Toinen pääsiäispäivä
Leivän murtaminen Emmauksessa
Kristus nousi kuolleista! Kuolemalla kuoleman voitti!
Haudoissa oleville elämän antoi! Pääsiäisen riemu
jatkuu. Opetuslapset ovat ilon ja hämmennyksen vallassa. Ylösnoussut ilmestyy ystävilleen ja muuttaa
heidän surunsa iloksi, pelokkuuden rohkeudeksi ja
epäilyn uskon varmuudeksi. He eivät kuitenkaan heti
tunne Häntä omaksi Mestarikseen. Hän kulkee Kleopaksen ja hänen toverinsa seurassa pitkän matkaa kohti
Emmausta, mutta vasta ilta-aterialla he tuntevat Hänet.
Enkeli Rafael kulkee tuntemattomana Tobiaan kanssa
pitkän matkan Ninivestä Persiaan ja takaisin. Vasta
matkan jälkeen Rafael ilmoittaa itsensä Tobiaalle ja
hänen isälleen Toobitille. Hän on yksi niistä seitsemästä enkelistä, jotka tuovat pyhien rukoukset Jumalan
eteen (Tob. 12:15). Silloin molemmat valtaa pelko ja
he heittäytyvät maahan. Enkeli sanoo heille kuitenkin:
Älkää pelätkö! Teillä on oleva rauha. Ylistäkää Jumalaa iankaikkisesti. Kun Tobias ja Toobit nousevat ylös,
on Rafael jo poissa heidän näkyvistään (Tob. 2).
Manoahin vaimo saa Herran enkeliltä ilmoituksen siitä,
että hän tulee saamaan lapsen. Vaimo pitää häntä pelottavan enkelin kaltaisena Jumalan miehenä. Manoahin
rukouksesta enkeli ilmestyy myös hänelle. Manoah
ilmoittaa valmistavansa hänelle aterian. Hän uhraa
nuoren pukin kalliolla. Silloin Manoah ja hänen vaimonsa näkevät ihmeen: kun liekki nousee alttarilla
kohti taivasta, Herran enkeli nousee liekin mukana.
Manoah pelkää heidän kuolevan, koska he ovat nähneet Jumalan. Vaimo lohduttaa miestään: kun Herra on
ottanut vastaan polttouhrin ja ruokauhrin, ei hän varmaankaan ole tahtonut heidän kuolemaansa. Herran
enkeli ei kuitenkaan ilmoita Manoahille nimeään. Hänen tehtävänsä oli tuoda viesti Simsonin syntymästä
(Tuom. 13).
Emmauksen tien kulkijat puhuvat Ylösnousseesta,
mutta eivät odota kohtaavansa Häntä. Siksi heidän
silmänsä ovat sokaistut. He puhuttelevat seuraansa
liittynyttä kuin muukalaista, jolle on ensin kerrottava
taustatiedot päivän uutisille. Ehtooaterialla Emmauksessa vieras ottaa leivän, kiittää Jumalaa, murtaa ja
antaa sen Kleopaalle ja hänen kumppanilleen. Näin
Hän oli asettanut myös ehtoollisen. Samalla kun Hän
murtaa leivän ja antaa sen heille, katoaa Hän heidän
näkyvistään niin kuin enkelit Manoahin ja Tobiaan
luota. Manoah valmistaa uhriaterian Herran enkelille,
Emmauksessa Herra Jeesus itse on uhriateria oppilailleen. Herran enkeli ilmestyy vain harvoille erityisinä
armohetkinä. Ihmiseksi tullut Jumalan Poika on kaikille ruumiillisesti läsnä ehtoollisessaan.

Päivän raamatunluku:
Ps. 16:8-11
Joona 2, Ap.t. 10:34, 36-43, Luuk. 24:13-35 /
Ps. 16:8-11, Ps. 105:1-5,40-43, 2. Kor. 5:15-21, 1. Piet.
1:18-23, Matt. 28:9-15, Joh. 20:11-18

Virsirukous:
Kun päivä laskee Emmauksessa, niin silloin oppilailleen ilmestyy hän, kuoleman ja synnin voittaja ja nisunjyvä, leipä elämän.
Hän leivän siunaa, murtaa heille sen, sen lävistetyin
käsin tarjoaa. Nyt tuntevat he hänet Herraksi ja sydän
heissä palaa riemusta.
Herramme, anna meille itsesi nyt sanomassa valtakuntasi. Ja käsin rikkain, käsin siunaavin jaa leipä myöskin ruokapöytäämme.
Armahtajamme, leipä ikuinen, nyt avaa meille rakkauden tie, niin että pöytiin tyhjiin, nälkäisiin me jaamme
leipää, sinun lahjaasi.
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