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JOULUN SALAISUUS 

Suhtautukaamme uskolla Jumalan lihaksitulemisen salaisuuteen. 
Tutkimatta sitä ylistäkäämme ainoastaan Häntä, joka on katsonut hy
väksi, että näin oli tapahtunut meidän tähtemme. Voiko kukaan jär
kensä tutkimisvoimaan luottaen sanoa, kuinka Jumalan Sana on al
kunsa saanut? Kuinka Hän on siemenettä saanut ruumiin? Kuinka Hän 
turmelusta aikaansaamatta syntyy? Kuinka Äitinä on se, joka synnyt
tämisensäkin jälkeen pysyy Neitseenä? Kuinka Hän, joka on kaiken 
täydellisyyden yläpuolella, edistyy kasvamisessaan (vrt. Lk. 2 :52P 
Kuinka Puhdas otti vastaan kasteen? Kuinka Hän, joka on itse nälkää 
nähnyt, ruokki nälkäisiä? Kuinka Hän, joka on Itse vaivojansa kestä
nyt, antoi voimaa? Kuinka Hän, joka Itse on kärsinyt, tuotti paran
nusta? Kuinka Hän, joka Itse oli kuoleva, teki muita eläviksi? Ja 
sanoakseni tärkeimmän viimeiseksi, kuinka Jumala tuli ihmiseksi? 
Vielä salaisempi on se, että Sana persoonana on oleellisesti liha ja 
kuitenkin luonnossaan persoonana yhä Isässä. Kuinka yksi ja sama 
on luontonsa mukaan Jumala ja on tullut myöskin luonnolliseksi ih
miseksi luopumatta kummastakaan luonnosta, ei Jumalallisesta, jonka 
mukaan Hän on Jumala, eikä meidän, jonka mukaan Hän on tullut 
ihmiseksi? Kaikki nämä salaisuudet pystyy omaksumaan vain usko, 
joka tunnustaa todellisiksi sanojen ja ymmärryksen saavuttamatto
missa olevat asiat. 



VALAMON' L UOST ARIN· KRONIKA STA 

Kertoi meille pappisskeema
munkki J efrem tapahtumasta, 
minkä kuuli igumeni Damaskinin 
keleinikalta ja oppilaalta, pappis
skeemamunkilta Alekseilta. Igu
meni Damaskinin johtokauden 
alussa luostarissa ei ollut vielä ta
pana merkitä poismenneitten vel
jien nimiä yhteiseen muistelukir
jaan, vaan jokaista vainajaa 
muisteltiin jumalanpalveluksissa 
40 päivää tämän kuoleman jäl
keen, minkä ajan kuluttua kukin 
munkki voimiensa ja harrastus
tensa mukaan muisteli poisnukku
neita isiä ja veljiä kuten parhaak
si katsoi. Igumeni Damaskin päät
ti poistaa tämän epäkohdan ja ot
taa käyttöön kaikkien luostarissa 
kuolleitten säännöllisen ja yleisen 
muistelun. Kutsuttuaan kokoon 
vanhemman veljestön neuvoston 
ja valitettuaan tässä neuvonpi
dossa, ettei yleistä muistelua ole 
toimitettu, hän esitti ehdo�uksen, 
mikä yksimielisesti hyväksyttiin. 
Kuolleitten luettelosta poimittiin 
luostarin kansliassa edesmenneit
ten isien ja veljien sekä kaikkien 
luostarin ystävien ja hyvänteki
jäin nimet ja vietiin ne yhteisiin 
muistelukirjoihin. Varhaislitur
gioissa nämä nimet ruvettiin sit
ten mainitsemaan sekä proskomii
dissa alttarissa että myöskin vai
najien ektenian aikana kirkossa. 
Juuri siihen aikaan nukkui Her
rassa eräs luostarin veli. Itse igu
meni suoritti ruumiinsiunauksen ja 
toimitti hautauksen. Kului joita
kin päiviä. Eräänä iltana igumeni 
istui keljassaan hartaaseen mie-
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tiskelyyn hiljentyneenä. Äkkiä 
hän näki, että keljan ovi hiljaa 
avautui ja sisään astui äsken kuol
lut munkki, teki ristinmerkin ja 
kolme asiaankuuluvaa kumarrus
ta ikoniin päin. Igumeni istui rau
hallisesti paikallaan ja suuresti 
ihmetellen katsoi sisään tullutta, 
jonka selvästi muisti kuolleeksi 
ja haudatuksi. Sisään tullut ku
martui igumenin edessä ja sanoi: 
"Kiitos sinulle, isä igumeni, että 
määräsit jatkuvasti muisteltavak
s,i meitä, poismenneitä. Miten suu
resti tämä ilahduttaa ja hyödyttää 
meitä, on vaikeata sinulle kuva
ta". "Isä 1. ", huudahti igumeni, 
"sinähän olet kuollut". "Kyllä, 
niin olen, isä," rauhallisesti vasta
si tullut veli, "olen kuollut, itse
hän minut hautasit. Niinpä tulin 
nyt luoksesi kaikkien tästä elä
mästä poismenneitten valamolais
ten isien ja veljien lähettämänä 
kiittämään sinua heidän nimis
sään siitä, että muistat kuolleita. 
Herra palkitkoon sinua tästä lau
peudessaan". Näin sanottuaan 
munkki toistamiseen kumartui 
igumenille ja poistui hiljaa kel
jasta. Tämän näyn igumeni Da
maskin kertoi moneen kertaan lä
himmilleen veljilleen. Voimme 
tästä nähdä, kuinka kallista ja pe
lastavaa poismenneille on tuo kir
kollinen muistelu, ja kuinka iloit
sevat he, kun emme unohda heitä 
rukouksissamme, vaan anomme, 
että Herra antaisi heille heidän 
syntinsä anteeksi ja laupiaasti ot
taisi heidät taivaalliseen valta
kuntaan. 

