
N:o 3 

LEHTI HENGELLISEN ELKMKN SYVENTKMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSK 

32. vuosikerta 1975 

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA! 

Pyhänä suurena pääsiäissunnuntaina me vietämme Herramme 
Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuks.en eläväksitekevää 
ylösnousemusta, jota hebreankielen mukaan myöskin pas-haksi sano
taan. Tämä on se päivä, jona Jumala alussa saattoi olemattomuu
desta maailman. Tänä päivänä Hän myös johti Israelin kansan Pu
naisen meren läpi vapauteen faraon käsistä. Tänä päivänä Hän las
keuduttuaan taivaasta asettui neitseelliseen kohtuun. Ja tänä päivänä 
Hän tempasi koko ihmisolemuksemme tuonelan omistuksesta sekä 
johti sen taivaisiin saatettuaan sen muinaisen turmeltumattomuuden 
tilaan. Mutta mentyään alas tuonelaan Hän ei herättänyt kaikkia, 
vaan ainoastaan ne, jotka uskoivat Häneen. Niitten pyhien sielut, 
jotka aikojen alusta olivat pakosta teljetyt, Hän vapautti tuonelasta 
ja antoi niiden nousta taivaisiin. Tämän johdosta me suuresti iloiten 
juhlimme nyt valoisaa ylösnousemusta. Me riemuitsemme, kun luon
tomme on Jumalan armeliaisuudesta tullut osalliseksi Hänen laupeu
destaan. Vihamielisyys on poistettu. Tavaksi tulleella suunannolla 
me yhdessä itse enkelten kanssa osoitamme olevamme jälleen yhtey
dessä Jumalaan. 

Kuinka Herran ylösnousemus on tapahtunut kolmantena päivänä? 
Tiedä tästä tämä: Torstai-ilta ja perjantai-päivä muodostavat juu-



PYHIN APOSTOLI JAAKOBIN LITURGIASTA 

RUKOUKSET LITURGIAN ALUSSA 

Rukous, jonka piispa lausuu alttariin tultua: Valtias, meidän 
Jumalamme, älä hylkää minua, joka olen monien syntien -saastut-• 
tama. Katso, olen lähes1tynyt tätä jumalallista ja taivaallis.ta salai
suuttasi, en niin kuin s,ijhen -otollinen, vaan luottaen hyvyyteesi. 
Minä lausun Sinulle: Jumala, ole minuUe syntiselle armollinen. 
Minä olen tehriyt syntiä taivasta vastaan ja Sinun edessäsi, enkä 
ole arvollinen luomaan silmiäni täUe pyhälle ja hengelliselle pöy
dällesi, jolle ainosyntyinen Poikasi, meidän Herramme Jeesus Kris
tus on asettunut salaisesti uhrattavaks-eni, vaikka olen syntinen ja 
kaikenlaiskn tahrojen saastuttama. Sen tähden kannan Sinulle tä
män anomus- ja kfäosrukouksen: Lähetä Puolustaja Henkesi vah
vistamaan ja valmistamaan minua tähän palvdustehtävään ja suo 
mirmn tuomi,otta lausua näitä sanoja, jotka Sinä olet kansallesi lu
vannut K11istuks,essa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jonka kans
sa Sinä olet siunattu yhdes.s,ä kaikkipyhän, hyvän, eläväksitekevän 
ja yksiolennollisen Henkesi kanssa nyt ja aina ja iankaikkis,esta 
iankaikkiseen. Amen. 

Piispan lausuma alkusiunaus: Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja 
Pyhälle Hengelle, Kolminaisuudessa ainutlaatuises•ti olevan, jakaan
tumattomasti jaetun Jumaluuden kolminaiselle yhdelle Valkeudelle. 
Yksi, kaikkivaltias Jumala ,on Kolminaisuus, ja Hänen kunniaansa 
julistavat taivaat, maa Hänen hallitustaan ja meri Hänen valtaan.s:a. 
Koko aineellinen ja henkinen luomakunta julistaa alati Hänen suu
ruuttaan, sillä Hänelle kuuluu kaikki ylistys, kunnia, valta, majes
teetti ja s,uuruus nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkis,een. Amen. 

