Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunta ry. (PSHV)
1(2)

II PYHÄ KOLMINAISUUS
Kysymys: Mitä tiedätte Pyhästä Kolminaisuudesta?
Pyhän Kolminaisuuden nimen kuulemme jokaisessa jumalanpalveluksessa. Erityisen koskettava Pyhän
Kolminaisuuden läsnäolo on kasteen sakramentissa. Jokainen meistä kristityistä on kastettu Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen eli Pyhän Kolminaisuuden nimeen. Oppi Kolminaisuudesta on Jumalan ilmoittama totuus.
Kaikkeinpyhimmän Kolminaisuuden mysteeri on kristillisen uskon ja elämän keskeinen salaisuus.
Ainoastaan Jumala voi tehdä sen tunnetuksi, kun hän ilmoittaa itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä.
Jumalan Pojan ihmiseksi tulo ilmoittaa, että Jumala on ikuinen Isä ja että Poika on yhtä olemusta Isän
kanssa, eli että hän on Isässä ja Isän kanssa yksi Jumala. Pyhän Hengen lähettäminen, ilmoittaa, että hän on
yhdessä Isän ja Pojan kanssa sama yksi Jumala.

Kysymys: Missä rukouksissa mainitaan Pyhän Kolminaisuuden persoonat Isä, Poika ja Pyhä Henki?
(Vastaus: Muun muassa seuraavissa; Isä meidän –rukous (ISÄ), rukous Herrallemme Jeesukselle Kristukselle
(POIKA), rukous Pyhälle Kolminaisuudelle: Pyhä Jumala, pyhä Väkevä, pyhä Kuolematon armahda meitä…,
Taivaallinen Kuningas -rukous, (PYHÄ HENKI)
Vanha testamentti puhuu muutamassa kohdin Jumalan eri persoonista. Raamatun ensimmäisen jakeen
”Alussa Jumala loi taivaan ja maan” (1. Moos. 1:1) hepreankielinen alkuteksti puhuu Jumalasta monikossa.
Vaikka verbi loi on yksikössä. Ennen ihmisen luomista Jumala myös ikään kuin neuvottelee jonkun kanssa:
”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1. Moos. 1:26). Samoin Pyhän
Kolminaisuuden persoonat neuvottelivat keskenään kun Aadam maistoi hyvän ja pahan tiedon puusta.
Silloinkin Jumala puhui itselleen ja sanoi: ”Ihminen on nyt niin kuin me: hän tietää sekä hyvän että pahan.”
(1. Moos. 3:22).

Kysymys: Missä ikonissa Pyhä Kolminaisuus on esitetty kolmena enkelinä?
(Vastaus: Pyhän Kolminaisuuden ikonissa)
Jumala ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa: ”Kun hän (Aabraham) kohotti katseensa, hän näki
kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä
kumartaen maahan asti. Hän sanoi: ´Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet kulje palvelijasi ohi. Minä
haen hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne.´”.
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Kysymys: Mitkä Uuden testamentin tapahtumista liittyvät Pyhän Kolminaisuuden toimintaan?
(Vastaus: Ylienkeli Gabrielin ilmestyminen Marialle (Luuk. 1. 26-38), Kristuksen kaste (Luuk. 3:21-22) ja
Pyhän Hengen vuodattaminen (Apt. 2: 1-4) )

Kysymys: Miten Pyhä Kolminaisuus vaikuttaa kirkon elämässä?
(Vastaus: Mysteerioitten eli sakramenttien välityksellä. Esimerkiksi kasteessa, mirhavoitelussa,
ehtoollisessa, avioliittoon vihkimisessä, pappisvihkimyksessä, synnintunnustuksessa ja sairaan voitelussa.
On huomioitava, ettei ortodoksinen kirkko ole määritellyt sakramenttien lukumäärää, vaikka seitsemän
niistä on keskeisiä.)
Lähetyskäsky on Jumalan antamana tehtävänä kirkon elämässä. Kristus kehotti opetuslapsiaan: ”Menkää
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen”
(Matt. 28:19). Tämä velvoittaa meitä kaikkia kristillisen kirkon jäseniä ei pelkästään lähetyskentillä, vaan
myös täällä kotimaassa.
Me ortodoksit palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja Kolminaisuutta, joka on ykseys, persoonia
toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta jakamatta. Isä on oma persoonansa, niin kuin Poikakin on
oma persoonansa ja Pyhä Henki on oma persoonansa, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on
yksi. Jumalan persoonat ovat erottamattomia olemisessaan, mutta erottamattomia myös teoissaan.
Yhteisessä jumalallisessa toiminnassaan jokainen Kolminaisuuden persoona ilmaisee ominaisluonteensa,
ennen kaikkea silloin, kun Jumala lähettää Poikansa ihmiseksi ja antaa Pyhän Hengen lahjan.

Rukous herrallemme Jeesukselle Kristukselle:
Herra, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, puhtaimman äitisi, ruumiittomien enkeliesi, profeettasi, edelläkävijäsi
ja kastajasi Johanneksen, kaikkialle maailmaan Jumalan sanaa julistamaan lähteneiden pyhien apostolien,
pyhien kunniakkaitten ja jalosti voittaneiden marttyyrien, pyhien jumalankantajien ja kaikkien pyhien
esirukouksien tähden torju vastustajan herkeämättömät hyökkäykset minua vastaan. Herrani ja Luojani,
sinä et tahdo syntisten kuolemaa, vaan parannuksen tekoa ja elämää. Suo parannus minullekin, kurjalle ja
ansiottomalle. Varjele minua pahan hengen hyökkäyksiltä. Varjele minua käärmeen kavalilta juonilta, jottei
se nielaisisi minua kadotukseen. Herrani ja Lohduttajani, sinä otit heikkouteni tähden ihmisen muodon ja
katoavan ruumiin, auta minua avuttomuudessani ja lohduta sieluani. Istuta sydämeeni pyrkimys täyttää
sinun käskysi ja voimaa olla lankeamatta pahoihin tekoihin päästäkseni osalliseksi autuudestasi. Herra,
sinuun minä panen toivoni. Pelasta minut. Aamen.

Laulu: Taivaallinen kuningas

