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Kristuksessa rakkaat lukijat! 

Tiedotuslehtisemme tämänvuotisista numeroista viimeisen ilmestyessä 

olemme paastokilvoituksessamme päässeet Vapahtajamme syntymäjuhlan 

kynnykselle. Viimeinen sunnuntai ennen syntymäjuhlaa jo vahvasti enteilee 

sukukuntien sekä hurskaista että syntisistä lihaan tulleen ja niin jumali-

sista kuin kääntymykseen kutsutuista väärämielisistä itsellensä Kirkon 

järkkymättömälle kalliolle rakentaneen Vapahtajamme syntymää. 

Vaikka juhla on lähellä, ei valmistautumisemme ole ohi. Vielä viimeiseen 

asti Kirkko valmistaa meitä kelvolliseen juhlan vastaanottamiseen: esijuh-

lakauden (20.–24.12.) jumalanpalvelukset erityisine kirkkoveisuineen ja 

niille ominaisine sävelmineen istuttaa mieliimme häivähdyksen siitä, 

kuinka suuren ja pelastavaisen tapahtuman todistajiksi tulemme Jumalan 

lihaksitulossa, jotta näin valistetuin mielin ja ymmärryksin ottaisimme juh-

lan vastaan sen viimein koittaessa. 

Syntymäjuhlan juhlakauden julistettua syntyneen Vapahtajan iloa, kään-

nämme ympärileikkauksen juhlan jälkeen katseemme Jumalan ilmestymi-

sen, teofanian, lähestyvään juhlaan. Tulemme Pyhän Kolminaisuuden il-

mestymisen todistajiksi nähdessämme hengessä, kuinka Lunastajamme as-

tuu Jordanille, Isän äänen todistaessa Hänestä ja Pyhän Hengen laskeutu-

essa Hänen yllensä. Niin Jumala, joka tuli lihaksi meidän tähtemme, myös 

tuli aineellisen veden pyhittäjäksi, ja tuosta pyhityksestä me tulemme hen-

gellisesti – mutta yhtälailla todellisesti – osallisiksi sen siunauksen kautta, 

jota teofanian suuren vedenpyhityksen jumalinen voima meille välittää. 

Pitäkäämme nyt, paaston kääntyessä kohti juhlien kautta, huoli siitä, ett-

emme pidätä sieluamme osallisuudesta siihen jumalalliseen armovoimaan, 

jota Kirkko jumalanpalvelustensa kautta meille välittää näinä jaloina ja 

kunniakkaina esijuhlan, juhlan ja jälkijuhlan päivinä.  
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Esijuhla – paras juhla 

Näin olen monesti todennut suurten 

juhlien esijuhlien aikaan, ja Kristuk-

sen syntymän esijuhla on mielestäni 

kaikkein paras. 

Siinä missä itse juhlan jumalan-

palvelustekstit keskittyvät juhlan 

tapahtumiin ja niiden teologiseen 

puoleen, esijuhlan tekstit opettavat, 

mitä juhla merkitsee meidän ihmis-

ten kannalta. Vapahtajan maail-

maan tuleminen on salaisuus, joka 

ylittää ihmisen ymmärryksen, 

mutta pyhien kirkkorunoilijoiden 

opastuksella voimme kykyjemme 

mukaan valmistaa itseämme tuon 

salaisuuden vastaanottamiseen. 

Kristuksen syntymään valmistau-

tuminen tiivistyy hienolla tavalla 

esijuhlan aamupalvelusten kiitossti-

kiiroissa. Stikiirat ovat pyhän Ro-

manos Melodoksen käsialaa, ja ne 

lauletaan ensimmäisen stikiiran al-

kusanojen mukaan nimen saaneella 

mallisävelmällä Käykää edeltä, te en-

kelivoimat. Koska tätä sävelmää 

käytetään joulun esijuhlan lisäksi 

vain kahdesti kirkkovuoden aikana, 

on jo sävelmän kuuleminen merkki 

siitä, että nyt tapahtuu jotakin mer-

kittävää. 

Esijuhlan ensimmäisen päivän sti-

kiiroissa on itse asiassa kyse joulu-

valmisteluista, mutta ei minkälai-

sista tahansa, vaan niin maanpääl-

listen kuin taivaallisten, elollisten 

kuin elottomien valmistautumisesta 

Kristuksen syntymään. Enkel-

voimien on lähdettävä kulkemaan 

edeltä, Betlehemissä olevia valmis-

tettava seimi, vuorien tiukuttava su-

loisuutta, ihmisien kiiruhdettava 

tietäjien ja paimenten kanssa näke-

mään Jumala kapaloissa ja imettävä 

Neitsyt. 

Ulkonaisten puitteiden lisäksi 

myös hengellisten puitteiden on ol-

tava kunnossa, on kirkastuttava 

puhtaudessa ja säteiltävä hyveitä, 

jotta meidän on mahdollista nähdä 

pienokaiseksi tulleen Kristus mie-

lemme silmin. Toistuvasti muistute-

taan, että kyse on Herran tulemi-

sesta: 

Siunattu on Hän, joka tulee. 

Israelin Kuningas, Kristus, saa-

puu. 

Väkevä ja suuri Ruhtinas Kris-

tus syntyy. Taivasten Kuningas 

saapuu maan päälle. 

Seuraavina päivinä kiitosstikii-

roissa on jo rauhallisempi tunnelma, 

ja valmistautumisen sijaan paino-

piste siirtyy Kristuksen ihmiseksi 

tulemisen merkitykseen: 

Puhdistaaksesi turmeluksen 

myrkyn ja luodaksesi minuun 

uudestaan alkuperäisen kuvan 

Sinä, kaikkea ohjaava ihmeiden 

tekijä, tulet lihaksi ja kapa-

loiduksi maidolla ravittuna pie-

nokaisena. 

Vapahtajan syntyessä profetioiden 
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hämäryys hajoaa, sillä armo paistaa 

kirkkaasti, totuus loistaa, arvoitukset 

häviävät ja Eedenin portti avataan. 

Vertauskuvat ja profeettojen ennus-

tukset kirkastuvat: Neitsyt on tullut 

raskaaksi, vuoresta on lohkaistu kivi, 

Iisain sauva viheriöi ja Gideonin kaste 

on virrannut maahan. 

Jotta emme unohtaisi, kuka on 

hän, joka syntyy, kuulijaa muistute-

taan pelastushistorian tapahtu-

mista: 

Hän, joka tekee ihmeitä, koette-

lee Egyptiä vitsauksin ja antaa 

mannan sataa kiittämättömälle 

kansalle, tulee lihaksi ja imee 

maitoa. Lapsukaisena Hän pa-

kenee Herodesta Neitseen, Äi-

tinsä, ikäänkuin pilven kanta-

mana, niin kuin jumalallisesti 

nähnyt Jesaja ennusti. 

Kristuksen syntymä on käsittämä-

tön ihme: 

Outoja ovat outoon syntymään 

liittyvät asiat! Kuinka Hän, joka 

istuu korkeuksissa Isän kanssa 

valtaistuimella, makaa vasta-

syntyneenä eläinten seimessä?  

Kuinka lähestymätön on kapa-

loituna? Kuinka kaikkialla läs-

näoleva luolassa? Ihmiset, huu-

takaamme: Israelin Kuningas 

Kristus saapuu. 

Kristuksen syntymässä ei itse asi-

assa ole mitään söpöä tai kiiltokuva-

maisten seimikuvien herttaisuutta. 

Se on koko luomakuntaa järkyttävä 

tapahtuma, jota on vaikea käsittää 

ja siksi me mielellämme latistamme 

sen perheidylliksi, koska se on jota-

kin, minkä me kykenemme käsit-

tämään. Siinä missä Jumala alentaa 

itsensä, Hän uudistaa meidät: 

Veisuin minä ylistän Sinua, ka-

paloihin kiedottua Kuningasta, 

sillä Sinä päästät minun rikko-

musteni siteet. Antaen minulle 

tahrattoman ja turmeluksetto-

man kunnian Sinä loit ja muo-

vasit minut uudelleen ja teit Isän 

omaksi. 

Kaikelle ihmiskunnalle käsittä-

mättömän salaisuuden ihmettelyyn 

yhtyy myös Jumalanäiti lausuen: 

Aurinkoni ja Poikani, kuinka 

voisin kätkeä Sinut kapaloihin? 

Kuinka voin imettää Sinua, koko 

luonnon Ravitsijaa? Kuinka pi-

dän käsissäni Sinua, joka hallit-

set kaikkeutta? Kuinka voisin 

pelvotta katsella Sinua, jota mo-

nisilmäiset eivät rohkene kat-

sella? Näin lausui aviota tunte-

maton pitäessään sylissään 

Kristusta. 

