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K R I S T U 'S N O U S I K U 'O L L E IS TA 
Suomen ensimmäisen arkkipiispan, sittemmin Pietarin metropoliitan 

Antonin (t 1912) pääsiäistervehdys. 

Toivotan teille kaikkea sitä ylevää, valoisaa, puhdasta ja 
kuolematonta, minkä Ylösnoussut Kristus meille antaa. Hän 
on rauhamme. Hän on valo, totuus, kauneus, elämä, kuolemat
tomuutemme. Eläköön teissä aina Kristus, meidän Herramme, 
näitten ominaisuuksiensa kautta. Sielu, joka elää Kristuksessa, 
on aina rauhallinen ja iloinen, olkoot sen maalliset olosuhteet 
millaisia tahansa. Kallein Kristuksessa on se, että Hän on Elä
mä. Elää merkitsee, että saa olla yhteydessä rakkautensa koh
teeseen, ilonsa aiheuttajan kanssa. Se ei ole elämää, mikä tä
nään on, mutta huomenna lakkaa olemasta. Se ei ole elämää, 
mistä puuttuu ilo. Näin ollen elämän täytyy ehdottomasti olla 
kuolematonta ja iloa täynnä olevaa elämää. Ylösnoussut Kris
tus antaa meille käsityksen tällaisesta elämästä, joten vielä 
kerran ilomielin lausun: "Kristus nousi kuolleista". 

Pyhä Gregorios Teologi 

Tänään on pelastus tullut 
näkyväiselle sekä näkymättö
mälle maailmalle: Kristus on 
noussut k;uolleista, nouskaa 
tekin Hänen kanssaan. Kris
tus on kohonnut kunniaansa, 
kohotkaa tekin. Kristus on 

astunut ulos haudasta, vapau
tukaa tekin synnin kahleista. 
Tuonelan portit avautuvat. 
Kuolema on mitättömäksi 
tehty. Vanha Aadam syrjäyte
tään, uusi astuu esiin. "Joka 
Kristuksessa on, on uusi luo
mus" (2 Kor. 5:17f, uudistu
kaa tekin. 



P lH I TT Ä J Ä S E RA F I M SA R O 'V ll AINE N 
(Jatkoa) 

. Pyhittäj� Serafim sai kokea ihmeellisiä näkyjä. Erityisesti
N_ei�syt Mana, Jumalansynnyttäjä, jota pyhittäjä syvästä kun
mmtuksesta kutsui Taivaan Kuningattareksi "Kaikkien Ilojen 
Ilo�si",. ilmestri hänelle useita kertoja joko yksinään tai apos
tollen Ja pyhien seurassa. Pyhittäjä korosti alinomaan että 
juuri Herran Äiti on ollut kaikkien hänen toimintojen;a al
kuunpanija ja elämänsä ohjaaja. Viimeisen kerran Taivaan 
Kuningatar ilmestyi hänelle varhain aamulla maaliskuun 25 
p�ivän� �832. __ P;yhittäjä tiesi odottaa tätä tapahtumaa ja niin 
han entyisesta Johdatuksesta kutsui erään Divejevon luostarin 
sisarista, nunna Eudoksian luokseen antaakseen hänen olla 
läsnä tässä tilaisuudessa. Nunna Eudoksia on sitten kertonut 
Divejevon luostarin kronikassa kokemuksistaan seuraavaan ta
paan: 

Kun tulin Saroviin tervehti isämme minua sanoen: "Kas 
odotin sinua jo, minun iloni. Jospa tietäisit, mikä armo meitä 
tänään odottaa". "Olenko ansainnut tätä armoa?" kysyin. 
"Vaikka et olisikaan, olen rukoillut Herraa ja Hänen pyhää 
Äitiään, että tulisit osalliseksi tästä ylimaallisesta riemusta. 
Älä siis pelkää, lue rukousta 'Iloitse, Jumalan Äiti', sillä me 
odotamme Taivaan Kuningattaren vierailua." 

