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 Kirikukalender (valikuliselt). Aprillikuus peab Õigeusu Kirik järgmisi pühasid: 
1.04. Vaga Egiptuse Maria (522) mälestus; märtrite Geronti ja Basiliidi (III saj) mälestus. 
4.04. Laatsaruse laupäev (õiglase Laatsaruse surnuist ülesäratamine). 
*Kuus päeva enne oma ristikannatamist ja surma äratas Jeesus Kristus  surnuist õiglase Laatsaruse. 
Issand, liginedes koopale, milles surnu juba neli päeva oli lamanud, hõikas: „Laatsarus, tule välja!” (Jh 
11:43), ning see, käsist ja jalust linadega mähitud, tuli välja ning hakkas rääkima... Õiglase Laatsaruse 
ülesäratamist austab Kirik kui Jeesuse Kristuse Jumaliku jõu tõendust ning Tema Enda peatset 
Ülestõusmist, aga samuti kõikide surnute tulevast ülestõusmist.  
5.04. Suure paastu 6. pühapäev, Issanda Jeruusalemma minemise püha (Palmipuude püha; üks 
kaheteistkümnest suurtest pühadest). 
*Seda püha peetakse mälestamaks Issanda pidulikku Jeruusalemma sisenemist enne Tema 
ristikannatamisi. 
Kristus tuli linna noore eesli seljas ning Teda tervitasid suured rahvahulgad, kes olid äsja kuulnud 
Laatsaruse ülesäratamisest. Nad laotasid Tema teele oma rõivaid ning puude oksi ning hüüdsid nagu 
kuningale ja võitjale: „Hosianna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu See, Kes tuleb Issanda nimel!“ ... 
Kuid kõigile nähtava, üldise pidulikkuse taga varjas end tragöödia. Juba  mõne päeva pärast 
kisendavad needsamad inimesed Pilaatusele: „Vii ära, vii ära, löö Ta risti!” (Jh 19:15). 
6.04 −11.04. Suur Kannatusnädal. 
6.04. Suur Esmaspäev; samuti Süüria vaga Platoniida (308) mälestus.  
7.04. Suur Teisipäev; samuti vaga usutunnistaja Georgi, Mütilene metropoliidi (820) mälestus. 
8.04. Suur Kolmapäev; samuti apostlite 70-st Iroodioni, Agavi, Rufi, Asinkriti, Flegoni ja Ermi (I) 
mälestus.    
9.04. Suur Neljapäev. Püha Õhtusöömaaja mälestus. 
*Sellel päeval meenutatakse nelja tähtsamat evangeeliumisündmust: Püha Õhtusöömaaega, millel 
Issand seadis sisse püha Armulaua Salasuse; oma õpilaste jalgade pesemist; Kristus-Päästja 
palvetamist Ketsemani aias, mil Tema higi muutus verepiiskadeks, ning Tema äraandmist Juuda poolt. 
10.04. Suur Reede. Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate Kannatuste mälestus. 
*Suure Reede jumalateenistus on pühendatud Jumalinimese Kannatuste ja ristisurma aulisele 
mälestamisele. Sellel päeval läks päike pimedaks, maa värises ning purunesid kirstud, millest astusid 
välja surnud õiglaste inimeste kehad. Kogu loodus oigas, inglid nutsid, nähes Ristil oma Loojat ja 
Valitsejat. 
11.04. Suur Laupäev; samuti Aasia Pergamoni piiskopmärter Antipase (68) mälestus. 
*Suurel Laupäeval mälestab Kirik Jeesus Kristuse matmist, Tema ihu hauasolemist, Tema vaimu   
põrguskäimist, et kuulutada seal võitu surma üle, ning mõistliku röövli paradiisi viimist (ühe kahest 
Issandaga risti löödust). 
12.04. Kristuse Surnuist Ülestõusmise helge püha. PAASA. 
*Paasa – see on pühade püha, see on elu võit surma üle, see on inimese vabaks saamine patu orjusest. 
Kui poleks olnud Issandat Jeesust Kristust, Kes meie eest kannatas ja üles tõusis, oleks meie elu sünge 
ja mõttetu. Nüüd on meil Tema vääramatu tõotus, mis täidab elu teise, igavikulise mõttega, ning Tema 
isiklik eeskuju, mis purustas hirmu- ja surmaahelad ja kinkis meile, usklikele, sissepääsu 
Taevakuningriiki. 
13.04−18.04. Helge Paasa nädal. 
14.04. Helge nädala teisipäev; märter Ardalioni (305-311) mälestus. 

