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KAIKKI ON JUMALASTA 

Sekä hyvät että epämiellyttävät asiat ovat Jumalasta.Mut

ta toiset tulevat Hänen mielisuosiostaan, toiset huolen

pidostaan, toiset taas Hänen sallimuksestaan. Mielisuo� 

siosta ovat ne, jotka saamme, kun elämme hyveellisesti, 

sillä Jumala tahtoo, että hyveelliset ihmiset koristetaan 
kärsivällisyyden seppeleillä. Hänen huolenpidostaan ovat 
ne, joilla meidät synteihin lanqetessamme käännytetään pa-

rannukseen. 
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Ja sallimuksesta, kun me kuritettuinakaan em-
me tee parannusta. Huolehtiessaan meistä syntisistä Ju-
mala�ankaisee meitä, jottemme yhdessä maailman kanssa 

joutuisi kadotukseen, niin kuin apostoli sanoo: "K�n mei
tä tuomitaan, niin se on meille kuritusta, ettei meitä 
maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi"(l Kr 11:32). On 
myös sanottu: "Tapahtuuko kaupungissa c:mn�ttomuutta, jota 
ei oe Herra tuottanut?" Tällais:i,.a onnettomuuk�ia ovat 
nälkä, rutot, sairaudet, tappiot,.sodat. Sill�ka:i,.kki nä

mä ovat meille puhdistumiseksemme-synneistä. Näin_käyJu
mala11 sallimuksesta, ja näin Jumala hylkää kokonaan ne ih

miset, jotka joko eivät halua luopua synneistä tai eivät 

kurituksen jälkeenkään tee parannusta vaan pysyvät syn-
nissä. r. Silloin Jumala "hylkää heidät kelvottoman mielen'-
sä valtaan tekemään sopimattomia"(Rm 1:28). 



,· Valamon luostarin kronikasta 

JOS HE JUOVAT JOTAKIN KUOLETTAVAA ... <Mk 16:isi 

Eräs Valamon luostarin pappismunkki joutui kerran komen

nukselle toimittamaan jumalanpalveluksia erääseen syrjäi

seen maalaiskylään. Jo ensimmäisen liturgian aikana hän 

:havaitsi, että hopeoidun kuparikalkin jalustassa läikähti 

nestettä. Hän tutki tarkkaan kalkin kupin, mutta ei löy

tänyt siitä reikää. Ilmeistä kuitenkin oli, että kalkis

sa oli jokin näkymätön halkeama, josta palveluksen aikana 

pisara pisaran jälkeen tihkui jumalallista Verta jalus

taan. Liturgian päätyttyä hän kauan yritti ja lopultakin 

sai jalustan kierretyksi irti kalkin kupista. Ja mitä hän 

näkikään! Kokonaisen viinikauhallisen hän sai jalustasta 

tummanvihreää nestettä. Ajan kuluessa kupariseen jalus

taan kertyneen viinin väri oli täysin muuttunut ja vär

jäytynyt hapettuneesta kuparista. Mitä oli tehtävä? Kal

kista jalustaan oli vuotanut jumalallista Verta, ja kirk

kosääntöjen mukaan hänen oli se nautittava. Mutta kuinka 

voi tämän juoda? Sehän oli selvää myrkkyä. Hapettunut 

kupari on hyvin vaarallista ja vahingollista terveydelle. 

Mutta hieman aprikoituaan tämä uskossaan horjumaton alt

tarin palvelija lisäsi nesteeseen kuumaa vettä, teki ris

tinmerkin ja joi kaiken viimeistä pisaraa myöten. Ja kas, 

kiitetty olkoon Jumala! Pappismunkki ei saanyt vähimmäs

säkään määrin vahinkoa terveydelleen. Herra sanoi: "Ta

pahtukoon teille uskonne mukaan." 

Hyvät ihmiset auttoivat pappismunkkia hankkimaan tuohon 

kirkkoon uuden, hyvän, täyshopeisen kalkin vanhan ja kel

vottomaksi käyneen tilalle. 
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Pyhä Tihon Sadonskilainen 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

95. Näet nousevan auringon ja päivän koiton. Siinä si

nulle on kylliksi aihetta ajatella ja ihmetellä Jumalan

hyvyyttä.

