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"Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä" (Luuk. 17: 21). Mene

siis itseesi, etsi uutterammin, niin vaikeuksitta löydät etsimäsi. 

Etäänny viihdytysten raitilta, intohimojen turmiolliselta tieltä, ah

neuden rotkosta ja vahingoittavista suhteista. Mene itseesi, viihdy 

ihanassa henkesi kammiossa ja sieltä etsi valtakuntaa Vapahta

jamme opastusta noudattaen. Jos tämä valtakunta ei ole vielä 

sinussa, niin huuda lausuen: Isämme, tulkoon Sinun valtakuntasi! 

ja se tulee sinun sitä kutsuessasi. Valtakunta on sinussa. Mene 

itseesi ja ole sydämessäsi. Jumafa on siellä, sillä ei Hän ole sinua 

jättänyt, vaan sinä olet jättänyt Hänet. 

P. JOHANNES DAMASKOLAINEN:

Oi Sinä suuri ja pyhin pääsiäiskaritsa Kristus! Oi Viisaus,

Jumalan Sana ja · Voima! Suo meidän tulla täydellisemmin osal

lisiksi Sinusta valtakuntasi illattomana päivänä. 



ORTODOKSINEN JUMALANPALVELUS 

Proskomidi 

(J a t k oa) 

MikS<i pyhät isät ovat käskeneet 
Jeesuksen Kristuksen syntymää 
esittävässä proskomidissa sanoin 
ja teoin kuvaiamaan myös Hänen 
kärsimyksiään ja kuolemaansa? 
Eräät arvelivat voivansa ratkais
ta tämän ristiriidan selittämällä, 
ettei pyhässä liturgiassa esitetä 
Kristuksen elämää aiina tapahtu
majärjestyksessä. ipaJtriarkka Je
remias opetti kuitenkin, että Kris
tuksen elämän päätapahtumat esi
tetään liturgiassa johdonmukaises
ti. Niinpä pyhää toimitusta ei 
suoriteta loppuun asti proskomi
dissa, jossa tämän mukaisesti ku
vataan Jeesuksen syntymä ja se, 
että Hän tällöin jo pääJtti vapaa
ehtoisesti anta:a itsensä uhriksi 
JumalaHe. Proskomidissa tapahtu
vat toiminnat eivät tarkoita py
hien lahjojen lopulHsta esiinkanta
mista, vaan ainoastaan niiden 
erottamista muista ihmisravinnok
si tarkoitetuista aineista, minkä 
kautta ne ennakolta pyhitetään 
Jumalalle ja valmistetaan sakra
mentJtia varten. TäJmän vuoksi 
proskomidissa leipää sanotaan 
prosf.oraksi ja uhriksi, sillä täl
löin se vielä on Kiristuksen kuva, 
va:sta myöhemmin se tulee Hänen 
ruumiikseen. Tullessaan tänne 
maailma:an Kristus toi uhriksi Ju
maiaUe ruumiinsa, joka Pyhän 
Hengen vrnikutuksesta oli synty
nyt Nei,tsees1tä ja joka myöhem
min ·oli joutuva uhmtta:va:ks'i riis-
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tiHä. Kristuks•en syntymä oli val
mistumi,s1ta kuolemaan maailman 
syntien ,edeS<tä. E'i siis ol,e mi
tään ihmeellistä siinä, että Kirk
ko samana;ikaisesti ja samassa yh
teydessä muistelee sekä Kristuk
sen g,yntymää ,että Hänen kuole
maansa (VI: 3·1, 3). 

Proskomidi.ssa ta pa;htuvalla 
esiintuomis·ella on monta symbo
lista merkitystä. Elävien ja kuol
leitten muistoksi otetut prosforan 
osaset asetetaan pyhän leivän ala
puolelle 1ahjanantina meiltä nöy
riltä, jotka anomme laupeutta ja 
puolustusta sekä odotamme Juma
lalta suurta laupeutta. Sillä kun 
me näin asetamme nuo muruset, 
tuon kolmiosaisen yhdistelmän -
Vapahtajan, Jumalansynnyttäjän 
ja pyhien kunniaJrni otetut pms
fora:tn osaset - niin me täten il
miltuo:rrurne uskomme siiihen, elttä 
J•eesus palaa elävien ja kuolleit
ten tuomarina. Esiintuomisessa, 
proskomidissa, me nam ollen 
muistelemme neljää seikka;a: 1) 
Kristuksen syntymää, 2) Hänen 
kärsimyksiään, 3) sitä, että seis
ten Jumalan edessä meidän tulee 
anoa syntien arrteeksiantamusta, 
ja 4) sitä, että näin me teemme, 
koska odotamme Hänen toista tu
lemustaan, jolloin meidän on an
nettava tili teoistamme. Ja esiin
tuomispaikka, uhripöytä, esittää 
luola:a ja seimeä, jossa Jeesus 
syntyi, Golgataa j-a hautaa, Hä-

