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KRISTUKSEN SYNTYMÄPÄIVÄ 

Tämä päivä on pelastuksen päivä, joka opettaa meille sanan vii
sautta. Siksi pidättykäämme turhista keskusteluista, jottei osoittau
tuisi, ettei meillä ole minkäänlaista osallisuutta tähän päivään. Tämä 
yö tuo rauhan ja hiljaisuuden maailmalle. Tämä yö kuuluu hiljaisille, 
sentähden jättäköön jokainen vihan ja kylmyyden; se kuuluu nöyrille, 
kahlitkoon jokainen ylpeytensä ja nöyryyttäköön turhamaisuutensa. 
Nyt on koittanut armon päivä, älköön kukaan vainotko kostolla sitä, 
joka on häntä loukannut; nyt on tullut ilon päivä, älköön kukaan 
olko surun eikä murheen aiheuttajana toiselle. Tämä on hyväntahdon 
päivä, jääköön kaikki paha tekemättä; tämä on pilvetön ja poutainen 
päivä, kahliutukoon viha, joka on rauhan ja tyyneyden häiritsijä; 
tämä on se päivä, jolloin Jumala tuli alas syntisille, hävetköön van
hurnkas ylpeilemästä synnintekijän edessä. Tämä on se päivä, jolloin 
saimme ilmaisen lahjan, jota emme pyytäneet, siksi olisiko oikeuden
mukaista, jos me kieltäisimme veljiltämme, jotka huutavat meidän 
puoleemme ja pyytävät meiltä armonosoitusta? Tämä on se päivä, 
jolloin taivaan portti avautui meidän rukouksillemme; olisiko oikein 
jos me näin ollen lukitsisimme portin niiltä, jotka pyytävät meiltä an
teeksi loukkauksia tai kevennystä hädässään? Luonnon Herra, muut
tamatta luontoaan, muutti itsensä; mikä tämä on? Näyttääkö meistä 
tosiaan vaikealta muuttaa omaa tahtoamme, joka on synnin vaurioit
tama? Tietenkin on niin, että lihamme luontonsa mukaisesti ei voi 
tulla isommaksi eikä pienemmäksi, mutta tahto sensijaan voi harkin
tamme mukaisesti kasvaa mihinkä tahansa mittaan; sen tähden on 
nyt Itse Jumaluus sisällytetty ihmisluontoon, jotta tämä luonto pyrkisi 
kaikkeen pyhään. 



P. Kyrillos, Jerusalemin piispa Ct 386)

AINOSYNTYISEN LIHAKS'ITULEMINEN 

Jotkut kysyvät, kuinka saattoi tapahtua Neitseestä syn�yminen? 
Kysykäämme mekin heiltä: kuka on aikojen alussa synnyttanyt Ee
van? Mikä äiti on tämän äidittömän synnyttänyt? Raamatussa kerro
taan, että hän on tullut Aadamin kylkiluusta. Siis: Eeva syntri ilma� 
äitiä miehen kylkiluusta, mutta neitseellisestä kohdusta ei v01 syntya 
lasta ilman miestä? Naisten suku on kiitollisuuden velassa miehille, 
sillä Eeva sai olemisensa Aadamilta, ei saanut alkua äidiltä, vaan 
ikäänkuin on syntynyt yksin miehestä. Niinpä Maria suoritti tämän 
kiitollisuuden velan, kun on synnyttänyt yksin ilman miestä, vaan 
mitä puhtaimmin ja viattomimmin Pyhän Hengen kautta Jumalan 
voimasta. Sinä ihmettelet tapahtunutta? Ihmetteli sitä itse synnyttäjä
kin sillä hän sanoi Gabrielille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä 
en �iehestä mitään tiedä?" Ja tämä vastasi: "Pyhä Henki tulee sinun 
päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut" (Lk. �: �4
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svntyisen syntyminen on ollut saastaton, puhdas, silla missa Pyhan 
Hengen henkäys käy, sieltä poistetaan kaikki saasta. Saastaton on Ai
nosyntyisen ruumiillinen syntyminen neitseestä! Vaikka harhaoppiset 
väittävätkin tätä totuutta vastaan, Pyhä Henki paljastaa heidät, Kor
keimman voima, joka varjosi Neitseen, pahastuu heihin. Kasvoist� 
kasvoihin ilmestyy heille tuomion päivänä Gabriel. Seimi, joka otti 
vastaan Valtiaan, kukistaa heidän väitteensä. Todistamaan tulevat 
sanansaattajina silloin olleet paimenet sekä enkelten joukot, jotka ylis
tystä veisasivat lausuen: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa 
rauha!" (Lk. 2: 14). Tulkoon palvotuksi Neitseestä syntynyt Herra! 
Neitseet saakoot tuntea elämänsä kruunun ja munkkien joukot puh
tauden kunnian! Mutta rukous, hyvät teot ja ruumiin pyhyys vaikut
takoot kaikissa hyvän tuoksun kaltaisina, jotta Neitseestä syntynyt 
Herra sanoisi meistäkin, niin nuhteettomuudessa elävistä miehistä 
kuin myös seppelöidyistä vaimoista: "Minä olen heissä asuva ja vael
tava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun 
kansani" (2 Kor. 6: 16). Hänelle olkoon kunnia iankaikkisesta iankaik
kiseen! Amen. 

