
Herramme ylösnousemus
Joh. 20:1-18

1. Varhain viikon ensimmäisenä päivänä, kun
oli vielä pimeä, Magdalan Maria tuli haudalle
ja näki, että kivi oli otettu pois hautakammion
suulta. 
2.  Niin  hän  lähti  juosten  Simon  Pietarin  ja
sen toisen opetuslapsen luo, jota Jeesus eri-
tyisesti rakasti, ja sanoi heille: "Herra on otet-
tu pois haudasta, emmekä tiedä, minne hä-
net on pantu." 
3. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi tulivat
ulos ja lähtivät haudalle. 
4.  He  juoksivat  yhdessä,  mutta  se  toinen
opetuslapsi juoksi nopeammin kuin Pietari ja
tuli haudalle ensimmäisenä. 
5. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen
olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. 
6. Simon Pietari tuli hänen perässään ja as-
tui sisälle hautakammioon. Hän katseli siellä
olevia käärinliinoja 
7. ja hikiliinaa, joka oli ollut Jeesuksen pään
ympärillä. Se ei ollut  yhdessä käärinliinojen
kanssa vaan käärittynä erillään, toisessa pai-
kassa. 
8.  Silloin  toinenkin opetuslapsi,  joka oli  en-
simmäisenä tullut  haudalle,  astui  sisälle,  ja
hän näki ja uskoi. 
9.  He  eivät näet  vielä  olleet  ymmärtäneet
Raamatusta sitä, että Jeesuksen piti nousta
kuolleista. 
10. Niin opetuslapset palasivat omiensa luo. 

11.  Mutta  Maria  seisoi  hautakammion ulko-
puolella ja itki. Itkiessään hän kurkisti hauta-
kammioon 
12. ja näki kaksi valkopukuista enkeliä istu-
massa siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ol-
lut,  toisen pääpuolessa ja toisen jalkopääs-
sä. 
13. Nämä kysyivät häneltä: "Nainen, mitä it-
ket?"  Hän vastasi:  "Minun Herrani  on viety
pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu." 
14.  Tämän sanottuaan hän kääntyi  ja  näki
Jeesuksen siinä seisomassa mutta ei tiennyt,
että se oli Jeesus. 
15. Jeesus sanoi hänelle: "Nainen, mitä it-
ket? Ketä etsit?"   Maria luuli häntä puutar-
huriksi  ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt
hänet pois, sano minulle, minne olet pannut
hänet, niin minä haen hänet." 
16.  Silloin  Jeesus  sanoi  hänelle:  "Maria!"
Maria kääntyi ja sanoi heprean kielellä: "Rab-
buuni!" - se tarkoittaa: opettaja. 
17.  Jeesus  sanoi  hänelle:  "Älä  koske  mi-
nuun. Minä  en  ole  vielä  mennyt  ylös  Isän
luo.  Mutta  mene veljieni  luo ja  sano heille,
että  minä menen ylös minun Isäni ja tei-
dän Isänne luo, minun Jumalani ja teidän
Jumalanne luo."  
18. Magdalan Maria meni ilmoittamaan ope-
tuslapsille:  "Minä  olen  nähnyt  Herran!"  Ja
hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut. 

Uskomaton uutinen
”Jeesus on totisesti ylösnoussut!”

Muistan erään tilanteen Tokushimasta. Oli englannin ryhmä ja sen päätteeksi luimme
Raamattua ja kerroin, että Jeesus on noussut ruumiillisesti haudasta ja elää tänään.
Kun lukiolaistyttö kuuli tämän, hän purskahti nauruun ja sanoi: ”Uskotteko te kristityt to-
dellakin jotain noin hullua!” 

Pyysin häntä sitten miettimään, mitä asia merkitsisi, jos se olisi todellakin totta. Pikku
hiljaa hän alkoi ymmärtää, että siinä tapauksessahan Jeesuksen kärsiminen ja kuole-
ma ristillä avaisivat meille todellakin syntien anteeksiannon ja pääsyn Jumalan rakkau-
den sydämelle asti. Edelleen siinä tapauksessa Jeesuksen kaikki puheet olisivat totta.
Hän olisi todellakin Jumala, kaiken Luoja ja Ylläpitäjä. Silloin elämälle tulisi todellinen
mielekkyys ja tarkoitus yhteydessä Häneen. Edelleen ihmissydäntä raastavaan kuole-
man pelkoon löytyisi todellinen vastaus. Jeesus Kristus olisi kuolemaa väkevämpi ja
kykenisi näin ollen antamaan myös muille iankaikkisen uuden ylösnousemusruumiin.
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Lopulta tuo epäilijäkin tajusi, että ihmisen syvimpiin kysymyksiin ei löydy mitään todel-
lista ratkaisua ilman ylösnousemuksen tosiasiaa. Lopulta hän päätyi siihen, että hänkin
haluaa uskoa ylösnousseeseen Jeesukseen!