Pyhä Tiihon Sadonskilainen: 

HE NGE LLISTÄ 

40. Näet myös ihmisen, jonka
mä:tänevä:t haavat haisev:aJt. Kat
so syntistä sirelua, joka levittää 
paljon pahempaa löyhkää kuin hai
seva ruumis. Synti ja laittomuus 
on sieluss,a sama, mikä ruumii,s-sa 
mätänevä haava. Kuule, mitä sa
noo profeetta: "Minun pahat te
koni käyvät pääni ylitse, niiinkUlin 
raskas kuorma ne ovrut minulle 
Hian ras'karut. Minun haavani hai
sevat ja mårkivät minun hulluu
teni tähden" (Ps. 38: 5-6). Ruu
miminen löyhkä on meis1tä sie<tä
mätön. Sielun liwhkä on Juma
lalle vastenmielinen. RuumiiHinen 
löyhkä ,saa meidät kääntymään 
poiis ja pakenemaan, -sielun löyh
kä taas saa Jumalan Hengen väis
tymään luotamme. Tämäktn ke
ho.ittaa s,inua pakenemaan syntiä. 
Mutta jos huomaat, että sielusi 
on synnin pitaHn saastuttama, 
niin valikkapa etäältä konota ääne
s1i kuten muinoin pitaliset Jeesuk
een, Jumalan Pojain puoleen, Hä
nen, joka kar:ko1ittaa niin siielun 
kuin ruumiinkin ka:ikkinaiiset V'ai-

nen kärsimystensä vuoksi, armon 
valtaistuinta, koska anomme an
teeksiantamusta, ja tuomiopaiik
kaa odotettavissa olevan viimeisen 
tuomion vuoksi (VI: 40). 

( "Uus,i faintauJu" -nimisestä 
teoksesta poiminut A. K.) 

MIETISKELYÄ 

vat, korota ääniesi sydämen poh
jasta äläkä ainoastaan huuliUasi 
sekä rukoHe: "Jeesus, OpetJtaja, 
armahda minua" (Luuk. 17: 13). 
Ja Hä:n, joka muinoin puhdisti pi
taLi,s,et, puhdistaa sinunkin sielusi 
pitalin. Hän on laupias ja kuu�ee 
meidän raukkojen aanen. !Sitä 
varten Hän .on maailmaan tullut
kin, että Hän vaipauttaisii meidät 
synneistäm:me. Eikä löydy niiin 
suurta synniin saastaa, jota mei
dän viisain ja kruikkivoimaJlisin 
P.arantajamme ei tahtois,i tai ei
vo,isi puhdistaa.

Veljesviesti 

Ortodoksisen Veljestön veljespäi
vät vietettiin tammikuun 25-27 päi
vinä Lappeenrannan seurakunnassa. 
Alkajaisrukoushetken kirkossa toi
mitti isä Leo Merras, esittäen sa
malla seurakunnan tervehdyksen 
veljespäiville kokoontuneille veljes
tön jäsenille. Tämän jälkeen siirryt
tiin seurakunnan kerhohuoneustoon, 
jossa veli Yrjö Tepponen luki suo
mentamansa Moskovassa noin 100 