P. Efraim Syyrialainen '( +373).

JUMALAN VALTAKUNTA ON SISALUSESTI TEISSÄ 

(Luuk. 17:21) 

1. Mene itseesi, etsi uutterasti ja
tulet vaivatta löytämään sen. Väl
tä tienhaaroja, jotka johtavat hu-
vituksiin, himojen turmiollisia
polkuja, voitonhimon erämaita ja
vahingollista seuraa. Mene itseesi,
elä itsessäsi, henkesi ihanassa
kammiossa, ja Vapahtajamme
opetusten mukaisesti sieltä etsi
valtakunta. Jos se ei vielä ole si
nussa, niin rukoile: Isä meidän,
tulkoon valtakuntasi. Ja se tulee,
kun sitä kutsut. Valtakunta on si
nussa. Mene siis itseesi ja pysy sy
dämessäsi, sillä Jumala on siinä.
Hän ei jätä sinua, mutta sinä jä
tät Hänet.
2. Niin kauan kuin sydän on hy
vässä, Jumalakin on siellä ja se
toimii elämän lähteenä, sillä siitä
lähtee se, mikä on hyvä. Mutta
heti kun se alkaa karttaa Jumalaa
ja harjoittaa laittomuutta, siitä
tulee kuoleman lähde, sillä silloin
siitä lähtee se, mikä on paha. Sy
dän on Jumalan as11mus, siksi se
on varjeluksen tarpeessa, jotta
paha ei tunkeutuisi siihen ja Ju
mala poistuisi.
3. Ihmeellistä ja ihmettelyä an
saitseva on tämä asia. Ylhäällä
olevat eivät sitä käsitä ja alhaal
la olevat eivät osaa sitä sanoin il
maista. Hän, jota mikään ymmär
rys ei voi lähestyä, astuu sydä
meen ja asuu siinä. Hän, joka on
salattu tulenkaltaisilta ( = enke
leiltä), on löydettävissä sydäme5-