Ülempreester Ardalion Keskküla nimepäev. 
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17.04. Helge nädala reede; Jumalaema Konstantinoopolis asuva Elavakstegeva Allika austamine. 
19.04. Antipaasa; apostel Tooma ( I saj) mälestus. 
*Antipaasa nimetus on tulnud sellest, et kui ülestõusnud Issand  ilmus esimest korda apostlitele, polnud 
kohal apostel Toomast. Nädala pärast, kui Toomas oli juba koos teiste õpilastega, ilmus Issand neile 
uuesti ning kutsus Tooma Enda juurde. See katsus käega Päästja kehale naeltest ja odast jäänud haavu 
ning hüüdis: „Minu Issand ja minu Jumal!” (Jh 20:28). See päev kujuneski apostel Tooma jaoks Paasaks 
ning sellepärast nimetatakse seda antipaasaks. 
21.04. Rõõmukuulutamine surnutele – raadonitsa. 
23.04. Suurmärter Georgios Võidukandja (303) mälestus. 
Jõõpre kiriku templipüha Pärnumaal. 
*Suurmärter Georgiost nimetatakse Võidukandjaks mehisuse ja vaimse võidu saavutamise eest piinajate 
üle. Olles Rooma armee teenistuses, saavutas ta kõrge ametikoha. Kui algasid kristlaste tagakiusamised, 
kuulutas Georgios julgelt oma usku. Imperaator Diocletianuse käsul piinati teda, seejärel raiuti pea 
maha. See toimus aastal 303. Hauakamber suurmärtri säilmetega asub Palestiinas Lidda linnas. Ikoonil 
on kujutatud püha Georgios valge hobuse seljas istumas ning odaga suurt madu läbi torkamas. Nii ta 
võitis ükskord hirmsa koletise, mis Beiruti ümbruses ründas ning tappis linna elanikke. 
26.04. Paasa-aja 3. pühapäev, salvitoojate naiste pühapäev: Maria Magdaleena, Susanna, Maria, 
Saloome, Johanna, Marta ja Maria, aga ka õiglaste Joosepi ja Nikodemose mälestus. 
30.04. Püha apostli Jaakobuse, Sebedeuse poja (44) mälestus; Kaukaasia püha piiskop Ignati 
Brjantšaninovi (1867) mälestus. 

*     *     * 
 

Pühade isade mõningad lohutavad õpetused nendele, kes kannatavad oma uhkuse 
pärast, mis paratamatult põhjustab meeleheidet 

    „Üks vanakestest jutustas: ma palusin abba Sissoil öelda mulle sõna, ja tema ütles mulle vastuseks: 
munk peab pidama ennast iidolitest (puuslikest) madalamaks. Läinud oma kelliasse, pidasin ma 
iseendaga aru, öeldes: mis tähendab − iidolitest madalam? Läksin jälle vanakese juurde ja ütlesin talle: 
mis tähendab – olla iidolitest madalam? Vanake vastas mulle: iidolite kohta on kirjutatud: „Suu on neil, 
aga nad ei räägi; silmad on neil, aga nad ei näe; kõrvad on neil, aga nad ei kuule“ (Ps 115: 5, 6). Selline 
peab olema ka munk. Ja nii nagu iidol on – jäledus, nii ka tema peab pidama ennast jäleduseks“. 
   Vana aja vagadel oli kombeks mitte usaldada oma vaimulikku valgustatust, mis neil kahtlematult 
olemas oli, vaid küsida nõu vanemate käest. Kuid ka vanakesed ei hakanud kohe laialt mõtiskledes 
õpetusi jagama, vaid pakkusid küsijatele esialgu üksnes lühikese sõna. Nad jätsid ruumi Jumala armu 
toimimiseks, mis ilmutas tarkust õpilasele, kes esitatud näite põhjal võis ka ise vanake olla, tema palve 
ja kuulekuse pärast. 
   Võimalik, et esimene vanake sai ise teada talle õpetatud sõna tähenduse, kuid alandlikkuse nimel tuli 
küsima. Igal juhul, vaatamata oma lihtsusele,   osutus vastus tabavaks, aga kahjuks mitte kõikide jaoks 
vastuvõetavaks: mitte keelega tühja lobiseda, mitte vahtida ringi, otsides meelelahutust, mitte teritada 
kõrvu kuulujuttude püüdmiseks. Aga viimane nõu on antud igasuguse, isegi kõige pisema ennast 
ülendava arvamuse lämmatamiseks. 
   Esimese õpetuse juurde lisame siinkohal veel ühe − lühikese: „Kui sina, oh kristlane, satud 
meeleheitesse ja su hingel saab olema väga raske, siis tee Issanda nimel üks heategu, kas või mingi 
väike. Aga kui su olemine on täiesti talumatu, siis tee kaks heategu“ ....  
 