M.S.

Saarna Vapahtajan syntymäjuhlana 

Profeettain saarna on saanut täytty-

myksensä, sillä Hän, jonka he sanoivat 

ilmestyvän lihassa ihmisille, syntyy 

pyhässä luolassa, makaa lapsukaisena 

seimessä. Näillä sanoilla hymniru-

noilija julistaa Jeesuksen Kristuk-
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sen maailmaan tulemisesta, johon jo 

Vanha Testamentti valmisti ihmis-

kuntaa.  

Totuus Jumalan lihaksitulemisesta 

oli varsin vaikea vastaanotettavaksi, 

kirjoittaa pyhä Johannes Krysosto-

mos, Hänen ylenpalttinen ihmis-

rakkautensa ja suuri alentumisensa 

oli peljättävä, ja vasta monenlaisten 

valmistavien toimenpiteitten jälkeen 

ihmiset kypsyivät 

sen käsittämään. 

Kuten Israelin 

kansaa muinoin 

ohjattiin laein ja 

profeetoin Vapah-

tajan vastaanotta-

miseen, niin on 

meitäkin johda-

tettu tämän kirk-

kaudentäyteisen 

juhlapäivän koit-

toon nelikymmen-

päiväisen paastovalmistautumisen 

kautta. Samoin kuin ilmoitus Messi-

aan tulosta asteittain saatettiin tiet-

täväksi vanhan liiton piirissä, niin 

on Jumalan lihaksi tulemisen odotus 

tullut päivä päivältä näkyvämmäksi 

kirkkomme jumalanpalveluksissa 

paaston edetessä: aluksi yksittäi-

sissä veisuissa, vihjauksenomai-

sesti, mutta lopulta ilmeisessä muo-

dossa joulua edeltävien sunnuntai-

den ja sen esijuhlakauden jumalan-

palveluksissa.  

Mikä on tämä suuri ja peljättävä 

ihme, johon Jumala on ihmiskuntaa 

valmistanut? Kirkkoveisun sanoista 

löydämme tähän vastauksen: Etsien 

minua, eksynyttä ja hedelmättömissä 

teoissa ryövärien luolaksi osoittautu-

nutta, Sinä, Ihmisiä rakastava Herra, 

olet nyt tullut luolaan syntyäksesi tä-

nään Neitseestä.  

Ihmisluonnon osaksi tulleesta syn-

nin turmelemasta tilasta huolimatta 

ei kaikessa hyvä Luoja unohtanut 

luotujansa, vaan 

Hän on kutsunut 

ihmistä takaisin 

yhteyteensä lähet-

tämällä profeet-

toja, tekemällä voi-

mallisia tekoja py-

hiensä kautta. Hän 

on edeltä ilmoitta-

nut meille tulevan 

pelastuksen puhu-

malla meille pro-

feettojen kautta ja 

antamalla meille lain avuksemme. 

Nyt, aikojen täytyttyä, puhuu Hän 

meille itse Pojassansa. Kristus oli tu-

levan valon varjona Mooseksen laissa, 

aamun sarastuksena profeettain en-

nustuksissa, ja lopulta päivän ja au-

ringon lailla Hän ilmestyi elävöittä-

vässä ja ihmeitätekevässä voimassa li-

haksi tulleena Sanana totuuden täy-

dessä kirkkaudessa, kirjoittaa pyhä 

esipaimen Filaret Moskovalainen. 

Juuri tässä piilee Kristuksen syn-

tymäjuhlan sanoma: Herra lähetti 

kansallensa lunastuksen. Ps. 111:9  

Juhlaa viettäessämme ei meitä siis 
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kutsuta vain muistelemaan muinai-

sia tapahtumia: sitä kuinka kaksi 

vuosituhatta sitten pienokainen syn-

tyi luolassa ja sijoitettiin seimeen. 

Herramme, Jumalamme ja Vapahta-

jamme Jeesuksen Kristuksen synty-

minen maailmaan on yhtä todellinen 

tänä päivänä kuin kaksi vuositu-

hatta sitten. Tämän vuoksi lukuisat 

Kirkkomme veisut julistavat Hänen 

syntymäänsä preesensissä – ei men-

neisyydessä vaan nykyisyydessä: 

Kristus syntyy – kiittäkää…, Tänään 

yhdistyvät taivas ja maa, sillä Kristus 

syntyy…, Tänä päivänä Neitsyt 

yliolennollisen synnyttää… 

Tämä juhlapäivä tuo eteemme sen 

oudon ja ihmeellisen salaisuuden, 

jonka vuoksi enkelit paimenten 

kanssa kohottavat ylistysveisun ja 

jota tähden mukana vaeltavat tietä-

jät kunnioittaen kumartavat: Tänä 

päivänä Neitsyt synnyttää meidän 

tähtemme lapsukaisen, joka on ian-

kaikkinen ja väkevä Jumala, rauhan 

ruhtinas. 

Kutsu, joka muinoin esitettiin pai-

menille, kutsuu meitä tänäkin päi-

vänä todistamaan ihmiseksi synty-

neestä Jumalasta, veisaamaan Hä-

nelle enkelien kanssa sekä kanta-

maan Hänelle lahjoja tietäjien ta-

voin: kultaa iankaikkiselle Kunin-

kaalle, suitsuketta kaikkien Luojalle ja 

mirhaa kolme päivää haudassa 

olleelle kuolemattomalle Jumalalle. 

Kutsu on esitetty, mutta siihen vas-

taaminen – samoin kuin vastauksen 

laatu – jää meistä itsestämme 

kiinni. 

Sikäli kuin olemme valmiit ja ha-

lukkaat vastaamaan kutsuun myön-

tävästi, tulee vastauksen myös nä-

kyä käytännössä. Kristillisen joulun 

sanoma kutsuu meitä elämään Kris-

tuksessa, toteuttamaan Hänen tah-

toaan. Näin tehdessämme me elä-

mällämme itse todistamme Kristuk-

sesta Jumalasta, lihaksi tulleesta, ja 

lahjoina edeskannamme Hänelle 

Hänen tahtonsa mukaiset hyvät te-

komme. 

Jumala kutsuu meitä Kirkkonsa 

kautta viettämään juhlaa, joka on 

alkuna Vapahtajamme eläväksite-

kevälle pelastustyölle. Iloitkaamme 

siis tänä päivänä, jona Jeesus Herra 

syntyy Jumalan palvelijattaresta, 

Neitseestä, ihmisten uudesti synty-

miseksi. Pyhän esipaimenen Leo 

Suuren, Rooman paavin, sanoin: 

Tänä päivänä on Vapahtajamme syn-

tynyt; siitä riemuitkaamme! Kaikki 

suru väistyköön nyt Elämän syntymä-

päivänä, sillä itse Elämä poistaa 

meistä kuoleman pelon ja vuodattaa 

meihin ilon, sillä meille on iankaikki-

suus luvattu. 

Aamen. 

J.V.
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Saarna Teofanian juhlana 

Pyhä isämme Gregor ios Teologi  († 390)

Jälleen Jeesukseni, jälleen salai-

suus: ei petosta tai epäjärjestystä, ei 

helleenien erheitä tai humaltumista 

(sillä niin minä kutsun heidän juhla-

menojaan, ja niin ajattelen kaikkien 

järkevien miesten niitä kutsuvan), 

vaan ylevä ja jumalallinen salai-

suus, ylhäisen kunnian liittolainen! 

Sillä pyhällä valojen päivällä, johon 

olemme nyt päässeet ja jota tänään 

juhlimme, on saanut alkunsa Kris-

tukseni kasteesta – tuon todellisen 

valon, joka valaisee jokaisen maail-

maan tulevan ihmisen ja saa aikaan 

puhdistukseni ja joka säteilee sitä 

valoa, jonka me olemme alussa saa-

neet Häneltä ylhäältä, mutta jonka 

me olemme pimentäneet ja hämärtä-

neet synnillä. 

Kuulkaa siis Jumalan ääntä! Se 

kaikaa ylen selvästi minulle, joka 

olen niin näiden salaisuuksien ope-

tuslapsi kuin mestarikin: se ääni 

kuuluu Jumalalle niin kuin teille-

kin, Minä olen maailman valo. Siispä 

lähestykää häntä ja valistukaa, äl-

kääkä antako kasvojenne joutua hä-

peään, vaan antakaa todellisen va-

lon kirkastaa ne. 

