
 

 

 

 

Minun asiastani on kyse juuri pääsiäisenä 

Tunnet ehkä sadun Prinsessa Ruususesta. Sadussa kerrotaan 

kuinka vanhemmille syntyy ihana lapsi, jolle vanhemmat 

tahtovat antaa kaikkein parasta mitä vain lapselle voi antaa. 

Monien eri vaiheiden jälkeen Prinsessa Ruusunen nukahti 

100 vuoden uneen josta hänet sitten herätti prinssin 

suudelma. 

Puhumme monesti ruususen unesta. Mitä sinulle tulee 

mieleen sanoista ruususen uni. Minä ajattelen nyt, että 

ihminen nukkuu ruususen unta silloin, kun hän elää 

haavemaailmassaan ja kieltäytyy katsomasta todellisuutta. 

Kun torjumme vaikeudet ja haluamme elää viattomassa 

tilassa tietämättä ikävistä asioista mitään, nukumme 

ruususen unta.  

Tällainen olotila voi vallita monienkin erilaisten asioiden 

yhteydessä. Voiko  meillä olla myös suhteessa Jumalaan 

tällainen ruususen uni? Näin on silloin kun me ajattelemme 

olevamme puhtaita ja viattomia emmekä siksi tarvitse 

elämässään mitään muutosta ja kun ajattelemme 

hallitsevamme elämäämme. 

Ruususen uneen ei tarvitse eikä ole hyvä jäädä. Satu antaa 

meille toivon paremmasta. On olemassa kirousta 

voimakkaampi asia.  

Se on rakkaus. Rakkaus voi herättää meidät. Rakkauden 

avulla voimme päästä vaikeuksien yli ja astua 

haavemaailmasta todellisuuteen. Rakkaus hyväksyy meidät 

haavoittuneina ja epätäydellisinä ihmisinä. Vaikka 

elämämme on pysähtynyt, rakkaus sulkee meidät syliinsä.  

Sadut ovat satuja eikä tällaista rakkautta kai voi mistään 

löytää? Kyllä voi. Sellainen rakkaus löytyy Jumalan luota. 

Hän rakastaa sinua kaikesta huolimatta. Hän haluaa herättää 

sinut kuoleman unesta todelliseen elämään.  



 

 

 

Jeesuksen nouseminen kuolleista ei ole merkittävä asia vain 

siksi, että siinä on tapahtunut suuri ihme. Sen merkityksen 

tajuamme silloin, kun uskomme että juuri tässä 

tapahtumassa on kyse minun asiastani – siinä on  avautunut 

minullekin tie kuolemasta elämään.  

Pääsiäisessä on kyse sinun ja minun – meidän asiasta. Juuri 

siinä, että Jeesus kuoli ja heräsi kuolleista, toteutuu 

minunkin vapautumiseni lopullisesta kuolemasta.  

Kuolema ei ole  kristityn ihmisen matkan pää. Kuolema ei 

olekaan tyhjiin raukeaminen tai ikään kuin savun 

haihtuminen. Se on portti katoamattomaan elämään, jonka 

Jeesus omilleen lahjoittaa.  

Ylösnousemus ei ole jokin haavekuva tai haaveuni. Se ei ole 

ruususen uni vaan jokaisen ihmisen oikeus Jeesuksen 

ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen tähden. 

Kristus nousi kuolleista - kuolemalla kuoleman voitti ja 

haudoissa oleville elämän voitti. 

 

Kristus on ylösnoussut! 

 

Reijo Moilanen 