+ Aleksander, Pärnu ja Saare piiskop 
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Kavandatud jumalateenistused kirikutes: 

Pärnumaal : 
Ülempreester Ardalioni (Keskküla) juhendamisel: 

Pärnu Issandamuutmise katedraalkirikus 
toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel: 
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.   Samuti: 
5.04. – Issanda Jeruusalemma minemise püha 
                Suur esmaspäev 
Pü 5.04.   17.00 – hommikuteenistus ja esimene tund 
Es 6.04.   10.00 – õhtuteenistus ja Ennepühitsetud andide liturgia 
                Suur teisipäev 
Es 6.04.   17.00 – hommikuteenistus ja esimene tund 
Te 7.04.   11.00 – haigete õlitamise salasus 
               Suur kolmapäev 
Te 7.04.   17.00 – hommikuteenistus ja esimene tund 
Ko 8.04.   10.00 – kolmas, kuues, üheksas tund ja õhtuteenistus  
               Suur neljapäev. Püha õhtusöömaaja mälestus 
Ko 8.04.   17.00 – hommikuteenistus ja esimene tund 
Ne 9.04.   10.00 – õhtuteenistus ja Basiilios Suure liturgia 
               Suur reede. Issanda Jeesuse Kristuse kannatuste mälestus 
Ne 9.04.   17.00 – hommikuteenistus; Kaheteistkümne Kannatusevangeeliumi lugemine 
Re 10.04.   10.00 – Kuninglikud tunnid 
                  17.00 – õhtuteenistus; surilina väljatoomine 
                Suur laupäev 
Re 10.04.   18.00 – hommikuteenistus; ristikäik surilinaga 
La 11.04.   10.00 – õhtuteenistus ja Basiilios Suure liturgia 
                   15.00 – paashade, munade, juustude pühitsemine paasaeelse korra järgi 
                Kristuse surnuistülestõusmise helge püha. PAASA 
La 11.04.   23.30 – keskööteenistus 
Pü 12.04.   0.00 – ristikäik, hommikuteenistus, Johannes Kuldsuu liturgia  
Pü 12.04.   11.00 – palveteenistus, Paasatunnid;  
                               paashade, munade, juustude pühitsemine  
                Helge nädala reede. Jumalaema “Elavakstegeva allika” austamine 
Re 17.04.   10.00 – liturgia ja veepühitsemine 
19.04. – Antipaasa. Apostel Tooma pühapäev 
Te 21.04.   11.00 – hingepalve. Rõõmukuulutamine surnutele 
26.04. – Salvikandjate naiste pühapäev 
 

Häädemeeste Issandamuutmise kirik:                    Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik:  
12.04. kl 10.00 – liturgia. PAASA                            19.04. kl 11.00 – liturgia. Antipaasa 
26.04. kl 15.00 – õhtuteenistus  
Laiksaare Ristija Johannese kirik:                         Treimani ülemapostlite Peetruse ja Pauluse kirik: 
19.04. kl 14.00 – Antipaasa                                       12.04. kl 13.00 – Ülestõusmispüha 
                                                                                                 