Edellisessä numerossa ollut kir
joitus PUHE RISTISTÄ on kat
kelma pyhän Johannes Krysosto
moksen saarnasta, mikä maininta 
on otsikosta valitettavasti jäänyt 
pois. 
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Kristus syntyy 

- kiittäkää!

"OPETETTAVAT POISTUKAA" 

Jumalanpalvelusktekstimme il
mentävät selvästi, että Vanhan 
Testamentin ulkoiset tapahtumat 
ovat saaneet uuden merkityksen 
Uudessa. Samaa korostavat yksi
mielisesti pyhät isämme. Eritoten 
he tähdentävät, että viholliset, 
vastustajat, joita esiintyy niin 
paljon Psalmeissa, ja jotka Davi
din aikana tosiaan olivat ulko
naisia vihollisia, kristitylle ovat 
muuttuneet sisäisiksi: pahat hen
get, tuhoavat herätteet. 

Kun kristitty lukee psalminj a
keita kut-:n: "Sinä lyöt poskelle 
kaikkia minun vihollisiani" (Ps 
3: 8) tai ''Minä hävitän hänen 
ahdistaj ansa hänen edestänsä'' 
(Ps 89: 24), niin hän ymmärtää 
tekstin aivan toisella tavalla, ja 
syvemmällä tavalla kuin ihminen 
ennen Kristusta. Jumala tulee hä
nen avukseen hänen taisteluissaan 
kiusauksia vastaan: näkymättö
mässä, mutta kovassa taistelussa. 

Samalla tavalla on asian laita 
myös eräiden ilmaisujen kohdal
la, joita es;intyy päivittäisessä ju
malanpalveluksessamme Ne yh
distävät meitä esikirkkoon, sa
malla kun ne ovat saaneet uuden 
ja syvemmän, sisäänkääntyneen 
merkityksen. 

Diakoni huudahtaa: Opetetta
vat poistukaa! Kaikki opetettavat, 
poistukaa! 

Kuten tiedämme, tämä huudah
dus oli alunperin suunnattu niille 
opetettaville, jotka olivat läsnä 
jumalanpalveluksissa ja iotka sei
soivat kirkossa taka-alalla. Ope-

tettavat - ne olivat esikirkossa 
sellaisia, jotka vielä olivat oppi
massa kristinuskon perusteita, 
mutta eivät olleet saaneet kastet
ta. Ja kun kaikkein pyhin, myste
riota korostava osa Liturgiasta 
alkoi, näiden täytyi poistua, kos
ka heitä ei vielä oltu pyhitetty. 

