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PYHÄN JA SUUREN VIIKON AIKANA 

ABBA ESAIAS EGYTILÅISEN PUHEESTA 
TÄYDELLISYYTEEN PYRKIVILLE 

Suloisin Herramme ja Jumalamme Jeesus Kristus kärsi kaiken 

meidän tähtemme ja oli meille kaikessa esimerkkinä, eli ku

ten apostoli sanoo: " •.• tunteakseni Hänet ja Hänen ylösnou

semisensa voiman ja Hänen kärsimyksiensä osallisuuden,tul

lakseni Hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, 

jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista" (Fil.3: 

10-11)

Hän maistoi meidän tähtemme sappea, että me kääntäisimme

pois kaikki epäpuhtaat halut ja sulkisimme niiltä kaikki 

sisäänpääsyt, emmekä sallisi niiden täyttyä ruumiin kautta, 

jottemme menehtyisi. 

Hän maistoi meidän tähtemme etikkaa, että me sammuttai

simme itsessämme vihan ja kaiken turhan hämmennyksen. 

Hän otti vastaan sylkemistä meidän tähtemme, että me hal

veksisimme ihmisten mielistelyä ja tämän maailman kunniaa. 

Hänen päänsä haavoitettiin orjantappurakruunulla meidän 

tähtemme, että me syyttäen itseämme kestäisimme kaikki pa

nettelut ilman hämmennystä. 



Ruoko, jolla Häntä lyötiin päähän meidän tähtemme, on 

meille merkkinä siitä, että meidän aina tulee kantaa nöy

ryyden kypäriä ja polkea maahan kaikki vihollisen ylpeys. 

Ennen ristiinnaulitsemista Jeesus annettiin lyötäväksi. 

Tämä on meille opetuksena siitä, että meidän tulee rauhal

lisesti kantaa kaikenlaiset loukkaukset ihmisten taholta. 

Hänen vaatteensa jaettiin arvalla. Tämä on meille merk

kinä siitä, että ennen kuin nousemme ristille, tulee mei

dän rauhallisesti kantaa kaikkien ajallisten esineiden ka

toaminen, eli kuten apostoli huudahtaa: " ••• te olette kär

sineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, 

tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy" (Hebr. 

10:34). Kaikki tämä ihmisen tulee täyttää voimiensa mu

kaisesti. Muuten hän ei voi nousta Herran kanssa ristille. 

Kuudennella hetkellä Hänet naulittiin ristiin. Koska Hän 

silloin tunsi suurta sydämen kärsimystä meidän pelastuk-

semme tähden, tulee meidän poistaa velttoutemme ja masen

nuksemme, jotta meissä kuolisi synti. Kuten myös Raamatus

sa sanotaan, ristin kautta kuoletettiin vihollisuus (Ef. 2: 

16) •

Kun Jeesus yhdeksännellä hetkellä suurella äänellä huusi:

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit"(Matt.27:46) ,Hän 

tällä osoitti, että joutuessamme taistelussa kärsimään mur

heita, meidän tulee kääntyä Jumalan puoleen nöyrästi ja 

täyttyä toivolla. 

Kun aurinko pimeni, Herra antoi henkensä; tästä ymmär

rämme, että kun synti on sinussa kuollut, sielustasi hä

viää kaikki tämän maailman näkyviin esineisiin kohdistetut 

toiveesi. 

"Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas 

asti. .. " (Matt. 27: 51) • Tämä merkitsee, että kun järki va

pautuu himoista, häviää väliseinä meidän ja Jumalan välil

tä. 
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Sanotaanhan: " ••• ja kalliot halkesivat, ja haudat aukeni

vat •.• " (Matt. 27: 51, 52). Tämä osoittaa, että kun meissä on 

synti kuoletettu, tuhoutuu kaikenlainen laiskuus ja sokeus 

ja kaikki, mikä painostaa meidän sieluamme. • Tunteet,jotka 

ovat aikaisemmin tuottaneet kuoleman hedelmän,tulevat ter

veiksi ja voittamattomiksi. 

Hänet käärittiin puhtaaseen liinaan hajuyrttien kanssa, 

jotta me kuoleman jälkeen saisimme rauhan pyhyydessä ja 

kuolemattomuudessa. 