Sitten hän puki ylleni viittansa ja alkoi rukoilla. En osaa 
sanoa, kuinka kauan rukoilimme. Sitten hän toisti "Älä vain 
pelkää, pidä minusta kiinni. Katso, Herran armo laskeutuu 
päällemme". Samassa kuulin ikäänkuin tuuli olisi humissut 
puiden latvoissa ja kirkkolaulun tapaista alkoi jostakin kan
tautua. Äkkiä koko kelja oli täynnä häikäisevää valoa ja hie
noa tuoksua. Näin pyhittäjän heittäytyvän maahan ja kohot
tavan kätensä. Hän lausahti: "Oi Jumalan Äiti! Oi Puhtain 
Neitsyt"! Keljaan astui ensin kaksi enkeliä kirkkaissa vaat
teissa kukkivat oksat kädessään ja heidän jäljessään Jumalan
synnyttäjä pyhien Johannes Kastajan ja Johannes Teologin 
seurassa. Heidän mukanaan oli vielä kaksitoista neitsyttä hoh
tavissa viitoissa, seppeleet päässä. Isä Serafimin kelja tuntui 
suurenevan, seinät ikäänkuin väistyivät, niin että kaikki sopi
vat sisään. Aurinkoa kirkkaamman valon häikäisemänä ja pe
losta vavisten kaaduin maahan. Kuulin kuinka Taivaan Ku
ningatar ystävällisesti keskusteli isä Serafimin kanssa, mutta 
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PÄÄSIÄISKANONI 
Ylösnousemisen päivä! Ih

miset kirkastukaamme! Nyt 
on pääsiäinen, Herran pääsiäi
nen. Sillä Kristus, meidän Ju
malamme, saattoi kuolemasta 
elämään ja maasta taivaaseen 
meidät, jotka voittovirttä vei
saamme. 

Näin alkaa pyhän Johannes 
Damaskolaisen sepittämä pää
siäiskanoni, jonka kuulemme 
pääsiäisyönä toimitettavassa 
varhaisaamu palveluksessa. Tä
mä syvällinen ja sisältörikas 
r17:�?elm�-- s_f!-.� meidät eläyty
maan paasiaistapahtumiin ja 
auttaa meitä arvostamaan 
merkityksen, mikä Kristuksen 
ylösnousemisella on pelastuk
sellemme. Kanonissa Jeesuk
sen kuolleista nouseminen 
mainitaan olevan kaikkien 
ylevien henkisten ilojen aihee
na, se on pelastuksemme pe
rusta, uskomme vahvistus, 
kuolemattomuuden tae. Eikä 
se koske yksinomaan meidän 
pelastustamme, vaan Kristuk
sen saavuttama voitto kuole
masta on osoittautunut mer
kitykselliseksi myöskin tai-

vaalle ja siellä oleville pyhille, 
samoin kuin koko luomakun
nalle, vieläpä tuonelassa van
keina olleille, jotka ylösnous
sut Kristus on vapauttanut 
kahleista. Pyhän riemun in
noittamana runoilija kutsuu 
juhlan viettoon. Maan päällä 
olevia ihmisiä hän kehoittaa 
puhdistamaan tunteensa, 
täyttymään hengellisellä va
lolla, näkemään Kristuksen 
joka säteilee ylösnousemisens� 
lähestymätöntä valoa, nautti
maan uutta juomaa, uutta 
viinipuun hedelmää uusissa 
pidoissa Kristuksen valtakun
nassa ja riemuiten ylistämään 
tämän kaiken alkuunpanijaa, 
ainoata siunattua ja suuresti 
ylistettyä Jumalaa. Hän pu
huttelee myöskin koko maail
maa, taivasta ja maata, koko 
luomakuntaa ja huudahtaa: 
"Taivaat oikein riemuitkoot, 
maa iloitkoon ja koko maail
ma, näkyväinen sekä näkymä
tön, viettäköön juhlaa, sillä 
Kristus, iankaikkinen ilo nou
si kuolleista". Runoilija ajat
telee maan alimmissa paikois-