Opetettavia esikristillisessä mer
kityksessähin ei enää ole, aina
kaan heichin ei tarvitse poistua. 
Mutta meidän sisässämme on ai
na jotain, joka on opetettavaa, 
jotain joka vasta opettelee kristin
uskon alkeita ja joka ei vielä lai
sinkaan ole kypsä ottamaan vas
taan kaikkea sen rikkautta. Niin, 
suurin osa meistä itseasiassa on 
vasta opetettavien kehitysvaihees
sa, vaikka meidät tosin on kastet
tu. Me vasta opettelemme, opim
me omaksumaan, jotta mahdolli
sesti kerran olisimme valmiita ko
ko sielullamme ja ruumiillamme 
seuraamaan Herramme käskyjä. 
Astumaan sisään hänen valta
kuntaansa. 

Tämän puolivalmiin opetetta
van meidän sisässämme, meidän 
omassatunnossamme ja sydämes
s:imme, tulee nyt, diakonin lau
suessa herätä ja nousta ja mennä. 
Tämä on syy siihen, etä kehoitus 
säilyy vuosisadasta vuosisataan 
aina mantyyrikirkon ajoilta ja 
meidän päiviimme saakka. Ope
tettavat poistukaa! on yhä kehoit
tava ja herättävä huuto. 

Hieman myöhemmin, jo usko
vaisten Liturgian aikana kuulem

Sivulla 34 
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Pyhä lihon Sadonski 

USKOVAISEN SIELUN KESKUSTELU 

JUMALAN KANSSA 

Sielu: Sinä olet minun suojani, Sinä varjelet minut hädästä, Sinä 
ympäröit minut pelastuksen riemulla. Ps. 32: 7. 

Jumala: Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee 
vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee Ps. 32: 8. 

Sielu: Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niinkuin on 
oikein niitä kohtaan, jotka Sinun nimeäsi rakastavat. Ps. 119: 132. 

Jumala: Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty 
henki ja arka tunto minun sanani edessä. Jes. 66: 2. 

Sielu: Herra, kuka saa vierailla Sinun majassasi? Kuka asua Sinun 
pyhällä vuorellasi? Ps. 15: 1. 

.Jumala: Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskau
den ja puhuu sydämessänsä totuutta. Joka ei panettele kielellänsä, 
joka ei tee toiselle pahaa eikä saata lähimmäistänsä häväistyksen alai
seksi. Joka ei halveksu hylkiöitä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pel., 
käävät Herraa, joka ei valaansa riko, vaikka on vannonut vahingok
seen. Joka ei anna rahaa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. 
Joka näin tekee, hän ei ikinä horju. Ps. 15: 2-5.

Sielu: Luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva hen
ki. Ps. 51: 12. 

Jumala: Minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen mi
nä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivi
sydämen ja annan teille lihasydämen. Hes. 36: 26. 

Sielu: Minun sydämeni pakahtuu tuskasta, päästä minut ahdistuk
sistani. Ps. 25: 17. 

.Jumala: Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon 
auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua. Ps. 50: 15. 

Sielu: Muista minua, Herra, kun tulet valtakuntaasi. Lk. 23: 42. 
Jumala: Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle 

elämän kruunun. Joh. ilm. 2: 10. 
Sielu: Älä hylkää minua, Herra, minun Jumalani, älä ole kaukana 

minusta. Riennä avukseni, Herra, minun pelastukseni. Ps. 38: 22-23. 
Jumala: Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman 

loppuun asti: Matt. 28: 25. 
Sielu: Herra, minun Jumalani, Sinuun minä turvaan! Pelasta mi

nut kaikista vainoojistani ja vapahda minut! Ps. 7: 2. 
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Jumala: Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pe
lastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ps. 
91: 14. 

Sielu: Älä heitä minua pois kasvojesi edestä! Ps. 51: 13. 
Jumala: Sitä, joka minun tyköni tulee minä en heitä ulos. Joh. 

6: 37. 
Sielu: Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä 

ole vanhurskas sinun edessäsi. Ps. 143: 2. 
Jumala: Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aino

kaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan 
hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa 
maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma 
Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita. Joh. 
3: 16-18. 

Sielu: Älä muista minun nuoruuteni syntejä, älä minun rikoksiani! 
Ps. 25: 7. 

