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Jumalateenistuste algus kell 10

Ülestõusmispühade kohta on öeldud ja kirjutatud palju, kuid ületamatuks jääb
oma rõõmu ja väljendusrikkuse poolest püha Johannes Kuldsuu jutlus
Ülestõusmispühal. Nõnda kuulutab oma rõõmu armastatud kirikuisa:
„Kes Jumalakartlik ja Jumalaarmastaja on, see võtku rõõmuga osa sellest
kaunist ja rõõmurikkast pühast. Kes tark sulane on, see ühinegu oma Issanda
rõõmuga. kes paastudes vaeva on näinud, see võtku oma palk vastu. Kes
esimesest tunnist saadik tööd on teinud, see võtku täna oma tasu õiguse järgi.
Kes peale kolmandat tundi on tulnud, ka see pidagu püha tänuliku meelega. Kes
peale kuuendat tundi on juurde jõudnud, ärgu olgu omas mõttes mitte kahevahel,
sest ta ei kaota midagi.
Kes üheksanda tunnini on tulemata jäänud, tulgu juurde ilma kahtluse ja
kartuseta. Kes alles üheteistkümnendal tunnil on juurde jõudnud, ärgu kartku, et
ta hiljaks on jäänud. Sest helde südamega Valitseja võtab viimase vastu
niisama, nagu esimese. Ta annab puhkamist sellele, kes üheteistkümnendal
tunnil on tulnud, niisama kui ka sellele, kes esimesest tunnist saadik tööd on
teinud. Ta näitab armu viimasele ja peab hoolt ka esimese eest; tasub palka
ühele ja kingib annet teisele; peab kalliks tehtud tööd ja annab suud ka heale
tahtmisele; austab tegemist ja kiidab ka ettevõtmist. Seepärast rõõmustagem
kõik Issandas; niihästi esimesed kui ka teised saavad tasumist;
hõisake üheskoos, rikkad ja vaesed; pühitsege auga seda päeva, kasinad ja
hooletumad! Need kes on paastunud ja need, kes ei ole paastunud, olge kõik
täna rõõmsad! Toidulaud on rooga täis, võtke kõik osa rõõmuga! Keegi ärgu
nutku vaesuse pärast, sest nüüd on kõikide kuningriik ilmunud! Keegi ärgu
leinaku eksituse pärast; andeksandmine on hauast oma hiilguses paistnud. Keegi
ärgu kartku surma, sest Lunastaja surm on meid vabaks teinud. See kes alla
põrgu läks, võttis põrgu vangi!
Põrguhaud tundis ahastust Sind Issand maa all nähes. Ta tundis ahastust, sest ta
sai maha rõhutud; ta tundis ahastust, sest ta sai surmatud; ta tundis ahastust, sest
ta sai äravõidetud; ta tundis ahastust, sest ta sai kinniseotud. Ta võttis enesesse
ihu, aga leidis eneses Jumala olevat, ta võttis vastu maapõrmu, aga leidis eest
taeva, ta võttis vastu selle, mis ta nägi, aga tungis selle kallale, keda tema ei
näinud.
Surm, kus on sinu astel? Põrgu haud, kus on sinu võim? Kristus on ülestõusnud,
ja sina oled maharõhutud; Kristus on ülestõusnud ja kurjad vaimud on maha
langenud; Kristus on ülestõusnud ja Inglid on rõõmsad; Kristus on õlestõusnud
ja hauas ei ole ühtainustki surnut. Kristus on ülestõusnud ja on esimeseks saanud
surnutest. Temale olgu au ja vägi igavesti.
Aamen.“