vuotta sitten toimineen metropoliitta 
Filaretin elämäkerran ja isä Erkki 
Piiroinen kertoi Pohjois-Karjalan 
ortodoksisten seurakuntien mennei
syydestä, mainiten mm., että viime 
aikoina suoritetuissa tutkimuksissa 
on voitu viiden seurakunnan alueella 
paljastaa 80 paikkaa, joissa 1700 lu
vulla oli sijainnut ortodoksinen kirk
ko, tsasouna tai kalmisto. Esitysten 
välillä juotiin Lappeenrannan Tiis
taiseuran tarjoama kahvi. Lauantai-
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na toimittivat aamulla isät Aleksan
teri Kasanko ja Yrjö Galkin aamu
palveluksen ja liturgian kirkossa ja 
sitten nautittiin aamukahvi pappi
lassa. Seuranneessa veljestön vuosi
kokouksessa hyväksyttiin vuosiker
tomus ja tilit sekä myönnettiin joh
dolle vastuuvapaus. Kun isä Lauri 
Mitronen oli pyytänyt vapautusta 
johtajan tehtävistä, valittiin veljes
tön johtajaksi isä Leo Merras; muut 
johdon jäsenet pysyivät entisinä. 
Jäsenmaksuksi tuli 5 markkaa 
(aviopuolisoilta kuitenkin vain 7 
mk), ja jäsenmaksuun sisältyy edel
leen Hehkuvan Hiilloksen tilaus
maksu, joka erikseen tilattuna on 
1,50 vuodelta. Toimintasuunnitel
masta mainittakoon, että Ortodoksi
sesta Rukouskirjasta päätettiin ot
taa uusi, täydennetty painos. Orto
doksisten kastetodistusten aivan 
liian vähäistä käyttämistä valitet
tiin. Seuraavat veljespäivät päätet
tiin pitää Helsingissä tulevan vuo
den tammikuun 29-30 päivinä veli 
Yrjö Tepposen toimiessa isäntänä. 
Myöskin Athosvuoren riemujuhlan 
johdosta mahdollisesti suoritetta
vaan pyhiinvaellusmatkaan päätet
tiin edustuksen muodossa osallistua. 
Vuosikokouksen yhteydessä alusti 
isä Leo Merras aiheen "Pappi ja 
maallinen hyvä", tuoden esiin papis
ton jäsenten Raamattuun perustu
van oikeuden tulla osallisiksi niistä 
aineellisista hyvyyksistä, jotka seu
rakuntalaisillakin on. Tämä alustus 
synnytti vilkkaan mielipiteitten 
vaihdon. Pappilassa tarjotun lou
naan jälkeen veljestön jäsenille esi-

LUKIJOITA 

pyydetään ystävällisesti suoritta

maan tilausmaksu 1,50 mk e i p o s

t i n e i k ä m u i d e n v ä I i t t ä

j i e n  kautta, vaan suoraan posti

siirtotilille N:o 77 378, Hehkuva 

Hiillos, Peltokatu 11, Hämeenlinna. 

Samalla voi lähettää maksun myös 

viime vuodelta. Kiitos! 

tettiin Etelä-Karjalan Maakuntalii
ton toimesta linnoituksen alueella 
erääseen vanhaan kivirakennukseen 
järjestetty museo, johon monipuoli
nen ja mielenkiintoinen esineistö on 
koottu Lappeenrannan, Viipurin ja 
Käkisalmen museoista. Kun oli vie
lä vierailtu diakoni Yrjö Galkinin 
kodissa siellä vietettyjen nimipäi
vien johdosta, olikin jo aika lähteä 
Imatralle, jossa arkkipiispa Paavali 
yhdessä 1s1en Aleksanteri Kasan
gon, Leo Merraksen, Erkki Piiroi
sen ja Yrjö Galkinin kanssa toi
mitti rukoushuoneessa vigilian. Pai
kallinen kirkkokuoro lauloi pastori 
Teppo Sii!in johdolla. Vigilian jäl
keen Imatran tiistaiseura järjesti 
kahvitarjoilun seurakuntasaliin. Ti
laisuudessa Imatran kirkkokuoro 
lauloi diakoni Yrjö Galkinin johdol
la Vedelin "Synninkatumuksen ovet" 
ja esipaimen piti esitelmän "Juma
lanpalvelustemme historiaHisesta 
muodostumisesta". Sunnuntaina toi
mitti esipaimen yhdessä läsnäolleen 
papiston kanssa Lappeenrannan kir
kossa liturgian, jossa isä Aleksante
ri saarnasi. Päivällisen jälkeen ko
koonnuttiin vielä kerran seurakun
nan kerhohuoneustoon. Isä Aleksan
terin pidettyä siellä esitelmän ai
heesta "Kirkolliskokous totuuden il
maisijana''' nautittiin päättäjäiskah
vit ja vaihdettiin mielipiteitä Orto
doksisen Veljestön päämääristä ja 
merkityksestä. Lappeenrannan seu
rakunnan väkeä oli kaikissa tilai
suuksissa runsaasti läsnä. 

S i h t e e r i

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta: 

Arkkipiispa Paavali (vastaa

va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1963. 
Oy Kuopion KansaI!inen Kirjapaino 