Papin lausuma rukous: Hyväntekijä, aikakausien Kuningas ja 
koko luomakunnan Luoja. Ota va:sitaan Sinun Kris,tuksesi kautta 
lähestyvä Kirkkosi. Anna j.okaiseLle siitä, mikä on hyödyllistä. J oh
data kaikki täydellisyyteen ja tee meidä,t otollisiksi armoosi ja pyhi
tykseesi. Kokoa meidät pyhään, katolis,een ja apostoliseen Kirkkoosi, 
jonka old ansainnut ainosyntyis·en Poikasi, Herramme ja Vapahta
jamme Jeesuksen Kristuksen kalliilla verellä. Hänen ja kaikkipy
hän, hyvän ja eläväksitekevän Henkesi kanssa olet Sinä siunattu 
ja ylistetty nyt ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. 
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PIISPA ALEKSANTERIN KOKOAMIA MURUJA 

Mitä mahtoi Pyhin Jumalan
synnyttäjä tuntea Johannes Teo
login kodissa suurena perjantai
na, kun Hänen Poikansa ruumis 
otettiin ristiltä? - Suurta surua. 

Mutta tähän samaan aikaan 
Hänen Poikansa oli suorittamas
sa mitä merkittävintä tehtävää: 
Hän laskeutui tuonelaan saarna
takseen siellä. Hän toi pois tuo
nelasta suuren joukon pyhiä ih
misiä, esi-isiä ja monia muita. 

Miten nämä tapahtumat -
Hänen kuolemansa ja ristiltä pois 
ottaminen - heijastuivat tai
vaassa? - Ne herättivät siellä 
suurta riemua. Tämä on meille 
suureksi lohdutukseksi. Jos me 
täällä maan päällä kärsimme 
vääryyttä, kestämme surua, niin 
taivaassa nämä tosiasiat nähdään 
valoisina, niillä on oma tarkoi
tuksensa. 

Sivulta 1. 

Kun mirhantuojat kuulivat 
Kristuksen ylösnousemisesta, jou
tuivat he siinä määrin hämmäs-· 
tyksiin, etteivät puhuneet tästä 
kenellekään mitään. Miksi? Siksi, 
että he kohtasivat neljännen ulot
tuvuuden, joka niin hämmästytti 
heitä, etteivät osanneet sanoa sii
tä mitään. 

Kun Maria Magdaleena tapasi 
Kristuksen hänen ylösnousemuk
sensa jälkeen, hän huudahti 
"Rabbuuni" ja tahtoi heittäytyä 
Hänen jalkoihinsa, mutta Hän 
sanoi: "Älä minuun koske, minä 
menen Isäni tykö". Kristus ei ol
lut enää ihminen, Hän oli Juma
la. Entiset, inhimilliset, maan
päälliset kanssakäymistavat kat
kesivat, alkoi uusi yhteysmahdol
lisuus - rukouksessa. 

talaisten vuorokauden laskemistavan mukaan ensimma1s.en pa1van. 
Sitten perjantaiyö ja koko sapatti ovat toinen vuorokausi, toinen 
päivä. Ja taas sapatin yö ja sunnuntaipäivä on kolmas vuorokausi ja 
kolmas päivä, sillä alkuosasta koko päivä lasketaan. Tai myös näin: 
Kristus ristiinnaulittiin perjantaina kolmantena hetkenä. Kuuden
nesta hetkestä yhdeksänteen vallitsi pimeys, tämä käsitetään yöksi. 
Näin siis kolmannesta hetkestä yhdeksänteen oli yksi vuorokausi. 
Pimeyden jälkeen perjantain loppuosa ja sitä seuraava yö on toinen 
vuorokausi, sitten s.eurasi sapatti ja sen jälkeinen yö. Siinä olivat 
kaikki kolme vuorokautta niinkuin evankelista on kertonut: "Sapatti 
oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti". Vapahtaja 
oli luvannut kolmantena päivänä osoittaa meille suuren armonsa, 
niin Hän pian suorittikin tämän teon. Siitä olkoon kunnia ja ylistys 
Hänelle iankaikkisuudesta iankaikkiseen. Amen. 