Ylösnousemuksen tosiasia ja ylösnousemususko
Kristillinen usko seisoo tai kaatuu Jeesuksen Kristuksen ruumiillisen ylösnousemisen
mukana. Ellei Jeesus noussut haudasta, on uskomme turhaa ja itse asiassa uskovat
kristityt ovat maailman surkuteltavimpia olentoja - niin kuin Paavali asian ilmaisee. Kris-
tillistä uskoa ei kykene pitämään yllä se, että pitäydytään ylösnousemususkoon, vaikk-
ei ylösnousemuksen tosiasiaa olisikaan.

Tänä päivänä on tosin muodikasta puhua uskosta, joka ei tarvitse mitään perusteita,
ikään kuin usko kykenisi luomaan tyhjästä kohteensa. On tietysti lukemattomia tapoja
kuvitella sellaista, mikä ei ole totta ja jopa uskoa näihin harhakuvitelmiinsa, mutta mis-
tään sellaisesta ei kristillisessä uskossa voi eikä saa olla kysymys. Kristillinen usko ei
synnytä uskon kohdetta ylösnoussutta Herraa, vaan ylösnoussut, ja siksi myös läsnä
oleva, elävä Herra herättää jopa epäuskoisissakin sydämissä uskon.

Herra tuo epäuskoiselle mahdollisuuden uskoa
Pääsiäisen tapahtumat kertovat selkeääkin selkeämmin, että ensimmäiset Jeesuksen
ruumiillisen ylösnousemuksen epäilijät ja sen jopa epäuskossa torjuvat olivat Hänen
omat opetuslapsensa. Herra joutui siksi useasti ja eri tavoin, toisistaan poikkeavissa
olosuhteissa osoittamaan heille, että Hän eli ja että Hänen ylösnousemuksensa oli niin
konkreettinen, että Häntä ei vain nähty, vaan Häntä voi koskea, Hän viritteli tulen ja tar-
joili uudessa ylösnousemusruumiissaan, Hän söi omiensa kanssa ja he saattoivat käy-
dä pitkiäkin keskusteluja Hänen kanssaan. Toisaalta Ylösnoussut Jeesus ei ole ylös-
nousemusruumiissaan aikaan ja  paikkaan sidottu.  Hän ilmestyi  lukittujen ovien läpi
opetuslastensa keskelle.

Ylösnousemuksen tosiasia ja Ylösnousseen Herran toiminta herätti lopulta opetuslap-
sissa uskon - jopa kuolemaa uhmaavan uskon, mutta se oli Herran toiminnan tulos.
Evankeliumit on kirjoitettu meitä varten juuri siksi, että niiden totuudellinen ja vastaan-
sanomaton todistusaineisto saisi meidät vakuuttuneeksi Ylösnousseen läsnäolosta ja
sellaiseen yhteyteen elävän Herran kautta, että Hänen elämänsä synnyttää meissä uu-
den elämän.

Kuolema ja opit kuoleman jälkeisyydestä
Kuoleman ongelmaan ei  ole  mitään muuta todellista  ratkaisua kuin se,  että  aidosti
kuollut ihminen, jonka kuolema on myös toteen näytetty ja kestänyt riittävän kauan, jot-
ta epäilyt valekuolleena olemisesta voidaan torjua, nousee ruumiillisesti ylös eikä kos-
kaan sen jälkeen enää kuole. Mikään opetus kuolemanjälkeisyydestä ei nimittäin pois-
ta itse kuolemaa. Ilman kuolleista nousemista ei sitä paitsi ole mitään varmuutta siitä,
että mitään kuoleman jälkeisyyttä on edes olemassa puhumattakaan siitä, että voitai-
siin tietää kuolemanjälkeisyyden luonteesta mitään. Mitkään rajakokemukset tai ruu-
miista poistumiskokemukset eivät nimittäin anna mitään uskottavaa ratakisua itse kuo-
leman kysymykseen. Ainoastaan Jeesuksen ruumiillinen ylösnouseminen tuo vastauk-
sen kuoleman tosiasian edessä. Vain Ylösnousseen opetus kuoleman jälkeisyydestä ja
iankaikkisuuden luonteesta voidaan ottaa vakavasti.

