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kysymättömiin kysymyksiin
Interesting Answers to Questions Not Asked
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Aiheeseen liittyvien Raamatunkohtien yhdistäminen voi johtaa mielenkiintoisiin johtopäätöksiin.
Seuraavassa on muutamia tähän kategoriaan sopivia.

1. Miksi Jeesus oli haudassa vain kolme päivää ja kolme yötä?
Siihen vastaa Ps. 16:10, jossa sanotaan: Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna
hurskaasi nähdä katoavaisuutta (Raamattu Kansalle).
Katso sitten Joh. 11:1 ja sitä seuraavia kohtia. Lasarus oli Jeesuksen ystävä, samoin kuin hänen
kaksi sisartaan, Maria ja Martta. Lasarus oli kuitenkin kuolemansairas ja Jeesus tiesi, että hän oli
kuolemaisillaan. Silti hän odotti neljä päivää, ennenkuin meni tapaamaan heitä.
Se, mitä Martta sanoi heidän seuraavassa keskustelussaan, on tämän aiheen ydin, sillä hän sanoi
Jeesukselle: "Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää."
Lupaus, että Jeesuksen ruumis ei mätänisi, pitää paikkansa, koska hän oli haudassa vain kolme
päivää ja yötä. Jeesus oli tarkoituksella odottanut, kunnes tämä ehto täyttyi, että voisi tehdä
ihmeen herättämällä Lasaruksen takaisin fyysiseen elämään, vaikka hänen ruumiinsa oli
mädäntynyt.

2. Kysymys on siitä, milloin Jeesus ristiinnaulittiin, koska hän oli haudassa kolme
päivää ja kolme yötä ja oli noussut ylös sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä.
Meidän on muistettava, että juutalaiset päivät alkavat auringonlaskun aikaan ja
päättyvät seuraavaan auringonlaskuun.
Kun kaksi opetuslasta kävelivät Emmaukseen tuona sunnuntai-iltapäivänä (Lk. 24:13),
muukalainen ilmestyi ja käveli heidän kanssaan. Nämä kaksi hämmästyivät sitä, ettei heidän uusi
kumppaninsa tiennyt, mitä Jerusalemissa oli tapahtunut ja toinen heistä kertoi eräästä Jeesusnimisestä henkilöstä, joka oli ristiinnaulittu ja joka oli väittänyt nousevansa haudasta kolmen päivän
ja kolmen yön kuluttua. Lisäksi kaksi naista oli mennyt haudalle aikaisin tuona päivänä voitelemaan
hänen ruumistaan, mutta se oli kadonnut haudasta! Kaksi opetuslasta huudahtivat: "Ja onhan
kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat."
Pysytään aiheessa ja lasketaan taaksepäin. Jos se oli kolmas päivä ja Jeesus oli ilmestynyt
naisille, silloin hänen ylösnousemuksensa oli tapahtunut kolme päivää ja ja kolme yötä
aikaisemmin – sunnuntai-illasta lauantai-iltaan, yksi päivä ja yö. Lauantai-illasta ja perjantai-iltaan,
yksi päivä ja yö lisää. Sitten perjantai-illasta ja torstai-iltaan, eli yhteensä kolme päivää ja kolme
yötä. Jeesus ristiinnaulittiin torstaina, ennenkuin seuraava juutalainen päivä alkoi torstai-iltana
auringonlaskun aikaan. Hän oli haudassa perjantain ja näyttää siltä, että "pitkäperjantai" on vain
roomalaiskatolisen kirkon keksintö.
Emmauksen tiellä olleiden kahden opetuslapsen todistukseen perustuva laskelma taaksepäin
vahvistaa ristiinnaulitsemisen ajankohdan, mutta todistaako juutalaisten juhlien skenario saman
johtopäätöksen?
Katso Matteus 27:62: “Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja
fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo” saadakseen vartijat haudalle.
Valmistelupäivänä valmistettiin uhrilammas pääsiäisateriaa varten. Se oli erityisten sapattien aika,
ei vain tuona tulevana lauantaina. Muista, että kahden varkaan jalat katkottiin, jotta heidän
kuolemansa tapahtuisi ennen auringonlaskua, joka aloittaisi erityisen sapatin. Myös naisten oli
odotettava sunnuntaiaamuun voidellakseen Hänen ruumiinsa hautaamista varten, koska sitä ei
saanut tehdä sapattina.
Jeesuksen jalkoja ei murrettu, sillä hän oli jo kuollut, kuten roomalaiset huomasivat. Satoja
uhrilampaita valmisteltiin perinteistä juhlaa varten, jolla muistettiin Israelin pakoa Egyptin
orjuudesta. Se oli ja on juutalaisille muistotapahtuma.

