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Pyhä Johannes Krysostomos: 

ISIEN 

Ei mikään muu voi niin vakiin
nuttaa ja vahvistaa elämän van
hurskautta ja puhtautta kuin ah
kera käyminen täällä temppelissä 
ja Jumalan sanan harras kuunte
leminen. Mitä näet ravinto on 
ruumiille sitä jumalallisten sano
jen oppiminen sielulle. "Ihminen 
ei elä ainoastaan leivästä, vaan 
(että) hän elää jokaisesta sanas
ta, joka Herran suusta lähtee" 
(5 Moos. 8 : 3). Siksi myös osa tto-

. muus tästä ruoasta aikaansaa 
oman nälkänsä. Ja Jumala uhkaa 
tällä nälällä kuten rangaistuksella 
ja vitsauksena. "Katso, päivät tule
vat, sanoo Herra, Herra, jolloin mi
nä lähetän nälän maahan: en lei
vän nälkää enkä veden janoa, vaan 
Herran sanojen kuulemisen nälän" 
(Aam. 8: 11). Onko näin ollen mi
tenkään paikallaan tehdä kaikki 
mahdollinen ruumiillisen nälän 
torjumiseksi, mutta aiheuttaa va-

ÄÄNI 

paaehtoisesti itselleen sieh,m näl
kä, joka on siinä määrin tuhoi
sampi edellistä kuin on tärkeämpi 
se elämänpiiri, jossa se kärsi
tään. 

Pyydän siis teitä ja rukoilen: 
älkäämme afheuttako itsellemme 
näin suurta pahaa, vaan asetta
kaamme täällä temppelissä olemi
nen edelle kaiken muun työn ja 
tehtävän. Mitä näet voit itsellesi 
hankkia sellaista, mikä vastaisi 
sitä vahinkoa, minkä aikaansaat 
itsellesi ja talollesi jäämällä pois 
yhteisestä jumalanpalveluksesta? 
Vaikka se, minkä vuoksi jäisit 
tänne tulematta. olisi kultaa si
sältävä aarrekätkö, niin sittenkin 
vahingon puolelle jäisit siinä mää
rin kuin hengellinen on aineellista 
arvokkaampi. Vaikka näet tuota 
kultaa olisikin paljon ja sitä joka 
suunnalta lisää kerääntyisi, niin 
mitä suurta se olisi! Siirtyisikö se 



Ortodoksinen iumalanpalvelus 
Liturgian jo hdanno k si 

Pyhä liturgia on toimitus, joss::i 
meidät johdetaan käsittämään sa
lattuja totuuksia. Menojen ver
hoon siinä kätkeytyvät Kristuksen 
teot ja Hänen kärsimyksensä, lei
pään ja viiniin itse Kristus. Mei
dän annetaan salaisesti nähdä 
Hänet, ja kun maistamme taivaal-

. lista ruokaa, pyhiä Lahjoja, niin 
saamme ikäänkuin tulevan elämän 
salaisen pantin ja toivon (VI: 3). 

Liturgian alussa pappi valmis
taa kaiken, mikä veretöntä uhri
toimitusta varten tarvitaan. Tämä 
valmistaminen tapa:htuu prosko
midissa määrätyin menoin uhri
pöydällä, jossa pyhät lahjat tuo
dåan esille ja »esiuhrataan", se on 
siunataan papin suorittamin me
noin ja lausumin rukouksin ennen 
kuin ne myöhemmin siirretään py
hittämistä varten pyhälle pöydäl
le (VI 3:24). 