Sielun ja ruumiin pelastus
Tänä päivänä on tosin niitäkin, jotka ajattelevat, että Jeesuksen ruumiillinen ylösnouse-
mus on epäolennainen asia. Eikö sielun pelastuminen ole pääasia. Eräs japanilainen
pastori kertoi minulle tavatessamme eräässä Raamattuun uskovien opiskelijoiden ko-
kouksessa Tokiossa, että hän oli pappina ollessaankin vuosikaudet sivuuttanut ruumiin
ylösnousemuksen ihmeellisen sanoman siitä syystä, että hän oli lukenut Raamattua ja-
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panilaisen  buddhalais-väritteisen  ajattelun  'silmälasein'  ja  tiedostamattaan  tulkinnut
Raamatun kirjaimellisen ylösnousemusopetuksen jollakin lailla kuvaannolliseksi - mikä
vaara on käsittääkseni suuri myös suomalaisella kristityllä.  Hän kertoi, että hänen sil-
mänsä avautuivat vasta sitten, kun hänen seurakuntansa oli rakentamassa hautakam-
miota. Hän joutui kysymään itseltään perustavaa laatua olevan kysymyksen:
"Mikä tehtävä hautakammiolla oikein on?" Ja vasta silloin hänelle selvisi: 'Mutta näistä
tuhkistahan nousevat uudet ylösnousemusruumiit, joten hauta on pyhä paikka, se on
ruumiin osalta Jeesuksen toisen tulon odotushuone, taivaan eteiskammio, josta vie tie
eteenpäin täydelliseen ja loppuun saatettuun pelastukseen.’

Jumala on Jeesuksen ristinkuoleman ja kuolleista nousemisen kautta valmistanut meil-
le ei vain syntien anteeksiantamusta ja iankaikkista elämää, joka alkaa jo täällä ajassa,
vaan myös ruumiin lunastuksen tai niin kuin yhtä hyvin voisimme sanoa ruumiin pelas-
tuksen. Juuri se ruumis, joka kaikessa raihnaisuudessaan on nyt yllämme, on maaksi
muututtuaan nouseva ylös (tai Jeesuksen paluun yhteydessä muuttuva) iankaikkiseksi
uudeksi ruumiiksi, joka on oleva sitten myös pelastuneen sielun iankaikkinen asunto.
Herra on valmistanut meille sekä sielun että ruumiin pelastuksen ja, kun ne molemmat
ovat tulleet yhdeksi, olemme ehjiä, kokonaisia ja kokonaan pelastettuja.

Jeesuksen hauta pyhitti meille haudan. Uskovan kristityn hauta on ruumiin lepopaikka.
Sen ylle pystytetty hautakivi muistuttaa siitä, että Jeesuksen toisen tulon yhteydessä
tästä nousee uusi ruumis, joka yhtyy Jeesuksen kanssa taivaasta tulevaan sieluun sinä
suurena ja ihanana päivän, kun Jeesus palaa toisen kerran tänne maan päälle kootak-
seen omansa Karitsan hääaterialle.   

Usko kirjoitetun sanan perusteella
Jos haluat päästä uskomaan ylösnousseeseen Kristukseen, käy tutkimaan Uuden Tes-
tamentin sanaa avoimin ja ennakkoluulottomin mielin. Herra on mahdollista edelleen
kohdata, koska Hän puhuu omalle tunnollesi Sanansa kautta. Häneltä on mahdollista
saada todisteet siitä, että Sinäkin saat syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän Hänen
yhteydessään - aina lopullista ruumiin ylösnousemusta myöden. 

Pääsiäisaamun tapahtumat
Herran ruumiin temppelin olivat Hänen vihollisensa tuhonneet. He olivat surmanneet
Hänet. Jos se olisi ollut kaiken loppu, ei olisi ollut mitään merkkiä, joka olisi osoittanut
Hänen valtansa ja valtuutuksensa. Jos kuolemalla olisi ollut viimeinen sana, Jeesus oli-
si  jäänyt  vain  suureksi  idealistiksi,  sankarilliseksi  antaumuksessaan  päämäärilleen,
mutta mitään osoitusta siitä, että Hänellä oli valta, ei olisi saatu. Jeesuksen ylösnouse-
mus sinetöi ja teki täydelliseksi ristinkuolemassa saadun voiton synnin syyllisyydestä.