Nyt on uuden syntymän aika – 

syntykäämme uudelleen! Nyt on uu-

delleenmuotoilun aika – otta-

kaamme jälleen vastaan ensimmäi-

nen Aadam! Älkäämme jääkö sellai-

siksi kuin olemme, vaan tulkaamme 

sellaisiksi, kuin kerran olimme. 

Valo loistaa pimeydessä, tässä elä-

mässä ja lihassa, ja pimeys sitä jah-

taa, mutta ei saa sitä valtaansa – 

tarkoitan tällä vastustavia voimia, 

jotka häpeämättä ryntäilevät näky-

vää Aadamia vastaan, mutta koh-

taavatkin Jumalan ja saavat tappion 

– jotta me panisimme syrjään pimey-

den ja kulkisimme kohti valoa ja tu-

lisimme täydelliseksi valoksi, täy-

dellisen valon lapsiksi. 

Näe tämän päivän armo, näe tä-

män salaisuuden voima! Etkö nouse-

kin maasta? Eikö sinut asetetakin 

selvästi korkealle niin, että meidän 

äänemme ja mietiskelymme sinua 

ylistää? Sinut asetetaan vieläpä pal-

jon korkeammalle, kun Sana tulee 

korotetuksi puheeni aikana. 

Onko mitään vastaavan kaltaista 

niissä lain varjoisissa puhdistusuh-

reissa – siis siinä avussa, jota se soi 

ajallisten pirskottelujen kautta tai 

sillä, kun hiehon tuhkilla puhdistet-

tiin epäpuhtaita – tai onko pa-

kanoilla mitään vastaavaa heidän 

mysteerimenoissaan? Mutta kun 

kerran meille on annettu armo, 

jonka avulla voimme paeta taikaus-

kojen erheitä ja liittyä totuuteen ja 

palvella elävää ja todellista Jumalaa 

ja nousta luomakunnan yläpuolelle, 

ohittaa kaiken, joka on ajan ja en-

simmäisen liikkeen alaista: katso-

kaamme ja mietiskelkäämme Juma-

laa ja jumalallisia asioita tavalla, 
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joka vastaa meille annettua armoa. 

Mutta aloittakaamme näitä kos-

keva keskustelumme kaikista sopi-

vimmasta asiasta. Kaikista sopi-

vinta on, kuten Salomo meille asian 

esitti: Viisauden alku on viisauden 

hankkiminen. Mitä hän meille ker-

too? Viisauden alku on pelko. Mei-

dän ei pidä aloittaa mietiskelystä ja 

sitten lähteä pois pelon vallassa – 

koska varomaton mietiskely saat-

taisi tyrkätä meidät jyrkänteeltä 

alas –, vaan meillä pitää olla vahva 

perusta ja meidän pitää puhdistua, 

ikään kuin pelon kautta keventyä, ja 

niin voimme nousta korkeuksiin. 

Koska siellä, missä on pelkoa, on 

käskyjen toteuttaminen: ja missä on 

käskyjen toteuttamista, puhdiste-

taan liha – tuo pilvi, joka peittää sie-

lua ja estää sitä näkemästä jumalal-

lisen valonsäteen. Ja missä on puh-

distusta, on valistumista: ja valistu-

minen on halajamisen täyttymys 

niille, jotka halajavat suurimpia asi-

oita, tai oikeastaan suurinta asiaa, 

tai oikeastaan Häntä, joka ylittää 

kaiken suuruudenkin. 

Siksi meidän pitää ensin puhdis-

taa itsemme ja vasta sitten lähestyä 

puhutellen puhdasta: muuten me 

saamme kokea saman kuin Israel, 

joka ei voinut kestää Mooseksen kas-

vojen kirkkautta ja siksi pyysi ver-

hoa: tai sitten me tuntisimme sa-

moin kuin Manoah ja sanoisimme: 

Nyt me varmasti kuolemme, olemme 

nähneet Jumalan, vaikka kyseessä 

olikin vain hänen kuvitelmansa 

Jumalan näkemisestä: tai olisimme 

kuin Pietari, joka lähettää Jeesuk-

sen pois veneestä, koska olisimme 

itse kelvottomia Hänen vierai-

luunsa: ja kun tarkoitan Pietaria, 

puhun miehestä, joka käveli vetten 

aaltojen päällä. Tai Paavalin tavoin 

silmämme sokaistuisivat, aivan ku-

ten hänkin oli ennen kuin hänet 

puhdistettiin vainosta johtuvasta 

syyllisyydestä, kun hän keskusteli 

sen kanssa, jota oli vainonnut – tai 

oikeastaan tuon suuren valon sala-

manvälähdyksellä; tai niin kuin sa-

danpäämies, joka haki parannusta, 

mutta ei ylistettävän pelon takia ha-

lunnut ottaa Parantajaa vastaan 

omassa kodissaan. Puhukoon kukin 

meistäkin samoin, kun kerran 

olemme edelleen puhdistumattomia 

ja vielä kuin sadanpäämies, joka ko-

mensi monia pahuudessa ja palveli 

keisarin armeijaa, siis sen maailman 

hallitsijan, joka hallitsee maahan 

alistettuja: En ole arvollinen, että tu-

lisit kattoni alle.  

Mutta kun me katsomme Jeesusta, 

vaikka olisimmekin lyhyenläntiä 

kuin tuo Sakkeus muinoin, ja kiipe-

äisimme viikunapuuhun kuoletta-

malla maiset jäsenemme ja nouse-

malla alhaisen ruumiin yläpuolelle, 

silloin saamme ottaa vastaan Sanan 

ja silloin meille sanotaan: Tänä päi-

vänä on pelastus tullut tämän suku-

kunnan osaksi. Pitäkäämme silloin 

kiinni pelastuksesta ja kanta-

kaamme hedelmää entistä täydelli-

semmin ja jakakaamme ympäriinsä 
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avokätisesti ja oikeamielisesti kaik-

kea sitä, mitä Sakkeus oli publikaa-

nina väärämielisesti itselleen kerän-

nyt. 

Sillä sama sana on yhtäältä luon-

noltaan peljättävä niille, jotka ovat 

kelvottomia, ja toisaalta rakkaudel-

lisen lempeytensä kautta Hänet voi-

vat ottaa vastaan ne, jotka ovat sii-

hen valmistautuneita – jotka ovat 

ajaneet pois sieluistaan epäpuhtaat 

ja maailmalliset henget ja ovat la-

kaisseet puhtaiksi ja koristaneet 

omat sielunsa itsetutkiskelun 

kautta eivätkä ole jättäneet niitä 

joutilaiksi tai vaille tekemistä, niin, 

että ne olisivat joutuneet entistä 

enemmän seitsemän pahan ajatuk-

sen valtaan. Näitä pahoja ajatuksia 

on yhtä monta kuin hyveitä. Mutta 

sen lisäksi, että he pakenevat pahaa 

he harjoittavat hyvettä ja niin saa-

vat Kristuksen asumaan heissä, tai 

ainakin siinä määrin kuin mahdol-

lista. Näin pahan voima ei kykene 

löytämään heidän sieluistaan mi-

tään tyhjää paikkaa, jonka voisi 

täyttää ja tehdä ihmisen viimeisestä 

tilasta ensimmäistä kauheamman 

oman yhä väkivaltaisemman hyök-

käyksensä kautta ja linnoittautu-

malla entistä valloittamattomam-

min sieluun. 

Mutta kun olemme vartioineet sie-

luamme kaikin tavoin ja rauhoitta-

neet sydämemme kiihkot ja kyntä-

neet sisäisen joutomaamme ja kylvä-

neet siihen vanhurskauden, kuten 

Daavid, Salomo ja Jeremia ovat 

meitä neuvoneet, valaiskaamme it-

semme tiedon valolla ja sitten vasta 

puhukaamme Jumalan Viisaudesta 

joka on kätketty salaisuuteen ja va-

listakaamme muita. Sillä välin puh-

distakaamme itsemme ja otta-

kaamme vastaan Sanan initiaatio 

aloittelijoille niin, että itse voisimme 

tehdä äärimmäistä hyvää, tehdä it-

sestämme Jumalan kaltaisia ja vas-

taanottaa Sanan hänen tulemuk-

sensa hetkellä – eikä vain näin, vaan 

myös pitäen Sanasta kiinni ja osoit-

taen hänet muille. 

