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JUHLIEN VIETOSTA 

Se,. joka harrastaa Jumalan 
käskyjen noudattamista, on tällä 
tavalla viettämässä juhlaa, mutta 
epäpuhtaat, syntien saastuttamat 

, eivät juhli juhlapäivinäkään. Iha
na, Jumalalle otollinen on juhla, 
kun vuodatetaan katumuskyyne
leitä, kun vältetään syntejä, kun 
etsitään Jumalan tuntemista ja 
toivotaan ikuisia hyvyyksiä. Kun 
tällä tavoin iloitaan, on taivaissa
kin ilo, Kirkko on hyvillään ja 
riemuitsee kutsuen yhteen kaikki 
vanhurskaat, se lausuu: "Iloitkaa 
kanssani, sillä poikani oli kuollut 
ja virkosi eloon, hän oli kadon
nut ja on jälleen löytynyt" (Lk. 
15:24). Ihana, Jumalalle otollinen 
on juhla siellä, missä Kristus 
osallistuu juhlimiseen, missä vie
tetään Hänen muistoaan ja kun
nioituksella kuullaan Jumalan 
sanaa. Kristus on.mukana sellai
sissa juhlissa, joissa juhlijoita 

yhdistää rakkaus Hänen nimes
sään, joissa ei ole vihamielisyyttä 
eikä silmänpalvelua. Kristus on 
mukana juhlissa, joissa palvel
laan köyhiä, lohdutetaan orpoja, 
huolehditaan vaeltajain levosta. 
Kristus on mukana juhlissa, jois
sa "puhuen keskenään psalmeilla 
ja kiitosvirsillä ja hengellisillä 
lauluilla veisataan ja lauletaan 
sydämessä Herralle" (Ef. 5:19). 
Tällä tavoin juhlijat liittyvät yh
teen Hänen nimessään. Heidän 
keskellään on lupauksensa mu
kaan Kristus. Ja kun Kristus on 
läsnä, niin kukaan ei tee heille 
pahaa. Viettäkäämme siis Her
ralle pyhitetyt juhlapäivät vaati
mattomasti . ja jumalallisesti, ei 
maallisin vaan ylimaallisin me
noin. Älkäämme ripustelko sep
peleitä eteisoviin, älkäämme 
muodostelko juhlakuoroja, äL-
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Pyhän Apostoli Jaakobin liturgiasta 

PIISPAN LAUSUMAT RUKOUKSET 

Saattorukous: Kaikkivaltias Jumala, suuriniminen Herra, joka 
olet antanut meille pääsyn kaikkein pyhimpään ainosyntyisen Poi
kasi, Herramme Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen 

· maailmaan tulemisen kautta. Me rukoilemme ja pyydämme Sinun
hyvyydeltäsi: koska pelkäämme ja kauhistumme valmistautuessam
me s.eisomaan pyhän uhrialttarisi edessä, oi Jumala, niin lähetä mei
dän päällemme hyvä armosi ja pyhitä sielumme, ruumiimme ja hen
kemme. Käännytä ajatuksemme vanhurskauteen, että puhtain omin
tunnoin kåntaisimme Sinulle lahjoja, anteja ja töittemme hedelmää
rikkomustemme poistamiseksi ja koko kansasi armahdukseksi. Aino -
syntyisen Poikasi armosta, laupeudesta ja ihmisrakkaudesta. Hänen
kanssaan Sinä olet siunattu iankaikkisesta iankaikkiseen.