Ylösnousemuksen  aamun  kuvaus  1-18  jakautuu  kahteen  osaan.  Ensimmäisessä
näemme tyhjän haudan 1-10 ja toisessa elävän Herran 11-18. Tässä yhteydessä on
syytä huomauttaa, että meillä ei ole ainoatakaan historiallista kuvausta itse Jeesuksen
ylösnousemuksesta,  sen sijaan useita  ylösnousseesta  Jeesuksesta.  On nimittäin  il-
meistä, että yksikään silmä ei ollut todistamassa sitä, kun Jeesus nousi ja lähti haudas-
ta. Hänen vihollistensa ei annettu sitä nähdä eivätkä Hänen ystävänsä taas Jeesuksen
opetuksista huolimatta odottaneet Häntä takaisin eivätkä siksi myöskään nähneet itse
ylösnousemuksen tapahtumaa.

Tyhjä hauta 1-10
Tapahtumien kulussa varhain aamulla on paljon sellaista, mitä Johannes ei kerro. Kes-
kitymme vain siihen, minkä hän kuvaa. Tapahtumat vyöryivät tuona aamuna nopealla
tempolla ja Johannes kertoo niistä osan.
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Ensiksi Johannes kertoo, miten Maria Magdaleena saapui hyvin varhain aamulla hau-
dalle. ”Oli vielä pimeä.” Koska oli täysi kuun aika, hän ”näki kiven otetuksi pois haudan
suulta”. Muut evankelistat kertovat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta. Pilatushan
oli määrännyt haudan sinetöitäväksi ja roomalaisten sotilaiden vartioitavaksi. Mutta nyt
kuitenkin hauta oli auki. Maria ei ilmeisellä tavalla jäänyt tutkimaan asiaa sen enem-
pää, vaan ryntäsi Pietarin ja Johanneksen luo kertomaan havainnostaan. Emme tiedä,
kuinka pitkästä matkasta oli kyse, mutta toden näköisesti hauta oli varsin lähellä Jeru-
salemia.

Pietari ja Johannes juoksevat
Kuultuaan Maria Magnaleenalta haudan tilasta nämä kaksi miestä lähtivät juoksujalkaa
ottamaan selvää, mitä oikein oli tapahtunut ja mitä se merkitsi. Johannes, joka oli to-
dennäköisesti Pietaria nuorempi, juoksi nopeammin, vaikka Pietarin halu päästä hau-
dalle pian ei varmaankaan ollut vähäisempi kuin Johanneksenkaan. 

”Kurkistaessaan sisään hän näki siellä käärinliinat.” 
Hänen havaintonsa oli siis hiukan enemmän, kuin se mitä Maria oli nähnyt. Sitten Pie-
tarikin saapui perille. Hän ei jäänyt vain ulkopuolelta katselemaan vaan meni suoraan
haudan sisälle:
”Hän näki siellä käärinliinat ja hikiliinan, joka oli ollut Jeesuksen päässä. Se ei ollut yh-
dessä käärinliinojen kanssa, vaan toisessa paikassa eri käärönä.” 
Pietarin käytöksen rohkaisemana Johanneskin astui sisään. Hän ”näki ja uskoi.” 

Sitten Pietari ja Johannes palasivat kotiin, mutta Maria Magdaleena jäi haudalle. Meille
ei kerrota, että hän olisi nähnyt sen, mitä Pietari ja Johannes, vain se, että hän jäi hau-
dalle noiden palattua.

Silminnäkijät
Johanneksen kuvauksessa ylösnousemuksesta pistää silmään yksityiskohtaisuus, mil-
lä hän kertoo siitä, mitä opetuslapset tekivät, näkivät ja millaisen vaikutuksen se heihin
teki. Hän on ilmeisen huolellinen osoittaakseen tapahtumien historiallisen luotettavuu-
den ja todistajien kokemusten alkuperäisyyden toisin kuin muut evankelistat, jotka kes-
kittyvät enemmän itse asiaan kuin sen todisteisiin. 

Kuvatessaan Marian, Johanneksen ja Pietarin silmillään tekemiä havaintoja Johannes
käyttää eri sanoja, jotka kaikki tarkoittavat näkemistä. Maria ”näki kiven otetuksi pois
haudan suulta.” Johannes ”näki siellä käärinliinat.” Pietari ”näki siellä käärinliinat ja hi-
kiliinan,  joka oli  ollut  Jeesuksen päässä. Se ei  ollut  yhdessä käärinliinojen kanssa,
vaan toisessa paikassa eri käärönä.” Ja lopuksi Johannes ”näki ja uskoi.”