Ja nyt, kun olemme puhdistaneet 

tämän teatterin edeltävillä sanoil-

lamme, keskustelkaamme hetken 

tästä juhlasta ja liittykäämme juhli-

vien ja hurskasten sielujen kanssa 

juhlariemuun. Ja koska juhlan pää-

asia on Jumalan muistaminen, pitä-

käämme Jumala mielessämme. Sillä 

arvelen, että niiden juhlariemu, 

jotka juhlivat siellä, missä on kaik-

kien autuaiden asunto, ei ole mitään 

muuta kuin tätä: Jumalan ylistystä 

ja veisuja, joita laulavat kaikki ne, 

jotka ovat kelvollisia taivaallisen 

kaupungin asukkaiksi. 

Älköön kukaan hämmästelkö, jos 

se, mitä nyt sanon, sisältää asioita 

jotka on jo aiemmin sanottu: sillä 

minä en ainoastaan käytä samoja 

sanoja vaan puhun myös samoista 

aiheista. Minun kieleni, mieleni ja 

ajatukseni vapisevat kun puhun 

teille Jumalasta niin, että tekin sai-

sitte jakaa tämän ylistettävän ja au-

tuaan tunteen. Ja kun puhun 
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Jumalasta, teidän pitää yhtä aikaa 

tulla valistetuiksi yhdellä ja kol-

mella salamaniskulla. Kolme eril-

listä tai kolme hypostaasia, jos joku 

haluaa heitä näin kutsua, tai persoo-

naa, emmekä me tässä riitele ni-

mistä kunhan niiden tavut johtavat 

samaan merkitykseen: mutta Hän 

on olemukseltaan yksi, siis yksi ju-

maluus. Heidät on nimittäin jaettu 

ilman jakamista, jos näin voisi sa-

noa: ja he ovat erillisyydessään yhtä, 

koska jumaluus on yksi kolmessa ja 

nuo kolme ovat yksi, jossa jumaluus 

on, tai oikeastaan tarkemmin sanot-

tuna he ovat jumaluus. 

Me emme lankea liioitteluun tai 

vähättelyyn: emme tee ykseydestä 

sekoittumista emmekä jakamisesta 

erottamista. Me pysymme yhtä lailla 

kaukana Sabellioksen sulautumi-

sesta ja Areioksen jakamisesta – nä-

mähän ovat kaksi toisilleen vasta-

kohtaista pahuutta mutta aivan 

yhtä pahoja! Sillä mikä tarve on 

muka harhaoppisesti sulauttaa Ju-

mala yhteen tai leikata hänet epäta-

saisiksi osiksi? 

Meille on olemassa vain yksi Ju-

mala, Isä, josta kaikki asiat ovat, ja 

yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka 

kautta kaikki asiat ovat, ja yksi 

Pyhä Henki, jossa kaikki asiat ovat: 

kuitenkaan nämä sanat ”josta, jonka 

kautta ja jossa” eivät merkitse luon-

non erillisyyttä – sillä jos näin olisi, 

ei kolmen sijamuodon tai kolmen ni-

men järjestys koskaan muuttuisi –, 

vaan ne luonnehtivat yhden ja 

sekoittumattoman luonnon persoo-

nallisia piirteitä. Tästä todistaa se 

seikka, että ne jälleen kokoontuvat 

yhteen, kuten huolellisesti apostoli 

Paavalia lukiessa voit huomata: Hä-

nestä, hänen kauttaan ja häneen on 

kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aa-

men.  

Isä on Isä ja aluton, Hän ei ole ke-

nestäkään: Poika on Poika eikä alu-

ton, koska hän on Isästä: mutta jos 

ajattelet termiä ”aluton” ajallisessa 

merkityksessä, Hän on myös ajaton, 

koska Hän on ajan luoja eikä ajalle 

alisteinen. Pyhä Henki on totisesti 

Henki, joka tosiaankin vuotaa 

Isästä, mutta ei samalla tavalla kuin 

Poika, sillä se ei synny vaan tulee – 

koska minun pitää tähän kehittää 

sana selvyyden vuoksi –: sillä Isä ei 

lakannut olemasta syntymätön 

vaikka synnyttikin jotain, mutta 

Poikakaan ei ole syntynyt, vaikka 

onkin syntymättömästä – kuinka 

näin muka voisi olla? –, eikä Henki 

muuttunut Isäksi tai Pojaksi, vaikka 

lähteekin Isästä ja vaikka onkin Ju-

mala – vaikkakaan jumalattomat ei-

vät tätä usko. Sillä persoonallisuus 

on muuttumatonta: miten muuten 

persoonallisuus muka olisi ole-

massa, jos se olisi muuttuvaista ja 

voitaisiin siirtää yhdestä persoo-

nasta toiseen? 

Mutta ne, jotka väittävät, että ter-

mit ”syntymätön” ja ”syntynyt” olisi-

vat tasa-arvoisten jumalien luonto-

jen nimiä, väittäisivät kenties Aada-

min ja Seetin olevan luonnoiltaan 



38 Luomaton Valkeus № 3, 3/2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

erilaisia, koska ensimmäinen näistä 

ei syntynyt lihasta (koska hänet luo-

tiin), kun taas jälkimmäinen syntyi 

Aadamista ja Eevasta. Siksi on ole-

massa yksi Jumala kolmessa, ja 

nämä kolme ovat yksi, kuten edellä 

sanoin. 

Koska nämä asiat ovat näin, tai pi-

kemminkin, koska Hän on näin, ja 

koska Häntä ei pitäisi olla palvo-

massa vain ylhäisiä olentoja vaan 

myös maan päällä olevia olentoja 

niin, että kaikki asiat täyttyisivät 

Jumalan kunnialle (koska ne itsekin 

ovat Jumalalla täyttyneitä), luotiin 

ihminen ja hänet 

luotiin Jumalan 

kädellä, Jumalan 

kuvaksi. Mutta 

ihmisen häpeäksi 

paholaisen kateu-

den ja synnin kar-

vaan maun takia 

hän säälittävästi 

erosi luojastaan, 

Jumalasta. Tämä 

ei ollut Jumalan 

luonnossa oleva 

asia. 

Mitä sitten ta-

pahtui, ja mikä 

on meitä koskeva 

suuri salaisuus? 

Luontoon tehtiin uusi asia, ja Ju-

mala tuli ihmiseksi. Hän, joka rat-

sastaa idässä taivasten taivaissa 

omassa kunniassaan ja vallassaan, 

tulee lännessä meidän keskinkertai-

suudessamme ja alhaisuudessamme 

kunnioitetuksi. Ja niin Jumalan 

Poika tahtoo tulla Ihmisen Pojaksi ja 

näin kutsutuksi: Ei Hän muuttanut 

sitä, mitä oli – koska jumaluus on 

muuttumatonta –, vaan Hän otti yl-

leen sellaista, mitä ei ollut – koska 

Hän on täynnä rakkautta ihmistä 

kohtaan –, jotta käsittämätön tulisi 

käsitettäväksi ja Hän keskustelisi 

kanssamme lihan välityksellä aivan 

kuin hunnun takaa. Ei nimittäin ol-

lut mahdollista, että tuo luonto, joka 

oli syntymän ja turmeluksen alai-

nen, olisi kestänyt Hänen verhoa-

matonta jumaluuttaan. 

Siksi se, joka ei 

voi mihinkään se-

koittua, sekoittui: 

Jumala ei ainoas-

taan sekoittunut 

syntymään ja 

Henki lihaan ja 

ikuinen aikaan ja 

määrittelemätön 

määritelmiin, 

vaan Hän myös 

yhdisti syntymi-

sen neitsyyteen, 

häpäisyt siihen, 

joka on kaikkea 

kunnioitusta kor-

keampi, kärsi-

myksen siihen, 

joka on vailla kärsimystä ja kuole-

mattomuuden turmelukseen. Pet-

kuttaja ajatteli siitä asti, kun oli hui-

jannut meitä jumaliksi tulemisen 

toivolla, että olisi pahuudessaan 

voittamaton, mutta hän itse tulikin 
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petkutetuksi kun Jumala otti luon-

tomme ylleen. Vaikka paholainen 

kuvitteli hyökkäävänsä Aadamia 

vastaan, hän kohtasikin todellisen 

Jumalan ja niin uusi Aadam pelasti 

vanhan Aadamin, lihan kirous ku-

mottiin ja kuolema kukistettiin li-

halla. 

Hänen syntymänsä muistoksi me 

pidimme juhlaa, niin minä, juhlan 

isäntä, kuin tekin ja kaikki mitä 

maailmassa ja maailman yläpuolella 

on. Tähden kanssa me riensimme, 

tietäjien kanssa palvoimme, paime-

nien kanssa tulimme valistetuiksi ja 

enkelien kanssa ylistimme Häntä. 