Ryhtyessään toimittamaan pros
komidia pappi pesee kätensä lau-

kanssamme toiseen elämään ja oli
siko se muassamme peljättävän 
valtaistuimen eteen tullessamme? 
Päinvastoin se usein jo ennen lop
puamme hylkää meidät ja valuu 
käsistämme, ja ainakin kuolema 
riistää meiltä senkin, mikä ehkä 
vielä käsiimme jäisi. Hengellinen 
aarre taas on riistämätön omai
suutemme, - se on kaikkialla mu
kanamme, seuraa meitä täältä ero_ 
tes.samme ja on Tuomarin istui
men edessä suuri uskalluksemme. 
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suen: "Minä pesen käteni viatto
man tavoin ja niin saan kiertää 
alttar.asi, Herra ... " (Ps. 26: 6-
12). Tämä käsien pes·eminen ei 
tarkoita ruumiillista puhdistautu
mista, sillä emme tule likaisin kä
sin kirkkoon. Käsien peseminen 
merkitsee, että meidän tulee olla 
puhtaita synneistä ja rikkomuk
sista. Kädet ovat toiminnan ver
tauskuva, ja niin niiden pesemi
nen kuvaa toimintamme puhtaut
ta ja viattomuutta. Pyhä Herman 
sa:100: "Käsien peseminen muis
tuttakoon papeille, että meidän 
tulee astua pyhän pöydän luo 
puhtain omintunnoin, mielin ja 
ajatuksin - ovathan nämä sie
lumme kädet -- pelvossa, nöyryy
dessä ja sydämen mielisuosiossa." 
(VI: 215). 

Kristus asettaessaan 'PY'hän Eh
toollisen sanoi opetuslapsilleen: 
"Tämä tehkää minun muistokse
ni.'• Ja apostoli Paavali selittää: 
"Niin usein kuin te syötte tätä 
leipää ja juotte tämän maljan, te 
julistatte Herran kuolemaa, siihen 
asti kuin hän tulee." Tämän mu
kaisesti pappi aloittaessaan litur
gian heti alussa muistelee Kris
tuksen kärsimyksiä. Pyhä Simeon 
Tessalonikalainen kirjoittaa: 
"!Pappi, ottaessaan yhden esiin
tuoduista leivistä, tekee sen yllä 
keihäällä ristinmerkin, näin kuva
ten Kristuksen pelastavaisia kär
simyksiä ja muistellen niitä sekä 
lausuu kolmesti: 'Meidän Herra.m-

Pyhä Tihon Sadonskilainen: 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

29. Näet viheriöivän ja hedel
miä kantavan puun, joka ilahdut
taa jokaista. Tästä vertauskuvas
ta johda ajatuksesi Jumalaa ra
kastavan ihmisen sisäiseen mie
lentilaan: hänen sielunsa on sa
malla tavoin ja kenties enemmän
kin kaunis nähdä ja Pyhän Hen
den hedelmiä täynnä. Hän "vihe
riöitsee kuin palmupuu, hän kas
vaa kuin Libanonin setri" (Ps. 9·2: 
13). Tämä havainto opettaa mei
tä tavoittelemaan enemmän ,sisäis-

me, Jumalamme ja Vapahtajam
me Jeesuksen Kristuksen muis,
toksi', näin osoittaen toimivansa 
Jeesuksen Kristuksen kehoituksen 
mukaan." Mutta vaikka pappi näin 
alkaakin liturgian Kristuksen kär
simysten muistelemisella, niin tu
lee tietää, että liturgiassa muistel
laan myös muita Kristuksen te
koja, sillä emme voi muistella Va
pahtajan kuolemaa, ellemme ensin 
ajattele Hänen syntymistään, 
evankeliumin saarnaamista, apos
tolien valitsemista ja myös niitä 
tekoja, jotka Herra suoritti kär-· 
simystensä ja kuolemansa jälkeen 
-� Hänen ylösnousemistaan, tai
vaaseen astumistaan ja Pyhän
Hengen lähettämistä - ja sitä,
mitä varten Hän kärsi ja antoi
ristiinnaulita itsensä.

Tämän vuoksi Kirkko maaras1 
liturgian toimitettavaksi siten, 
että siinä kuvastuvat kaikki Ju
malan Pojan lihaksi tulemisen sa-

tä kaunettua kuin ulkonaista ko
reutta. 

30. Näet myös kuivettuneen
puun, joka ei kelpaa muuhun kuin 
poltettavaksi. Käsitä siitä, että 
sellainen on myös syntisen ihmi
sen sielu, joJta puuttuu elävä us
ko ja sen hedelmät ja jonka loppu 
on - pois hakattavaksi joutumi
nen ja ikuisen tulen helvetti. Sillä 
"jokainen puu, joka ei tee hyvää 
hedelmää, hakataan pois ja heite
tään tuleen" (Matt. 3: 10). Tämä 