Marian näkemisestä käytetään kreikan kielen verbiä  blepo,  joka on aivan tavallinen
verbi näkemisestä. Kun Johannes tuli, pysähtyi haudan suulle ja näki, käytetään myös
tätä tavallista näkemistä tarkoittavaa sanaa. Kun Pietari tuli ja näki, käytetään sanaa
theoreo, joka tarkoittaa paljon enemmän kuin pelkkää näkemistä. Se merkitsee tark-
kaa,  kriittistä  ja  tutkivaa  katselua.  Vaikka Johannes  ei  kerro,  millaisen vaikutuksen
tämä tutkiva katselu Pietariin teki, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö vaikutus olisi ollut
voimakas. Kun Johannes sitten Pietarin rohkaisemana meni sisään ja näki, käytetään
taas aivan toista sanaa eido. Vaikka sanaan sisältyy silmin näkeminen, se merkitsee
aina myös nähdyn käsittämistä ja ymmärtämistä. Kun siis Johannes meni sisään, hän
näki,  ymmärsi ja sen tähden myös uskoi. Älyllinen ymmärtäminen synnytti  hänessä
myös täyden vakuuttuneisuuden.
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Historialliset tosiasiat
Mitä he sitten oikein näkivät? Maria näki kiven vieritettynä pois haudan suulta ja oviau-
kon, jota ei kukaan vartioinut. Johannes näki hiukan enemmän. Hän katsoi sisään asti
ja näki kokoon painuneet käärinliinat juuri siinä paikassa, mihin ruumis oli asetettu ja
samalla tavalla avaamattomina, mutta kuitenkaan sisällä ei enää ollut ruumista. Kun
Pietari meni sisään, hän tutki. Mitä hän näki? Hän näki, että käärinliinat olivat täsmäl-
leen siinä muodossa, mihin ne oli kääritty hajuvoiteilla toisiinsa kiinnittyneinä, mutta ko-
koon painuneena, koska sisältä puuttui ruumis. Liinoja ei siis oltu avattu. Lisäksi hikilii-
na, ”joka oli ollut Jeesuksen päässä”, ”ei ollut yhdessä käärinliinojen kanssa, vaan toi -
sessa paikassa eri käärönä.” Se oli siis edelleen niin käärittynä, kuin se olisi ollut Jee-
suksen pään ympärillä avaamattomana, mutta se oli tyhjä.

Päähän pantu hikiliina ei ollut noissa tuon ajan kalliohaudoissa osa ruumiin käärinliinaa
vaan oma erillinen liinansa. Ruumis sijoitettiin hautaan louhittuun hyllymäiseen ruumis-
syvennykseen niin, että jalat osoittivat suuaukon suuntaan. Ruumissyvennyksessä oli
lievä korotus pään kohdalla. Pään hikiliinat olivat siis erillään pääkorotuksen kohdalla.
Pietari havaitsi, että kukaan ei ollut koskenut käärinliinoihin eikä hikiliinaan. Ne olivat
täsmälleen paikalla, johon ne oli jätetty Jeesuksen hautaamisen yhteydessä. Liinoja ei
oltu avattu eikä niitä oltu sotkettu. Liinat ja hajuvoiteet olivat paikallaan sanoin kuin
pään hikiliinakin, juuri niin kuin Jeesuksen ruumis olisi ollut niiden sisällä, mutta liinat
olivat tyhjät. 

Todisteet vakuuttivat
Johannes astui hautaan ja hänkin näki ja nyt myös ymmärsi, mistä oli kysymys. Ku-
kaan ei ollut hautaa sotkenut. Yksikään väkivaltainen käsi ei ollut liinoihin koskenut tai
repinyt niitä auki. Ne olivat juuri niin kuin Joosef Arimatialainen ja Nikodeemus olivat ne
jättäneet. Eivät edes Jeesusta rakastavienkaan kädet olleet koskeneet niihin. Johan-
nes näki ja uskoi. Hänen Herransa ei ollut siellä. Hän oli noussut ylös!

Meidän on syytä muistaa, että he eivät vielä olleet nähneet Jeesusta. Jeesus ei ollut
vielä ilmestynyt heille, vaan heidän vakuuttumisensa tästä ihmeestä perustui  siihen,
että kivi oli vieritetty pois ja käärinliinat olivat koskemattomina paikoillaan. Hauta oli tyh-
jä. Hän oli lähtenyt siitä ulos. Ylösnousemus oli totta!