1) Kun aurinko laskee ja tulee yö, niin tuntuu,ettei si

tä enää ole olemassakaan. Mutta kun tämä suuri taivaan

kappale nousee ikään kuin Luojan uudelleen luomana, muis

tuttaa se sinua siitä, että se kuin myös sinun oma ole

massaolosi riippuu Luojasta, sillä kuten se, niin olet si

näkin Hänen luomansa.

2) Se muistuttaa sinua Vanhurskauden Auringosta, Kristuk

sesta, Jumalan Pojasta, joka on kuollut ja noussut kuol

leista. Niin kuin näkyvä aurinko laskee ja nousee, on

Kristus maan, päälle tultuaan ja suoritettuaan pelastami

semme suuren tehtävän laskeutunut hautaan ja jälleen nous

sut. Ja niin kuin aurinko kohottuaan valaisee koko tai

vaanrannan, tekee iloiseksi ja lämmittää kaikki,niin myös

Kristus kuolleista noustuaan valaisee koko maailman, ja

apostoliensa välityksellä on antanut tämän valon säteillä

ja lämmittää ja ilahduttaa kaikkien sydämet.

3) Sinulle osoitetaan tulossa oleva kuolleitten heräämi-

nen. Niin kuin aurinko laskettuaan mailleen jälleen nou-

see, myös kuolleitten maassa lepäävät ruumiit nousevat ja

"vanhurskaat iloitsevat Isänsä valtakunnassa niinkuin Au

rinko" (Mt 13:43).

4) Aurinko nousee, ja jälleen on uusi aamu. Uusi on myös

Jumalan armo, joka vuodatetaan meihin. On Jumalan hyvyyt

tä ja laupeutta, ettemme joutuneet kadotukseen. Aurinko

nousee, valaisee sekä lämmittää kaiken. Myös Jumalan hy

vyys ilmestyessään ilostuttaa ja riemastuttaa, valistaa,

vetää puoleensa ja lämmittää vanhurskasta ihmistä, mutta
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VELJESVIESTI 

Hehkuvan Hiilloksen numerossa 5/77 ilmoitettu OV:n tal
vipäivien ajankohta on muuttunut. Ne pidetlln Lappeen
rannassa tammikuun 14-15 plivänä 1978, siis yhtä viik
koa myöhemmin, kuin ensin oli ilmoitettu. Plivien oh
jelmasta yksityiskohdat ilmoitetaan Hehkuvan Hiilloksen 
joulunumerossa. 

syntisen se satuttaa säteillään ja vetää parannukseen (Rm 

2:4), se "valistaa jokaisen maailmaan tulevan ihmisen"(Jh 

1:9), "ravitsee suosiollaan kaikki, jotka elävät" (Ps 145: 

16) •

Tästä me, rakas kristitty, opimme sydämestämme kiittämään 

Jumalaa Hänen kolmesta meille osoittamastaan erinomaises

ta hyvästä teostaan: luomisesta, lunastamisesta ja ihmeel

lisestä huolenpidostaan. 

Ja me tahdomme riemusta lausua hengessä: "Kunnia olkoon 

Sinulle, Jumala, joka olet luonut meidät, kunnia Sinulle, 

joka huolehdit meistä ansaitsemattomista. Siunattu olet 

Sinä iankaikkises.ti. Arnen." 

96. Auringon noustessa ihmiset aloittavat työskentelynsä

niin kuin psalminrunoilija veisaa: "Silloin ihminen menee 

töihinsä ja ahkeroitsee iltaan asti"(Ps 104:23). Näin 

k�istfttyjä opet�taan lähtemään Jumalalle otollisiin töi-

hin, "panemaan pois pimeyden teot"(Room. 13:12), "sillä 

me. olemme hänen .tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa 

hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmista

nut, että me niissä vaeltaisimme" (Ef 2:10). 
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