en voinut käsittää heidän sanojaan. Sain selville ainoastaan 
13:�see1y "Pian olet ��eya ka1;1ssamme, sinä uskollinen ystävä
m . Sitten Herran Aiti astm luokseni, otti minua kädestäni 
ja sanoi: "Nouse, älä pelkää. Katso nämä neitsyeet ovat kuten 
sinäkin luopuneet kaikesta maan päällä seuratakseen minun 
Poikaani. Kaikki he saivat kärsiä Poikani tähden. Mutta mi
tään ei ole muuttunut siitä lähtien. Jos he kärsivät näkyväi
sesti, niin nyt. on paljon niitä, jotka kärsivät sydämen sisim
mässä. Sinä voit keskustella heidän kanssaan". Ja niin kukin 
heistä mainitsi minulle nimensä ja kertoi elämästään. 

(Jatkuu) 
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nan 'l'estamentin vankeja ja 
sanoo: "Tuonelan kahleisi�n 
teljetyt nähtyänsä äärettöman 
Iaupautesi riensivät iloisin as
kelin vaikeutta kohti ja ylisti
vät iankaikkista pääsiäistä". 
Hengen silmin runoilija tar
kastelee tätä yleistä riemua, 
jossa taivas ja maa, .�oko Ju
malan seurakunta, mm maan 
päällä taisteleva kuin �yö�
kin taivaissa oleva, enkellt Ja 
pyhät kaikkipyhän Jumalan 
Äidin johdolla viet�ää j�hl_�a
ja veisaa ylistysta. Taman 
näyn hän esittää kuulijoilleen 
runollisin. ilmaisuin: ''Loista 
sinä uusi Jerusalem, loista 
kirkkaalla valolla, sillä Herran 
kunnia on ylitsesi paistanut. 
Riemuitse ja ihastu Siion, ja 
sinäkin, puhdas Jumalansyn
nyttäJ'ä iloitse sinun Synnyt-

' . t " K tämäsi ylösnousemises a : a-
nonin sepittäjä näkee taivaan 
portit avattuina, hän näk�e 
ikuisen ilon ja riemun vallit
sevan tuossa ylhäisessä Siio
nissa, johon pohjoisest_a j� �ä�: 
nestä merenpuolelta Ja idasta 
kiiruhtavat sen lapset Kris
tusta kiittäen iankaikkisesti. 
Hän katselee, kuinka kuole
vaiset ruumiimme Kristuksen 
kautta pukeutuvat kuolemat
tomuuden kauneuteen, kuinka 
meidät saatetaan maasta tai
vaaseen olemaan yhdessä Ylös
nousseen kanssa. Nämä näyt 
runoilijan kertom�na lii�kuyat 
kuulijankin henkisten .. silmi��
edessä, painuvat sy��l}e .. h�
nen sydämeensä, snvittavat 

hänen sielunsa ja täyttävät 
sen pyhillä tunteilla. 

Me voimme löytää kanonista 
myöskin siveellistä opetusta. 
Meitä kutsutaan valistumaan 
ja uudistumaan. Kanonin sa
noma herättää meissä hurs
kasta mietiskelyä, mieleemme 
palautuvat historialliset ta
pahtumat. Voimakkain vedoin 
ja ilmeikkäin värein tekijä 
maalaa silmiemme eteen yle
vän kuvan ylösnousseesta 
Kristuksesta, synnyttäen näin 
Vapahtajaan � kohdistuvat 
hurskauden, uskollisuuden ja 
rakkauden tunteet. Nämä 
tunteet ovat vallitsevina ru
noilijassa itsessäkin, ja siksi 
hänen sanansa sattuvat sytyt
tävinä meihin. Ylösnousemuk
sen juhlariemun kir!<ast3:m�
na ihminen on valmis heitta
mään mielestään kaikki maal
liset arkiset asiat, hän pyrkii 
ajat{iksissaan kohti taivasta, 
ylhäällä olevaa maailmaa ja 
ihastuneena tarkastelee näin 
avautuvia näköaloja, aavis
taen millaiseksi tämä pääsiäis
riemu muodostuu hänelle 
Kristuksen valtakunnan illat
tomana päivänä. 
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