tä. Maa ei kestä hänen askelei
taan, mutta puhdas sydän kantaa 
Hänet itsessään. Taivas on liian 
pieni hänen vaaksansa rinnalla, 
mutta sydän on hänen asumuk
sensa. Koko luomakunta ei pysty 
sijoittamaan Häntä alueelleen, 
mutta sydän, minkä Hän hyväk
syy, mahduttaa Hänet itseensä. 
Jumala valitsee ihmisessä pienen 
paikan asumukseksensa, ja niin 
ihminen tulee Jumalan huoneek
si, jossa asuu Jumala. Sielu on 
Hänen temppelinsä, ja sydän -
pyhä alttari, jolla kannetaan kii
tos- ja ylistysuhrit. Pappina toi
mii järki, joka seisoo siinä hoitaen 
pyhät tehtävät. 
4. Aarre on kätketty sydämeesi.
Etsi siis itsellesi vartija, joka pois
tumatta pysyisi ovellasi, jotteivät
rosvot ryöstäisi sinua, pahat ihmi
set anastaisi kalleuttasi. Ellet pidä
huolta sielustasi, et hanki varjeli
joita, pahat henget, ryövärit mur
tautuvat siihen hävittäen sen tyys
tin. Sitä ominaisuutta, joka ei ole
kaan sinun omasi, sinä suojelet
huolellisesti, mutta sieluasi, joka
on omasi, et varjele. Sinä asetat
vartijoita viinimäelle, öljylehdol
le ja viljelyksille, mutta Jumalan
omaisuuden jätät ilman vartijoi
ta, jotka varjelisivat sitä. Jokai
nen ihminen varjelee huolellises
ti ajallista omaisuuttaan, mutta an
taa demonien hävittää ja rosvota
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KOKOAMIA MURUSIA 

Ymmärtääksemme Kristuksen syntymäjuhlaa me etsimme selitystä 
evankeliumista ja kirkon perimätiedosta. Evankeliumista meille sel
viää, että pelastumisemme on ainoastaan nöyrässä antautumisessa Ju
malalle. 

Onnellinen on se, joka on tämän ymmärtänyt. Hänen tietoisuu
tensa keskukseksi tulee Kristus. Silloin kaikki syntinen, kaikki ulkoa
päin tuleva heikkenee hänessä, hänen tietoisuudessaan. 

Me näemme, että ylpeys, turhamaisuus, kaikenlaiset halut ja oikut 
myrkyttävät henkisen tilamme. Jumalan avulla tämä kaikki kuitenkin 
häviää. Kun sielun täyttää jumalallisen totuuden valo, saamme voima::; 
elää Jumalassa ja Jumalan tahdon mukaan. 

Joulukanonin tekijä sanoo: Kun Aatami näki Kristuksen lihaksi
tulleena, hän ilostui ja kiitti Jumalaa. 

Ylpeys hävittää sielun rauhan. Nöyrinä me käsitämme, että kaikki 
on meille annettu. Kristuksen syntymän ilo on meille annettu. Itse 
emme voi sitä aikaansaada. Meille on annettu keinotkin, joilla ilmai
semme tämän ilon ulospäin: veisumme, ikonimme, papiston puvut, 
jumalanpalveluksen juhlavuus, kotoiset perinteemme, vieläpä ter
veyskin, sillä ilman sitä emme olisi voineet tulla kirkkoon. Kaikki 
tämä on meille lahjoitettu. Kollektiivinen Aatami, se on - ihmis
kunta, oppi ymmärtämään Kristuksen syntymän armolahjan vasta sil
loin, kun se voimattomuutensa tunnustaen nöyrästi kääntyy syntyneen 
Kristuksen puoleen ja kiittää sekä ylistää Häntä hänen armostaan. 

VELJESVIESTI 

Ortodoksisen Veljestön talvipäivät ja 
vuosikokous pidetään 3-4 päivinä tam
mikuuta 1975 Kuopiossa Kirkkokunnan 
keskustalossa. Vuosikokous alkaa perjan
taina klo 13. Lauantaina toimitetaan ap. 
Jaakobin liturgia. Ilmoitukset osanotosta 
hyvissä ajoin pastori Matti Sidoroffille, 
os. Ajurinkatu 28, 70100 Kuopio 10. 

Hehkuva Hiillos ilmestyy ensi vuonna 
kahdeksannumeroisena. Tilaushinta 5 mk. 
Lukijoille, jotka sen tänä vuonna ovat 
saaneet, lähetetään se edelleen seuraava
nakin vuonna, ellei peruutusta tule. Niil
tä, joilta tämän vuoden tilausmaksu on 
jäänyt suorittamatta, peritään se ensi 
vuoden alussa tulevan vuoden tilausmak
sun yhteydessä. 

Hehkuvan Hiilloksen toimiston osoite 
on Poltinahontie 17, 13130 Hämeenlin
na 13. 
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sielun, Jumalan kaikkein kalleim
man lahjan, eikä kukaan valita 
eikä sure sitä. Paha henki tulee 
meihin ja turmelee sekä sydämen 
että ymmärryksen. Siksi me kaik
ki vastoin tahtoamekin kulkeu
dumme autiomaahan, maailmaan, 
ja vaellamme siinä eksyksissä. 
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