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38. Kun näet enkelimäisen kau
niin ihmisen, niin johda mielesi 
sis1Hiseen ihmiseen, se on - sie-
1 uun, ja a:jattele, miten pruljon 
kauniimpi on sielu, Jumalan kuva 
ja muoto, jonka Jumala Olli aset
tanut asumaan tällaiseen ,kJaunii
see1n huoneeseen. Opi tästä tun
temaan ja kunnioittamruan sielun 
jaloutta, kauneutta, ja ihanuutta 
sekä ruumiin, tuon tomun ja tuh
kan, sijasta pyri kaunistamaan 
kuohm1atonta sielua hyvillä teoil
la, uskoUa, rakkaudella, kärsivä:1-
lisyyde1lä ja puhtaudella. 

39. Näet ryysyihin puetun, mel
kein alastoman ja kokona'I!Jsa pai
sumien peittämän ihmisen. Kään
nä häm:estä mi-elesi synti.seen sie
luun, joka on riisunut pääJltään 
kauniin vaatteensa - Jumalan ar
mon ja pukenut itsensä ryysyjen 
kaltruiS'iin syntisiin paheisiin. Ilkeä 
on ihmissilmin nähdä saastainen 
ihminen, mutta iljettävintä Juma
lan silmien edessä on synnin saas-

MIETISKELYÄ 

tan tahraama ihmissielu. Tämä 
esimerkki kehoittaa sinua välttä
mään kaikkea syntiä, joka saas
tuttaa ·sielun ja tekee sen kelvot
tomaksi Jumalan katseen edessä. 

41. Huomaat sokean, joka ei näe
tietä, jota kulkee, ei tiedä, minme 
on menossa, ja näkemättä mitään 
edessään, ei näe ratkoa, johon on 
suistumassa. Tästä siirrä ajatuk
sesi henkiseen sokeute,en: ,synnin 
s:okaisema ihminen ei myöskään 
erota hyvää ja pahaa, ei tiedä, 
minne kulkee, eikä näe turmioba, 
johon on joutumassa. Raskas on 
ruumiiHinen sokeus, paljon tuhoi
sampi orn henkinen. On parrempi 
olla ruumiillista näkökykyä vail
la kuin menettää henkinen. Tämä 
mietiskely opettaa meitä rukoile
maam Kristusfa, joka antaa so
keille näön: "Katsahda puolee
ni, vastaa minulle, Herra, minun 
Jumalani, valaise silmäni, etten 
nukkuisi kuolemaan', (Ps. 13: 4). 

Suom. A.K. 



ORTODOKSINEN JUMALANPALVELUS 

Liturgian pieni saatto 

Kolmatta antifonia lau1'ettaes1sa 
toimitetaan pieni saatto sen mer
kiksi, että Kristus nyt alkaa ju
listwa eva�keiiumia ja ilmaisee 
itsensä maailma.He, Sanoihan Hän
opetuslapsilleen: ,·,Menkäämme
muualle, läheisiin kyliin, että mi
nä siellälkin saarnaisin, s:illä sitä 
varten minä olen tullut" (Mark 
1: 38), Tämän kuvaamiseksi pap
pi (tai diakoni, jos hän osahlistuu 
jumalampalvelulrnen toimittami
seen) kantaessaan evankeliumia 
tulee altJtarista solealle ja lausuu: 
"Se on viisautta, olkaamme va
kaat,'' Näin hän osoittaa, että 
evankelill!llliin sLsältyy totinen, 
väärerrtämätön viisaus, minkä me 
vakaasti seisten valmistaudumme 
tarkkaavaisina vastaanottamaan. 
Julistustoimintaan saapuvaa Jee
susta tervehdimme laululla "Tul
kaa, kumartukaamme ja langet
kaamme Kristuksen etieen ... " ja 
tämän päätteeksi lisäämme vielä 
"hallieluja", mikä merkitsee "kiit
täkää Herraa". Saaton aikana 
pappi rukoilee hiljaa, että saat
toomme ja jumalanpalvelukseem
me yhtyisivät Jumalan hyvyyttä 
ylistävien pyhien enk,elien ja yli
enkelien järjestöt ja sotajoukot. 
Tästä nä!hdään, että J.iturgiapa>lve
luk,s1een osallistuvat yhdessä mei
dän k1anssamme myös enkelit. 
Mutta kun "jo taivaallisiUe voi
millekin on suurta ja peljättävää 
palvella Jumalaa", niin miten suu-
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ri ja pyhä onkaan tämä toimitus, 
minkä me pappeuden armoon 
puettuina usk,a:llamme suorittaa! 
Nykyään sama saattorukous lue-. 
taan sekä Johannes Krysostomok
sen että Basileios. Suuren litur·� 
giass,a. Mutta vielä IX vuosisadal
la tämä rukous Krysostomoksen 
liturgiassa. kuului nirin: "Hyvän
tekijä ja kaikkien luotujen Luoja, 
ota vastaan luoksesi tuleva seu
rakunta, täytä jokaiisen hyödyksi 
hänen asiansa, johdata kaikki 
täydeUisyyte·en, mutta meidät tee 
kelv:ol!lisiksi sinun vailtakuntaasi 
ainosyntyisen Poikasi armosta, 
laupeudesta ja ihmisrakkaudesita. 
Häinen kanssaan Sinä olet kiitet
ty nyt ja aina ja iankaikkisesti." 