Jumala: Jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä 
hän on tehnyt ja noudattaa kaikki minun käskyjäni ja tekee oikeuden 
ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää, ei hänen ole kuoltava. Ei yh
täkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta. Hess. 18: 
21-22.

Sielu: Minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas
kuorma ne ovat minulle liian raskaat. Ps. 38: 5.

Jumala: En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan synti
siä. Matt. 9: 13. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut 
ylenpalttiseksi. Room. 5: 20. 

Sielu: Sanon Jumalalle: Pelastajani, miksi minut hylkäsit. Nouse, 
Herra, kohota kätesi, Jumala, älä unhota kurjia. Ps. 10: 12. 

Jumala: Unhottaako vaimo rintalapsensa, niin ettei hän armahda 
kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unho
ta. Ps. 49: 15. 

Sielu: Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuu
dessasi. Ps. 86: 11. 

Jumala: Minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani. Joh. 14: 6. Minä olen ylösnousemus ja 
elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Joh. 11: 25. 

Sielu: Niinkuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni ha
lajaa Sinua, Jumala. Ps. 42: 2. 

Jumala: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskau
tetut, niin minä annan teille levon! Matt. 11: 28. 

Sielu: Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa. Filip. 
1: 23. 

Jumala: Tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani para
tiisissa. Lk. 23: 4. 
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PIISPA ALEKSANTERIN KOKOAMIA MURUSIA 

PYHIEN LAHJA 

Kerro pyhälle Nikolaokselle su
rusi. Hän, joka elää rakkaudesta 
Jumalaan, koskettaa tällä tunteel
laan sydäntäsi ja vahvistaa sinut. 
Olet varmaankin todennut, että 
on ilahduttavaa olla hyväntahtoi
sen ja ystävällisen ihmisen seu
rassa. Niinpä hänen myötätun
tonsa meitä kohtaan, hänen sa
nansa lohduttavat, vahvistavat, 
usein hellyttävätkin. Me tunnem
me välittömästi sydämessämme, 
että Jumalan pyhä antaa meille 
kaiken tämän. 

Syvällisesti puhuu tästä eräs 
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me toisen huudahduksen, joka vie 
meidät tuhat viisisataa vuotta 
taaksepäin ajassa. Vähän ennen 
kuin uskontunnustus lauletaan 
diakoni huutaa: 

Ovet! Ovet! Viisaudella otta
kaamme vaarin. 

Ovet - se on pyyntö ovien 
vartijoille aikaisemmissa kristilli
sissä kirkoissa, että he nyt pitäi
sivät ovet lukittuina kaikilta 
tungettelevilta rauhan häiritsijöil
tä. Temppelissä rukoilevat olivat 
pakanoiden ja vihollisten ympä
röimiä, metelöivien ja halveksi
vien häiritsijöiden ympäröiminä, 
jotka saatt0ivat tunkeutua sisään 
häiritäkseei1 jumalanpalvelusta 
ivallisilla huomautuksilla ja 
äänekkäillä huudoilla. Siksi tar
vittiin ovenvartijoita. Heillä oli 
tärkeä tehtävä. 

Heitä tarvitaan yhä vieläkin. 
Mutta e1 enää siinä ulkonaises

sa merkityksessä, joka oli ominai-

luostarin vanhus: "Kiitän sydä
mestäni Jumalaa, joka saattoi 
luokseni - ajatuksiini, tuntoo-
ni, sydämeeni taivaalliset 
v1eraani. Minä anon heiltä 
puoltoa ja esirukouksia, että 
he vuodattaisivat Herralle py
hät rukouksensa minusta. Minä 
rukoilin heitä mielessäni ja 
armollisesti he vastasivat minulle 
tervehtien minua taivaallisen rak
kauden hyvällä tuoksulla. He jat
koivat matkaansa eteenpäin, ei
vätkä sanoneet minulle hyvästi, 
vaan näkemiin". 

nen Vanhan Testamentin viholli
sille, ei myöskään sen takia että 
meitä häirittäisiin jumalanpalve
luksissamme kurittomien tunkei
lijoiden ta!10lta ulkonaisessa mer
kityksessä. 