Preester Enose (Heinsoo) juhendamisel: 
Sindi Jumalailmumise kirik:                                       
5.04. kl 10.00 – liturgia. Palmipuudepüha               19.04. kl 10.00 – liturgia. Antipaasa 
12.04. kl 10.00 – liturgia. PAASA           
 

Preester Kristoforose (Parts) juhendamisel: 
Jõõpre suurmärter Georgiose kirik:                           
10.04. kl 10.30 – Suure Reede jumalateenistus; ristikäik surilinaga 
12.04. kl 11.00 – liturgia. Kristuse surnuistülestõusmise püha. PAASA 
25.04. kl 10.00 – liturgia. Templipüha. (Teenib piiskop Aleksander)  
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Preester Agatoni (Paalberg) juhendamisel: 
Pootsi-Kõpu püha Kolmainu kirik:                           Paadrema püha Kolmainu kirik:  
19.04. kl 10.00 – liturgia. Antipaasa                            5.04. kl 10.00 – liturgia. Palmipuudepüha                                                                                         
Seli-Tõstamaa püha Vassilius Suure kirik:   
13.04. kl 10.00 – liturgia. PAASA             
 

Ülempreester Viktori (Ivask) juhendamisel: 
Kihnu saarel püha Nikolai Imetegija kirik:  
3.04. kl 10.00 – Suure Reede jumalateenistus 
4.04. kl 23.00 – Ristikäik, liturgia. PAASA  

 
Saaremaal: 

Preester Romani (Tõnisson) juhendamisel: 
Kuressaare püha Nikolai Imetegija kirikus  
toimuvad jumalateenistused (JT) igal nädalavahetusel: 
laupäeval kell 17.00 – koguöine teenistus (KÖ); pühapäeval kell 10.00 – liturgia.  
Samuti: 
5.04. – Issanda Jeruusalemma minemise püha.  
6.04. kl 17.00 – õlitamise salasus 
8.04. kl 17.00 – hommikuteenistus, 1. tund 
9.04. kl 17.00 – hommikuteenistus; 12 kannatusevangeeliumi lugemine 
10.04. kl 10.00 – Kuninglikud tunnid; 17.00 – Suure Reede õhtuteenistus, ristikäik surikujuga 
11.04. kl 23.30 – Suure Laupäeva keskööteenistus  
          PAASA  
12.04. kl 0.00 – ristikäik, hommikuteenistus ja liturgia 
19.04. – Antipaasa. Apostel Tooma pühapäev 
26.04. – Salvikandjate naiste pühapäev 
	  
Reomäe apostel Andrease kirik:                                      Piila peaingel Miikaeli kirik: 
4.04. kl 10.00 – liturgia. Laatsaruse laupäev                      5.04. kl 15.00 – hommikuteenistus 
Mustjala prohvet Eelija kirik: 
25.04. kl 10.00 – liturgia 
Ööriku püha Kolmainu kirik: 
11.04. kl 10.00 – liturgia. Suur laupäev 
Metsküla Issanda Templisseviimise kirik: 
18.04. kl 10.00 – liturgia. Antipaasa  
Lümanda Issandamuutmise kirik:                               7.04. kl 11.00 – Kuressaare hooldekodu  
9.04. kl 10.00 – liturgia. Suur neljapäev                       12.04. kl 18.00 – Kuressaare Haigla  
                                  

Preester Toivo (Treima) juhendamisel: 
Tornimäe Neitsi Maria Kaitsmise kogudus:  
5.04. kl 10.00 – liturgia. Issanda Jeruusalemma minemise püha 
6.04. kl 18.00 – Suure teisipäeva hommikuteenistus 
7.04. kl 18.00 – Suure kolmapäeva hommikuteenistus 
8.04. kl 18.00 – õlitamise Salasus 
10.04. kl 18.00 – Suure reede jumalateenistus; ristikäik surilinaga  
11.04. kl 23.30 – keskööteenistus, ristikäik, hommikuteenistus, liturgia. PAASA 
Levala püha Aleksander Nevski kirik:                                    
12.04. kl 13.00 – aseteenistus. Paasa                                                          
Muhu-Hellamaa pühade ap. Peetruse ja Pauluse kirik: 
10.04. kl 16.00 – Suure laupäeva hommikuteenistus, ristikäik surilinaga 
12.04. kl 10.00 – aseteenistus. Paasa  
Muhu-Rinsi Kaasani Jumalaema ikooni kirik: 
4.04. kl 10.00 – liturgia. Issanda Jeruusalemma minemise püha 
  

