja ateria itse valmistettiin kaikkine yrtteineen ja happamattomine leipineen ja jonka 

viimeisenä päivänä pääsiäislammas teurastettiin. Tämä on siis todennäköisesti tapahtunut 

niisan-kuun 11. päivänä. 
 

 

Äänite 3 

Niisan-kuun kolmastoista 

auringon laskusta auringon nousuun 
 

Ef. 1:15-20 ja Kol. 2:1-3 
 

Viimeinen ehtoollinen 

 

Johannes 13:1-14:31  

Matteus 26:20-30   

Markus 14:17-26 

Luukas 22:14-39, I Kor. 11:17-30 

 

Matteuksen 26:26 (Markuksen 14:22 ja Luukkaan 22:19) sana ”leipä” on kreikankielen sana 

artos. Sitä on käytetty aina kun puhutaan tavallisesta hapatetusta leivästä.  Jakeessa 17 
(Markus 14:12 ja Luukas 22:7) sanat ”happamattoman leivän” on käännetty kreikankielen 
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sanasta azymos.  Näitä sanoja on käytetty systemaattisesti näissä merkityksissä Uudessa 

Testamentissa ja Septuagintassa. 

 

Lähtivät Öljymäelle 

 

Matteus 26:30-46  

Markus 14:26-42  

Luukas 22:39-46  

 

 

Äänite 4       Johannes 15:1-18:1  

 

Sanaa malja on usein käytetty kuvaannollisesti ilmaisemaan sitä, että joku osallistuu siihen, 
mitä maljassa on. 

 

Psalmi 11:6 
Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava tuuli 

on heidän maljansa osa. 
 

Jesaja 51:17 
Heräjä, heräjä, nouse, Jerusalem, sinä joka olet juonut Herran kädestä hänen 

vihansa maljan, joka olet päihdyttävän pikarin juonut, tyhjäksi särpinyt. 

 

Jeremia 25:15-18 

Sillä näin sanoi Herra, Israelin Jumala, minulle: "Ota tämä vihan viinin malja 

minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. 

16. He juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä 

lähetän heidän keskellensä." 
17. Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö 

Herra minut lähetti: 

18. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaita ja ruhtinaita, tehdäkseni 

heidät raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, niinkuin 

tänä päivänä tapahtuu; 
 

Matteuksen 26:39,  Markuksen 14:36,  Luukkaan 22:42  ja Johanneksen18:11 malja edustaa 

sitä raskasta vastuuta, mikä Jeesuksen oli kannettava. Hänen tehtävänään oli ottaa päällensä 

rangaistus ihmisten synneistä. 
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Kyltti V  

 

Jeesus vangitaan ja viedään ylipappien eteen, 

  

Johannes 18:2-27 

Matteus 26:47-75  Ks! V Moos. 19:15-19, Joh. 2:19-21, III Moos. 10:6 ja 21:10 

Markus 14:43-72 

Luukas 22:47-65 
 

Niisan-kuun kolmastoista 

auringon noususta auringon laskuun 
 

Matteus 27:1 ja 2 
Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa 

Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet; 

2. ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran, Pilatuksen, 
käsiin. 

 

Markus 15:1 
Ja heti aamulla ylipapit ynnä vanhimmat ja kirjanoppineet ja koko neuvosto 

tekivät päätöksen, sitoivat Jeesuksen, veivät hänet pois ja antoivat Pilatuksen 
käsiin. 

 

Luukas 22:66 – 71, Luukas 23:1-25 

Johannes 18:28-19:16 

Matteus 27:1-30  
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Juudas ”hirttäytyi” (Matteus 27:5) 

 

 
 

Kyltti VI      

 

Ap.t. 1:18 ja 19,     

 

”pelto” – khōrion – maatila. ”veripelto” – akeldama –  khōrion haimatos 

 
Matt.27:7 ja 8 

 
”pelto” – agros – pelto (maatilan osa). ”veripelto” –  agros haimatos. 

 
Matt. 27:5 

 

”hirttäytyi”= apankhōmai – apo+ankhō, apo – pois ja ankhō – kuristaa. 

apankhōmai – olla kuristumaisillaan ahdistuksesta. 
 

Joh.12:6, Luuk. 24:33 ja Joh. 20:19-29. 

 

Markus 15:1-19 
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Psalmi 129:1-3 
Matkalaulu. He ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti -- näin 
sanokoon Israel -- 

2. he ovat minua kovin ahdistaneet nuoruudestani asti, mutta eivät he ole 

päässeet minusta voitolle. 

3. Kyntäjät ovat minun selkääni kyntäneet ja vetäneet pitkät vaot. 

 

 

 

Äänite 5 

Jesaja 52:13-53:12 ja I Pietari 2:21-24 

 

Jaak. 1:5-8 

 

Joh. 18:39-40, 19:1 mastigoō, 2 – 6  

Matteus 27:26 ja Markus 15:15 fragelloō, Jesaja 53:1 – 12  

 

 

Niisan-kuun neljästoista 
 

Markus 15:20 – 42 

Matteus 27:26 – 31 – 57 ja 26:52 – 54 (12 legioonaa enkeleitä) 

Luukas 23:24 – 50  

Johannes 19:17 – 38 

 

Minkä ristin Jeesus kantoi? 

