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Rakkaat sisaret ja veljet,
kun nyt rohkenin aloittaa pääsiäiskirjeeni Baijerin evankelis-luterilaisen seurakunnan
jäsenille tällä puhuttelulla, niin teen sen nyt sitäkin suuremmalla vakaumuksella,
näissä ainutkertaisissa olosuhteissa, joiden vallitessa juhlimme pääsiäistä tänä
vuonna. ”Jeesus on noussut kuolleista” on viestimme teille tänään, niin kuin joka
vuosi pääsiäisen aikaan. Kuitenkaan emme voi tänä vuonna, kuten meille on ollut
tähän saakka tuttua ja rakasta, viettää juhlallista pääsiäisjumalanpalvelusta
kirkoissamme. Tämä aiheuttaa meille suurta surua. Mutta se on tarpeen, jotta emme
aiheuttaisi vaaraa juuri kaikkein haavoittuvaisimpien ihmisten terveydelle ja
hengelle. Muutoin toimisimme omien oppiemme vastaisesti.
Tämä ei kuitenkaan vähennä pääsiäisen suomaa riemua – aivan päinvastoin. Monet
tulevat huomaamaan, että voimme kokea pääsiäisen sanoman erityisen voimakkaana
juuri näiden erityisten olosuhteiden vallitessa. Koska kaikkialla maassamme olemme
päässeet nauttimaan monimuotoisesta ja luovasta viestinnästä ja kontakteista, sekä
kokemaan jumalanpalveluksen iloa tuovan yhteisöllisyyden ilman tartunnan
aiheuttamaa vaaraa. Näin on varsinkin, koska pääsiäisen viestillä on juuri nyt
erityisen vahva voima – tilanteessa, jossa monilla on pelkoja ja he kokevat
taloudellisen tulevaisuutensa olevan vaakalaudalla. Näitä huolia ei voi noin vain pois
pyyhkiä. Ilman pitkääperjantaita ei ole pääsiäistä. Pääsiäisen suoma ilo ei ole
sellainen riemu, joka saa meidät pariksi päiväksi unohtamaan elämän tuoman
kärsimyksen ja kivun. Vaan pääsiäisen suoma riemu on siksi niin syvälle juurtuvaa
iloa, koska se tuntee pelon, kivun ja kuoleman – mutta tuntee myös niiden
voittamisen.
Jeesuksen kahden opetuslapsen tarina on tullut minulle tänä pääsiäisenä erityisen
tärkeäksi. Tarina niistä kahdesta, jotka Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen,
kuultuaan tyhjää hautaan koskevat musertavat uutiset, jättivät taakseen Jerusalemin
ja lähtivät kulkemaan kohti Emmausta. Aivan kuten mekin tänä päivänä joudumme
tekemään, hekin kulkivat vain kahdestaan. Heidän maailmansa oli juuri sortunut.
Miltä elämä tulee nyt näyttämään katastrofin jälkeen, siitä heillä ei ole vielä
aavistustakaan. Palaako elämä takaisin vanhoille raiteilleen? Sitä he eivät tiedä.
Sitten yhtäkkiä ilmestyy tielle kolmas henkilö, joka ei ilmeisesti tunne
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kontaktikieltosääntöjä, ja esittää heille kysymyksiä ja kuuntelee heitä ennen kuin
puhuu. Myöhemmin sanovat ne kaksi muuta, että hänen seurassaan ”sydän hehkui
innosta”. He eivät tunnista Jeesusta, eivät näe kuka hän on, mutta he tuntevat, että
hänen kanssaan Jumala kulki heidän mukanaan. Ja silloin he huomaavat: ikuiseen
kuoleman kontaktikieltoon ristiinnaulittu Jeesus elää ja kulkee heidän kanssaan.
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Toivon, että tekin tunnette ylösnousseen läsnäolon, kuten tunsivat opetuslapset
keskenään pääsiäisenä. Tätä toivon teille tänä pääsiäisjuhlana 2020, pääsiäisenä jota
emme tule unohtamaan. Ehkä sytytätte vain kynttilän palamaan ja antaudutte
tuolle ajatukselle. Pääsiäisen valo muistuttaa meitä sisimmässämme Jumalan
rakkaudesta, joka on vahvempi kuin ihmisten väliset kontaktirajoitukset. Juuri tuo
näkyy niissä monissa rakkaudenosoituksissa, joita nyt toisillemme jaamme.
Kaikki nämä rakkaudenosoitukset, joita ihmiset täällä meidän maassamme ja sen
rajojen yli toisilleen jakavat, herättävät minussa syvän luottamuksen, että kun kriisi
on ohi, tämä aika ei heikentänyt meitä, vaan kriisi on tehnyt meistä entistä
vahvempia. Uskossa, toivossa ja rakkaudessa voimme julistaa toisillemme: Kristus on
ylösnoussut!
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