 



	  

	   5	  

Laimjala Püha Vassiilios Suure kirik:                                        
9.04. kl 10.00 – Suure neljapäeva liturgia                                                                                            
Leisi püha apostlisarnase Olga kirik:         
13.04. kl 10.00 – liturgia. Paasa 
                                      
Püha Eelkäija Skiitas Reomäel toimuvad igapäevased kloostriteenistused. Liturgia toimub: 
4.04. kl  10.00 – Laatsaruse laupäev 
6.04. kl  14.00 – Ennepühitsetud andide liturgia. (Teenib metropoliit Stefanus) 
7.04. kl 15.00 – Õlitamise salasus. (Teenib metropoliit Stefanus) 
11.04. kl 23.00 – Kristuse ülestõusmise püha. PAASA 
17.04. kl 7.30 – Jumalaema “Elavakstegeva allika” austamine, veepühitsus 
26.04. kl 9.00 – Salvikandjate naiste pühapäev 

* 
Tähelepanu! EAÕK Püha Sinodi korraldusega 26. juunist 2011, mis põhineb EAÕK sama aasta Täiskogu otsusel, 
on alates 2012. aastast EAÕK kirikukalender viidud kooskõlla suurema osa maailma Õigeusu kirikute liturgilise 
kalendriga. See tähendab, et Ülestõusmispühade aeg (Suur Paast, Ülestõusmispühad, Viiekümnepäeva periood ja 
Kolmainu püha) peetakse Juliuse kalendri, nn vana kalendri järgi. Ülejäänud jumalateenistuste aastaringi (sh 
Kristuse Sündimist, Issandamuutmist, Jumalaema Uinumist jne)  tähistatakse  Gregoriuse, nn uue kalendri järgi.  
 
 