 

Jes. 53:3 – 5 
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. 

 

Matteus 8:16 ja 17 
Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos 
sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; 

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: 

"Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme". 

 

Matteus 10:38 
ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. 
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Markus 8:34 
Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi heille: "Jos joku 

tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja 
seuratkoon minua. 

 

Gal. 6:2 
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. 

 

 

Äänite 6 

Psalmi 22:1-32 

 

Ps. 22:1 ja 2 

 

Matteus 27:46 
Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, 

Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?   

 

Markus 15:34 
Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: "Eeli, Eeli, lama 

sabaktani?" Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? 

 

Johannes 8:29 
Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua 

yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista." 

 

Matteus 26:52-54 
Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka 
miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. 

53. Vai luuletko, etten voisi rukoilla Isääni, niin että hän lähettäisi heti minulle 

enemmän kuin kaksitoista legionaa enkeleitä? 

54. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin 

pitää tapahtuman?" 
 

Johannes 16:32 (Sakarja 13:7) 
Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te 

jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.  
 

Jesaja 53:3-5 
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. 

 

Ps. 22:4-7 

 

  



21 
 

II Moos. 25:3 ja 4 
Ja nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä: kultaa, hopeata ja 

vaskea, 
4. punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia 

pellavalankoja sekä vuohenkarvoja, 

 

Jes. 52:14 
Niinkuin monet kauhistuivat häntä -- sillä niin runneltu, ei enää 
ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten 

hahmo -- 

 

Ps. 22:8 ja 9 

 

Matt. 27:39-44 

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä 

40. ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen 

rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä". 

41. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja 
sanoivat: 

42. "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; 

astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. 

43. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen 

mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika'." 
44. Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut 

hänen kanssansa. 

 

Markus 15:29-32 

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: 
"Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! 

30. Auta itseäsi ja astu alas ristiltä." 

31. Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja 

sanoivat: "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. 

32. Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me 
näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen 

kanssaan, herjasivat häntä. 

 

Luukas 23:35-37 
Ja kansa seisoi ja katseli. Ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat: "Muita 

hän on auttanut; auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu". 

36. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarjosivat 

hänelle hapanviiniä 

37. ja sanoivat: "Jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi". 
 

Ps. 22:10-12 

 

Joh. 16:32  

Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te 
jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. 
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Sakarja 13:7 

Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, 

sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä 
käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. 

 

Matt. 26:31 
Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä 

kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'. 
 

Ps. 22:13 ja 14  Roomalaiset 

 

Ps. 22:15 ja 16 Niisan-kuun 13. ja 14. 

 

Ps. 22:17 

 

”Koirat” edustaa pakanoita. 

 

Daavid ennusti tässä Jeesuksen tulevasta ristiinnaulitsemisesta 900 vuotta aikaisemmin ennen 
kuin Roomalaiset edes alkoivat käyttää tätä teloitusmenetelmää. 

 

I Mooses 3:15 
Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen 

siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä 
kantapäähän." 

 

Matt. 27:31 
Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet 

hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi. 
 

Markus 15:20 
Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat 

hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen 

hänet. 
 

Luukas 23:33 
Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he 

ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle 
puolelle. 

 

Joh. 19:18 
Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden 

kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle. 

 

Ps. 22:18 ja 19 

 

Matt. 27:35 
Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa 
heittäen niistä arpaa. 
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Markus 15:24 
Ja he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen 

niistä arpaa, mitä kukin oli saava. 
 

Luukas 23:34 
Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he 

tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. 

 

Joh. 19:23 ja 24 

Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja 

jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta 

ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. 

24. Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan 
heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: 

"He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa". Ja 

sotamiehet tekivät niin. 

 

Ps. 22:20-23 
 

Hepr.2:10-12 
Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi, saattaessaan 

paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa 

päämies täydelliseksi. 
11. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin 

yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, 

12. kun hän sanoo: "Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua 

seurakunnan keskellä"; 

 

Ps. 22:24-27 

 

Ps. 22:28-32 

 

Tässä Herra on Jehova, Jumala itse. Jumala kuitenkin suunnitteli, että Jeesus Kristus on myös 
Herra ja Kuningas. Niinpä nämä ennustukset toteutuvat Kristuksen kautta. 

 

Ef. 1:19-23 
ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme - 
sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, 

20. jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti 

hänet oikealle puolellensa taivaissa, 

21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista 

nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös 
tulevassa. 

22. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken 

pääksi seurakunnalle, 

23. joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. 

 

Filippil. 2:5-11 
Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,  
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6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla 

Jumalan kaltainen, 

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet 
havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; 

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin 

kuolemaan asti. 

9. Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, 

kaikkia muita nimiä korkeamman, 
10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen Kristuksen nimeen notkistuman, 

sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, 

jotka maan alla ovat, 

11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus 

Kristus on Herra. 
 

Lopulta Kristus antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun: 

 

I Kor. 15:22-28 
Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi 
Kristuksessa, 

23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan; 

24. sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, 

kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. 
25. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki 

viholliset jalkojensa alle". 

26. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. 

27. Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: 

"kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken 
hänen allensa. 

28. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen 

valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki 

kaikissa. 

 

Ps. 22:32 
He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että 

hän on tämän tehnyt. 

 
Sanat ”on tämän tehnyt” ovat aramean kielellä ne sanat,  jotka on käännetty sanoilla ”se on 

täytetty” Johanneksen evankeliumissa: 

 

Joh. 19:30 
Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti 
päänsä ja antoi henkensä. 

 

Näin siis Psalmi 22 yhdessä Vanhan Testamentin, evankeliumien ja muiden Uuden 

Testamentin kertomusten kanssa kiistatta todistaa, että Jeesus on Kristus, luvattu Messias, 

Herra, Kuningas, Vapahtaja ja Jumalan Poika. 
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Äänite 7 

 

Me olemme jo käsitelleet niisan-kuun 15.,   16. ja 17. päivän tapahtumat määrittäessämme 
Jeesuksen kuoleman, hautaamisen ja kuolleista herättämisen ajankohtia. Niinpä me nyt 

siirrymme niisan-kuun 18. päivään. 

 

 

Niisan-kuun kahdeksastoista ja siitä eteenpäin 
 

Sananl. 4:1-7 

 

Ensimmäisen kerran Jeesus ilmestyi Maria Magdaleenalle ja tämä tapahtui varhain aamulla 

kun vielä oli pimeä. 

 
Johannes 20:1-20 (Luukas 24:12, Markus 16:9 – 11) 

 

Jeesus ei sallinut Marian vielä koskea häneen, sillä hänen piti mennä Jumalan eteen 

toimittamaan ”uutislyhteen heilutus”.  Hän oli ensihedelmä kuoloon nukkuneista.  

(I Kor. 15:20) 

 

III Mooses 23:5-11 
Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on 

pääsiäinen Herran kunniaksi. 

6. Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla 
Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää. 

7. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään 

arkiaskaretta toimittako. 

8. Tuokaa Herralle uhri seitsemänä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä 

kokous; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako." 
9. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 

10. "Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä 

teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde.  

11. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen 

mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne; sapatin jälkeisenä päivänä pappi 

toimittakoon sen heilutuksen. 

 

Tästä sapatin jälkeisestä päivästä, joka oli viikon ensimmäinen päivä, laskettiin seitsemän 

viikkoa ja yksi päivä, yhteensä 50 päivää, eteenpäin. Se 50. päivä oli helluntai. 

 

III Mooses 23:15 ja 16 

Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte 

heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa, 

16. laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään 

asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. 
 

Mutta palataan vielä uutislyhteen heilutukseen. 

 

I Kor. 15:20 ja 23 
20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. 
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23. mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen 

tulemuksessaan; 
 

Sana ”esikoinen” tarkoittaa myös ensihedelmää.  Tätä sanaa käytettiin ihmisten,  karjan  ja 

pellon ensihedelmästä. 

 

Hepr. 8:1 ja 2 
Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen 

ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella 

taivaissa, 

2. tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, 

jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. 
 

Markuksen evankeliumissa vahvistetaan, että Jeesus ilmestyi ensimmäisen kerran Maria 

Magdaleenalle. 

 

Markus 16:9-11 
Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä 

päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos 

seitsemän riivaajaa. 

10. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka 

nyt murehtivat ja itkivät. 
11. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he 

uskoneet. 

 

Markus 16:1-20 

Matteus 28:5-20 

Luukas 24:1-11 ja 13-35 ja 36-53 

Johannes 20:19-31 ja 21:1-25 

 

I Kor. 15:1-10 

 
Jossakin vaiheessa kuolleista herättämisensä jälkeen Jeesus näyttäytyi myös vankeudessa 

oleville hengille. 

 

I Pietari 3:18-20 
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin 

puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin 

lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, 

19. jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 

20. jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti 
Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 

kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. 

 

II Pietari 2:4 
Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät 
syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. 
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Juudas 6 
ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät 

oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi 
suuren päivän tuomioon; 

 

 

Äänite 8 

Pyhän hengen vastaanottaminen Apostolien teoissa 
 
Kun luetaan näitä paikkoja, tarkkaillaan seuraavia asioita: 

 

Kun he ottivat vastaan pyhän hengen, mitä he tekivät? Puhuivatko he kielillä ja profetoivatko 

he? Havaittiinko jotakin, kun he saivat pyhän hengen? 

 
Kuinka paljon oli vettä? Kuinka paljon puhutaan kastamisesta ja millä elementillä kastettiin? 

 

Kuinka paljon ihmiset kaatuilivat? 

 

Ap.t. 1:1-26 ja 2:1-47 

 

Ap.t. 8:1-24 

 

Ap.t. 9:1-20   

 

I Kor. 14:18 
Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä enemmän kuin teistä kukaan; 

 

Ap.t. 10:1-48 ja 11:1-18 

 

Ap.t. 18:1-5, 24-28 ja 19:1-12 

 

I Kor. 1:10-17 