Saaton aikana kannetaan evan
keliumin edessä kynttilää. Tämä 
kuvaa edelläkävijää Johwnnesta, 
josta on kirjoitettu: "Minä syty
tän voidellulleni lampun" (Ps. 
132: 17), s,ekä myös kai,kkia mui
ta profeetto,ja, jotka ennakolta 
puhuivat Vapahtajasta. Samalla 
tämä kynttilä ilmaisee, että evan
keliumi on sitä valoa, josta Jee
sus on sanonut: "Vaeltakaa niin 
kauan kuin teillä valkeus on, us
kok3ia va;lkeuteen, että t:e valkeu
den lapsiksi tulisitte" (Joh. 12: 
35-36). Astuttuaan kuninkaam
oven kautta alttariin ja asetet
tuaan evankeliumin pyhälle pöy•
dälle pappi suutelee kuninkaan
ovessa olevia ikoneja osoittaak-

PIIRTEITÄ· ORTODOKSISEN JA ROOMALAIS� 
KATOLISEN KIRKON VÄLISISTÄ SUHTEISTA 

KESKIAJALLA 

Tämä ns. esitelmä tulee 01Le
ma,am pääasiallisesti ·erään saksa
laisen teoksen suosittelua. Kirjan 
nimi on "Urkirche und Os,tkirche 
von Friedrich Heiler", siis: Al
kukirkko ja lfä'kir'kko kirjoittanut 
prof. Friedrich Heiler, .ilmestynyt 
Mtinchenissä v. 1937 Ernst Rein
hardtin kustannuk1sella. 

Prof. He-iller on tavattoman kie
litaitoinen ja pa'ljon luk•enut mies, 
ja ,ainakin minä olen sa:anut hä
nosfä sen käsityksen, että hän 
teoksissa,an yleensä ja tässäJk,in 
kirjassa koettaa olla puo:1ueeton. 

Tar'koitukseni olisi siis r:eferoi
da sitä oswa tästä kirjasta, joka 

s:een ebtä maailmaan tulleen Kris .. 
tuks,�n välityksellä olemme pääs
seet sovintoon JU!malan kamssa. 

Heti saaton tapahduttua vei
sataa!l juhlapäivän, viikonpäivän, 
muisteltavien pyhien j,a temppelin 
troparit ja kontakit. Näin osoi
tetaan, että juhlan aihe on saatu 
maailmaan tulleelta Kristukselta, 
jonka kautta myöskiln klllllakin 
päivänä muisteltavat pyhät ihmi
s,et ovat voineet astua taivaaseen. 
On merkille pantava, että juuri 
tähän kohtaan liturgiapah11elusta 
ovat keskitetyt kaikki vaihtuvat 
viikon ja vuoden päivän muisto
aiheet. Muu osa liturgiaa toimite
taan lähes muuttumattomana py
syvän kaavan mukaan. 

(Eri lähteistä koonnut A.K-o) 

käsittelee ortodoksis·en j,a 11ooma
laiskatolisen kirkon välejä keski
aikana. Me ti·edämme kruikki, min
kälaise,t nämä välit olivat ja mi
hin ne lopu1ta johtivat. ]'fritä ,se
lostaessa;an on ,syytä kiirn1ittää 
huomiota kolmeen kohtaan, joita 
voisimme nimittää 1) Photioksen 
ristiriida,ksi v. 863, 2) Kerularidk
sen ristiriidaksi v. 1054 sekä 3) 
näiden jälkeisiksi sovirutoyrityk
sik,s-i, tarkemmin sanottuna ne oli
vat Lyonin unioni v. 1274 ja Fi
renzen Ulllioni v. 1439. Katsokaann
me :siis mitä prof. Heiler kustakin 
nä1stä kohdasta sanoo. 

