
Kaksi tietä ja kaksi kohtaloa, osa 21

AIHE: Katuva ristin ryöväri

LUE  Luuk. 23:20-25
20  Niin Pilatus taas puhui heille, koska hän tahtoi päästää Jeesuksen irti.
21  Mutta he huusivat vastaan ja sanoivat: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!"
22  Niin hän puhui heille kolmannen kerran: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut
hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman. Kuritettuani häntä minä siis hänet päästän."
23  Mutta he ahdistivat häntä suurilla huudoilla, vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi; ja heidän
huutonsa pääsivät voitolle.
24  Niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi.
25  Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta
Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallallensa.

He syyttivät Häntä maanpetoksesta, kieltäytymisestä maksaa veroja Caesarille, ja että Hän oli
julistanut Itsensä Kuninkaaksi. Kaikki nämä poliittiset syytökset oli suunniteltu herättämään Pilatuksen
mielenkiinto, muttei hän uskonut niitä, todistaen Kristuksen syyttömyydestä (3 kertaa jakeissa 4, 14,
22) ja sanoi “En ole havainnut hänessä mitään, mistä hän ansaitsisi kuoleman.”

Kuitenkin, vaikka Pilatus oli vakuuttunut Hänen viattomuudestaan, hän antoi periksi heidän
peräänantamattomuudelleen, ehkä peläten omaa poliittista tulevaisuuttaan. Hän määräsi Jeesuksen
ristiinnaulitsemisen.

Luuk. 23:32-43
32  Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.
33  Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet
sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
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.
35  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".
38  Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus: "Tämä on juutalaisten kuningas".
39  Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta
itseäsi ja meitä."
40  Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet
saman rangaistuksen alainen?
41  Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta
tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."
42  Ja hän sanoi: "Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi".
43  Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun
kanssani paratiisissa."

Ajatellen aihettamme, näemme seuraavaa ryöväreiden osalta:
Jae 32 “Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.” Tämä

muistuttaa minua Jesaja 53:12:sta;  “ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon”. Jokaisen satunnaisen
ohikulkijan silmin katsottuna siellä oli kolme pahantekijää.

Jakeet 33-38 Pahantekijöiden paikat: Jeesus oli keskellä, aivan kuin Hän olisi ollut pahin
kaikista kolmesta. Näemme sotilaiden tunteettomuuden - he heittivät arpaa (arpoivat) Hänen
vaatteistaan, ja mikä pahinta, he liittyivät pilkkaajien kuoroon.

Yleisesti, näemme heidän pilkantekonsa Häntä kohtaan, joka oli lisää siihen, mitä katsojat
tekivät; kansa, päättäjät ja sotilaat. Kaikki liittoutuneina Herraa Jeesusta vastaan – ja heidän pilkkansa
kohde oli Hän, joka sanoi olevansa Kuningas (jakeet 35, 37, 38).

Vastakohtana tälle, arvostamme suuresti Herran Jeesuksen asennetta, joka ilmeni Hänen
Sanoissaan, “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät.”  Hänen asenteensa oli
nöyrä, hiljainen ja arvokas.

Jae 39 Erityisesti, pahantekijä “herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä.”
Se oli itse asiassa jumalanpilkkaa, koska “rienaus” tarkoittaa pahanpuhumista, tai Jumalan
häpäisemistä. Vastaavista raamatunkohdista Matt. 27:44 ja Mark. 5:32 opimme, että aluksi molemmat
pahantekijät puhuivat pahaa Jeesuksesta. Tämä rosvo vaati, että Herra Jeesus huolehtisi hänestä, että
Hän vapauttaisi hänet, voidakseen palata entiseen elämäänsä. Emme näe minkäänlaista katumusta;
paremminkin näemme koppavan, pöyhkeän asenteen -  kapinallisen ja epäkunnioittavan.



Jae 40 korostaa ihmeellisellä tavalla, kuinka katuva pahantekijä nuhtelee tuota toista: "Etkö
sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?” Voisimme muotoilla
tämän uudelleen seuraavasti, “eikö sinustakin ole jo aika ajatella Jumalan tapaamista, sen sijaan että
soimaat toista uhria?”

MIKÄ SAI AIKAAN TÄMÄN MUUTOKSEN HÄNESSÄ?

a) Hän on saattanut nähdä Jeesuksen aiemmin ja kuulla Häntä, ja on saattanut tietää Hänen
sanoneen olevansa Kristus.

b) Epäilemättä hän on seurannut ja kuunnellut Herraa Jeesusta siellä. Ehkäpä se oli silloin,
kun Häntä syytettiin Pilatuksen edessä, tai viimeistään Hänen ruoskimisensa ja Golgatalle ristin
kantonsa aikana. Hän oli nähnyt Hänet todella vaativissa olosuhteissa, eikä Hän ollut murtunut eikä
alkanut langettaa kirouksia kiduttajiaan kohtaan.  Päin vastoin, hän näki Hänet lohduttamassa niitä,
jotka valittivat Hänen takiaan, eikä kamppailemassa ahdistajiaan vastaan, tai kiroamassa niitä, jotka
väärinkohtelivat Häntä ja ristiinnaulitsivat Hänet.

c) Hän oli kuullut Hänen sanansa, “Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he
tekevät.”

d) Hän oli Hänen vaikenemisensa todistaja, kun kaikki parjasivat Häntä.
e) Hän oli vakuuttunut, ettei Jeesuksessa missään tapauksessa ollut syytä tai vikaa ja Hänen

täytyi olla Se, joka Hän väittikin olevansa, “Kristus, Jumalan Poika.”
f) Hän tunnusti, että he pahantekijät ansaitsivat olla siellä, ristiinnaulittuina, muttei Hän.