Kirkko seisoo tai kaatuu ylösnousemuksen varassa
Tässä on kristinuskon keskus ja sydän. Jos kiellämme sen, meillä ei ole enää mitään
kristinuskoa. Tosiasia, että on olemassa kristillinen kirkko, perustuu siihen, minkä Jo-
hannes näki ja uskoi. Enkeli ei vierittänyt kiveä pois sitä varten, että Jeesus olisi pääs-
syt sieltä ulos, vaan sitä varten, että me näkisimme, että Hän ei ole enää haudassa.
Herra oli noussut ja poistunut haudasta käärinliinoja sekoittamatta ennen kuin enkelit
vierittivät kiven pois. Johannes näki, ymmärsi, tajusi näkemänsä merkityksen ja siksi
hän uskoi.

”He eivät näet vielä ymmärtäneet, että Raamatun mukaan hän oli nouseva kuolleista.” 
Lisäyksellään Johannes myöntää sen, että Jeesuksen opetus ja Vanhan testamentin
todistus, jonka Jeesus heille oli myös ylösnousemuksen osalta antanut, ei ollut kos-
kaan mennyt heidän ymmärrykseensä ja sydämeensä asti. Heillä olisi Raamatun todis-
tuksen perusteella  ollut  riittävästi  syytä uskoa,  mutta  kun he olivat  epäonnistuneet,
Herra tarjosi  heille  uudet  näkyvät  todisteet  omasta ruumiillisesta ylösnousemukses-
taan. Tänään meillä on moninkertainen todistusaineisto ja mahdollisuus ymmärtää ja
uskoa ylösnousemuksen tosiasia.

Tämä huomautus sisältää myös sen tosiasian, että vaikka Pietari ja Johannes uskoivat
Jeesuksen ylösnousemuksen tapahtuneen,  he eivät  ymmärtäneet  vielä  tapahtuman
luonnetta eivätkä sen merkitystä. Näiden molempien ymmärtämiseen tarvitaan oikea
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Raamatun ilmoituksen kokonaisuuden käsittäminen. Myöhemmin ilmestyessään Jee-
sus avasikin heidän ymmärryksensä kirjoituksista käsin tajuamaan ylösnousemuksen
mullistavan  merkityksen  pelastuksellemme  ja  koko  Jumalan  pelastussuunnitelmalle
maailmassa.

Elävä Herra 11-18
Ylösnoussut Herra ilmestyy Maria Magdaleenalle. Näemme Marian kolmessa eri suh-
teessa.  Ensin yksin  jakeessa 11,  sitten enkelien kanssa 12-13 ja lopuksi  Herransa
kanssa 14-17.

Maria yksin 11
”Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki.”
Maria seisoi avoimen haudan ulkopuolella itkemässä. Pietari ja Johannes eivät näytä
pysähtyneen hänen kohdallaan kertomaan havaitsemaansa. Pysähdys olisi ollut Ma-
rialle avuksi, mutta toisaalta heidän kiireensä muiden opetuslastenkin luo oli ymmärret-
tävä. 

Maria jäi haudalle ja hän jäi nimen omaan itkemään. Kreikan sana tarkoittaa oikeas-
taan huokailemaan. Eivät vain kyyneleet vuotaneet hänen silmistään vaan hänen su-
runsa purkautui myös itkun puuskiksi. Mutta ”näin itkiessään hän kurkisti hautaan”. Pie-
tari ja Johannes olivat tulleet haudasta ja nyt Maria halusi itsekin nähdä. 

Meidän on syytä muistaa, kuka Maria Magdaleena oli. Jeesus oli vapauttanut hänet
seitsemästä riivaajasta. Mutta hän oli menettänyt Vapauttajansa. Hän oli nähnyt, miten
Jeesus lyötiin ristille. Hän oli viipynyt ristin juurella pitempään kuin kukaan muu. Muista
evankeliumeista näemme, että hän oli viipynyt ensimmäisen yönkin haudalla. Hän oli
ensimmäisenä haudalla sapatin jälkeen, sillä Hänen Vapauttajansa oli ollut koko sapa-
tinkin haudassaan. 

Enkelien kanssa 12-13
Katsahtaessaan hautaan - nyt käytetään samaa sanaa kuin Pietarinkin näkemisestä -
”hän näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istumassa siinä, missä Jeesuksen ruumis
oli maannut, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa.” Hän tiesi, että ruumis oli ka-
donnut, mutta hän huomasi, että haudassa istui kaksi enkeliä.