Ülempreester Aleksander Schmemann 
 „VEEGA JA VAIMUGA“ 

ristimise salasusest 
       Järgneb, algus lehes nr 29 
   Niisiis, meie esimene kinnitus seisneb selles, et deemonlik reaalsus on olemas, ta eksisteerib kui kurjus, 
kui pime jõud, kui kohalolemine, mitte üksnes kui puudumine. Võib minna veelgi kaugemale. Sest täpselt 
nii, nagu ei saa armastust olla ilma armastajata, see tähendab ilma isikuta, kes armastab, nii ei saa olla ka 
vihkamist ilma selleta, kes vihkab. Ja kui headuse kõrgeim saladus kätkeb isikus, siis ka kurjuse 
„kõrgeim“ saladus peab omama isiksuslikku iseloomu. Kurjuse irratsionaalse, pimeda jõu kandjaks peab 
olema isik või isikud. Järelikult peab eksisteerima nende isikute maailm, kes on valinud vihkamise Jumala 
ja valguse suhtes, kes on valinud olla vastu. Kes on need isikud? Millal, kuidas ja miks nad on valinud olla 
Jumala vastu? Kirik ei anna nendele küsimustele täpseid vastuseid. Mida sügavam on reaalsus, seda 
raskemini on ta ette kujutatav valemite ja kinnituste abil. Sellepärast peitub vastus sümbolites ja kujudes, 
mis räägivad osa, uhkusest hullunud inglite mässust Jumala vastu Tema poolt loodud vaimses maailmas. 
Seejuures ei seisne kurjuse allikas nende (inglite) teadmatuses ega ebatäiuslikkuses, vaid vastupidi, nende 
teadmistes ja täiuslikkuses, mis on tekitanud võimaluse saada kiusatud uhkuse läbi. Kes ta ka ei oleks, 
saatan kuulub kõige esimeste ja kõige paremate Jumala loodute hulka. Ta oli piisavalt täiuslik, tark ja 
tugev, isegi võib öelda – piisavalt jumalik, et tunda Jumalat ja mitte alluda Temale, Teda tunda ja ikkagi 
teha valik Tema vastu, soovida vabanemist Temast. Aga kuna selline vabadus ei ole võimalik üheskoos 
armastuse ja valgusega, mis alati viivad Jumala juurde ning Temale vabatahtlikule allumisele, siis ta 
teostub vältimatult põlgamises, vihkamises ning mässus. 
   Muidugi, need kasinad sõnad ei vasta kaugeltki sellele hirmsale saladusele, mida nad püüavad 
väljendada. Sest meie ei tea midagi sellest esialgsest katastroofist vaimses maailmas – vihast Jumala 
suhtes, mis oli uhkusest sünnitatud, ning  võõra ja kurja reaalsuse tekkimisest, mis polnud Jumala loodud 
ega Tema tahte järele esile kutsutud. Või täpsemini öeldes, me teame sellest ainult tänu meie sisemisele 
kurjuse kogemusele, tänu meie isiklikule kokkupuutumisele selle tegelikkusega. Seda kogemust 
tunnetatakse alati kui langemist, kui loobumist millestki väärtuslikust ja täiuslikust ja selle olemuse  
reetmist; nagu langemist, mis omab äärmiselt loomuvastast iseloomu, kuid mis ikkagi on saanud meie 
loomuse lahutamatuks osaks. Ja kui me jälgime kurjust enda sees ja maailmas endast väljaspool, siis 
tunneme, kui odavad ja pealiskaudsed on kõik ratsionaalsed selgitused, kõik katsed seletada kurjust täpsete 
teooriate abil. Kui me midagi saamegi teada kurjuse kohta meie enda kogemusest, siis see on järgmine: 
kurjust ei tule mitte seletada, vaid sellele tuleb vastu seista ning võidelda sellega. Nii käitus kurjusega 
Issand. Tema ei hakanud seda seletama. Jumal saatis oma ainusündinud Poja, et Ta saaks kõikide kurjade 
jõudude poolt risti löödud ja sellesamaga purustaks need oma armastuse, usu ja kuuletumisega. 
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   Seda teed peame järgima ka meie. Samal hetkel, mil me otsustame järgida Kristust, vältimatult 
kohtame sellel teel saatanat. Ristimisteenistuse korras, mis iseenesest on vabakssaamise ja võidu akt,  
toimetatakse kõigepealt kurjade vaimude väljaajamine ehk saatana ärakeelamine, kuna meie teekonnal 
ristimisnõusse põrkame vältimatult kokku pimeda, võimsa kujuga, mis takistab meie teekonda. Kui me 
tahame liikuda edasi, peame ta ära ajama. Hetkel, mil preestri käsi puudutab Jumala lapse pead ning 
õnnistab seda Kristuse märgiga, ilmub saatan kohe, et kaitsta seda, mille ta on varastanud Jumalalt ning 
kuulutanud enda omandiks. Me võime teda mitte näha, kuid Kirik teab, et ta on siin. Me võime mitte 
midagi tunda peale sooja perekondliku õhkkonna, aga Kirik teab, et nüüd algab lahing elu ja surma peale, 