(Pääsiäispäivän Synaksariosta). 
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Maa ei ole saanut peittää mo
nen kristityn ruumista. Kuiten
kin yksikään heistä ei tullUJt re
väistyksi irti taivaasta ja maas
ta. Täyttäähän nämä läsnäol,e
�is:�_laan_ ½_oko�aan Hän, joka
hetaa, mr.sta Han luomansa he
rättää. Siksi kaikki sellaiset sei
kat, kuten ruumiisita huolehtimi
?en, h�utaamistapa ja hautajais
Juhlallisu1udet ovat ennemminkin
lo�dutukse�si jälkeen jääville
ku:in avuks,1 kuoUeille. TodeUa
kin, _jo_s kallis hautaus olisi hyö
dyksi JUmalattomaHe, niin hurs
kasta vahingoittaisi se, että hä
nen osakseen tulee vain vaati
maton hautaus tai sitä ei tule
la�nkaan. Rikkaalle, joka pukeu
tui purppuraan, palveliusväki
järjesti ihmisten si,lmissä upeilta
näyttäneet hautajaiset, mutta Ju
m'.1lan silmissä paljon upeampi
olr se, minkä enkefö suorittivat
vaiv,o�en rasittamalle köyhäHe,
kun he eivät asettaneet häntä
marmorihautaan, vaan veivät
Aabrahamin helmaan.

(De civitate dei)
P. Kyprianus Karthagolainen
(t 258)

Itse Kristus, pelastuksemme Ja
hy".invointim�e opettaja, on
oso1ttanut miten paljon hyötyä
meille on siinä, jos joudumme
jättämään maailman. Kun ope
tuslapset olivat mu,rheelliset sen
johdosta, että Hän puhui pois
m�nostaan, Hän sanoi: "Jos te
minua rakas,tai.sitte, niin te iloit
sisitte siitä, että minä menen
Isän tykö" (Joh. 14:28). Näin
Hän opetti ja osoitti meille, että

meidän tulisi ennemmin iloita
eikä .surra, kun ne, joita rakas
tamme, poi,shwat maai:lmasta.
Näin . ajatteli myöskin pyhä
apostoli Paavali, kun hän sa
�oi .. ��rje�ssään Filippiläisille:

Elama mmulle on Kristus, ja
kuolema on voitto". (Fil. 1: 21).

(De mortalitete)
P. Ambrosius, Milanon piispa
(340-430)

Jos pyhät olisivat suorittaneet
vaelluksensa maailman liukkail
la teillä lankeamatta, olisi tämä
antanut meille heikommille ai
heen ajatella, etteivät he olleet
;nihinkään syyllistyneet eikä
heillä ollut osuutta syntiin. Ja
koska luonnosta me emme ole täl
laisia, niin tuo kuvitelma saisi
meitä ajattelemaan, että meidän
on mahdotonta yrittääkään seu
rata heidän esimerkkiään. Niin
P� . ..J�m'.1:�a� armo. onkin jossain
maarm Jattanyt heidät oman on
nensa nojaan, jotta heidän elä
mänsä sopisi meille esimerkiksi
jos�'."- v:oisimme saada opetukse�
s<;ka viattomuudesta että myös
km katumuksesta. Siksi kun luen
heidän kohdallaan sattuneesta
lankeemuksesta, niin voin nähdä
heissä tovereita omassakin heik
koudessani. Ja kun uskon, että he
ovat kohtalotovereitani, niin sil
loin voin yrittää seurata heidän
antamaansa esimerkkiä.
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