
Uusi alku  
Emmauksen tiellä 



Tuskanne muuttuu iloksi
Emmaus – pieni kylä Pyhässä maassa. Nimi Emmaus 
on kuin viesti pääsiäisestä! Se todistaa, että syvää tuskaa 
seuraa ilo. Se kertoo ihmisistä, jotka löysivät Herran, 
vaikka olivat kadottaneet ja mielessään jo haudanneet-
kin Hänet ja kuvitelleet, että Hän oli johtanut heitä sa-
nomallaan harhaan. Emmaus todistaa, että viimeisenä 
ei ole tuska vaan ilo. Opetuslapset saivat löytää Jeesuk-
sen uudelleen elävänä Herrana. Emmauksessa toteutui-
vat Jeesuksen sanat: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan 
tulen luoksenne” (Joh. 14:18) ja: ”Vähän aikaa, ja te näette 
minut jälleen. Tuskanne muuttuu iloksi” (Joh. 16:16 ja 20).

Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Em-

maus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin 

kahden tunnin kävelymatka. He keskustelivat kaikesta 

siitä, mitä oli tapahtunut. Heidän siinä puhellessaan ja 

pohdiskellessaan Jeesus itse liittyi heidän seuraansa ja 

kulki heidän kanssaan. He eivät kuitenkaan tunteneet 

häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut. 

Jeesus kysyi heiltä: ”Mistä te oikein keskustelette, mat-

kamiehet?” He pysähtyivät murheellisina, ja toinen 

heistä, Kleopas nimeltään, vastasi: ”Taidat olla Jerusa-

lemissa ainoa muukalainen, joka ei tiedä, mitä siellä on 

näinä päivinä tapahtunut.” 

”Mitä te tarkoitatte?” Jeesus kysyi. He vastasivat: ”Sitä, 

mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle. Se mies oli tosi 

profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan 



että kaiken kansan edessä. Meidän ylipappimme ja hal-

litusmiehemme luovuttivat hänet tuomittavaksi kuole-

maan ja ristiinnaulitsivat hänet. Me kuitenkin olimme 

eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa 

Israelin. Eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä 

siitä kun se tapahtui, ja nyt ovat muutamat naiset mei-

dän joukostamme saattaneet meidät kerta kaikkiaan 

hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla haudal-

la mutta eivät löytäneet hänen ruumistaan. Sieltä tul-

tuaan he lisäksi kertoivat nähneensä näyn: enkeleitä, 

jotka sanoivat, että Jeesus elää. Muutamat meistä me-

nivät silloin haudalle ja totesivat, että asia oli niin kuin 

naiset olivat sanoneet. Jeesusta he eivät nähneet.”

Silloin Jeesus sanoi heille: ”Voi teitä ymmärtämättö-

miä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, 

mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan 

piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.” Ja hän selitti 

heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä 

hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. 

He olivat jo saapumassa kylään, jonne olivat menos-

sa. Jeesus oli jatkavinaan matkaansa, mutta he estivät 

häntä lähtemästä ja sanoivat: ”Jää meidän luoksemme. 

Päivä on jo kääntymässä iltaan.” Niin hän meni sisään 

ja jäi heidän luokseen. Kun hän sitten aterioi heidän 

kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän 

ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja 

he tunsivat hänet. Mutta samassa hän jo oli poissa hei-

dän näkyvistään. Luuk. 24:13-32



Jeesus tulee masentuneiden opetuslasten luo, jotka 
luulevat Hänen makaavan vielä haudassa ja lähtevät 
kulkemaan Jerusalemista, ristiinnaulitsemisen paikas-
ta, kohti Emmausta. Mutta he saavatkin kulkea tuon 
pitkän matkan Herran kanssa, ja lopulta he tunnista-
vat Hänet. Emmaus todistaa, että Jeesus tulee niiden 
luo, jotka ovat haudanneet toivonsa eivätkä jaksa enää 
ymmärtää Jumalaa synkimpänä hetkenä. Heitä Jee-
sus etsii. Hän kuulee heidän sydämensä huokaukset 
ja kantaa heidän tuskaansa heidän kanssaan. Hänen 
korvansa kuulevat heidän kyselynsä. Emmauksen tien 
opetuslapset pohtivat kulkiessaan kysymyksiä, jotka 
olivat Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta asti askarrutta-
neet herkeämättä heidän mieltään:

