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Pyhän Gregorios Palamaan helluntaisaarnasta 

JUMALALLINEN SEURAANTO 

Lupaus on täyttynyt: Pyhä Henki Isän ja Pojan lähettämänä 

on tullut ja valistanut pyhät opetuslapset, sytyttänyt 

heidät valoiksi cai paremmin sanoen: osoittanut heidät 

yleismaailmallisiksi tähdiksi, jotka ovat säilyttäneet 

iankaikkisen elämän sanat ja joiden kautta Hän on valis

tanut koko maailman. Kun joku sytyttää valon toisesta va

losta ja tästä sitten kolmanteen ja näin jatkaa edelleen, 

niin hänellä on valoa alituisesti. Samoin myös Jumalan 

Hengen armo siirtyen apostolien kätten päällepanemisen 

kautta näiden seuraajille ja näiltä taas vuorostaan toi

sille ja siitä seuraaville vuotaa läpi sukupolvien ja va

listaa kaikki, jotka uskoutuvat hengellisille paimenille 

ja opettajille. Jokainen piispa tultuaan asetetuksi kau

punkiinsa tuo Jumalan armolahjan nojalla evankeliumin 

kautta Jumalan Hengen valon. Jos joku kuvittelemaansa 

valtaan turvautuen kieltää jonkun piispan, niin hän kat

kaisee Jumalan armon, repii rikki jumalallisen seuraannon 

ja erottaa itsensä Jumalasta joutuen turmion tilaan ja 

kaikenlaisiin vaaroihin. 



Jeesus Kristus on itse ruumiissaan noussut taivaaseen ja 

lähettänyt Pyhän Hengen opetuslapsilleen vahvistukseksi, 

olemaan heidän kanssaan. Näin on armosta käynyt suvusta 

sukuun myös opetuslasten seuraajille, evankeliumin opet

tajille. Ellei näin olisi tapahtunut, ei olisi ollut ju

listajia eikä Totuus olisi meitä saavuttanut. Siksi ihmi

siä rakastava Valtias on osoittanut opetuslapsensa osalli

siksi työhönsä, isiksi sekä valon ja iankaikkisen elämän 

antajiksi, jotka puolestaan saattavat muut tästä osalli

siksi, johtavat heidät iankaikkiseen elämään, tekevät hei

dät valon lapsiksi ja valistuksen isiksi. Näin Hän itse 

tulee toimimaan aikojen loppuun asti, kuten on luvannut 

Pyhän Hengen olemisesta Seurakunnassa, sillä Hän on itse 

yksi Isän ja Hengen kanssa, ei persoonana vaan Jumalana. 

Pyhän Gregorios Teologin pääsiäissaarnasta 

PÄÄSIÄISEN MYSTEERIO 

(Jatkoa) 

Mutta tulkaamme osallisiksi .•• 

Mutta tulkaamme osallisiksi pääsiäisestä, toistaiseksi vie

lä vertauksellisesti,mutta kuitenkin selvemmin kuin Vanhas

sa Testamentissa. Sillä lainalainen pääsiäinen {näin roh

kenen sanoa ja sanon) oli esikuvan epäselvä eskikuva. Myö

hemmin, ehkä jo pian, saamme täydellisemmin ja puhtaammin 

osallistua siitä, kun "Sana juo sitä uutena kanssamme Isän 

valtakunnassa"(Matt. 26:29). Silloin Hän avaa meille ja 

opettaa, minkä nyt ainoastaan rajoitetussa määrin on ilmoit

tanut. Sillä minkä nyt opimme tietämään, on aina uutta. Mi

tä on se juoma ja se ateria? Meidän on se opittava ja Hä-
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nen on se opetettava ja ilmoitettava oppilailleen sanansa 

siitä, sillä oppi on ruokaa sillekin, joka ruokkii. Mutta 

tulkaa, osallistukaamme mekin laista evankeliumin, ei kir

jaimen mukaan, täydellisesti, ei vaillinaisesti, ikuisesti, 

ei ajallisesti. Älkäämme tehkö itsellemme pääksi Jerusale

mia täällä alhaalla vaan metropoli, kaupunki, jota eivät 

sotajoukot nyt rikkipolje vaan jota enkelit ylistävät. Äl

käämme tuoko uhriksi "härkää, mullia, sarvipäätä ja sorkka

jalkaa" (Ps. 69:32), joissa on paljon kuollutta ja tunnoton

ta, vaan yhdessä taivaallisten sotajoukkojen kanssa "uhrat

kaamme Jumalalle kiitos"(Ps.50:14) taivaalliselle uhrialt
tarille. Kulkekaamme ensimmäisen esiripun läpi ja tulkaam-