Simeonin kanssa otimme Hänet kä-

sivarsillemme ja vanhan ja siveän 

Hannan kanssa tunnustimme Hänet 

Jumalaksi. Ja olkoon kiitos Hänelle, 

joka tuli omiensa 

luokse muukalai-

sen asussa, koska 

Hän saattoi muu-

kalaisen kunni-

aan! 

Nyt tulemme 

toisenlaisen Kris-

tuksen toiminnan 

luokse, toiseen sa-

laisuuteen. En voi 

rajoittaa nautin-

toani, Jumala on 

minut temman-

nut! Melkein kuin 

Johannes minä 

ilosanomaa julistan, sillä vaikka en 

ehkä olekaan edelläkävijä, olen silti 

erämaasta tullut. 

Kristus on valistettu, loista-

kaamme Hänen kanssaan! Kristus 

on kastettu, laskeutukaamme hau-

taan Hänen kanssaan noustak-

semme Hänen kanssaan! Jeesus on 

kastettu, mutta meidän ei pidä kiin-

nittää huomiotamme vain tähän asi-

aan vaan myös joihinkin muihin 

seikkoihin. Kuka Hän on ja kuka 

Hänet kastoi, mihin aikaan? Hän on 

kaikkein puhtain: Hänet kastoi Jo-

hannes, ja ajankohta on Hänen ih-

meittensä alku. 

Mitä meidän pitäisi tästä oppia ja 

tajuta? Meidän pitäisi ensin puhdis-

taa itsemme, olla nöyriä, ja saarnata 

vasta sitten, kun olemme niin hen-

gellisesti kuin ruumiillisestikin kyp-

siä. 

Ensimmäinen asia viittaa erityi-

sesti niihin, jotka 

kiiruhtavat kas-

teelle ilman tarvit-

tavaa valmistau-

tumista tai jotka 

eivät pyri vakiin-

nuttamaan kas-

teen armoa kiin-

nittämällä heidän 

mieltään hyvään. 

Sillä koska armo 

sisältää mennei-

den rikkomusten 

anteeksiannon, on 

juuri tämän takia 

entistäkin kunni-

oitettavampaa, ettemme palaa jäl-

leen oksennuksellemme. 

Toinen seikka puhuu niille, jotka 
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kapinoivat sakramenttien toimitta-

jia vastaan silloin, kun nämä ovat 

heitä korkeampia arvoltaan. 

Kolmas viittaa niihin, jotka ovat it-

sevarmoja nuoressa iässään ja ajat-

televat, että aina on hyvä aika opet-

taa ja johtaa kokoontumisia. Jeesus 

puhdistettiin, ja sinäkö muka hal-

veksut puhdistusta? Johannes kas-

toi Kristuksen, ja sinä nouset johta-

jaasi vastaan? Kristus oli kolmekym-

mentä vuotta vanha, ja sinä alat 

opettaa vanhuksia vaikka partasi-

kaan ei vielä kasva, tai kuvittelet 

opettavasi heitä, vaikka kunnioitet-

tavaa ei ole pelkkä pitkä ikä tai 

luonne? 

Tässä joku voisi huomauttaa, että 

olivathan Daniel ja tämä ja tuo tuo-

mareita nuorella iällä, ja kielelläsi 

on jo lukuisia esimerkkiä: jokainen 

väärintekijähän on aina valmis puo-

lustamaan itseään. Mutta minä vas-

taan, että harvinaiset tapaukset ei-

vät muodosta kirkon lakia. Ei yksi 

pääsky kesää tee, ei yksi viiva geo-

metrikkoa, ei yksi matka meri-

miestä. 

Mutta Johannes kuitenkin kastaa 

ja Jeesus tulee hänen luokseen ken-

ties pyhittääkseen itse Kastajan, 

mutta varmastikin upottamaan 

koko vanhan Aadamin veteen. En-

nen tätä ja tämän takia Hän pyhitti 

Jordanin, koska hän on henkeä ja li-

haa ja niin Hän pyhittää meidät 

hengen ja veden kautta. Johannes ei 

ota Häntä vastaan: Jeesus on eri 

mieltä. Sinun tulisi kastaa minut, 

sanoo Sanan Ääni, ystävä Sulha-

selle, hän, joka on suurin kaikista 

naisesta syntyneistä, sille, joka on 

kaikkien luotujen esikoinen; hän, 

joka hypähti kohdussa sen edessä, 

jota kohdussa palvottiin: hän, joka 

oli ja on oleva edelläkävijä sille, joka 

ilmestyi ja on ilmestyvät.  

Sinun tulisi kastaa minut, hän sa-

noi, mutta lisää tähän myös ja sinun 

tähtesi, koska hän tiesi saavansa 

marttyyriuden kasteen, tai koska 

Pietarin tavoin hän tiesi, etteivät ai-

noastaan hänen jalkansa puhdis-

tuisi. Silti sinä tulet luokseni? Tämä 

oli myös profeetallista, sillä Johan-

nes tiesi, että Herodesta seuraisi Pi-

latuksen hullutus, ja että hänen en-

sin mentyä Tuonelaan Kristus seu-

raisi häntä perässä. 

Mutta mitä Jeesus vastaa? Anna 

sen tapahtua nyt, sillä tämä on Hä-

nen lihaksitulonsa aika: koska Hän 

tiesi, että vain vähän aikaa, niin 

Hän itse kastaisi kastajan. Ja mikä 

on viskin? Puhdistus. Ja mikä on 

tuli? Akanoiden tuhoaminen ja Hen-

gen hehku. Ja mikä on kirves? Sen 

sielun poistaminen, joka on parantu-

maton saastankin jälkeen. Ja mikä 

on miekka? Sanan leikkaus, joka 

erottaa huonommat paremmista ja 

tekee jaon uskovan ja epäuskoisen 

välille: joka nostaa pojan ja tyttären 

ja miniän isää, äitiä ja anoppia vas-

taan, nuoret ja raikkaat vanhoja ja 

tunkkaisia vastaan. Ja mitä ovat 

kengännyörit, joita Jeesuksen kasta-

nut Johannes ei ollut kelvollinen 
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avaamaan? Sinä, joka olet erä-

maasta, ja jolla ei ole ruokaa, uusi 

Elias, profeettojakin korkeampi, 

koska sait nähdä Hänet, josta profe-

toit, sinä Vanhan ja Uuden testa-

mentin välimies – mitä ne kengän-

nauhat ovat? Kenties Kristuksen tu-

lemisen ja lihaksitulemisen viesti, 

jota ei tule löystyttää vähänkään – ei 

niiden, jotka ovat lihallisia ja vasta 

imeväisiä Kristuksessa, mutta ei nii-

denkään, jotka ovat hengeltään Jo-

hanneksen kaltaisia. 

Mutta jatkakaamme. Jeesus nou-

see vedestä, sillä Hän itse kantaa yl-

lään maailmaa, ja näkee taivaan au-

kenevan – taivaan, jonka Aadam oli 

saanut itseltään ja kaikilta jälkeläi-

siltään suljettua, aivan kuin paratii-

sin portit suljettiin tulisella mie-

kalla. Henki todistaa Kristuksen ju-

maluudesta, koska se laskeutuu kal-

taisensa päälle. Samoin tekee ääni 

taivaasta: Hän, josta todistetaan, on 

tullut taivaasta, ja kyyhkynen las-

keutui, koska Hän kunnioittaa ruu-

mista – olihan tämä myös Jumala, 

ruumiin ja jumaluuden yhdistymi-

sen kautta –, kun tuli ruumiissa nä-

kyväksi. Vieläpä jo muinaisista 

ajoista lähtien kyyhkynen on julista-

nut vedenpaisumuksen päättymi-

sestä. 

Jos sinun, joka ajatusten pikku-

maisuudella yrität tarkastella suu-

rimpia asioita, tekee mieli arvostella 

jumaluutta koon ja painon mukaan 

ja siksi pidät Henkeä jotenkin vähä-

arvoisena kun se laskeutui kyyhky-

sen muodossa, sinun pitäisi myös 

johdonmukaisuuden vuoksi pitää 

taivasten valtakuntaa turhana, kun 

sitä verrataan sinapinsiemeneen, ja 

sinun olisi ylistettävä vihollisvoimia 

Jeesuksen valtaa enemmän, koska 

vastustajaa kutsutaan suureksi vuo-

reksi ja Leviataniksi ja vedessä elä-

vien kuninkaaksi, kun taas Kris-

tusta kutsutaan karitsaksi, hel-

meksi ja pisaraksi ja muiksi vastaa-

vankaltaisiksi asioiksi. 