Miksi Jumalan Pojan täytyi kuolla? Miksi juuri Hänet 
temmattiin pois? Olihan Jeesus julistanut Jumalan val-
takuntaa voimallisemmin kuin kukaan Häntä ennen. 
Hän oli tuonut sen ihmisiä lähelle ihmeteoilla ja mer-
keillä, niin että sairaat paranivat, riivatut vapautuivat 
ja kuolleet heräsivät. Miksi Hän ei pystynytkään pe-
rustamaan valtakuntaansa ja muuttamaan tätä vihan, 
sodan, kuoleman ja kärsimyksen runtelemaa maata 
vihdoinkin rauhan, oikeudenmukaisuuden ja ilon val-
takunnaksi? Miksi?

Emmaus todistaa, että Jeesus on läsnä ja Hänellä on 
vastaus kaikkiin kysymyksiin – sinunkin kysymyksii-
si. Hän on vierelläsi ja haluaa valaista pimeytesi, sillä 
Hän on rakkaus. Jeesus kärsii kanssasi eikä voi katsella, 



miten piinaat itseäsi ajatuksillasi. Jeesus tulee meidän-
kin luoksemme, niin kuin Hän tuli näiden vaivattujen 
ja ahdistuneiden opetuslasten luo. Hän on varannut 
meillekin ”Emmauksen”, kohtaamisen ja vastauksen 
hetken. Se koittaa meille, niin kuin se koitti opetuslap-
sille Jeesuksen ristiinnaulitsemista seuranneen sisäisen 
pimeyden jälkeen. 

Emmaushetkessä Jeesus sanoo omilleen: ”Älkää olko 
niin ymmärtämättömiä, että luulette kaiken olevan 
lopussa, kun koette tuskaa ja näennäistä tarkoitukset-
tomuutta ettekä enää ymmärrä Jumalan johdatusta. 
Uskokaa, että lopusta ja kuolemasta syntyy uusi alku 
ja elämä, tuska muuttuu iloksi ja itku nauruksi.” Eikö 
Jeesus toistanutkin tätä puheissaan vaeltaessaan maan 
päällä? Hänen sanansa on iankaikkista sanaa, joka on 
yhä voimassa. Jeesus itse on todistus siitä, että kuole-
masta syntyy elämä ja kärsimystä ja kuolemaa seuraa 
voitto. Tulihan Hänestä juuri tuskien tiellä ylösnoussut 
Voitonruhtinas, jonka nimeen kaikkien polvien pitää 
notkistua, kun Hän kerran saapuu takaisin.

Emmauksessa opetuslasten sydämet syttyivät pala-
maan. Kenenpä sydän ei syttyisi tänäänkin, kun Jeesus 
alkaa puhua ja ilmaisee itsensä! Silloin mekin saamme 
huomata, että ikuinen Jumala on salatulla tavalla mu-
kana kaikessa mitä tapahtuu. ”Minulla on omat suun-
nitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni 
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon” (Jer. 29:11).



Jo syttyi sydämet, kun saapui Hän, 
voitti kärsimykset, toi elämän.

Loi valon pimeyteen, kun lausui Hän 
sanoja rakkauden ja elämän.

Tuska ja ahdistus jo kaikkoaa, 
kun sydämeensä saamme katsoa.

On syvä tarkoitus ahdingolla, 
ja ylösnousemus on koittava,

kun teitä kyynelten kirkkauteen, 
Jeesukseen katsoen vain kuljemme.

Jo syttyi sydämet, kun mursi Hän 
tuon leivän ihmeisen, soi elämän.