Sitä enemmän sisäisessä. Mei
dän sydämemme on usein täynnä 
niitä. Meidän ajatuksemme kul
jeksivat mihin suuntaan tahansa 
kaikista aistiemme ovista ja ovat 
valmiita 11ävittämään ja ryöstä
mään ne rakkauden ja uskon 
aarteet, joita me omistamme. 
Diakonin varoitushuuto on tärkeä. 
Me emme halua olla sitä paitsi. 
Me haluamme kuunnella häiritse
mättöminä, viisaudella. 

Meillä 0n tap,ma puhua uskol
lisuudesta perinteelle ja jumalan
palveluksemme rikkaudesta. Se 
on oikein. Muutama sana ainoas
taan, ja ne avaavat laajoja näkö
aloja kirkkomme historiaan ja 
omaan hengelliseen elämäntar
peeseemme. 

Tito Co l l i a n d e r 

Valamon luostarin kronikasta 

NUORUKAISEN OJENNUS 

Tämä tapahtui eräänä kesä
kuun päivänä 1876. Luostarissa 
asui J aroslavin kuvernementista 
kotoisin ollut 17-vuotias nuoru
kainen Mikael. Sinä päivänä hän 
oli työskentelemässä Uspenjan 
kirkon alttarissa valkaisten seinää 
pyhän pöydän lähettyvillä. Kii
vettyään tikkaille hän uurasti ah
kerasti, mutta nuori ja huoleton 
kun oli, hi:in ei kiinnittänyt huo
miotaan siihen, missä oli, vaan 
alkoi välinpitämättömyydessään 
hyräillä jotakin iloista laulua. Li
säksi hänellä oli päässään· lippa
lakki. Mutta Herra ojensi hänet 
tästä ajattelemattomuudesta. Yht
äkkiä Mikael näki alttaritaulun 
kohdalla kauniin pitkähiuksisen 
nuorukaisen seisovan. Ankarasti 
katsahti tämä poikaan, astui tik
kaitten luo, sysäsi niitä ja sanoi: 
"Mene pois tästä, et ole oikeassa 
paikassa nyt". Näin sanottuaan 
hän hävisi. Tästä näystä pelästy
neenä ja hämmentyneenä Mikael 
alkoi juosta pitkin alttaria löytä
mättä ovea, mistä olisi päässyt 
ulos, ja vihdoin hän hypähti ik
kunasta. Vähän rauhoituttuaan 
hän kyseli tovereiltaan ja muilta 
vel j iltä, olisiko joku heistä äsken 
ollut alttarissa. Hän kertoi, että 
joku oli hänet pahoin säikyttänyt. 
Hänelle vastattiin, että hänen 
työskennellessä alttarissa ei siellä 
eikä koko kirkossakaan kukaan 
käynyt. Päästyään varmuuteen, 
ettei siellä todellakaan ketään ol
lut. Mikael palasi alttariin hake
maan sinne pudottamansa lakin. 
Mutta mikä pelko valtasikaan hä
net, kun hän jälleen näki saman 

nuorukai,cn valkeissa vaatteissa 
seisovan uhrialttarin luona. Kau
husta vavisten hän syöksähti 
ulos kirkosta, juoksi keliaansa ja 
sulkeutuen siihen piilottautui 
nurkkaan. Hän ei asunut kuiten
kaan yksin. Kun toiset työmiehet 
tulivat työstä ja alkoivat kolkut
taa pyrkien huoneeseen, oli Mi
kaelin avattava ovi. Hän oli yhä 
peloissaan ja itki. Kun toiset tie
dustelivat syytä hänen mieliti
laansa, kertoi Mikael kaikki, mi
kä hänelle oli tapahtunut. Vielä 
kauan jälkeenpäin hän oli kovin 
hermostunut. Hän käsitti, että 
hänelle ilmestynyt nuorukainen 
oli Herran pyhä enkeli, alttari
pöydän varjelija. Vilpittömästi 
hän tunnusti luostarin vanhuksil
le sopimattoman käytöksensä ja 
hartaasti rukoiltuaan pyhittäjien 
Sergein ja Hermannin sarkofaa
gin edessä hän vavisten uskaltau
tui jälleen pyhään alttariin jatka
maan siellä keskenjäänyttä työ
tään. Siitä lähtien hän työskenteli 
osoittaen syvää kunnioitusta py
hää paikkaa kohtaan. 

