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PÄÄSIÄISAAMUNA

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka: Jerusalem
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Jeesus oli kuollut ja haudattu pitkäperjantaina. Sen jälkeen oli sapatti eli lauantai,
jolloin ei saanut tehdä mitään. Mutta nyt oli viikon 1. päivän aamu eli sunnuntai
aamu, nykyinen pääsiäisaamu.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Kärsimysviikolla Jeesusta seurasi myös joukko galilealaisia naisia, naisia, jotka olivat
tavalla tai toisella liittyneet Jeesuksen kannattajiin ja ystäviin/tukijoihin. He
seurasivat ristiinnaulitsemista ristin juurella. Jotkut heistä seurasivat myös Jeesuksen
hautaamista. Kun miehet pelkäsivät juutalaisten vihaa ja pysyttelivät piilossa, joukko
naisia lähti pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalle voidellakseen hänen ruumiinsa
hyvänhajuisilla voiteilla. Tässä muutama sana naisista, joita mainitaan nimeltä
pääsiäiskertomusten yhteydessä:
Maria, Jeesuksen äiti, oli ristin juurella, mutta häntä ei erikseen mainita
pääsiäisaamun kertomuksissa.
Maria Magdaleena oli kotoisin Magdalasta. Jeesus oli ajanut hänestä ulos seitsemän
riivaajaa (Mark. 16:9) ja Maria M. oli siitä asti palvellut Jeesusta.
Salome, Sebedeuksen poikien = opetuslasten Jaakob ja Johannes, äiti, joka oli
mahdollisesti Jeesuksen äidin, Marian, sisar.
Maria, Jaakobin (=opetuslapsi) äiti, Kloopaan (=Alfeuksen) vaimo
Johanna, Herodeksen taloudenhoitajan Kuusaan vaimo
Susanna (Johannasta ja Susannasta mainitaan, että he palvelivat Jeesusta
varoillansa.)
2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Matt. 28:1–8
Mutta kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu oli valkenemassa,
tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Katso, tapahtui suuri
maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ovelta ja
istui sille. Hän oli näöltään kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkoiset kuin
lumi. Häntä pelästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi.
Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te pelätkö; sillä minä tiedän
teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Hän ei ole täällä, sillä hän on noussut
ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa Herra on maannut. Menkää
kiireesti ja sanokaa hänen opetuslapsilleen, että hän on noussut kuolleista. Katso,
hän menee edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, olen sen teille
sanonut." He menivät kiireesti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten ja juoksivat
viemään sanaa hänen opetuslapsilleen.
Mark. 16:1–8

Sapatin mentyä ohi ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, sekä Salome
hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan hänet. Ani varhain viikon
ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle, auringon noustessa ja sanoivat toisilleen:
"Kuka vierittää meille kiven haudan ovelta?" Kohotettuaan katseensa he näkivät
kiven poisvieritetyksi, se oli näet hyvin suuri.
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Mentyään sisälle hautaan he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella puettuna
pitkään, valkoiseen vaatteeseen, ja pelästyivät suuresti. Mutta hän sanoi heille:
"Älkää pelästykö, te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hänet on
herätetty kuolleista, hän ei ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat.
Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen ja Pietarille: 'Hän menee teidän
edellänne Galileaan, siellä näette hänet, kuten hän teille sanoi.'" He tulivat ulos
nopeasti ja pakenivat haudalta, sillä he vapisivat järkyttyneinä eivätkä sanoneet
kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.
Luuk. 24:1–8

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä he ja eräitä muita naisia tuli hyvin varhain
haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. He huomasivat kiven
vieritetyksi pois haudalta. He menivät sisälle, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen
ruumista.
Tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään
säteilevissä vaatteissa. He pelästyivät ja kumartuivat kasvoilleen maahan. Miehet
sanoivat heille: "Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on
noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen:
'Ihmisen Poika pitää antaa syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulita ja kolmantena
päivänä hän on nouseva ylös.'" He muistivat hänen sanansa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jeesus oli noussut ylös kuolleista! Kristuksen ylösnouseminen takaa meidän
lunastuksemme ja ylösnousemisemme.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Köyhät paimenet saivat ensimmäisenä kuulla enkelin kertomana ilosanoman: Teille
on syntynyt Vapahtaja! Nyt Jumala valitsi naiset, joille enkeli kertoi ensimmäiseksi
ilosanoman: Hän on noussut ylös!
5. Opeteltava Raamatun lause
”Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös” Matt. 28:6
6. Lauluehdotus
Lensi maahan enkeli joutuisampi tuulta. (UVK 88)
Sanat säk. 1–3 Jaakko Haavio 1961. säk. 4 Niilo Rauhala 1979.
Sävel Kaarlo Voipio 1960
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