me toisen luo, astukaamme kaikkein pyhimpään. Sanon vielä 

enemmän: uhratkaamme itsemme Jumalalle, tai vielä paremmin 

-- uhratkaamme päivittäin jopa jokainen liikkeemme. Otta

kaamme vastaan kaikki Sanan tähden: kärsimyksissä jäljitel

käämme Kärsimyksiä, verellä kunnioittakaamme Verta, astu

kaamme halulla ristiin. Olkoot toivottuja naulat, vaikka 

ne ovatkin kovin tuskallisia. Kärsiä Kristuksen kanssa ja 

Kristuksen vuoksi on erinomaisempaa kuin muitten kanssa 

nauttiminen. Jos sinä olet Simon Kyreneläinen, ota risti 

ja seuraa. Jos olet ristiinnaulittu kuten ryöväri, tunnus

ta vilpittömästi Jumala. Kun Hänet "luettiin lainrikkojien 

joukkoon"(Mark. 15:28) sinun ja syntiesi vuoksi, niin ole 

sinä Hänen vuoksensa lainkuuliainen. Kumarra Ristiinnauli t

tua ja itse ristiinnaulittuna etsi hyötyä jopa pahasta elä

mästäsi. Osta kuolemalla pelastus, astu Jeesuksen kanssa 

paratiisiin saadaksesi tietää, mistä olet langennut. Kat

sele siellä olevaa kauneutt�, mutta murisija kuolkoon par

jau�sineen ulkopuolell�. Jos olet Joosef Arimatialainen, 

ano ruumista ristiinnaulitsijalta, maailman sovitushinta 

tulkoon omaksesi. Jos olet Nikodeemus, hän, joka yön ai

kana kunnioitti Jumalaa, voitele Hänet tuoksuvalla voiteel

la hautaamista varten. Jos olet jompikumpi Maria tai Salo

me tai Johanna, niin itke varhain aamulla, ensimmäisenä näe 
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poisvieritetty kivi, ehkäpä enkelitkin ja itse Jeesus; sano 

jotakin, kuule ääntä, ja jos kuulet sanottavan: "Älä mi

nuun koske"(Joh. 20:17), astu syrjään, osoita kunnioitusta 

Sanalle, mutta älä murehdi. Hän tietää, kenelle ilmaista 

itsensä ennen muita. Uudista näin ylösnousemus. Auta Ee

vaa. Ensimmäisenä hän lankesi, ensimmäisenä hän sai myös 

tervehtiä Kristusta ja ilmoittaa tämän opetuslapsille. Ole 

Pietari tai Johannes, kiirehdi haudalle, juokse joko nopeam

min tai yhdessä (Joh. 20:4) ja kilpaile hyvä kilpailu. Jos 

toinen voittaa sinut nopeudessa, voita sinä ahkeruudessa, 

älä ainoastaan kurkista hautaan vaan mene sisälle. Jos si

nä Tuomaana et ole yhdessä muitten opetus lasten kanssa,· kun 

Jeesus ilmestyy, niin älä ole epäuskoinen, kun saat Hänet 

itse nähdä. Jos epäilet, niin usko niitä, jotka kertovat, 

mutta jollet heitäkään usko, niin tule vakuutetuksi naulan 

haavoista. Kun Hän laskeutuu tuonelaan, laskeudv. Hänen 

kanssaan sinäkin oppiaksesi tuntemaan sielläkin olevat Kris

tuksen salaisuudet: mikä on syy ja tarkoitus tälle toista

miseen tapahtuvalle alentumiselle? Pelastaako Hän poikke

uksetta kaikki siellä olevat vaiko ainoastaan uskovat? Kun 

Hän astuu taivaaseen, astu sinäkin. Ole enkelten joukossa, 

niiden, jotka saattavat Häntä tai ovat Häntä vastassa. Käs

ke porttien nostaa päänsä (Ps. 24:7), että ne tulevat kor

keammiksi antaakseen käydä sisälle sen, joka kärsimysten 

kautta on tullut korotetuksi. Niille, jotka epäröivät näh

dessään ruumiin ja kärsimysten jäljet, joita Hänellä ei ol

lut Hänen alasmennessään, mutta joitten kanssa Hän astuu 

ylös, ja jotka sen vuoksi kysyvät, kuka on tämä kunnian Ku

ningas, vastaa: "Hän on Herra, väkevä ja voimallinen" (Ps. 