Bhoti-okse,n ristiriita on meiille 
mielenkiintoinen jo senkin vuoksi, 
että s,e sattui samoihim aiikoihin, 
jolloin slaavil'aisten apostolit Ky
riUos ja Methodios aloittivat vai
kutufosensa Määrissä ja KyriHos 
kuoli Rooman matkallaan. Täs,sä 
ei ol'e ti'laisuutta edes, vH1ttaam1al
la lms:ketella sitä, kuinka tämä 
itämaisen ja län:s,imaiisen !kirkon 
väJinen ristiriita vaikutti heidän 
toimintaansa; huomautan vain 
siitä, että paavi hyväksyi mitä 
juhlallisimmin muodoin slaavilails
ten apostolien käytäntöön otta
man slaavilaisen kirkkoki·clen, jo
ka täHäk,in hetkellä yhä on roo-

Tämä Hehkuvassa Hiilloksessa v. 
1945 monistettuna julkaistu esitelmä 
ansaitsee tulla myös painettuna. jul
kaistuksi, sillä se sisältää tietoja, 
joita. ei ole yhtä yksityiskohtaisina 
ki.rkkohistoriassamme. 
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malaiskatolisen kirko:1 täydelli
sest:i hyväksymä sekä ortodok1si
seen että roormalaiskatolise,en li
turgiaan sovitettuna. - Tämä ai
ka oli siitä merkillinen, että sa
mat miehet vuorotteHvat kak,si 
kertaa Ko:nstantinopolin patriar
kanistuimeUa: 

Ignatius 
Photio,s 
Ignatius 
Photios 

846-857
858�867
867-878
878-886.

Riistiriidan tausta on oikeastaan 
sa;ngen ruma, eikä Photios näyt
tele siinä, puolueettomasti histio
rialliselta kannalta kats-ottuna, mi
tääm erittäi:n. kunniakasta osaa. 
Kon1stamti!Ilopo1issa oli silloin kak-
1si keisaria: Mikael III, jonk1a ,elä
mää kuvastaa jo hänen his'torias
sa säilynyt lisänimensä ''Juoppo'', 
ja hänen kanssahaUitsijana Bar
das, jolta patriarkka Ignatius 
kielsi Herran Ehtoolliselfa käym
nin häJnem siveettömän elämänsä 
takia. Silioin kei<sari Bardas erot
ti pa triankka Ig,natiuksen virasta 
ja lähetti hänet maanpakoon; sa
ma kohtalo on tuHut useankin 
Konstamtinopolin patriarkan osak
si, muistaJmme vain Johannes Kry
sostomosta. Patriarkaks:i määrät
tiin keisarillinen hovivirkamies 
Photios. Hän oli maallikko, mutta 
häneit vihittiin papiksi ja piispak
si noudattamatta kanoneiissa sää
dettyä väliaikaa. Tämä tapahtui 
v. 858. Photios ilmoitti patri'rur
kaksi tu1'0stansa kunnioittavaan
muoftoo,n kirjoitetussa, mutta osit
tain va,lheeHisia tietoja sisältäväs
sä kirjeessä Rooman paaville Ni
kolai I:lle (sama paavi, joka myö
hemrmim kutsui ,slaavilaistem apos-

Veljesviesti 

Ortodoksinen Velje.stö kokoontuu 
tällä kertaa tammikuun 2-3 päi
vinä Hel.sinkiin. Velje.späivät aloi
tetaan torstaina, tammikuun 2 päi
vänä klo 14.30 rukou.shetkellä Hel
singin seurakunnan kotikirkossa 
(Liisankatu 29). Tämän jälkeen 
käydään tutustuma.ssa Helsingin YlL 
opiston Ortodoksi.seen laitokseen se

kä mahdollisesti myöskin Yliopi.ston 
kirjaston s.Ja,avilaiseen osa.stoon. Klo 
17.30-18.30 toimitetaan kotikirko,ssa 
ehtoopalvelus, minkä jälkeen seura
kunnan kerhohuoneistossa Unionin
kadulla 39 kuunnellaan esitelmiä ja 
alustuksia. Perjantaina, tammikuun 
3 päivänä on Kolminaisuuden kir
kossa aamupalvelus ja teofanian esi
juhlan suuri hetkipalvelus. Päivälli
nen syödään Westendissä Saara ja 
Yrjö Tepposen kodissa, jossa klo 13 
alkaa myös Veljestön vuosikokous. 
Vuosikokouksessa veli Yrjö kertoo 
piispa Feofa.n Erakosta. Illalla klo 
18.30 on seura.kunnan kerho.salissa 
vielä kuvaesitys Moskovan kirkoista, 
joista kertovat Yrjö Tepponen ja J. 
Talasjoki. Kerhohuoneessa tapahtu
vat tilaisuudet ovat tarkoitetut 
myöskin muille kuin Veljestön jäse
nille. Tervetuloa. 

Johdon nimissä sihteeri. 

tolit Roomaan). Ignatius vetosi 
kuitenkin myöskin paavi Nikolai
hin ja selitti a;s'ian oikean :laidam. 

(Jatkuu) 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta: 

Arkkipiispa Paavali (vastaa
va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1963. 
Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino 