He panivat Hänet uuteen hautaan, johon ei vielä ollut ke

tään pantu (Joh. 19:41) ja vierittivät suuren kiven hauta

kammion aukon eteen. Tämä on meille kuvana siitä, että 

järki vapauduttuaan kaikista ·tämän maailmanajan järkytyk

sistä pitää sapatin lepoa. Silloin se on jo uudessa maa

ilmanajassa ja tutkii uusia asioita. "Missä raato on,sin

ne kotkat kokoontuvat"(Matt. 24:28). 

Hän nousi Isänsä kunniassa ja astui taivaaseen, istui 

Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa (Hebr.1:3). Jos 

tahdomme nousta Kristuksen kanssa ylös, meidän velvollisuu

temme on apostolin sanojen mukaan jättää se, mikä on maal

lista ja etsiä sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on 

istuen Jumalan oikealla puolella (Kol. 3:1,2). Sillä me 

olemme kuolleet Kristuksen kanssa, joka pyhän nimensä täh

den vuodattakoon meihin armonsa. Hän kärsi meidän vaivam

me, jotta Hän voisi puhdistaa meidän syntimme ja lukea mei

dät pyhiensä joukkoon. Hän elää ja hallitsee iankaikkises

ta iankaikkiseen. Amen. 

PYHÄ TEODOROS EDESSALAINEN: 

Olemme saaneet käskyn olla vastaamatta samoin niille,jot

ka panettelevat ja moittivat meitä tai jollakin muulla ta-
' 

valla hyökkäävät meitä vastaan. Se on: meidän ei tule pa-
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netella vastaan eikä moittia vastaan, vaan sen sijaan mei

dän tulee puhua heistä kauniita sanoja ja siunata heitä. 

Sillä kun me elämme rauhassa rauhattomien ihmisten kanssa, 

silloin myös taistelemme, kamppailemme demonien kanssa, 

joita meidät on opetettu kaikella vihalla vihaamaan ja joi

ta vastaan meidät on opetettu lakkaamatta taistelemaan. 

Vältä pahalla sanalla panemasta kompastusta lähimmäiselle

si, jottei kaikkipaha perkele saattaisi itseäsi kompastu

maan. Vältä samoin myös veljen tuomitsemista hänen lange

tessaan, jottet lankeaisi pois hyvyyden ja rakkauden pii

ristä. Sillä joka ei tunne hyvyyttä eikä rakkautta veljeä 

kohtaan, se ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa. Sillä Jumala 

on rakkaus, kuten lausuu Johannes, ukkosenjylinän poika ja 

Kristuksen rakastama opetuslapsi (1 Joh. 4:8). - Kun Kris

tus, kaikkien Vapahtaja, antoi henkensä meidän edestämme, 

niin meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä (Joh. 

3: 16) • 

Rakkautta on oikeutetusti nimitetty hyveitten äidiksi, lain 

ja profeettojen pääksi. Tehkäämme siis kaikin tavoin työ

tä, jotta saavuttaisimme hurskaan rakkauden ja sen kautta 

vapautuisimme himojen orjuudesta, nousisimme ylös taivai

siin lentäen hyveiden siivillä ja näkisimme Jumalan, siinä 

määrin kuin se on ihmiselle mahdollista. 

Koska Jumala on rakkaus, niin on myös rakkautta omaavalla 

Jumala itsessään. Kun ei ole rakkautta, niin ei hyödytä 

mitään, että sanomme -- on jopa täysin mahdotonta sanoa -

rakastavamme Jumalaa. 
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PÄÄSIÄISEN MYSTEERIO 

Pyhän Gregorios Teologin pääsiäissaarnasta 

"Minä seison vartiopaikallani"(Hab.2:1), sanoo ihmeteltävä 
Habakuk. Hänen kanssaan tahdon tänään minäkin seistä ja 