24:7), voimallinen kaikessa, minkä on tehnyt ja tekee, näin 

myös tässä taistelussa ja voitossa ihmisten hyväksi. Ja 

kahdesti esitettyyn kysymykseen anna kahdesti vastaus. 

Ja jos he ihmettelevät ja kysyvät, kuten Jesajan dramaat

tisessa esityksessä: "Kuka tuolla tulee Eedomista kansojen 

joukosta?" ja miksi Verettömällä ja Ruumiittomalla on "pu-

24 

naa puvussa, ja miksi vaatteet ovat kuin viinikuurnan pol

kijan?"(Jes. 63:1-3), niin osoita Kärsineen ruumiin verho, 

joka on kärsimysten koristama ja Jumalan kirkastama, kaik

kea muuta rakastettavampi ja kauniimpi. 

Minun on nyt tehtävä yhteenveto sanastani. Meidät on luo

tu hyvinvointia varten. Ja me voimme hyvin tultuamme luo

duiksi. Meille oli paratiisi uskottu nauttiaksemme siinä. 

Me saimme käskyn tullaksemme kunniaan, mikäli sen pidimme. 

Ei niin, ettei Jumala olisi tiennyt, mitä oli tapahtuva, 

vaan siksi, että Hän asetti vapauden laista riippuvaksi. 

Meitä on vietelty, kun herätimme kateutta. Meidät karkoi

tettiin, kun rikoimme käskyn. Me paastosimme, koska emme 

pitäneet tiedon puuta koskenutta paastoa. Vanha on tämä 

käsky, mutta aikaamme lähellä sielunhoi to nauttimisemme ra

joittamiseksi. Oikein se on meille määrätty, jotta sen pi

tämisellä voisimme itsellemme palauttaa sen, minkä täyttä

mättä jättämällä kadotimme. Voidaksemme elää Jumalan kans

sa tarvitsimme Jumalan, joka on tullut lihaksi ja on tullut 

surmatuksi. Hänen kanssaan me kuolimme puhdistuaksemme. 

Hänen kanssaan me nousimme kuolleista, koska Hänen kanssaan 

olemme kuolleet. Hänen kanssaan me kirkastuimme, koska Hä-

nen kanssaan me nousimme kuolleista. Niinä aikoina oli 

monta ihmettä: ristiinnauli ttu Jumala', pimentynyt ja j äl

leen kirkastunut aurinko, koska luomakunnan tuli kärsiä yh

dessä Luojansa kanssa; repeytynyt esirippu; kyljestä vuota

nut veri ja vesi, edellinen, koska Hän oli ihminen, jälkim

mäinen, koska Hän oli enemmän kuin ihminen. Maa järisi, 

kalliot halkesivat Kallion vuoksi; kuolleet nousivat tulos

sa olevan viimeisen ja yleisen ylösnousemuksen todistuksek

si; monet tunnusmerkit, jotka haudan luona tapahtuivat. 

Kuka voikaan kaikkia näitä kunnolla ylistää? Mikään ei ole 

kuitenkaan minun pelastumiseni ihmeen kaltainen: Vähäiset 

veren pisarat tekevät uudeksi koko maailman ja muodostuvat 
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kaikille ihmisille siksi, mitä maidolle on hapatus 

liittävät ja sitovat meidät yhteen. 

ne 

Suuri ja pyhä pääsiäinen, koko maailman puhdistuminen! Pu-

huttelen sinua kuin elävää olentoa. Jumalan Sana, Valo, 

Elämä, Viisaus, Voima -- kaikki sinun nimesi ilahduttavat 

minua! Suuren Hengen Vesa, säteily ja sinetti! Järjen kä

sittämä Sana ja näkyvä ihminen, Sinä, joka "kannat kaikki 

voimasi sanalla"(Hebr. 1:3) ! Ota nyt vastaan,nämä sanat, 

ei esikoislahjana vaan ehkä viimeisenä hedelmänäni. Kiitos

ja rukoussanat, jotta minun ei tarvitsisi,kantaa enempaa 

kuin nuo välttämättömät ja pyhät huolet, joissa elämäni ku

luu. Pysäytä minua vaivaava ruumiin valta, sillä Sinä näet, 

kuinka suuri ja painava se on. Pidätä, Herra, tuomiosi, 

kun olen syyllisenä edessäsi. Ja kun toivoni mukaan himois

ta vapautuneena tulen otetuksi taivaallisiin majoihin, niin 

ehkä sielläkin asetan pyhälle uhripöydällesi jotakin otollis

ta Sinulle, Isä, Sana ja Pyhä Henki, sillä Sinulle on tule

va kaikki kirkkaus, kunnia ja valta iankaikkisesti. Amen. 