Mutta "Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" (Joh. 1:29), uhrattiin myös samaan
aikaan, ja "valmistettiin" monien vapauttamiseksi synnin orjuudesta! (Joh. 3:16). Se meni juuri niin
kuin profeetta oli ennustanut luvussa Jes. 53.

3. Joosua 10:13 kertoo suuresta ihmeestä, jonka ansiosta israelilaiset pystyivät
voittamaan vihollisensa, mutta ei selitetä, mitä tuolle pitkälle päivälle tapahtui: “Niin
aurinko seisoi alallansa ja kuu pysyi paikallansa, kunnes kansa oli kostanut
vihollisilleen.”
Näin näyttää tapahtuneen, mutta aurinko on paikallaan, ja maa ja kuu kiertävät päivittäin ja ne
kiertävät niin, että 24 tunnissa on yö ja päivä. Kuu kiertää maapalloa nelivaiheisesti. Sanotaan, että
maapallon ympärysmitta on 25 000 mailia. Näin ollen maapallo kiertää hieman yli 1 000 mailia
tunnissa, koska se tekee täyden kierroksen 24 tunnissa. Se oli todellakin valtava ihme. (Tämä ei
ole tähtitieteen tutkimus, joten lukijoiden, jotka etsivät tällaisia tarkkoja yksityiskohtia, on löydettävä
muita lähteitä.)
Päivänvaloa pidennettiin "päiväkauden verran", joten kuinka kauan ylimääräinen päivänvalo kesti?
Emme tiedä, mutta erään toisen myöhemmin sattuneen tapauksen perusteella näyttää siltä, että se
oli kymmenen astetta vähemmän kuin täysi 360-asteinen päivä, mutta kaikki päivänvalon aikana.
Mennäänpä tuohon "toiseen tapaukseen" ja katsotaan, miten ne liittyvät toisiinsa. Jesaja 38 kertoo
kuningas Hiskian lähestyvästä kuolemasta sairauden vuoksi ja hän rukoilee kyynelin Jumalalta
parantumista. Jumala vastaa ja sanoo: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi, olen nähnyt sinun
kyyneleesi. Katso, minä lisään sinulle ikää viisitoista vuotta".
Joidenkin taustatietojen ansiosta tämä kertomus on erittäin mielenkiintoinen. Tässä vaiheessa
elämäänsä Hiskialla ei ollut poikaa, joka seuraisi häntä Juudan kuninkaana. Manasse syntyi
kolmantena vuonna viidestätoista. Hänestä tuli kuningas kahdentoista vuoden ikäisenä, kun hänen
isänsä elämä päättyi viidentenätoista vuotena, kuten Jumala oli luvannut.
Näiden viidentoista vuoden lisäämisellä saavutettiin sitten kaksi asiaa. Kuninkaiden sukulinja
Aabrahamista Jeesukseen tähän saakka ja eräs toinen asia saatiin päätökseen.
Kun Jumala antoi Hiskialle nuo lisävuodet, Hiskia halusi varmistuksen lupauksesta, joten hän pyysi
Jumalaa asettamaan auringon kymmenen astetta taaksepäin aurinkokellossa, sillä sen
asettaminen eteenpäin ei olisi yhtä merkittävää. Niinpä Jumala teki juuri niin.

Palatkaamme nyt takaisin Joosuan ajan pidennettyyn päivään, jolloin päivänvaloa pidennettiin
päiväkauden verran eli ehkä 350 astetta ja täyttä 360 asteen päivää siirrettiin eteenpäin, jotta aika
siirtyisi seuraavaan päivään.
Koska yö tuli tuon pidennetyn päivän päätteeksi, se tuli samaan aikaan kuin taistelun
alkamispäivää seuraava toinen päivä olisi ollut. Ainutlaatuinen ja yllättävä asia, jonka Jumala salli
tapahtua, oli se, että yhden päivän, normaalin sapatin päivän, poistaminen osui viikon
ensimmäiselle päivälle, sunnuntaille, ja näin sapatti yhdistettiin ylösnousemuksen päivään!
Lauantaina ei ole enää sapattia jumalanpalvelusta varten. Herran päivä, sunnuntai, on se päivä.
Jeesus Kristus, sapatin Herra, on täyttänyt sapatin ja kaikki ne, jotka uskovat häneen, löytävät
levon hänessä. Se on tiivistetty jakeessa Hepr. 4:10: "Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on
saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa." (Katso myös, mitä Jeesus
sanoi kohdassa Mt. 11:28-30: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä
annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja
nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun
kuormani on keveä.")
Johtopäätös on, että sapatti on täyttynyt täydellisesti Kristuksessa ja on niin ikuisesti, aivan kuten
Hän on täyttänyt "lain jokaisen kirjaimen ja piirron" (Mt. 5:17-18).
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