Kun juhlamme nyt käsittelee kas-

tetta ja koska meidän pitää kärsiä 

hieman sen kanssa, joka tähtemme 

otti meidän muotomme ja kastettiin 

ja ristiinnaulittiin, puhukaamme 

erilaisista kasteen lajeista niin, että 

me niiden kautta tulisimme puhdis-

tetuiksi. 

Mooses kastoi, mutta tämä tapah-

tui vedessä ja sitä ennen pilvessä ja 

meressä. Tämä oli esikuvallista, ku-

ten Paavali kertoo: meri kuvasi 

vettä, pilvi henkeä, manna elämän 

leipää ja juoma jumalallista juomaa.  

Johannes myös kastoi, mutta tämä 

ei ollut niin kuin juutalaisten kaste. 

Se ei ollut vain vettä, vaan se oli 

myös katumukseksi. Silti se ei ollut 

täysin hengellinen, koska hän ei 

maininnut kasteen tapahtuvan Hen-

gessä. 

Jeesuskin kastoi, mutta hän kastoi 

Hengessä. Tämä on täydellinen 

kaste. Ja miten muka ei olisi Jumala 

se, jonka kautta sinustakin tehdään 

jumala, jos sallitte minun poiketa 

hieman aiheesta? 
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Tiedän myös neljännen kasteen – 

marttyyriuden verikasteen, jonka 

myös Kristus itse sai. Tämä kaste on 

paljon jalompi kuin nuo muut, koska 

sitä ei voida enää myöhemmin tah-

ria. 

Niin, ja tiedän myös viidennen kas-

teen – kyynelten kasteen, joka on 

paljon vaivalloisempi kuin muut. 

Sen saa jokainen, joka kastelee vuo-

teensa ja tyynynsä joka yö kyyne-

lillä, jonka haavat märkivät hänen 

pahuutensa takia, ja joka suree ja 

murhetii, joka jäljittelee Manasseen 

katumusta ja niniveläisten nöy-

ryyttä ja jolle Jumala osoittaa ar-

monsa – jokainen, joka lausuu publi-

kaanin sanoja temppelissä ja saa 

vanhurskautuksen pikemminkin 

kuin ylpistelevä fariseus, joka ka-

naanilaisnaisen tavoin kumartuu ja 

anoo armoa ja leivänmuruja, nälkäi-

sen koiran muonaa. 

Palvokaamme tänään Kristuksen 

kastetta ja juhlikaamme hyvin – ei 

vatsaa palvoen vaan hengessä iloi-

ten. Miten me saamme nautinnon? 

Peseytykää, puhdistautukaa! Jos olet-

tekin synnin ettekä veren punaa-

mat, tulkaa lunta valkeammiksi! Jos 

olette punaisia, veressä kylpeneitä 

miehiä, tulkaa valkeiksi kuin villa! 

Joka tapauksessa puhdistautukaa, 

niin te olette puhtaita, sillä Jumala 

ei iloitse mistään niin paljon kuin 

parannuksenteosta ja ihmisen pelas-

tuksesta – tätä varten on olemassa 

jokainen saarna ja jokainen sakra-

mentti –, niin että olisitte maailman 

valoja, elävöittävä voima kaikille 

muille ihmisille, ja että te olisitte 

täydellisinä valoina tuon suuren va-

lon rinnalla ja saisitte oppia taivaan 

valistuksen salaisuuden, Kolminai-

suuden entistä puhtaammin ja kirk-

kaammin valistamina. Nytkin te 

saatte jossain määrin ottaa vastaan 

tuon yhden valonsäteen yhdestä ju-

maluudesta Herrassamme Kristuk-

sessa Jeesuksessa, jolle kuuluu kun-

nia ja valta iankaikkisesti. 

Aamen. 
Suomentanut kreikan kielestä 

Ksenofontoksen luostarin 

pappismunkki Damaskinos

Toinen puhe Herran rukouksesta 

Pyhä isämme Filare t  († 1866), Tšernigovin arkkipiispa

Rukoilkaa te siis näin: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi! Matt. 6:9

Siinä on ensimmäinen anomuk-

semme Herran neuvon mukaan! Sa-

nat ovat yksinkertaisia, kirjaimelli-

sesti tuttuja, mutta ovatko ne help-

poja ymmärtää? Ei niinkään. Siu-

natkoon Herra Jumala mietiskely-

ämme niiden merkityksestä! 

Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. Py-

hittää merkitsee raamatun kielellä 

joko pyhittää, tehdä puhtaaksi 

ja pyhäksi, kun esimerkiksi sano-

taan: pyhä pyhittyköön vielä; tai tun-

nustaa pyhäksi ja puhtaaksi. 

Ensimmäinen merkitys ei tietysti 
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sovellu kaikkein täydellisimmän 

suhteen, ja siksi on valittava näistä 

viimeinen. 

Jumalan nimeä usein käytetään 

raamatussa merkitsemään Jumalaa 

itseänsä. Niinpä pyhitetty olkoon Si-

nun nimesi merkitsee: Tunnustetta-

koon Sinut pyhäksi, oi Jumala, ku-

marrettakoon ja kunnioitettakoon 

Sinua, oi Suuri! 

Sellainen on ensimmäinen ano-

mus, ensimmäinen tunne, jota Herra 

meiltä odottaa! Se onkin luonnol-

lista. Se on välttämätöntä sielul-

lemme. Jos me olemme taivaallisen 

Isän lapsia, niin meillä ei voi olla mi-

tään kalliimpaa, mitään korkeam-

paa kuin taivaallisen Isämme nimi. 

Kuinka voimme olla hartaasti kun-

nioittamatta Häntä, joka on luonut 

taivaan ja maan? Katsokaa taivaal-

lisia maailmoja: kuinka ne ovat suu-

ria ja kuinka ihanassa järjestyk-

sessä! Kenellä järki ja tietoisuus 

vain on, hän ei voi ilman ihmetystä, 

ilman harrasta ja kunnioitusta ja va-

vistusta ajatella Häntä, jonka voi-

malla kaikki tämä on luotu ja on ole-

massa. 

Eikö ihmisen Luoja ansaitse har-

rasta kiitosta? Mikä on ihminen! Kui-

tenkin Sinä häntä muistat. Mikä on 

ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä 

huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltai-

sesi olennon, seppelöit hänet kunnialla 

ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hal-

litsemaan luotujasi, asetit kaiken hä-

nen valtaansa. Ps. 8:5–7  

Hajamielisiä ovat maan lapset! 

Seisahtukaa hautanne partaille: 

siinä on turmelus ja tomu, mutta sen 

takana iankaikkisuus, sen tuolla 

puolen puolueettoman vanhurskau-

den tuomio. Eikö ole totta, että elä-

mämme kevytmielisyys on hul-

luutta? Oi Jumalani! Katso, sil-

miemme edessä on ristiinnaulittu 

Poikasi! Siinä on esimerkki siitä, 

kuinka peruuttamaton on vanhurs-

kautesi: se ei armahtanut Poikaasi. 

Hänet on ristiinnaulittu meidän syn-

tiemme tähden. Hän antoi itsensä 

ristiinnaulittavaksi, jotta me pyhit-

täisimme Sinun suurta nimeäsi. 

Vanhan liiton ihmisille oli sanottu: 
Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, 

nimeä. Uuden liiton ihmiset rukoile-

vat: Pyhitetty olkoon Sinun nimesi. 

Siellä oli kielletty kaikenlainen Ju-

malan nimen turhaan lausuminen, 

kuten sen käyttäminen turhassa, 

epäsiveellisessä puheessa, väärässä 

vannomisessa ja pilkassa. Täällä 

odotetaan Jumalan nimen kunnioit-

tamista. Sellainen ero on Mooseksen 

palveluksen ja kristillisen palveluk-

sen välillä! Kristityt! Korkea on mei-

dän kutsumuksemme, paljon meiltä 

odotetaan! 

Jumalan nimi pyhitetään ja kunni-

oitetaan meidän puheissamme, kun 

emme ainoastaan pidätä kieltämme 

turhasta puhumisesta, pahan-

suopaisilta puheilta ja valheesta, 

vaan myös käytämme sitä välikap-

paleena Herran kunnioittamiselle ja 

lähimmäistemme rakentumiselle. 