”Nämä sanoivat hänelle: ’Nainen, mitä itket?’ Hän sanoi heille: ’Ovat ottaneet pois mi-
nun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet’."
Kertoessaan asiaa opetuslapsilleen Maria oli  käyttänyt Jeesuksesta nimitystä Herra.
Nyt hän käytti ilmaisua Herrani, minun oma Herrani. Marialle Jeesus oli kuollut, mutta
silti Hän oli hänen Herransa. Maria oli uskollinen Herralleen kuolemaan asti, niin vielä
kuoleman jälkeenkin. Hän oli  menettänyt hänet vapauttaneen Herran, jonka kanssa
hän oli saanut elää ja vaeltaa, joina Hän oli ollut hänen Herransa. Nyt hänen Herransa
oli kuollut ja jopa Hänen kuollut ruumiinsakin oli viety häneltä. Mutta edelleen Jeesus
oli Marialle minun Herrani. Marian rakkaus ja uskollisuus oli syvää.
”Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."
 

Maria ja Herra 14-18
”Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen seisovan siinä, mutta ei
tiennyt, että se oli Jeesus.”
Enkelit eivät vastanneet mitään Marian valitukseen ja sitten hän kääntyi ja näki taka-
naan Erään. Hämmästyneenä ja tutkien hän katsoi Jeesukseen, mutta ei tunnistanut
Häntä. Silloin Herra puhutteli Mariaa. Ensin Hän kysyi saman kysymyksen kuin enkelit-
kin:
"Nainen, mitä itket? Ketä etsit?"
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Aluksi Jeesus oli Marialle vain mies, joka seisoi siinä ja esitti hänelle kysymyksiä. Mies
oli kyllä hyvin ymmärtäväinen, koska Hän tajusi hänen itkiessään siinä haudalla etsivän
jotain.

”Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: ’Herra, jos sinä olet kantanut hänet
pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet’." 
Marian käyttämä nimitys ”herra” oli normaali kohtelias puhuttelumuoto. Hänen sanansa
kuvaavat lojaalin rakkauden syvyyttä. Vaikka Maria olisi ollut kuinka voimakas ja terve
nainen, hän tuskin olisi kyennet yksin kantamaan kuollutta miestä. Mutta rakkaus on
valmis tekemään sellaistakin, mikä on vaikeaa. Hän oli  valmis kantamaan Herransa
ruumiin turvaan.

Silloin Herra sanoi: ”Maria”. Tätä sanaa en kuvittelekaan kykeneväni sanomaan, niin
kuin Jeesus sen sanoi. Mutta on mahdollista lausua ihmisen nimi niin, että se herättää
eloon kaikki menneisyyden muistot ja paljastaa kaiken sen, mikä on sisimmässä kaik-
kein rakkainta. Tämän Jeesus teki sanomalla ”Maria”.

Silloin Maria sanoi ”Rabbuuni.” Se voitaisiin kääntää ”minun Mestarini”, mutta Johan-
nes kertoo yksityiskohtaisesti, mitä sana tarkoitti  Marialle: "Rabbuuni!" (tämä merkit-
see: "Opettajani"). 
Sana paljastaa, että Maria ei vielä ollenkaan tajunnut sen suuren tapahtuman merkitys-
tä, jonka todistajaksi hän oli päässyt. Hän lähestyi Jeesusta tarttuakseen Häneen.

Jeesuksen sanat Marialle olivat merkittävät:
"Älä koske minuun, sillä minä en ole vielä noussut Isäni luo. Mene veljieni luo ja sano
heille, että minä nousen minun Isäni luo ja teidän Isänne luo, minun Jumalani luo ja tei-
dän Jumalanne luo."
Kreikan kielen ilmaus olisi parempi kääntää ”älä tarraudu minuun” kuin ”älä koskee mi-
nuun”. Jeesus tarkoitti kiellollaan sitä, että Marian suhde Jeesukseen ei voisi olla enää
samanlainen kuin ennen. "Älä yritä tarrautua minuun, en ole vielä mennyt Isän luo".
Uusi lopullinen suhde ei voinut toteutua ennen kuin vasta Pyhän Hengen vuodattami-
sen jälkeen helluntaina. Marian itku johtui siitä, että hän oli menettänyt Jeesuksen sel-
laisen läheisyyden, jossa Jeesusta voi koskettaa. Jeesus kertoi, että edessä olisi aivan
uusi ja paljon syvempi suhde. Vielä Jeesus ei ollut Isän luona, mutta kun se tapahtuisi,
Maria  pääsisi  suunnattomasti  syvempään yhteyteen Hänen kanssaan kuin se,  mitä
hän koskaan Herran lihan päivänä oli voinut kokea.

