Pääsiäispäivä
Kristus nousee kuolleista!
Pääsiäisenä koko kristikunta riemuitsee: Kristus nousi
kuolleista. Kuolemalla kuoleman voitti! Tästä juhlien
juhlasta lasketaan taaksepäin sunnuntait esipaaston
alkuun ja eteenpäin helluntaihin asti. Kaksi kuukautta
valmistaudutaan pääsiäiseen. Sen voittosanomaa kaiutetaan riemuiten viisikymmentä päivää aina helluntaihin asti.
Simson, väkivahva, eriskummallisiin toimiin taipuva
israelilaismies lankoutuu filistealaisten, kansansa perivihollisten kanssa, jotka siihen aikaan hallitsivat Valittua kansaa. Simson tulee porton luokse Gazaan. Kaupunkilaiset piirittävät talon ja asettavat väijytyksen
kaupungin portille. He odottavat Simsonin lähtevän
paluumatkalle aamuhämärissä. Tämä aistii vaaran ja
ottaa keskellä yötä harteilleen portin ja kantaa sen noin
60 kilometrin päähän lähellä Hebronia olevalle vuorelle
(Tuom. 16:1-3).
Profeetta Joona on Herran Jeesuksen oman ilmoituksen
mukaan tälle pahalle ja uskottomalle sukupolvelle
annettu merkki. Niin kuin Joona on meripedon vatsassa
kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poikakin
oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä (Joona
2).
Kun Magdalan Maria tulee aamuhämärissä Vapahtajan
haudalle, ovat nämä kolme päivää ja kolme yötä jo
kuluneet loppuun. Herra Kristus kieräyttää sivuun
haudan sulkeneen suuren kiven. Tuonela jää vaille
porttia niin kuin Gazan kaupunki väkivahvan Simsonin
jäljiltä. Joonan merkki saa Magdalan Marian hämmennyksiin: hän otaksuu, että jotkut ovat vieneet Herran
Jeesuksen ruumiin pois haudasta.
Vietyään tämän viestin opetuslapsille Maria tulee uudelleen haudalle ja kurkistaa sen sisälle ahtaasta ja
matalasta oviaukosta. Siellä hän näkee kaksi enkeliä,
toisen Herran hautaruuhen pääpuolessa ja toisen jalkopäässä. Enkelit tiedustelevat syytä Marian itkuun. Silloin hän näkee takanaan miehen, jota hän pitää puutarhurina. Tälle hän alkaa purkaa sydämensä huolenaihetta. Ylösnoussut Herra Jeesus sanoo: Maria! Riemu
täyttää hänen sydämensä. Yksi sana riittää ilmaisemaan
Marian ilon: Rabbuuni, Opettajani! Magdalan Maria on
ensimmäinen Ylösnousseen todistaja.
Myös Pietari ja Johannes tulevat haudalle, kurkistavat
sinne sisälle ja hämmästelevät näkemäänsä. Käärinliinat ovat paikallaan ruuhihaudassa, mutta Haudattu itse
on poissa. Vainajan leuan alta kiinni sidottu hikiliinakin on erikseen kokoon käärittynä omassa paikassaan.
Ihmeissään he palaavat takaisin majapaikkaansa.

Magdalan Maria olisi halunnut kietoa kätensä rakkaan
Mestarinsa ympärille. Hänet pysäyttää kuitenkin Herran Jeesuksen arameankielinen puhuttelu, samansisältöinen kuin minkä Mooses kuulee enkelin suusta palavasta pensaasta: Älä astu luokseni minua koskettamaan! Tämän lisäksi Kristus sanoo Marialle: ”Minä en
ole vielä noussut Isäni luo. Mene sinä viemään sana
veljilleni ja sano heille, että minä nousen Isäni ja teidän
Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.”
Ylösnoussut istuu nyt Isän oikealla Puolella. Häneen
uskovat, Hänen veljensä ja sisarensa ovat myös Isän
sylissä. Mikä riemu, mikä yli ymmärryksen käyvä
ihanuus ja sanomaton salaisuus. Herran Jeesuksen
kädessä ovat kuoleman ja tuonelan avaimet.
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Ps. 118:15-24
Su: Hoos. 6:1-3, 1. Kor. 15:1-11, Luuk. 24:1-12
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Virsirukous:
Myös sinut hauta sulki ja kivet, sinetit,
vaan sieltä astuit julki, kuoleman kukistit.
Näin aukee voimallasi myös minun hautani,
ja kirkkaudessasi saan uuden ruumiini.
Kuoleman kuolettaja, elämän elämä!
Ainoa lohduttaja kuoleman hädässä!
Kun kauhu kohtaa minut, sen valta raukeaa.
Saan kohdata myös sinut, ja taivas aukeaa.
98: 3, 4

