Joh. 20:19–31:
Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana,
sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi:
»Rauha teille!» Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset,
kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin
lähetän minä teidät.» Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: »Ottakaa Pyhä Henki.
Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon,
hän ei saa syntejään anteeksi.»
Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut
muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: »Me näimme Herran.»
Mutta Tuomas sanoi: »En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani
niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.»
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet
olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: »Rauha teille!» Sitten hän
sanoi Tuomaalle: »Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole
epäuskoinen, vaan usko!» Silloin Tuomas sanoi: »Minun Herrani ja Jumalani!» Jeesus sanoi hänelle:
»Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.»
Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu
tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika,
ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.

Saarna 1. sunn. pääsiäisestä partiolaisten kirkkopyhässä
Mitä sanaa sinä käytät tervehtiessäsi muita? Sanotko moi, moro tai hei?
Israelissa tervehditään yleensä käyttämällä sanaa ”shalom”. Se on heprean kielen sana ja merkitsee
”rauha teille”.
Kiinnititkö huomiota siihen, että äsken kuullussa evankeliumissa Jeesus sanoi monta kertaa
opetuslapsilleen ”Rauha teille”? Kuolleista ylösnoussut Jeesus Kristus tahtoi rohkaista opetuslapsia
eteenpäin elämässä. En tiedä, mistä opetuslapset keskustelivat Ylösnousseen kanssa, mutta
ajattelen, että Herra olisi voinut sanoa opetuslapsille jotain tämän kaltaista: ”Hei, ei syytä pelkoon
tai suruun; minä elän! Lähtekää vaan rohkeasti kertomaan kaikille, että jokainen minuun turvaava
voi saada pahat tekonsa anteeksi ja elää yhteydessä rakastavaan Jumalaan.”
Pääsiäisen jälkeen opetuslapset olivat nimittäin kriisitilanteessa. Heidän opettajansa ja Herransa
Jeesus, oli tuomittu, vangittu ja ristiinnaulittu juutalaisten pääsiäisjuhlan aikaan. Monenlaiset
tunteet myllersivät opetuslasten mielessä. Miten tässä näin kävi? Ja oliko Jeesus todella noussut
kuolleista niin kuin haudalla käyneet naiset sanovat. Opetuslapset kokoontuivat lukittujen ovien
takana, sillä he pelkäsivät. Mitä he pelkäsivät?
Sitä, että myös heidät Jeesuksen seuraajina vangitaan, ja heillekin tehtäisiin pahaa. Varmaan he

pelkäsivät myös tulevaisuutta. Miten jatkaa elämää ilman Jeesusta? He olivat laskeneet
tulevaisuutensa Jeesuksen varaan. Ja nyt Herra oli poissa. Opetuslapset olivat eksyksissä kuin
karttansa hukannut partiolaisryhmä tuntemattomassa metsässä.
Yhtäkkiä Jeesus ilmestyi heidän keskelleen. Kuinka kukaan voi ilmestyä lukittujen ovien läpi niin
kuin elokuvissa konsanaan? Emme tiedä. Se jää meille salaisuudeksi tämän elämän ajaksi. Tuon
ihmeellisen tapahtuman, tunnusteon, merkityksen voimme kuitenkin käsittää. Tunnusteko opettaa
meille, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jumala on valmis vaikka rikkomaan luonnon
lakeja auttaessaan meitä. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen, jotta he vahvistuisivat uskossaan.
Jokaisen ihmisen usko horjuu välillä. Epäilevä Tuomas on oikeastaan kuin kuka tahansa meistä. Hän
muistuttaa siitä, ettei uskoa synny omin voimin. Olemme kuin eräs Jeesukselta pojalleen apua
pyytänyt mies: ”Minä uskon! Auta minua epäuskossani!” (Mark.9: 24).
Jeesus tahtoi vahvistaa opetuslapsiaan, ja sen tähden hän ilmestyi heille ja antoi heille Pyhän
Hengen. Pyhä Henki synnyttää ja ylläpitää uskoa meissä. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta etsimme
helposti rauhaa sisimpäämme aivan vääristä asioista ja väärästä suunnasta. Varmaan sinullekin
tulee mieleen asioita, joilla me koetamme rauhoittaa levottoman mielemme ja syvimmän
kaipauksemme. Osa niistä jättää meille vain tyhjän olon ja pettymyksen.
Jeesus tahtoo antaa meille lahjaksi sellaisen rauhan, jota emme mistään muualta saa. Shalom,
rauha teille. Jeesuksen lahjoittama rauha tarkoittaa rauhaa suhteessa omaan itseen, toisiin ihmisiin
ja Jumalaan. Kaiken kattavaa rauhaa. Se ei tarkoita pelkästään sodan tai riidan puuttumista, vaan
rauhaa, jossa ihminen löytää oman paikkansa muiden rinnalla ja Jumalan rakkauden kohteena.
Silloin rauha ilmenee hyvin monella tavalla, esimerkiksi mielenrauhana ja sopuisuutena,
oikeudenmukaisuutena ja hyvän puolelle asettumisena.
Tässä messussa eli ehtoollisjumalanpalveluksessa toivotamme rauhaa toinen toisillemme monta
kertaa. Laulan teille ehtoollisosassa, että ”Herran rauha olkoon teidän kanssanne”, ja kättelemme
sovinnon ja rauhan merkiksi ennen ehtoollisen viettoa. Messun päätteeksi lausun Herran
siunauksen, joka päättyy Jumalan rauhan pyytämiseen.
Kun toivon teille rauhaa, pyydän Jumalalta jotakin sellaista, mikä ei ole minusta itsestäni lähtöisin.
Jeesus sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka
maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh.14:27). Jumalan lahjoittama rauha
ei ole kiinni ulkoisista puitteista. Se ei ole pysähtynyt tila, vaan se on alati liikkeellä olevaa. Jotakin
sellaista, joka etsii hyvää suhdetta ja vuorovaikutusta niin Jumalaan, toisiin ihmisiin kuin
luomakuntaankin.
Missään elämäntilanteessa älä vaivu epätoivoon, vaan rukoile ja pyydä Herran rauhaa niin itsellesi
kuin kaikille muillekin.

