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PÄÄSIÄISTERVEHDYS 

kotisivuillani kävijöille 

Anno Domini 2012 
 

 

Ihmiskunnan historiassa on kaksi suurta perjantaita eli kuudetta päivää: Ensimmäinen oli 

perjantai, jolloin ihminen luotiin Paratiisiin. Mutta synti tuli ja Paratiisi menetettiin.  

Toinen oli perjantai, jolloin Paratiisi saatiin takaisin. Muistamme pitkäperjantaista Jeesuksen 

sanat ristiltä ryövärille: ”Tänä päivänä pitää sinun oleman kanssani Paratiisissa.”   

 

Jumala oli valinnut kaksi Mariaa Jeesuksen ylösnousemuksen ensimmäisiksi todistajiksi. 

Toinen heistä oli ennen Jeesuksen kohtaamistaan syntisyydestään tunnettu Maria Magdalena. 

Toinen Maria oli tunnettu hurskaudestaan, Jeesuksen äiti.   

 

Näiden kahden Marian jälkeen Jeesuksen tyhjälle haudalle tulee kaksi miestä: Pietari ja 

Johannes tai niin kuin Johannes itse evankeliumissaan nimittää itseään: ”se toinen 

opetuslapsi” tai se opetuslapsi, ”joka oli Jeesukselle rakas”. 

 

 

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUKSESTA TODISTAVAT  

SEKÄ JEESUKSEN YSTÄVÄT ETTÄ VIHAMIEHET 

 

1. Jeesuksen ystävät  

 

Kukaan Jeesuksen opetuslapsista ei uskonut, että Jeesus nousisi ylös kuolleista.  

Naiset tulivat varhain pääsiäisaamuna voitelemaan kuollutta Jeesusta. Siksi enkeli nuhteli 

heitä: ”Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta?”  

 

Raamatun mukaan Marian Magdalena luuli, että Jeesuksen ruumis oli varastettu. Sitä hän 

meni ilmoittamaan Pietarille ja Johannekselle. Pietarista ja Johanneksesta, jotka juoksivat 

tämän jälkeen haudalle, sanotaan, että ”he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli 

kuolleista nouseva”. Luukas kertoo apostoleista, joille naiset toivat haudalta sanaa, että 

”näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet heitä”.  

 

Kun apostolit eivät uskoneet eivätkä ymmärtäneet Jumalan sanan ilmoitusta, täytyi heidän 

tulla vakuutetuiksi Jeesuksen ylösnousemuksesta aivan erityisellä tavalla. Miten se tapahtui? 

 

Ensiksi, enkeli oli vierittänyt kiven pois haudan suulta. Ei siksi, että Jeesus olisi päässyt ulos 

haudasta, vaan siksi, että opetuslapset pääsisivät sisälle hautaan.  

 

Toiseksi, Pietari ja Johannes menivät sisään hautaan ja näkivät ”käärinliinat siellä… ja 

hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen 

paikkaan erikseen kokoon käärittynä”. Johannes sanoo, että kun hän ”näki” tämän hän 

”uskoi”. Ilmeisesti Jeesus oli poistunut palsamoinnin kovettamista käärinliinoista niitä 

rikkomatta kuin perhonen kotelostaan.  

 

Kolmanneksi, tämän jälkeen ylösnoussut Jeesus itse ilmestyi heille monta eri kertaa. Paavali 
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kirjoittaa Jeesuksen ilmestymisistä yhteenvedonomaisesti näin:  

 

”Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet 

herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle 

ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle 

veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän 

jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi 

minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt.” (1Kr 15:5-8.) 

 

Ne, joille Ylösnoussut ilmestyi, näkivät naulain reiät hänen käsissään ja jaloissaan ja keihään 

piston hänen kyljessään. He koskettelivat häntä omin käsin, keskustelivat ja söivät hänen 

kanssaan ja tiesivät, ettei hän ollut aave, vaan sama Jeesus, joka oli ristiinnaulittu ja joka oli 

pantu kuolleena hautaan. 

 

Neljänneksi Jeesus avasi myös opetuslasten ymmärryksen käsittämään VT:n kirjoitukset. He 

ymmärsivät nyt VT:n Messias-ennustuksista, että Jeesuksen piti kärsiä, kuolla ja jousta 

kolmantena päivän ylös kuolleista. 

 

2. Jeesuksen vihamiehet 

 

Jeesuksen vihamiehetkin joutuivat Jeesuksen ylösnousemustodistajiksi, tosin tahtomattaan: 

 

He olivat sinetöineet haudan ja asettaneet haudalle vartijat. Mutta äkkiä tuli maanjäristys, 

enkeli vieritti kiven tyhjän haudan suulta ja vartijat vaipuivat vavisten kuin kuolleina maahan 

taivaallisen kirkkauden edessä.  

 

Vartijat pakenivat haudalta ja kertoivat ylipapeille, mitä oli tapahtunut. Nämä myönsivät 

tosiasiat ja maksoivat sotilaille suuret lahjukset, jotta he leivittäisivät sellaista valhetta, että 

Jeesuksen ruumis oli varastettu.  

 

Näin Jeesuksen vihollisetkin joutuvat valheestaan huolimatta todistamaan, että Jeesus oli 

noussut kuolleista.  

 

Tuskin monikaan asia tässä maailmassa on niin pätevästi ja monipuolisesti argumentoitu kuin 

Jeesuksen ylösnousemuksen todellisuus. Siksi voimme iloiten tunnustaa: ”Jeesus on todella 

noussut ylös kuolleista.” 

 

 

LOPUKSI 

 

Apostolit olivat Jeesuksen ylösnousemuksesta niin varmoja, että he olivat valmiit 

mieluummin tapettaviksi kuin olisivat kieltäneet Jeesuksen jumaluuden ja ylösnousemuksen. 

Johannesta lukuun ottamatta ilmeisesti kaikki Jeesuksen ensimmäisistä opetuslapsista 

maksoivat todistuksensa Jeesuksen ylösnousemuksesta omalla verellään.   

 

Kun Jeesus sanoi ristillä: ”Se on täytetty”, silloin koko ihmiskunnan synnit oli sovitettu. Vain 

epäusko, Jeesuksen hylkääminen, voi enää kadottaa ihmisen. Jos hylkäämme Jeesuksen, 

hylkäämme pelastuksen, sillä ei ole muuta uhria syntiemme edestä annettu.  
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Pääsiäinen on siis niiden juhla, jotka Jeesuksen ylösnousemuksen johdosta tunnustavat 

Jeesukselle ja Jeesuksesta: ”Minun Herani ja minun Jumalani.” 

 

       Matti Väisänen 

       Piispa 

       Missionsprovinsen i Sverige och Finland 

 

 

 