Herra käy tänäänkin pyhälle aterialle kanssamme niin 

kuin kerran opetuslasten kanssa ja antaa itsensä meil-

le kalleimpana uhrina. Ehtoollisessaan Hän lahjoittaa 

meille yhteyden kanssaan. Saamme kokea, että Jeesuk-

sella on valta antaa syntejä anteeksi, koska Hän on kan-

tanut ne ruumiissaan ristinpuuhun. Hänellä on valta 

jakaa meille elämän leipää, joka uudistaa meidät, koska 

Hän itse tulee asumaan meihin. Jeesus sääti tämän ate-

rian uuden liiton merkiksi. Me yhdistymme siinä Hä-

nen kanssaan niin, ettei mikään tuska enää voi erottaa 

meitä Hänestä ja Hänen rakkaudestaan, jonka olemme 

oppineet tuntemaan juuri kärsimysten teillä, Hänen ja 

meidän. Mikään ei voi erottaa meitä tästä rakkaudesta, 

ei tuska, ei ahdistus, ei vaara – ei edes kuolema! Meidät 

on ikuisesti liitetty Häneen.



Yhtä varmasti kuin me kohtaamme Jeesuksen täällä 

maan päällä kukin omalla paikkakunnallamme – niin 

kuin opetuslapset Emmauksessa – ja sydämemme syt-

tyy palamaan, yhtä varmasti näemme Hänet kerran 

ikuisuudessa sellaisena kuin Hän on. Silloin sydämem-

me syttyy rakkaudesta, jota ihmiskieli ei pysty kuvaa-

maan.

Herra vietti yhteysateriaa Emmauksessa Pyhässä maas-

sa kahden opetuslapsensa kanssa, ja Hän viettää sitä 

yhä kaikkialla maailmassa omiensa kanssa. Tuo yhte-

ysateria jatkuu kerran ylhäällä ikuisessa ”Emmaukses-

sa”, kun saamme olla Hänen kanssaan Karitsan hää-

aterialla hääsalissa, joka on iloa ja riemua tulvillaan. 

Silloin vasta täysin ymmärrämme, että kaikki Jumalan 

tiet johtavat kirkkauteen, sillä ”Minä päättelen, etteivät 

nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden 

rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme” 

(Room. 8:18).

Rakas Jeesus, 
kiitos Emmauksen sanomasta: Sinä tulet rakkaudessasi 

juuri niiden luokse, joiden mieli on täynnä kysymyksiä 

ja epäilyksiä. Tuon eteesi omat avoimet kysymykseni ja 

ahdistukseni niistä asioista, joissa en ymmärrä Sinun 

toimintaasi ja johdatustasi. Anna luottamukseni Si-

nuun kasvaa, kun muistelen, miten rakkaudella liityit 

Emmauksen tien opetuslasten seuraan ja ratkaisit hei-

dän kysymyksensä. Kiitos, Vapahtaja, että saan odottaa 

Sinulta vastausta kysymyksiini. Polvistun jalkojesi juu-



reen ja tunnustan, että olit oikeassa, kun hellästi mutta 

vakavasti moitit Emmauksen tien kyseleviä opetus-

lapsia ymmärtämättömiksi ja hitaiksi uskomaan, niin 

kuin joudut usein nuhtelemaan minuakin.

Herra, auta minua omistamaan ratkaisuksi kysymyk-

siini sama sanoma, jolla autoit opetuslapsia: niin kuin 

Sinun tuskiesi tie johti kirkkauteen, niin meidänkin 

ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen kirkkau-

den. Kiitos, että kärsimyksiin suostuessani ahdistuk-

seni kevenee ja saan tuntea rakastavaa läsnäoloasi.                                                

Aamen.

Emmaus:

Jeesuksen seurassa ei ole viimeisenä kärsimys vaan 

ilo. Hän tuli murheellisten opetuslasten luo ja muut-

ti heidän tuskansa rakkaudeksi ja iloksi. Samoin 

hän tahtoo tehdä meidänkin elämässämme.

Ote kirjasta: Pyhillä Paikoilla – paikka, jossa seisot on pyhä maa, 
M.Basilea Schlink.
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