Pyhä Basileios Suuri 

JUMALA KATSOO SYDÄMEEN 

Ajattele, että Jumala katsoo korkeuksista ja näkee sieltä 

ylhäältä ihmisten asiat. Missä käveletkin, mitä teetkin 

yöllä ja päivällä, Jumalan silmä katselee sinua valtais

tuimeltaan. Ilman ovien avaamista ja ilman esiri�un syr

jään vetämistä on Jumalan valtaistuin jo valmiina näkemi

seen. Hän näkee kaikki ihmislapset. Kukaan ei voi paeta 

Hänen katseeltaan. Eivät pimeys eivätkä muurit kätke nii

tä, ei ole mitään esteitä Jumalan silmille. Kaukana sii

tä, että joku ihminen jäisi Häneltä huomaamatta, sillä 
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Hän katsoo sydämiinkin, jotkaHän on luonut vapaiksi miel

tymyksestä pahaan. Jumala, ihmisten Luoja, on luonut sy-

-•••lQJlmllillil=i;�Jffiffl'lra�, jrnili:;a..Hii�n kuvansa pysyisi siinä. Mut

ta me olemme tehneet sydämen epäyhtenäiseksi, moninaisek

si kiedottuamme sen lihallisiin vietteihin, ja olemme hä

vittäneet sen jumalankaltaisuuden, yksinkertaisuuden ja 

luonnollisuuden. SydäntenLuojana Hän selvästi näkee kaik

ki tekomme. Teoilla tarkoitamme kaikkia sanoja ja aja

tuksia ja ylipäänsä kaikkia inhimillisiä liikkeitä. Sillä 

yksin Hän, joka kaikki tekomme näkee, tietää, millä mie

lellä ja missä tarkoituksessa me toimimme, ihmistenkö 

mieliksi vaiko totellaksemme Jumalan antamia käskyjä. 

Pyhä Ireneos, Lyonin piispa (n.140-202) 

JUMALAN ÄÄRETON SUURUUS 

Jos joku ei löydä vastausta kaikkiin Jumalan olemusta kos
keviin kysymyksiinsä, niin ajatelkoon, että hän on vain
ihminen, äärettömän paljon pienempi kuin Jumala, ja että
hän on vasta vähäisessä määrin tullut armosta osallisek
si. Ajatelkoon, ettei hän ole samanlainen eikä samankal
tainen kuin Luoja ja ettei hänellä siis voi olla sitä tie:
toa ja käsitystä kuin on Jumalalla. Niin paljon pienempi
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pysyvää Jumalaa, niin paljon on hän Luo

jaansa pienempi myös tietärnisessään ja kyvyssään saada 

tutkituksi kaikkien asioitten perusteet. 

Ihminen, et sinä ole luomaton etkä aina ole ollut Jumalan 

luona kuten Hänen Sanansa. Hänefi ylitsevuotavasta hyvyy

destään olet sinä saanut alkusi. Ja Sanasta olet vähitel

len oppinut tuntemaan sinut luoneen Jumalan pelastussuun

nitelman. Anna siis tietojesi olla omalla paikallaan älä

kä yritä päästä Jumalan yli ikäänkuin et olisi saanut tie

tää Hänen hyvyydestään. Häntä et voi ylittää. Älä kysy, 

mitä on Luojan tuolla puolen, et tule mitään löytämään. 

Mittaamaton on taiteilija, joka on sinut muovannut. Sinun 

ei pidä ajatella mitään lisää Hänen lisäkseen, ikäänkuin 

olisit Hänet jo kokonaan määritellyt, koko Hänen luomakun

tansa läpikulkenut, kokonaan nähnyt Hänen syvyytensä ja 

Hänen korkeutensa ja Hänen pituutensa. Et tule keksimään 

mitään, vaan luonnottomassa ajatusjuoksussasi osoittaudut 

houkaksi. Ja jos siitä pidät kiinni, niin joudut mieli

puolisuuteen, sillä silloin sinä katsot olevasi etevämpi 

ja parempi kuin Luoja. Sinä kuvittelet, että olisit ko

honnut Hänen valtansa yli. 

(Adversus haereses) 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimituskunta: Tito Colliander (vastaava) ja Aleksanteri Kasanko. 
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