Se tulee pyhitetyksi meidän aja-

tuksissamme, kun me, ajatellen Ju-

malan olevan läsnä, emme ainoas-

taan varo saastuttamasta miel-

tämme rikollisilla, röyhkeillä 
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ajatuksilla, vaan harjoitamme har-

taita mietiskelyitä Jumalan teistä ja 

Jumalan pyhän totuuden ilmestyk-

sistä. Muistakaa: Pahantekijän juo-

nia Herra kammoksuu, lempeät sanat 

ovat hänelle mieleen. Sananl. 15:26 

Se tulee pyhitetyksi meidän sydä-

missämme, kun me, koettaen pois-

taa sydämistämme lihallisia ja saas-

taisia tunteita, virkistämme sitä 

sillä tiedolla, että Jumala hyvyydes-

sään tekee ihmeellisiä tekoja, ja sa-

malla teemme sen murhemielin tie-

toiseksi synneistämme ja heikkouk-

sistamme. Pyhittäkää Herra Kristus 

sydämessänne, opettaa apostoli 1. Piet. 

3:15. 

Se tulee pyhitetyksi meidän teois-

samme, kun me karkotamme itses-

tämme rikolliset halut: Niin kuin 

hän, joka teidät on kutsunut, on pyhä, 

niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa mitä 

teette 1. Piet. 1:15. Se, joka pitää kalliina 

Jumalan kunniaa, joka hartaasti 

kunnioittaa Herraansa, ei milloin-

kaan, kun vaikka kirkonkellon soitto 

kutsuu häntä Jumalan temppeliin, 

sano itselleen: Minä menen kirkkoon 

toisella kertaa. Nyt on minulla muita 

töitä. Nyt ei sielunikaan ole taipuvai-

nen siihen. Ei, hän heittää kaikki 

työnsä suorittaakseen suurimman 

työn: Herran kunnioittamisen. Hän 

menee Jumalan temppeliin elvyt-

tääkseen nääntynyttä sieluansa elä-

väksi tekevillä Jumalan sanoilla. 

Hän menee ja pakottaa itsensä kun-

nioittamaan Jumalaa, tunnustaa 

syntinsä ja heikkoutensa sekä ru-

kouksen kautta saa sen armot, että 

ymmärtää murehtia syntiensä täh-

den. 

Niin, veljet, lausuessamme ano-

mustamme Pyhitetty olkoon Sinun ni-

mesi koko teidän olemuksenne sano-

koon: Älä meille, Herra, älä meille 

anna kunniaa, mutta anna kunnia 

omalle nimellesi Ps. 115:1. Älä salli mei-

dän kavalan itserakkautemme tai-

vuttaa meitä kumartamaan itse-

ämme, vaan Sinua, meidän Juma-

laamme. Älä salli meidän etsiä omaa 

kunniaamme, vaan Sinun pyhän ni-

mesi kunniaa, joka yksin on kunnioi-

tettava kaikessa. 
Jatkuu seuraavassa numerossa

Pyhä isämme Feofan Erakko  († 1894), Tambovin piispa 

Mikä rukouksessa on tärkeintä * 

Mitä rukoussääntöön tulee, niin olipa se millainen tahansa on se hyvä, jos 

vain pitää sielun hartauden tunnossa Jumalan edessä. Rukoussääntöön 

nähden ajattelen näin: voi lukea rukouksia ja psalmeja, kunnes sielu herkis-

tyy, ja sitten rukoilla omin sanoin mitä tuntee tarvitsevansa tahi vain: Ju-

mala, ole minulle armollinen. Toisinaan voi koko sen ajan, mikä on varattu 

rukoussääntöön, kuluttaa jonkun psalmin lukemiseen niin, että kustakin ja-

keesta muodostuu myös omasanainen rukous. Joskus voi koko rukoussään-

 
* Julkaistu Hehkuva Hiillos 1952/4, s. 4. 
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nön korvata yksin Jeesuksen rukouksilla ja kumarruksilla. Voi myös yhdis-

tellä näitä tapoja. Jumala kaipaa sydäntä Sananl. 23:26, ja jos sydän on hartau-

den tunnossa Hänen edessään, niin se riittää. Näin lakkaamaton rukous on-

kin Jumalan edessä hartauden tunnossa olemista. Sen ohessa rukoussääntö 

on vain virike, polttoaineen palavaan liekkiin lisäämistä. 

TOIMITUKSELTA

Luomaton Valkeus -tiedotuslehtisen tilaa-

minen postitse toimitettavaksi on mah-

dollista toimittamalla toimitukselle osoi-

tetietojen keralla postimerkkejä niin mo-

neksi kuukaudeksi kuin haluaa lehtistä 

postitse toimitettavan. Tiedotuslehtisen 

voi tilata itselleen tai jollekulle muulle. 

Toimituksen yhteystiedot lehden taka-

lehdellä. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Edellisen numeron postitse toimitetta-

vaksi tilanneille toimitetuissa tiedotus-

lehtisemme numeroissa sivunumerot 

olivat erheelliset. Toimitus pahoittelee 

virhettä ja toimittaa postitilaajille pt 

Gabriel Pyhävuorelaisen painokuvaiko-

nin pienoisena hyvityksenä aiheutu-

neesta epämukavuudesta. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Toimitus vastaa sille postitse toimitet-

tuihin kysymyksiin liittyen Kirkon usko-

noppiin, kirkollisiin tapoihin jne. Kysy-

mykset julkaistaan nimettöminä. Seu-

raavassa numerossa vastataan – palsta-

tilan mahdollistamissa rajoissa – kysy-

myksiin, jotka ovat saapuneet toimituk-

selle torstaihin 5.1. mennessä. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Toimitukselle on mahdollista tarjota 

aineistoa (matkakertomuksia, har-

tauskirjoituksia, mielipidekirjoituksia 

yms.) julkaistavaksi – nimimerkillä tai 

omalla nimellä. Toimitus julkaisee näitä 

kirjoituksia palstatilan sen mahdollista-

essa ja arvioituansa, missä määrin kir-

joitus palvelee tiedotuslehtisen funk-

tiota. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AJANKOHTAISTA KAPPELILLA

Pyhä- ja juhlapäivien li-

turgioiden jälkeiset 

kirkkokahvit kaipaavat 

tekijöitä. Ajankohtainen 

listaus tekijää vailla ole-

vista kirkkokahvitusajan-

kohdista löytyy kappelin 

keittiön ovesta, johon kut-

sumusta kahvituksen jär-

jestämiseen tuntevat voi-

vat laittaa nimensä. Tar-

vittaessa kanttori ohjeis-

taa ja perehdyttää keittiön 

käyttöön sekä myös antaa 

lisätietoja. Huom! Myös 

arkipäivien liturgioiden 

yhteyteen saa järjestää 

kahvitusta niin halutes-

saan. 
___________________________________________________________ 

Maanantaisin ehtoopalve-

luksen jälkeen kokoontuu 

kaikille käsitöitä harrasta-

ville tai harrasteesta kiin-

nostuneille avoin jalous-

kois-kirkollinen käsityö-

piiri. 
___________________________________________________________ 

Perhekerho kokoontuu 

tiistaipäivinä 20.12 ja 10.1. 

klo 9:30–11:30. 
___________________________________________________________ 
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Kappelilla järjestetään kou-

lutusta ponomarina toi-

miville tai asiasta kiinnos-

tuneille. Lisätietoja ja aika-

taulut papilta kysymällä. 
___________________________________________________________ 

KP Leon, Helsingin ja koko 

Suomen arkkipiispan, aloit-

teesta perinteeksi muodos-

tuvan tavan mukaisesti jär-

jestetään 21.12. puurotar-

joilu vähävaraisille. Jär-

jestelyapuun kutsumusta 

tuntevat vapaaehtoiset, 

voivat ilmoittautua kantto-

rille. Samaan tilaisuuteen 

kerätään kappelille lahjoja 

vähävaraisille ja heidän 

perheillensä luovutetta-

viksi. Kysymyksiin vastaa 

ja lisätietoja antaa kanttori. 
___________________________________________________________ 

Su 25.12. illan ehtoopalve-

luksen jälkeen kaikille avoi-

met joululaululaulajaiset. 
_____________________________________________________________ 

Su 1.1. liturgian jälkeen (n. 

klo 11–12) Kirkkokahvit 

ja perheet kirkossa -ta-

pahtuma. Tutustumme p. 

Basileios Suureen ja hänen 

perheeseensä, johon kuului 

lukuisia pyhien joukkoon 

luettua henkilöä. 
___________________________________________________________ 

KIRKKOJUHLIA 

18.12. Pyhien isien sunnuntai 

20.–24.12. Joulun esijuhla 

20.12. p. Johannes Kron-

stadtilainen 

21.12. p. Pietari Moskova-

lainen 

25.12. Vapahtajan synty-

mäjuhla, juhlakausi 25.–

31.12. 