Kaiken tämän nähtyään, seuraavan kysymyksen on täytynyt tulla hänen mieleensä, “Miksi
Kristus on täällä?” Israelilaisena, Jesaja 53:n raamatunkohdan on täytynyt olla hänelle tuttu.
Mahdollisesti hän näki Kristuksen tuon profeetallisen raamatunkohdan täyttymyksenä. Tässä on osa
siitä.

Jesaja 53:5-12
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.
6  Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta
Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7  Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi
viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8  Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä
hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.
9  Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei
ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.
10  Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa
vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.
11  Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun
vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.
10 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä

hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien
synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

Jesaja 53:12  “hänet luettiin pahantekijäin joukkoon.”  Koska Hän oli Jumalan Poika, miksi
Jumala salli Hänen kärsiä niin epäoikeudenmukaisesti? On todennäköistä, että katuvalla ryövärillä oli
tämä kysymys mielessään. Kutsun sinua myös kysymään itseltäsi saman kysymyksen. Miksi Jeesuksen
oli kuoltava, koska Hänhän oli ainoa, joka ei koskaan tehnyt syntiä?

Jesaja 53:5,6 Nämä jakeet antavat meille vastauksen
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.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta

HERRA heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme

Palatkaamme nyt kertomukseen Luuk. 23:ssa, jossa jakeessa 42 katuva ryöväri osoittaa hänen
uskonsa ja vakaumuksensa siitä, kuka Herra Jeesus oli, ja myös siitä, mitä Herralla olisi
tulevaisuudessa. Mitä sanoja nämä ovat kuolevalle!



“muista minua, kun tulet valtakuntaasi.”

Jae 43 Herra, joka ei vastannut syyttäjilleen eikä tuomitsijoilleen, ei viivyttele vastaamasta
katuvalle ryövärille. Se on vastaus joka tuo iloa, kärsimysten keskellä, katuvalle ryövärille. Hänellä
myös olisi tulevaisuus - itse Herran läsnäolossa.

EMME VOI LUKEA, ETTÄ TOINEN RYÖVÄRI OLISI KATUNUT, VAIKKA OLI NIIN
LÄHELLÄ HERRAA. HÄN MENI HERRAN VIERESTÄ HELVETTIIN!

Nuo kaksi ryöväriä edustavat koko ihmiskuntaa. Me kaikki olemme tehneet syntiä ja
ansaitsemme rangaistuksen. Toinen havaitsi tämän totuuden ja katui, ja kääntyi Sen ainoan puoleen,
joka saattoi anteeksiantaa hänen syntinsä ja antaa pelastuksen. Hän kuoli sen Herran lupauksen kanssa,
että hän tulisi olemaan Hänen kanssaan. Se toinen jatkoi kapinassaan ja vihamielisyydessään Jumalaa
vastaan, ja hän on nyt helvetissä, koska hän kieltäytyi uskomasta. Kumpi näistä kahdesta edustaa
sinua? Kristuksen risti erotti nämä kaksi ryöväriä; tänäänkin se jatkaa maailman jakamista kahtia.
Kummalla puolen sinä olet? Jos sinä kuolisit juuri nyt, minne sinun sielusi menisi?

KYSYMYKSET 21    (vastaa liitteenä olevaan kysymysvihkoseen tai erilliselle paperille)
1)  Luuk. 23:22 Mitä Pilatus ajatteli Jeesuksen syyllisyydestä?
2)  Luuk. 23:32-33 Ketkä myös ristiinnaulittiin Jeesuksen kanssa? Kommentoi tekstiä Jesaja 53:12:ssa

“.. . hänet luettiin pahantekijäin joukkoon.”
3)  Luuk. 23:34, 36-38 Kuvaile sotilaiden, hallitusmiesten ja pappien tekoja. Mikä oli heidän pilkkansa

aihe?
4)  Luuk. 23:39-41 Mitä toinen ryöväri sanoi ja tunnusti, mikä osoittaa hänen katumuksensa?
5)  Luuk. 23:42-43 Kuinka hän osoitti uskonsa Kristukseen? Minkä vastauksen hän Herralta sai?
6)  Missä mielessä nämä kaksi ryöväriä edustavat koko ihmiskuntaa?
7)  Kummassa ryöväreistä näet itsesi? Perustele vastauksesi.