milles kõrgeimaks panuseks pole mitte seletused ega teooriad, vaid igavene elu või igavene surm. Sest kas 
me tahame seda või mitte, kas me teame seda või ei, aga me kõik oleme haaratud vaimsesse sõtta, mis 
kestab maailma loomise algusest. Mõistagi,  Issand on saavutanud otsustava võidu, aga saatan pole veel 
alistunud. Vastupidi, nagu Pühakirjas on öeldud, just surmavalt haavatuna ning maha paisatuna valmistab 
ta viimast ning kõige verisemat lahingut. Ta ei saa midagi teha Kristuse vastu, kuid meie vastu saab teha 
palju. Sellepärast saatana ärakeelamine on vaid võitluse algus, mis moodustab kristliku elu esimese ja 
olulise külje. 
   Me pöördume saatana poole! Just siin ilmneb kristlik arusaamine sõnast eelkõige kui väest. Kaasaegse 
inimese desakraliseeritud ning sekulariseeritud maailmavaates on sõna nagu ka kõik muu kaotanud 
väärtuse ning on viidud üksnes tema ratsionaalse tähenduseni. Kuid Piibli kontekstis on sõna alati jõud ja 
elu. Jumal lõi maailma oma Sõnaga. See on loov jõud, aga ka purustav jõud, sest sõna ei teata üksnes 
ideesid ja mõisteid, vaid eelkõige vaimseid reaalsusi, mis võivad olla nii positiivsed kui ka negatiivsed. 
Ilmaliku arusaama kohaselt sõnast on saatana poole „pöördumine“ mitte üksnes kasutu, vaid ka naljakas, 
kuna ei saa olla „ratsionaalset dialoogi“ irratsionaalsuse kandja endaga. Kuid „saatana ärakeelamine“ ei ole 
seletus, mille eesmärgiks on midagi tõestada mingile olendile, kes algusest peale vihkab, valetab ja 
purustab. Püha Johannes Kuldsuu järgi saatana keelamine on „hirmutav ja imelik“ (4) vannutamine, 
„ehmatava ja õudse“ jõu toiming, mis hajutab ja hävitab deemonliku maailma kurja võimu:  
   Kurat, sind sõitleb Issand, kes tuli maa peale ja elas inimeste seas, et sinu hirmuvalitsust kaotada ja 
inimesi sellest vabastada. Tema, kes võitis ristipuul vaenlase väe, kui päike läks pimedaks, maa värises, 
hauad avanesid ja pühade ihud tõusid üles. Tema, kes tegi surmaga surma tühjaks ja kaotas selle väe, kel 
oli võimust surma üle, see on sinu, kurat. Ma sõitlen sind selle Jumala nimel, kes näitas elupuu peale ja 
pani seda hoidma keerubi ja  pöörleva ning leegitseva tulemõõga: ole keelatud! Ma vannutan sind  selle 
nimel, kes käis merelainetel nagu kuiva maa peal ja sõitles tormi, kelle  pilk kuivatab veesügavused ja kelle 
ähvardus sulatab mäed. Tema ise käsib ka sind nüüd meie läbi: karda, mine välja ja tagane sellest loodust, 
ära tule tagasi, ära varja end tema sees, ära tule tema teele, ära eksita ega vaeva teda öösel, päeval või 
lõunaajal, vaid mine oma põrgu ja jää sinna kuni ettemääratud suure kohtupäevani. Karda Jumalat, kes 
istub keerubite peal ja vaatab sügavustele, kelle ees värisevad inglid, peainglid, aujärjed, valitsused, 
võimud, vallad, väed, mitmesilmalised keerubid ja kuuetiivalised seeravid, kelle ees vabisevad taevas, maa, 
meri ja kõik, mis nende sees on. Mine välja  ja tagane Kristuse, meie Jumala äsjavalitud ja pitseriga 
märgitud sõjamehest, sest ma vannutan sind selle nimel, kes käib tuule tiibadel ja teeb oma inglid 
tuleleegiks. Mine välja ja tagane sellest loodust kogu oma väe ja kõigi oma inglitega.  
[(4). Vt Johannes Kuldsuu „Sõnad usuõppijatele“. Varajases Kirikus olid kurjade vaimude vannutamiseks 
erilised teenijad, kes ei pidanud tingimata olema vaimulikud. „Pühade Apostlite õpetuste raamat“ sisaldab 
endas järgmist reeglit: „Eksortsistiks ei pühitseta: sest vannutamise auline vagategu on vabatahtliku 
valmisolemise ja Jumala armu, mis ilmub Kristuse ja Püha Vaimu pealetulemise läbi, ühine tegu; 
sellepärast et see, kes on saanud tervendamise anni, kasutab seda Jumala ilmutuse kaudu, ning Jumala arm, 
mis temas toimib, on kõigile ilmne. Kui on tarvis, et ta oleks piiskop või preester või diakon, siis ta 
pühitsetakse“.] 
     Märkus: Tekst kandilistes sulgudes [...] on tekst, mis on selgitusena toodud eraldi raamatu  lõpus.   

                                                                                                                                          ( järgneb ...)    
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