Pyhän Hengen minulle antamalla voimalla ja taidolla oppia 

tuntemaan, mitä minulle näytetään ja ilmoitetaan. Minä 

seisoin ja katsoin, ja kas: mies, sangen suuri ja näöltään 

kuin Jumalan enkeli ilmestyi pilviin, hänen pukunsa oli 

kuin leimuava salama. Hän ojensi kätensä itään päin ja huu

dahti kovallä äänellä, ja hänen äänensä oli kuin pasuunan 
ääni. Hänen ympärillään oli kuin suuri taivaallinen sota

joukko. Ja hän sanoi: Tänään on tullut pelastus maailmal

le, näkyväiselle ja näkymättömälle. Kristus on noussut 

kuolleista, nouskaa tekin Hänen kanssaan. Kristus on kun

niassaan, palatkaan tekin Hänen kanssaan. Kristus on tullut 

haudastaan, vapautukaa tekin synnin kahleista. Tuonelan 

portit avautuvat, kuolema kukistetaan, vanha Aadam syrjäy

tetään, uusi astuu valon ja elänän täyteyteen. "Jos joku on 

Kristuksessa, hän on uusi luomus"(2 Kor.5:17), uudistukaa. 

Näin hän sanoi, ja toiset ylistivät veisaten samalla tavoin 

.kuin aikoinaan, jolloin Kristus ilmestyi luoksemme maallises

sa syntymisessään: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa 

rauha ja ihmisille hyvä tahto."(Luuk.2:14). Heidän.kanssaan 

minäkin julistan teille. Oi jospa minun ääneni olisi enkel

ten lauluäänen arvoinen, niin että se kantaisi maailman ää

tiin: Minä sanon: Pääsiäinen, Herran Pääsiäinen, ja vielä

kin kerran Kolminaisuuden kunniaksi: Pääsiäinen: Se on 

meille juhlien juhla ja riemujen riemu. Niinkuin aurinko 
on tähtiä kirkkaampi, on tämä juhla ylempi kaikkia muita, 

niin meidän maallisia juhliamme kuin myös Herran juhlia, 

joita vietetään Kristuksen kunniaksi. 
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Tänään me vietämme ylösnousemusjuhlaa sellaisena kuin se 

on, ei vasta odotettuna vaan jo tapahtuneena. Koko maail

man se liittää itsessään yhteen. Jokainen tahtoo tuoda tä

nä päivänä sopivan hedelmän, ison tai pienen juhlalahjan, 

Henkisen, Jumalalle otollisen, sen mukaan kuin kullakin on 

siihen voimaa. Enkelitkään, ensimmäiset, henkiset ja puh

taat olennot, taivaallisen kunnian katsojat· ja todistajat, 

tuskin pystyvät tuomaan tilaisuuteen arvollisempaa lahjaa, 

�aikka kykenevätkin täydelliseen ylistämiseen. Minä tuon 

lahjaksi sanan, joka on paras ja arvokkain, mitä minulla on, 

varsinkin kun ylistän'Sanaa Hänen hyvyydestään järkiolen

toja kohtaan. Siitä aloitankin. En voi olla tuomatta uh

riksi sanaa Suurimmasta Uhrista ja suurimmasta päivästä. 

Minun täytyy kääntyä Jumalan puoleen ja Hänestä aloittaa. 

Sellainen on tämä juhla, jota sinä tänään vietät. Sellai

set nämä pidot, jotka vietetään sinun tähtesi syntyneen 

syntymäpäivänä ja sinun tähtesi kärsineen hautauspäivänä. 

Sellainen olkoon sinulle pääsiäisen mysteerio� Laki on sen 

määrännyt, Kristus, kirjaimen syrjäyttäjä ja hengen täyt

täjä, on sen täyttänyt. Kärsimyksillään Hän opettaa meitä 

kärsimään, kirkastumisellaan Hän antaa meille mahdollisuu

den kirkastua Hänen kanssaan. 