Pyhän Kolminaisuuden virren rukous: Laupias ja armollinen,
pitkämielinen, armosta rikas totinen Herra. Katsahda pyhästä asun
nostasi ja kuule meitä Sinua rukoillessamme. Päästä meidät kaikista
pahoj.en henkien ja ihmisten kiusauksista äläkä ota meiltä pois
apuasi. Älä rankaise meitä enempää kuin voimamme kestävät, sillä
emme pysty voittamaan vastustajaa, mutta Sinä, Herra, olet voi
mallinen ja voit pelastaa kaikista vastustajista. Pelasta meidät, Ju
mala, hyvyytesi mukaan tämän maailman vaikeuksista, jotta puhtain
omintunnoin voisimme käydä pyhälle uhrialttarillesi ja tuomiotta
kohottaisimme Sinulle taivaallisten voimien kanssa autuaan kolmi
pyhäveisun ja toimitettuamme mielesi mukaisen jumalallisen litur
gian tulisimme otollisiksi iankaikkiseen elämään. Sillä pyhä · olet
Sinä, Herra, meidän Jumalamme, ja Sinä pyhissäsi asut ja lepäät, ja
Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa ja kolmipyhäveisua
kohotamme nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Rukous evankeliumitekstin lukemisen edellä: Kirkasta sydämis
sämme, ihmisiä rakastava Herra, tiedon sammumaton valkeus ja
aukaise ymmärryksemme silmät käsittämään .evankeliumisi saarnaa.
Aseta meihin myös autuuttavien käskyjesi pelko, että me polkien
maahan lihalliset halut viettäisimme hengellistä elämää, kaikessa
Sinun mielesi mukaan ajatellen ja toimien.

Ektenioitten aikana lausuttavat rukoukset: Jumala, joka olet an
tanut meidän kuulla jumalallisia ja pelastavaisia sanojasi, valista
meidän syntisten sielut käsittämään äsken luettua, ettemme osoittau
tuisi vain hengellisten sanojesi kuulijoiksi vaan myös hyvien tekojen
tekijöiksi ja että meillä olisi vilpitön usko, nuhteeton elämä, moittee
ton vaellus Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, jonka
kanssa Sinä sekä kaikkipyhä, hyvä ja .eläväksi tekevä Henkesi olet
siunattu ja ylistetty nyt j, aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
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Valamon luostarin kronikasta 

IHMEELLINEN PARANTUMINEN 

Igumeni Damaskin mainitsee 
muistiinpanoissaan vuodelta 1853 
seuraavan paranemistapahtuman. 

Munkki Feofilakt hoitaessaan 
kuuliaisuustehtäviä kylmetytti 
oikean kätensä niin pahoin, että 
siitä aiheutuneitten jatkuvien 
kipujen vuoksi ei voinut suorittaa 
mitään töitä. Kipu voimistui ja 
munkki kärsi siitä kovin. Isä 
Feofilakt oli perillä sairaitten 
hoitamisesta ja hän auttoi toisia 
heidän vaivoissaan, mutta mit
kään hoitotoimenpiteet eivät hän
tä itseään auttaneet. Igumeni va
pautti hänet kaikista töistä ja 
siirsi hänet asumaan Suureen 
skiittaan, jossa isä Feofilakt jät
täytyen Herran huomaan antau
tui kokonaan kilvoitteluun. Py
hien ihmisten puoltoon turvau
tuen hän ei lakannut rukoilemas
ta, että Jumala huojentaisi hänen 
ruumiillis.en vaivansa, jonka kes
täminen tuntui ylivoimaiselta, 
sillä vaikka "henki on altis, liha 
on heikko". Kerran tullessaan 
kirkkoon proskomidin aikana hän 
jälleen sydämen tuskassa huusi 
Herran puoleen. Hän meni iko
nostasissa oikean kliirossin koh-

dalla olevan pyhää Johannes Da
maskolaista esittävän ikonin 
eteen ja palautti siinä mieleensä 
tämän pyhän ihmisen kärsimyk
set, kun tämän oikea käsi il
man syytä hakattiin irti rantees
ta, ja kuinka tämä käsi sitten ih
meellisellä tavalla parani pyhän 
hartaitten rukousten jälkeen. Isä 
Feofilakt tuntien mieltymystä tä
hän kilvoittelijaan pyysi koko 
sydämestään, että tämä auttaisi 
häntä näissä sietämättömissä tus
kissa. Tehtyään kolme kumarrus
ta maahan hän painoi kipeän kä
tensä ikoniin kuvattua Johannek
sen irtihakattua kättä vasten ja 
pidettyä sitä siinä hetken ajan 
kumartui jälleen maahan asti. 
Heti hän ilokseen havaitsi hel
potusta vaivaansa ja kohotti saa
mastaan huojennuksesta vilpittö
män kiitosrukouksen Jumalalle 
ja pyhälle Johannes Damaskolai
selle. Palveluksen loputtua hän 
palasi keljaansa uskaltamatta 
ajatellakaan, että olisi näin jo 
kokonaan parantunut sairaudes
taan. Peloissaan hän illalla 
odotti, että kivut uudistuisivat 
häirits.emään hänen untaan edel-

