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JEESUS  HAUDATTIIN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka on Golgata
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Katso myös UT1_46, Miksi Jeesus kuoli ristillä.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Joosef arimatialainen eli kotoisin Arimatiasta, joka oli kaupunki Juudeassa. 
Hänestä kerrotaan: Arvossapidetty neuvoston jäsen, joka odotti Jumalan 
valtakuntaa. Matteus sanoo, että tämä Joosef oli Jeesuksen opetuslapsi.
Luukas kertoo: Joosef oli hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut heidän 
(neuvoston) neuvoonsa ja tekoonsa. 
Nikodeemus oli arvossapidetty fariseus, kirjanoppinut ja juutalaisten
hallitusmies. Katso UT2_10.
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Jeesuksen haudalla käyneistä naisista on kerrottu tekstissä UT1_47.

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 27:51–66

Temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot 
halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi 
ylös. He lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen 
pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, 
jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja mitä 
muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli 
Jumalan Poika." Siellä oli monta naista, jotka olivat Galileasta seuranneet 
Jeesusta ja palvelleet häntä; he seisoivat taaempana katselemassa. Heidän 
joukossaan oli Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti, ja 
Sebedeuksen poikain äiti.

Mutta illan tultua saapui rikas mies, Arimatiasta kotoisin, nimeltä Joosef, joka 
hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen 
ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle.

Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen 
hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Hän vieritti suuren kiven 
hautakammion ovelle ja lähti pois. 

Siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä 
hautaa. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja 
fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: "Herra, me muistamme 
sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen 
ylös.' Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät 
hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi 
kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." Niin 
Pilatus sanoi heille: "Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin 
kuin taidatte." Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven 
sinetillä ja asettamalla vartijat.

Mark. 15:38–47
Temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadanpäämies, 
joka seisoi häntä vastapäätä, näki Jeesuksen näin antavan henkensä, sanoi 
hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika." Siellä oli myös naisia 
taempaa katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdaleena ja Maria, 
Jaakob nuoremman ja Jooseen äiti, ja Salome, jotka hänen ollessaan Galileassa 
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olivat seuranneet ja palvelleet häntä, sekä useita muita, jotka olivat tulleet 
hänen kanssaan ylös Jerusalemiin.

Kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, tuli 
Joosef, arimatialainen, arvossapidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti 
Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle Pilatuksen luo ja pyysi 
Jeesuksen ruumista. Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut, ja kutsuttuaan 
luoksensa sadanpäämiehen kysyi tältä, oliko Jeesus jo kauan sitten kuollut. 
Saatuaan sadanpäämieheltä siitä tiedon Pilatus lahjoitti ruumiin Joosefille.

Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja pani 
hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. 
Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin.

Luuk. 23:47–56
Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: 
"Totisesti, tämä oli vanhurskas mies." Kun kaikki kansa, ne, jotka olivat 
kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja 
palasivat kukin kotiinsa. Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taaempana, 
myös naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä.

Katso, oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut 
suostunut heidän neuvoonsa ja tekoonsa. Tämä oli kotoisin juutalaisten 
kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. Hän meni 
Pilatuksen luo ja pyysi Jeesuksen ruumista.

Otettuaan sen alas hän kääri sen liinavaatteeseen. Joosef pani hänet hautaan, 
joka oli hakattu kallioon ja johon ei oltu vielä ketään pantu. Silloin oli 
valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. Naiset, jotka olivat tulleet hänen 
kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen 
ruumiinsa sinne pantiin. Palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia 
yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn 
mukaan.

Joh. 19:31–42
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. Niin 
sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen 
kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet 
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jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä 
puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Joka sen 
näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta 
puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi 
toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako." Vielä sanoo toinen kirjoitus: "He 
luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet." Mutta sen jälkeen Joosef, 
arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten 
pelosta, pyysi Pilatukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi 
siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin.

Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen luo, ja toi 
mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja 
käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niin kuin 
juutalaisilla on tapana haudata. Sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli 
puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Siihen 
he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juutalaisten valmistuspäivä ja se hauta oli 
lähellä.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
On hyvä muistuttaa lapsia jo tämän kertomuksen yhteydessä, ettei Jeesus 
jäänyt hautaan vaan Hän nousi ylös ja elää iankaikkisesti.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Raamatussa kerrotaan monista hautajaisista mm. Aabraham hankki 
perintöhaudan ja hautasi siihen vaimonsa Saaran. Jaakobin ja Joosefin ruumiit 
palsamoitiin ja tuotiin Egyptistä Kaanaanmaahan haudattavaksi. Jumala itse 
hautasi Mooseksen paikkaan, jota kukaan ei tiedä. Myös Stefanuksen, 
ensimmäisen marttyyrin hautajaisista kerrotaan: ”Muutamat Jumalaa 
pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret 
valittajaiset.” 

5. Opeteltava Raamatun lause
"Totisesti tämä oli Jumalan Poika."

6. Lauluehdotus
Maan matkaltain kun lähden, en lähde peljäten.
Sun ristinpuusi tähden mä oon niin turvainen.
En yksin, kuolo, kantaa mä voisi kauhujas.
Nyt lohdun lujan antaa sun ristinkuolemas.

Koraali Matteus Passiosta – sävel: Oi rakkain Jeesukseni



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 5(6)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro UT3_21/24
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 2.11.2014
________________________________________________________________________________

tai Nyt turvassas mä lähden. Suo, Jeesus, piinas tähden mun nähdä kasvosi.
Mun kalliisti sä ostit ja tuomiosta nostit Jumalan armolapseksi. (VK 592:2)

Sanat E. Cajanus 1675–1737, sävel = Suo Jeesus viisautta (saksalainen)

Hautajaisissa lauletaan usein virsi: VK 332 = UVK 377
Sun haltuus, rakas Isäni mä aina annan itseni.
Mun sieluni ja ruumiini sä Herra, ota suojaasi.

Mun sieluni ja ruumiini sun omas ovat, Herrani.
Siis omas ota huomahas, en pelkää sinun suojassas.

Sun, Isä, tahtoos tyytyen saa sydän levon suloisen.
Oot hädässä ja tuskassa mun auttajani ainoa.

Sen uskon, rakas Isäni, vaan muista heikkouttani.
Sun lastas auta vaivassa, suo ilo luonas taivaassa.

Suom. virsikirjaan 1701. Sanat E. Cajanus (1675-1737), sävel ranskalainen 1543.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Katso, mitä opetimme lapsille hautajaisista/hautaan siunaamisesta 
(leirimoniste) pyhäkoulu.fi -> leiriopetusmonisteita -> valkeat vaatteet

                        http://www.luterilainen.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1108&Itemid=427
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