Meidän on vielä lähemniin tarkasteltava kysymystä, dogmia, 

jonka monet tahtovat sivuuttaa, mutta joka minusta hyvin

kin kaipaa selvittelyä. Kenelle ja minkä vuoksi on meidän 

tähtemme vuodatettu tämä kallis ja kunniakas Jumalan, ylim

mäisen Papin ja Uhrin veri? Olemme olleet pahan vallassa, 

meidät on myyty synnille, me hankimme itsellemme hekumalli

suudellamme turmion. Jos lunastushinta suoritetaan vangit

sijalle, niin kysyn, kenelle ja miksi on suoritettu tuol

lainen hinta? Jos pahalle, niin miten loukkaavaa onkaan 

tämä! Rosvo saa lunastushinnan Jumalalta, hän vi.eläpä saa 
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itse Jumalan lunastukseksi. Kiduttamisesta hän ottaa näin 

suhteettoman hinnan, että sillä saattoi meitä armahtaa. 
Mutta jos lunastus on suoritettu Isälle, niin ensiksi: min

kä vuoksi? Emmehän olleet Hänen vankeinaan. Toiseksi: mi
ten Ainosyntyisen veri saattoi miellyttä� Isää, joka ei ot-
tanut vastaan uhriksi kannettavan ollutta Iisakia, 
symbolista uhria vastaamaan lähetti uhriksi oinaan. 

vaan 

On 

täysin selvää: Isä otti vastaan, mutta ei siksi,että olisi 

sitä vaatinut tai ollut sen tarpeessa, vaan pelastusjärjes

tyksen mukaisesti, koska ihminen oli pyhitettävä Jumalan 

ihmisyyden kautta. Näin Hän voimalla kukisti kiusaajan ja 

veti meidät luoksensa Poikansa, Välittäjän kautta. Hän 

Isälleen kaikessa kuuliaisena suoritti tämän Isänsä kunni
aksi. Nämä ovat Kristuksen teot. Enempi olkoon kunnioi

tettu vaitiololla. 

Mitä tulee vaskikäärmeeseen, joka ripustettiin pelastumisek

si käärmeenpuremista, niin se ei ollut meidän edestämme 

Kärsineen kuva vaan aivan päinvastoin. Se ei parantanut 

siihen katsahtaneita sen vuoksi, että nämä uskoivat sen elä

vän, vaan koska se ansioittensa mukaan on tullut surmatuk

si aiheuttaen kanssaan kuoleman myös sille alistetuille 

voimille. Millaista sille sopivaa hautauslaulua me laulam

mekaan: "Kuolema, missä on voittosi? Kuolema, missä on si

nun otasi?"(l Kor. 15:55). Risti on sinut kukistanut, Elä

mänantaja on sinut surmannut! Olet hengetön, kuollut, liik

kumaton, toimeton! Ja vaikka sinulla on käärmeen muoto, 

sinut on häväistykseen korotettu. 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

T o imi t u s k u n ta : Tito Colliander (vastaava) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1976 - Antin Paino Oy 
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ERÄÄN VANHUKSEN 

ELÄMANOHJEET 

(Jatkoa) 

Jos vierailette jonkun luona, niin muistakaa, että rakkau

tenne ja mielisuosionne häntä kohtaan ei saa vähetä, vaik

ka sattuisikin niin, että hän jollakin tavoin loukkaa 

teitä. 

Kun seurustellessanne lähimmäisten kanssa sattuu jokin har

mi, tarkkailkaa itseänne. Miltei aina osoittautuu, että 

itse olemme ollut vikapää tähän tyytymättömyyteemme. 

Kiivastuksen hetkinä pysykää vaiti ja lausukaa mielessänne 

Jeesuksen rukous. 

Älkää puolustautuko, älkää väitelkö vastaan, suhtautukaa 

suopeasti niihin, joilla on vaikea luonne, ja myöskin lap

siin. Lohduttakaa jokaista sillä tavoin kuin voitte. 

Älkää tuomitko ketään, älkää maksako pahaa pahalla, rakas

takaa kaikkia, kaikille antakaa anteeksi, olkaa kaikkien 

palvelija, 

Pitäkää itseänne muita vähäpätöisempänä ja syntisempänä . 

. Rakastakaa Herraa Jumalaa ja rukoilkaa Häntä Isänä. Nöyr

tykää kaikkien kristittyjen edessä, niin Herra, teidän Ju

malanne, tulee rakastamaan teitä ja iloitsemaan teistä. 

Osoittamatta närkästymistä kestäkää kärsimättömyyttä ja 

järjettömyyttä, typeryyttä ja aiheetonta vihaa. 

Lintulan luostarin kätköistä 