Eläväksi tekevä Valtias, hyvyyden Antaja, joka olet antanut 
ihmisille iankaikkisen elämän autuaan toivon, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen. Suo, oi Hyvä, meidän toimittaa pyhityksessä tämä juma
lallinen liturgiasi tulevan autuuden nauttimiseksi. Että Sinun valtasi 
alati suojelemina ja totuuden valoon ohjaamina me ylitystä ja kii
tosta kohottaisimme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja 
iankaikkisesta iankaikkiseen. 
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Iis.ten öitten tapaan. Mutta jät
täytyen Jumalan pyhän suojeluk
seen ja suoritettuaan tavanmu
kaisen iltahartauden hän tunte
matta mitään kipuja paneutui 
vuoteelleen ja nukahti heti sit
keästi. Herättyään aamulla isä 
Feofilakt -tunsi itsensä täysin ter-

veeksi. Riemuissaan hän kantoi 
kiitosrukouksen Herralle ja ker
toi parantumisestaan igumenille. 
Siitä lähtien tämä sairaus ei enää 
vaivannut isä Feofilaktia eivätkä 
kivut hänen kädessään uusiutu
neet. 

PlilSPA ALEKSANTERIN KOKOAMIA MURUJA 

Me kokoonnumme yhteen 
päästäksemme elämän harmau
desta, kohotaksemme sen yläpuo
lelle. 

Synnin hetket ovat ikuisesti 
kanssamme, niitä emme saa raa•
vituksi pois, ainoastaan katumus 
pystyy ne sammuttamaan. Samal
la tavoin myös ylevien elämys
temme hetket jäävät kanssamme 
ainiaaksi. 

Elämän meno on täynnä herät
teitä. Onko sinulla mitään nää
niäärää? Mitä etsit elämästäsi? 
Onnellinen se, joka kärsii kaiken. 

Kristus sanoi: Minä olen tie, 
totuus ja elämä. Väsymyksestä ja 
jalkojen kipeytymis,estä huoli
matta on kuljettava eteenpäin 
tietä, jonka Kristus on osoittanut. 

Protestantit tavallisesti odotta
vat, että heille "tapahtuisi" jo-

käämme koristelko kasvojamme, 
hemmotelko korviamme huilu- ja 
kannelsäv.elin, pukeutuko kevei
siin vaatteisiin ja kullan 'hohtee
seen. Älkäämme juhliko "mäs
säyksissä ja juomingeissa, ei hau
reudessa ja irstaisuudessa, ei rii
dassa ja kateudessa ... " (Room. 
13:13). 

tain (= kääntymys). Toisin orto
doksit. Meidän on heti lähdettävä 
täyttämään käskyt, sitten vasta 
"tapahtuu" jokin, minkä Jumala 
antaa. Silloin meille annetaan.

Jumalan armollinen käsi on aina 
ojennettu meille, mutta meidän
kin on ojennettava omamme tart
tuaksemme Jumalan käteen. 

Mitä merkitsevät Vapahtajan 
sanat: Astu sisään kammioosi ja 
sulje ovi? Ne merkitsevät, että 
sydämen silmät ja korvat on 
suunnattava pyhään ja eristet
tävä synniltä. 

Mikäli olette kiinnostunut saa
maan jälkipainoksen HH:sta 
vuosilta 1945-1951, jolloin leh
ti ilmestyi monisteen muotoisena 
(sidottuna se tule,e maksamaan 
50-70mk), ilmoittakaa siitä pas
tori Siidoroffille os. Ajurinkatu
28, 70100 Kuopio 10.
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