25.12.–4.1. paastoton kausi 

26.12. toinen joulupäivä, 

Jumalanäidin juhla 

27.12. p. ensimmäinen 

marttyyri Stefanos 

31.12. Joulun päätösjuhla, 

p. Pietari Mogila 

1.1. Herran ympärileik-

kaus, p. Basileios Suuri 

2.–5.1. Teofanian esijuhla 

2.1. pt Serafim Sarovilainen 

6.1. Teofania, Herran kas-

teen juhla, juhlakausi 6.–

14.1 

7.1. Edelläkävijän ja Kas-

tajan Johanneksen juhla 

10.1. pt Antipa Valamolainen 

14.1. Teofanian päätösjuhla, 

p. ap.v. Niina Georgialainen, 

p. pm Platon Tallinnalainen

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_Ajankohtaisia tietoja kappelin tapahtumista löytyy myös sosiaalisessa medi-

assa: Facebookissa ja Instagramissa nimikkeellä Myllypuron ortodoksinen 

kappeli. Lisätietoja tapahtumista saa papilta ja kanttorilta.  

Myllypuron kappelin JUMALANPALVELUKSET 17.12.–15.1. 

Synnintunnustuksen sakramenttiin on mahdollista osallistua päivys-

tysaikoina (17.12., 18.12., 20.12, 21.12., 22.12., 23.12., 24.12.) ennen illan 

jumalanpalvelusta, liturgian edellä hetkiä luettaessa tai erillisen ajan so-

pimalla (papin yhteystiedot viimeisellä sivulla). 

____________________________________________________

Lauantai 17.12. 

klo 7 Aamupalvelus 

n. 8:15 Jumalallinen liturgia 

klo 16–17 Synnintunnustuspäivystys 

klo 17 Vigilia 
Sunnuntai 18.12. 

8:40 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 16–17 Synnintunnustuspäivystys 

klo 17 Moleben pt Aleksanteri Syväriläiselle 

17:30 Ehtoopalvelus 

18:00 Sairaanvoitelun sakramentti 
Maanantai 19.12. 

klo 6:30 Aamupalvelus 

klo 12 Moleben Vapahtajalle 

klo 17 Moleben pt Johannes Valamolaiselle 

17:30 Suuri ehtoopalvelus ja vähäinen 
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ehtoonjälkeinen palvelus 

n. klo 19 Akatistos p. Johannes Kronstadti-

laiselle 

Ti 20.12. 

klo 6:30 Aamupalvelus 

n. 7:40 Jumalallinen liturgia 

16:30–17:30 Synnintunnustuspäivystys 

17:30 Suuri ehtoopalvelus ja vähäinen 

ehtoonjälkeinen palvelus 
Ke 21.12. 

klo 6:30 Aamupalvelus 

n. 7:40 Jumalallinen liturgia kirkkoslaaviksi 

16:30–17:30 Synnintunnustuspäivystys 

17:30 Ehtoopalvelus ja vähäinen eh-

toonjälkeinen palvelus 
To 22.12. 

klo 6:30 Aamupalvelus 

16:30–17:30 Synnintunnustuspäivystys 

17:30 Ehtoopalvelus ja vähäinen eh-

toonjälkeinen palvelus 
Pe 23.12. 

klo 6:30 Aamupalvelus 

n. klo 8 Joulun kuninkaalliset hetket 

16:30–17:30 Synnintunnustuspäivystys 

17:30 Ehtoopalvelus ja vähäinen eh-

toonjälkeinen palvelus 
La 24.12. 

klo 7 Aamupalvelus 

n. 8:15 Jumalallinen liturgia 

n. klo 10 Suuri ehtoopalvelus 

klo 16–17 Synnintunnustuspäivystys 

klo 17 Vigilia 
Su 25.12. 

7:40 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 17 Suuri ehtoopalvelus 
Ma 26.12. 

klo 8 Aamupalvelus 

n. klo 9 Jumalallinen liturgia 

klo 17 Moleben pt Gabriel Pyhävuorelaiselle 

17:30 Ehtoopalvelus 

Ti 27.12. 

6:30 Aamupalvelus 

17:30 Ehtoopalvelus 
Ke 28.12. 

6:30 Aamupalvelus 

n. 7:40 Jumalallinen liturgia 

klo 17 Moleben Jumalanäidin ”Kaikkien 

murheellisten ilo” -ikonille 

17:30 Ehtoopalvelus 
La 31.12. 

klo 7 Aamupalvelus 

n. 8:15 Jumalallinen liturgia 

klo 16–17 Synnintunnustuspäivystys 

klo 17 Vigilia 
Su 1.1. 

8:40 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 17 Vigilia 
Ma 2.1. 

6:10 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 12 Akatistos pt Serafim Sarovilaiselle 

klo 17 Moleben pt Johannes Valamolaiselle 

17:30 Ehtoopalvelus ja vähäinen eh-

toonjälkeinen palvelus 
Ti 3.1. 

6:30 Aamupalvelus 

17:30 Ehtoopalvelus ja vähäinen eh-

toonjälkeinen palvelus 
Ke 4.1. 

6:30 Aamupalvelus 

n. 7:40 Jumalallinen liturgia 

17:30 Ehtoo- ja aamupalvelus 
To 5.1. 

6:30 Kuninkaalliset hetket 

n. klo 8 Suuri ehtoopalvelus ja juma-

lallinen liturgia, suuri vedenpyhitys 

16:30–17:30 Synnintunnustuspäivystys 

17:30 Vigilia 
Pe 6.1. 

8:40 Hetket ja jumalallinen liturgia, 

suuri vedenpyhitys 
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klo 17 Suuri ehtoopalvelus 
La 7.1. 

klo 7 Aamupalvelus 

n. 8:15 Jumalallinen liturgia 

16:30 Moleben sairastavain puolesta 

klo 17 Vigilia 
Su 8.1. 

8:40 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 17 Moleben pt Aleksanteri Syväriläiselle 

17:30 Ehtoopalvelus 

Ma 9.1. 

6:30 Aamupalvelus 

klo 12 Moleben Vapahtajalle 

klo 17 Moleben pt Gabriel Pyhävuorelaiselle 

17:30 Ehtoopalvelus 
Ti 10.1. 

6:30 Aamupalvelus 

n. 7:40 Jumalallinen liturgia 

17:30 Ehtoo- ja aamupalvelus 
Ke 11.1. 

6:10 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 17 Moleben Jumalanäidin ”Kaikkien 

murheellisten ilo” -ikonille 

17:30 Ehtoopalvelus 
La 14.1. 

klo 7 Aamupalvelus 

n. 8:15 Jumalallinen liturgia 

klo 16–17 Synnintunnustuspäivystys 

klo 17 Vigilia 
Su 15.1. 

8:40 Hetket ja jumalallinen liturgia 

klo 17 Moleben pt Aleksanteri Syväriläiselle 

17:30 Ehtoopalvelus

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jumalanpalveluslistaan voi tulla muutoksia. Muutoksista tiedotetaan kappe-

lilla, seurakunnan Internet-sivuston jumalanpalveluskalenterissa sekä kap-

pelin Facebook- ja Instagram-sivuilla nimikkeellä Myllypuron ortodoksinen 

kappeli. Epäselvyyksissä olkaa yhteydessä pappiin tai kanttoriin.

____________________________________________________________________

Joosef Vola 

Itä-Helsingin pappi 

puh. 040 545 22 50 

sähköp. joosef.vola@ort.fi 

 

Maria Susuna 

Itä-Helsingin kanttori 

puh. 050 401 47 98 

sähköp. 

maria.susuna@ort.fi 

Toni Honkakumpu 

Kappelin vahtimestari 

puh. 040 628 8068 

sähköp. 

toni.honkakumpu@ort.fi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nähdessään käsissään lihaksi tulleen lapsukaisen, iankaikkisen 

Jumalan, Nuhteeton suuteli Häntä hartaasti ja täynnä iloa lausui 

Hänelle: ”Kaikkivaltias Jumala, näkymätön Kuningas! Kuinka 

näen Sinut, vaikken ymmärrä mittaamatonta alentumistasi? 

Pieni luola mahduttaa itseensä Sinut, Syntyneen, ja neitsyyttäni 

Sinä et turmellut, vaan varjelit kohtuni sellaisena, kuin se oli en-

nen syntymääsi, Sinä, joka annat suuren armon!" 
Jouluaaton stikiiroista 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Toimitus: 

pappi Joosef Vola 

kanttori Maria Susuna 

 

 

Seuraava numero on  

ilmestyvä lauantaina 

14. pvä tammikuuta. 
 

 

Yhteydenotot tiedotuslehtiseen 

liittyen va in  postitse: 

Luomaton Valkeus 

Myllypuron ortodoksinen kappeli 

Jauhokuja 3 B 2 

00920 Helsinki
 


