Saarna, pääsiäisyö 2015
Enkelin sana ”älkää pelästykö” ei rauhoita. Levoton mieli ei tyynny. Naiset pelkäävät ja vapisevat.
He pakenevat.
Kokemus on järkyttävä ja kuitenkin tyhjältä haudalta alkaa matka uuteen elämään.
Jokin sisimmässä liikahtaa. Kaikki neljä evankeliumia vakuuttavat, että Magdalan Marian usko
ylösnousemukseen herää, kun hän kohtaa Mestarin kasvoista kasvoihin. Hän vapautuu pelosta. Hän
iloitsee ja syleilee Jeesuksen jalkoja. Samoin on Jeesuksen muiden oppilaiden laita. He uskovat, kun
he ovat kasvotusten kuolleista herätetyn seurassa.
Lisänimen epäilijä saanut Tuomas uskoo, kun hän saa omin silmin nähdä naulanjäljet ylösnousseen
Mestarin käsissä ja pistää kätensä hänen kylkeensä.
Pyhä kirja vakuuttaa: ”Rakkaudessa ei ole pelkoa”. Rakkaus vapauttaa. Vapauttajan seurassa
pelkäävästä tulee rohkea ja iloinen.
Tuomas uskoo, kun näyttö on riittävä ja vakuuttava. Tänäänkin moni haikailee riittävää, pätevää
näyttöä. Jos Jeesuksen ylösnousemus voitaisiin luonnontieteen menetelmillä tyhjentävästi selittää,
se ei olisi inhimillisen käsityskyvyn ylittävä tapahtuma. Tieteellisen todistamisen mahdollisuudet
ovat rajalliset. Kuitenkin kolmannen aamun ihmeellä on vahva historiallinen näyttö. Ne joille
Ylösnoussut ilmestyy, ovat masentuneita, pohjansa kadottaneita ihmisiä. He ovat epätoivoisia naisia
ja miehiä. Jotkut heistä olivat Golgatalla, kun Jeesus tapettiin. Usko Jeesuksen asiaan oli mennyt.
Pitkäperjantain mustan yön lamaannuttamat kokevat uuden alun. He saavat voiman, joka kantaa. He
saavat rohkeuden viedä ilosanoma eteenpäin oman hengen menettämisen uhallakin. Jeesus on
Herra! Hän elää! Jumala on herättänyt hänet kuolleista.
On kiistaton historiallinen totuus, että kristillinen usko ja julistus syntyivät ylösnousseen
kohtaamisesta. Maailmanlaaja kristillinen kirkko on rakentunut tälle perustalle. Kristuksen kirkko
kasvaa.
Laskelmointi, varmistelu, turvallisuuden maksimointi sekä kuvitelma monimuotoisen elämän
hallinnasta on omalle ajallemme erityisen leimallista.
Varsinaisesti siinä ei ole mitään uutta. Matteuksen evankeliumi kuvaa Jeesuksen vastustajien
yritystä varmistaa, että Jeesuksen asia kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
He pyytävät maaherra Pilatusta järjestämään haudalle tehokkaan vartioinnin sekä sinetöimään
hautakiven, jotta opetuslapset eivät pääse varastamaan Jeesuksen ruumista ja valehtelemaan
ihmisille: ”Hän on noussut kuolleista.”
Loppuun asti hiotut turvatoimet ja varmistelut pettävät, koska Jumalan suunnitelmat ovat toiset.
Jumalan voimaa ei voi hallita. Jeesus tulee lukkojen läpi. Hän murtaa kivisydämet.
Tänä pääsiäisyönä saamme kohdata kuoleman Voittajan pyhällä aterialla. Ylösnoussut on leivässä
ja viinissä salatulla tavalla todellisesti läsnä. Ehtoollisen lahja on suurempi kuin ikinä voimme
järjellä käsittää. Ehtoollinen on mysteeri, salaisuus. Kun emme ymmärrä, saamme ihmetellä ja
palvoa.
Tänä pääsiäisyönä muistamme myös Jumalan työtä, jonka hän on meissä jo pyhässä kasteessa
aloittanut.
Pyhässä kasteessa ihmisiä rakastava Jumala on kutsunut meidät pimeydestä valoon, osallisiksi ristin
ja ylösnousemuksen pääsiäisen lahjoista. Näitä lahjoja ovat syntien anteeksisaaminen ja
iankaikkinen elämä.
Saamme vastata Tahdon, kun meiltä uskontunnustuksen jälkeen kysytään: Tahdotteko Jumalan
armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne?
Ylösnousemususkolla on merkitystä tänään. Me Jumalan luomat ja lunastamat olemme ikuisuuden
sylissä. Emme ole Jumalalta kadoksissa – olemme tallessa.
Ylösnousseen Mestarin rakastava kosketus lahjoittaa vapauden ja rohkeuden kadottaneille ilon ja
riemun. Katoavaiseen elämään löytyy syvyysulottuvuus.
Hämmentyneet, epäilevät ja toivottomat löytävät elämän tarkoituksen rakkaudessa ja

rakastamisessa.
Mittaamattoman raskaskin elämä saa mielen. Tulevaisuus näyttäytyy monista uhkista huolimatta
toivon tulevaisuutena.
Monet Jumalan lupaukset ovat jo täyttyneet.
Muuri, joka erottaa ajan iäisyydestä, on murtunut. Kun täydellinen alkaa, muuri kaatuu.
Kaikkialla maailmassa kaikuu pääsiäisen riemuviesti. ”Kristus nousi kuolleista. kuolemallaan
kuoleman voitti. Haudoissa oleville elämän antoi”.