laisuudet, kaikki Hänen tekonsa, 
jotka Hän suoritti meitä varten 
maallisen elämänsä aikana sen 
alusta loppuun asti. Muitten py
hien isien rinnalla erityisesti Ba
sileios !.Suuri ja Johannes Krysosto
mos sisällyttivät liturgiapalveluk
seensa Kristuksen teot ja esittivät 
ne niin, että ennen pyhien Lahjo
jen pyhittämistä muistellaan Kris
tuksen eläessään suorittamia te
koja, sitten Lahjain pyhittämisen 
aikana muistellaan Kristuksen 
kuolemaa, ylösnousemista ja tai
vaaseen astumista sekä ·pyhityk
sen tapahduttua Isän lupauksen 
toteutumista, nim. Pyhän Hengen 
rupostole1lle lähettämistä ja sen 
välityksellä tapahtunutta pakana
kansain kutsumista ja käännyttä
mistä - kaikkien ihmisten yhdis
tämistä yhdessä ruumiissa - Kir
kossa (VI: 30). 

("Uusi laintaulu" -nimisestä 

teoksesta poiminut A. K.) 
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soa sieluusi, onko ehkä sekin tal
laisessa kurjassa tilassa, ja rukoil
la Kristusta Jumalaa, että Hän, 
joka kuolleetkin tekee eläviksi, 
elävöittäisi senkin kostuttaen sen 
armonsa kasteella hengellisiä he
delmiä kasvattavaksi. 

31. Näet puusta irti hakatun
oksan, jq&ta ei ole muuhun kuin 
poltettavaksi. Käsitä siitä, että 
näin jokainen, joka suruttomuu
dessaan ja huonon elämänsä kaut
ta irtautuu iKristuksesta, totisesta 
viinip1msta, ei tuota mitään he
delmää, vieläpä kuivettuu kuin 
oksat, jotka kootaan pois ja hei
tetään tuleen ja poltetaan, kuten 
Hän itse on tästä opettanut (J oh. 
5: 1, 5, 6). Tämä neuvoo sinua pL 
tämään uskolla ja rakkaudella lu
jasti kiinni Hänestä, etääntymään 
kaikesta synnistä ja yksin Kris
tukseen pitäytyen seuraamaan 
Häntä nöyryydessä ja kärsivälli
syydessä. 

32'. Näet, että poudan kuivat
tama maa ei kasva hedelmää. Näin 
sielukin, jota ei kostuta Jumalan 
sana ja armon kaste, kuivuu ja on 
hedelmätön. Meidän ruumiimme 
heikostuu nälästä ja janosta ja, 
ellei saa ravinnosta vahvistusta, 
kuolee. Samoin sielu, ellei se tule 
ravituksi ja juotetuksi Jumalan 
sanalla, surkastuu ja kuolee. Tästä 
sinulle kehoitus: niinkuin joka 
päivää varten haet ruumiillesi 
ruokaa ja juomaa, niin etsi lak
kaamatta sielullesi ravintoa, juo
maa ja lohdutusta Jrurnalan sa
nasta, ettei se nälästä ja janosta 
nääntyneenä kuolisi iäksi. 
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-33. Näet tai kuulet lähimmäi-
sesi tekevän tai tehneen syntiä. 
Tämä älköön antako sinulle aihet
ta veljesi tuomitsemiseen, niinkuin 
eräillä on paha trupa, vaan se opet
takoon sinut tuntemaan oman 
heiklwutesi, niin ettet pilkkaa 
häntä, vaan säälit ja teet itse pa
rannuksen. Käännä hänestä kat
seesi itseesi: ehkä itse olet ollut 
tai kenties olet samassa tai sa
mantapaisessa synnissä? Ellei niin 
ole, niin saattaa niin käydä, että 
teet suuremmankin syruiin, sillä 
heikkoutemme ja pahuutemme on 
meissä sisällisesti yhteinen: viholli
sinamme ovat himomme, lihamme 
orjuuttaa meitä, ja vastustajam
me saatana etsii lakkaamatta niel
läkseen meidät. Kaikki olemme 
alttiit moninaiselle kurjuudelle ja 
lankeemukselle, ja lankeammekin 
silloin, kun Jumalan armo ei mei
tä tue. Niinpä siis tarkkaa itseäsi 
ja veljesi lankeemuksen nähdessä
si lweta Jumalan avulla entistä 
varovaisemmin käyttäytyä. 

(Suom. A. K.) 
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Arkkipiispa Paavali (vastaa

va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopios sa 1962 - Oy Kuopi on 
Ka nsallinen Kirja pain o. 