”Mene veljieni luo ja sano heille, että minä nousen minun Isäni luo ja teidän Isänne luo,
minun Jumalani luo ja teidän Jumalanne luo."
Maria sai tehtävän viedä opetuslapsille viestin Jeesukselta.  Tehtävänantoon sisältyy
syvän rakkauden ilmaisu näitä kohtaan. Herra kutsuu omiaan ”veljikseen” ja selittää
syyn: ”Minun Isäni on teidän Isänne, minun Jumalani on teidän Jumalanne.” Jeesuksen
ristin ja ylösnousemuksen voiton perusteella Herran omien suhde Isään oli nyt muuttu-
nut yhtä läheiseksi kuin Jeesuksen suhde Isäänsä. Jeesuksen Isä on Hänen omiensa
Isä. Jeesuksen Jumala on Hänen omiensa Jumala.

”Magdalan Maria meni opetuslasten luo ja ilmoitti heille: ’Minä olen nähnyt Herran’, ja
että Herra oli sanonut hänelle näin.”

Jeesuksen viesti opetuslapsille ei kuitenkaan ollut se, että Jeesus on noussut kuolleis-
ta. Sen he jo tiesivät. Maria sai kertoa heille, että Jeesus olisi nouseva taivaaseen Isän
luo. Maria suoritti myös saamansa tehtävän uskollisena nyt elävälle Herralleen. Hauta
on tyhjä, mutta Herra elää!
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Itoo kuolinvuoteella
Oli vuoden 1995 helmikuu. Minulle rakas pastori Ei’ichi Itoo oli sairaalassa viimeisillään
syöpää sairastaen. Seinälle vuoteensa yläpuolelle hän oli kiinnittänyt tekstin: ”En minä
kuole, vaan elän ja julistan Herran tekoja!” (Ps. 118:17) Pois nukkumistaan edeltävänä
päivänä, häneltä kysyttiin, olisiko vielä joku jonka hän haluaisi tavata täällä ajassa, kun
monet olivat käyneet häntä hyvästelemässä potilashuoneessa. Hän vastasi: ”Haluaisin
nähdä vielä lähetyssaarnaaja Pihkalan lapset.” Hän tiesi, että kaksosemme Asako ja
Tomio olivat silloin Japanissa vapaaehtoistyössä ja juuri  silloin avustamassa Koben
suuren maanjäristyksen uhreja. Sana tavoitti heidät ja niin se ehtivät samana päivänä
hänen vuoteensa äärelle. Tervehdyksen jälkeen pastori  Itoo alkoi rukoilla ja siunata
näitä kaksosia, jotka hän oli siunannut myös het heidän synnyttyään Japanissa vuonna
1975. Mutta voimat olivat niin vähissä, että kesken rukouksen pastori nukahti.

Seuraavana päivänä kristitty lääkäri Ooshima sattui olemaan hänen vuoteensa vierellä,
kun hän yhtäkkiä nosti molemmat kätensä ylös ja hymyili taivaallisella hymyllä. Selvästi
hän näytti näkevän rajan toiselle puolelle. Sitten hänen kätensä putosivat alas ja hänen
matkansa ajassa oli päättynyt. Hän oli saanut 15 vuotiaasta asti vaeltaa sen Herran va-
lossa, joka oli ylösnousemuksellaan kukistanut kuoleman vallan. Nyt hän sai elävänä
siirtyä julistamaan Herran ylistettäviä tekoja kirkkauden valtakuntaan. Evankeliumin ju-
listajasta tuli ylösnousseen Herran ylistäjä.  

Tee johtopäätökset Jeesuksen ylösnousemuksesta
Koska Jeesus on noussut kuolleista, niin Hän elää tänään. Jos haluat päästä täyteen
varmuuteen siitä, että Hän elää, tartu Uuteen Testamenttiin ja lue sitä niin, että annat
sen sanan osua suoraan sydämeesi. Ennemmin tai myöhemmin tajuat, että juuri Raa-
matun sanan kautta elävä Herra Jeesus kutsuu Sinua luokseen. Voi olla, että tekee ki-
peää, kun Hänen sanansa paljastavat myös totuuden Sinusta. Tajuat, millainen on oma
sydämesi. Mutta samalla alat myös nähdä, että ei ole ketään toista, joka voi Sinut pe-
lastaa kuin ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Kun sen tajuat, saat huutaa Häntä avuk-
sesi ja saat myös kokea, että Hän vapauttaa Sinut synnin ja pimeyden ja kuoleman
vallasta. Ylösnoussut Herra voi ja tahtoo pelastaa Sinut! 

Jos olet jo päässyt maistamaan jotain Hänen ylösnousemuselämästään, Herra kutsuu
Sinua yhä syvenevään tuntemiseensa. Hän kutsuu Sinua nimeltä ja antaa Sinulle uu-
den tehtävän. Saat lähteä kertomaan hyvää uutista Hänestä muillekin!
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