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Pyhäkouluseurat 
 

EMMAUKSEN TIELLÄ TOPI-KOIRAN KANSSA (Riitta Yliluoma) 

 
*Tämä kertomus voidaan toteuttaa siten, että Topi-koira on pehmolelu tai käsinukke ja raamatunkertomus 
havainnollistetaan kuvin tai flanellotaulun avulla. 
 
Minun nimeni on Topi. Olen isäntäni kanssa matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Isäntäni kulkee paljon ja se 
sopii minulle. Pidän tien vierien nuuskimisesta. Olemme tulossa Jerusalemin kaupungista. Kaupungissa 
tapahtui pääsiäisen aikaan hämmästyttäviä asioita. Te olettekin varmaan kuulleet, mitä Jeesukselle 
tapahtui pääsiäisenä. Kaikki ihmiset puhuvat siitä, miten Jeesus vangittiin ja kuinka hän kuoli ristillä. Tänä 
aamuna naiset tulivat Jeesuksen haudalta ja kertoivat, että he olivat nähneet enkelin. Enkeli oli sanonut, 
että Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää.  
 
Isäntäni on yksi Jeesuksen opetuslapsista, kuten hänen ystävänsäkin. Miehet lähtivät tänään matkalle 
hämmentynein ja surullisin mielin. He eivät oikein tiedä, että uskoisivatko he naisten kertomusta. Heidän 
mielestään on niin vaikea uskoa sellaista, mitä ei itse ole nähnyt. Minä uskon kyllä, että Jeesus elää, tunnen 
sen tassuissani. Sen vuoksi hypin iloisesti nuuskien tien vieriä, enkä välitä siitä mitä miehet juttelevat. 
 
Juuri kun olen löytänyt erityisen mielenkiintoisen hajun tien viereltä, saapuu seuraamme vieras mies. Hän 
kulkee meitä nopeammin ja on aikeissa ohittaa meidät, mutta hidastaakin vauhtiaan kuullessaan mistä 
isäntäni ja hänen ystävänsä keskustelevat. Vieras tervehtii meitä. Minuakin hän rapsuttaa korvan takaa. 
Olen varma, että vieras tuoksuu tutulta ja alan heiluttaa häntääni. Isännältäni vieras kysyy, että mistä he 
ystävänsä kanssa niin innokkaasti keskustelevat. Vieras ei tiedä ollenkaan, mitä Jerusalemissa on 
tapahtunut. ”Kuinka on mahdollista, että et ole kuullut mitään, kaikki puhuvat vain viime päivien 
tapahtumista.” Ja niin isäntäni ja hänen ystävänsä alkavat kilvan kertoa pääsiäisen ajan tapahtumia. Heidän 
lopetettua kertomuksensa vieras alkaa puhua. Hän selittää miehille, että kaikki nämä tapahtumat on 
Jumala ilmoittanut ennalta ihmisille. Vanhan Testamentin kirjoituksissa on kerrottu, että Vapahtaja kärsii ja 
kuolee ja nousee sitten kolmantena päivänä kuolleista. Ja vieras selitti miehille kaikki pääsiäisen tapahtumia 
koskevat vanhat kirjoitukset. Haukahtelin innoissani, sillä muistin, että tuon kaiken Jeesus oli kertonut 
oppilailleen ennen kuolemaansa. Isäntäni ja muut oppilaat eivät vain olleet ymmärtäneet Jeesuksen 
puheita. 
 
Miesten jutellessa saavumme Emmauksen kylään. Isäntäni on varannut meille ruokaa ja majapaikan kylän 
majatalosta. Vieras on aikeissa jatkaa matkaansa, mutta isäntäni kutsuu hänen meidän kanssamme 
syömään. Vieras jää kanssamme aterialle. Hän ottaa leivän, siunaa sen ja antaa meille kaikille. Vieraan 
tavan siunata leipä nähdessään isäntäni ja hänen ystävänsä henkäisevät yhtä aikaa: ”Sinähän olet Jeesus.” 
Samassa vieraamme katoaa. Minä pompin innoissani ja väsymys, jota jo hieman tunsin, häviää jonnekin. 
”Kuinka emme häntä aikaisemmin tunteneet”, ihmettelevät miehet. ”Hänhän puhui ihan samalla tavalla 
kuin Jeesus” Myös miesten väsymys häviää ja isäntäni juoksee majatalon omistajan luo. Hän sanoo, että 
emme jää yöksi vaan palaamme Jerusalemin kaupunkiin. Meidän täytyy rientää kertomaan muille 
Jeesuksen ystäville, että olemme nähneet Jeesuksen elävänä. 
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