Toimitus toivottaa lukijoilleen RAU

HALLISTA JOULUA ja JUMALAN 

SIUNAAMAA ARMON VUOTTA 

1976. Hehkuva Hiillos yrittää tuleva

nakin vuonna ilmestyä entisenlaisena 

kahdeksana numerona. Ortodoksisen 

Veljestön talvipäivät ja vuosikokous 

tultaneen pitämään ensi tammikuun 

loppupuolella. l(okoontumispaikasta ja 

tarkemmasta ajasta ilmoitetaan Hehku

van Hiilloksen tammikuun numerossa 

sekä Aamun Koitossa. 



ATHOKSELAINEN MUNKKI 

PUHUU JEESUSRUKOUKSESTA 

(Lyhennettynä Vaeltajan kerto
musten II osasta) 

J eesusrukouksen sanamuoto 
osoittaa tämän rukouksen ylevyy
den. Se muodostuu kahdesta osas
ta. Ensimmäinen on: "Herra Jee
sus Kristus, Jumalan poika" ... 
Tämä johtaa ajatuksemme Jee
suksen Kristuksen elämään, eli 
on, kuten isät sanovat, jo itses
sään suppea evankeliumi. Toises
sa osassa "armahda minua syn
tistä" - se osoittaa meille oman 
avuttomuutemme ja syntisyytem
me tilan. Ei voi järkevämmin, 
täsmällisemmin ja selvemmin il
maista köyhän, syntisen ja nöy
rän sielun toivoa ja anomusta 
kuin näillä sanoilla: armahda mi
nua. Toisenlaisena tämä anomus 
ei olisi yhtä täydellinen ja_ tyy
dyttävä kuin tämä. Jos esimer
kiksi sanottaisiin "anna minulle 
anteeksi, päästä minun syntini, 
poista syyllisyyteni", niin kaikki 
tämä ilmentäisi ainoastaan pyyn
nön päästä vapaaksi rangaistuk
sesta, se kuvastaisi heikon sydä
men ja haluttoman sielun pelkoa. 
Mutta lause "armahda minua" ei 
merkitse ainoastaan pelosta joh
tuvaa halua saada anteeksi, vaan 
se on rakastavan lapsen täyttä 
totta tarkoittava huuto, josta 
kuullostaa luottamus Jumalan ar
moon sekä nöyrä tunnustus, että 
voimat oman tahdon murtami
seen ja itsensä valveilla pitämi
seen puuttuvat. Toivomme Juma
lalta lahjaksi saatavan henkivoi-

man avulla tulla kykeneviksi vas
tustamaan kiusauksia ja voitta
maan syntiset taipumuksemme. 
Rahaton velallinen pyytäessään 
armolliselta velkoojaltaan vel
kansa anteeksi odottaa samalla 
sääliä ja toivoo äärimmäisessä 
köyhyydessään saavansa vielä al
muakin. Samoin syntinen ihmi
nen tuon syvällisen "armahda 
minua"-lauseen kautta tahtoo sa
noa tähän tapaan: "laupias Her
ra, anna anteeksi minun syntini 
ja auta minua parantamaan elä
mäni, herätä sielussani väsymä
tön halu seurata käskyjäsi, osoita 
armosi antamalla minulle teke
mäni synnit anteeksi ja ohjaa
malla välinpitämätön mieleni, 
tahtoni ja sydämeni taipumaan 
yksinomaan Sinun puoleesi". 

(Jatkuu seuraavassa numerossa) 

Siunaa, Herra, 
alkavan vuoden 

kierto! 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

T o imi t u s k u n t a: 

Tito Colliander (vastaava) 

ja Aleksanteri Kasanko. 
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