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8. LUKU

V esisilmäsairautta poteneen 
ahha Myrogeneksen elämä 

Samassa Tornien luostarissa oli 
eräs Myrogenes-niminen vanhus. 
Hän kilvoitteli niin ankarasti, et
tä sairastui vesisihnätautiin. Van
huksille, jotka lakkaamatta ke
hoittivat häntä hoitamaan sai
rauttaan, hän sanoi: "Rukoilkaa 
puolestani, isät, ettei minun sisäi
nen ihmiseni sairastuisi vesisil
mätautiin. Mikäli voin, rukoilen 
Jumalaa jatkamaan tätä sairaut
tani." 

Kun Jerusalemin arkkipiispa 
Eutykhios kuuli abba Myroge
neksesta, hän tahtoi lähettää hä
nelle ruumiin tarpeille välttämä
töntä, mutta vanhus ei ottanut 
milloinkaan mitään vastaan sa
noen vain: "Rukoile, isä, puoles-

tani, että pelastuisin ikuisesta 
rangaistuksesta." 

9. LUKU
Erään pyhän isän hyveestä 

"Kerjäläinen ei löytä
nyt mitään keljasta." 

Samassa Tornien luostarissa eli 
eräs vanhus. Hän ei omistanut 
yhtään mitään. Mutta hänellä oli 
armeliaisuuden armolahja, kha
ri'lma. Kerran muuan kerjäläi
nen tuli hänen "Torniinsa'' almua 
pyytämään. V anhuksella oli vain 
yksi leipä.· Hän toi sen ja antoi 
kerjäläiselle. Kerjäläinen s-;;;i 
hänelle: "En tahdo leipää, vaan 
puvun." Tahtoen häntä auttaa, 
vanhus tarttui hänen käteensä ja 
vei hänet "Torniinsa". Löytämät
tä sieltä mitään muuta kuin mitä 
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VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa numerosta 4/61) 

Tämän kuultuaan opet
taja liittyi keskusteluun sanoen: 
"Älkää päätelkö noin, herra. Te 
ette tunne asian tieteellistä puOll.
ta . .. mutta minä näen tämän op
pimattoman miehen kertomukses
sa niin aistimin havaittavan kuin 
hengellisenkin luonnon salaisuu
den." "Kuinka niin?" kysyi kirju
ri. "Nähkääs, vaikka te ette ole
kaan pitemmälle opiskellut, mutta 
olette tietenkin lukenut vanhan ja 
uuden testamentin historiaa, joka 
on julkaistu kysymyksien ja vas
ta uk.sien muodossa kouluja varten. 
Muistatteko sen kohdan, jossa 
kerrotaan ,että kun ensimmäiseksi 
luotu ihminen Aadam oli viatto
muuden pyhässä tilassa, niin sil
loin kaikki vihlieläimet olivat hä
nelle alistetut, ne •lähestyivät hän
tä pelolla ja hän antoi heiUe nimet. 
Vanhus, joka omisti tämän rukous
nauhan, oli pyhä. Mutta mitä mer
kitsee pyhyys? Ei muuta kuin si
tä, että kilvoituksen kautta on syn_ 
tiseen ihmiseen palannut alkupe
räinen viattomuuden tila. Kun 
henki pyhitetään, pyhittyy myös 
ruumis. Rukousnauha oli aina ol
lut pyhitetyn käsissä, mistä seu
rauksena oli, että hänen käsiensä 
kosketuksesta siihen siirtyi pyhä 
voima, ensimmäisen ihmisen viat
tomuudentilan voima. Tämä on 
hengellisen luonnon salaisuutta. 
Perinnöllisyyden lakien mukaan 
vielä tänäkin päivänä luonno1lises
ti kaikki eläimet tuntevat tämän 
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voiman vaistonsa avulla, sillä s-e on 
kaikkien eläinten herkin aisti. Sii
nä taas on aistittavan luonnon sa
laisuus." - "Te, oppineet, kaikes
sa tunnette voimaa ja viisautta, 
mutta meillä on kaikki niin yksin
kertaista: kun kaadat pikariin 
vodkaa ja juot, niin siitä tulee voL 
maa", sanoi kirjuri ja käv,eli kaa
pille. "Se on teidän asianne", sa
noi opettaja, mutta oppimamme 
tiedot pyydän jättämääm meidän 
harkintaamme." Minua miellytti 
opettajan puhe ja minä lähestyin 
häntä sanoen: "Minä vohkenen, 
isäseni, sanoa teille vielä jotakin 
vanhuksestani", ja niin minä ker
roin hänelle siitä, miten minä näin 
vanhuksen unessa, kuinka hän 
minua opetti ja kuinka alleviivasi 
kohdan Filokaliassa. Opettaj,a 
kuunteli tämän kaiken tarkkaan. 
Mutta kirjuri loikoessaan p�.nkil
lä mutisi: "Totta puhu taian, kun 
välitetään, että tullaan mielenvikai
siksi paljosta Raamatun lukemi
sesta. Niin se onkin. Mikä paho
lainen alkaisi sinulle öisin kirjaan 
piirrellä? Yksinkertaisesti itse si
nä yöllä pudotit kirjan lattialle ja 
likasit sen noella. Siinä sinulle ih
me? Oh, noita lurjuksia, paljon, ve
:liseni, me olemme· nähneet teidän
laisianne velikultia." \Sanottuaan 
tämän kirju·ri ,kääJitj,i 1seinään 
päin ja nukahti. Huoma;ttuani sen 
käännyin opettajan puoleen ja sa
noin: "ios sallitte, näytän teille 
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Ortodoksinen iumalanpalvelus 
VUOROKAUDEN AIKANA TOIMITETTAVAT JUMALANPALVELUKSET*) 

Rukoiltava on lakkaamatta, vai
kenematta, kuten enkelit rukoile
vat. Jumala tahtoo meiltä sitä, et
tä me muistaisimme Häntä, oli
simme Hänen kanssaan, yksin 
Häntä etsisimme ja rakastaisim
me, niin että saattaisimme puh
tain sydämin, vilpittömästi ottaa 
vastaan Hänen lahjansa. Mutta 
kun ruumiillisen heikkoutemme 
tähden ja toimeentulomme vuoksi 
emme täHaista vaikenematonta ja 
lakkaamatonta rukousta voi täy
deHisyydessä toimittaa - sillä 
vain harvoille on joskus suotu täl
lainen Jumalan lahja, - niin seu
rakunta ymmärtäen meidän tar
peemme tässä suhteessa on ru
kousta varten asettanut määrät
tyjä aikoja ja vailinnut eräitä ru
kouspalveluksia, joita toimitta
maan se jokaista uskovaista vel
voittaa. 

Niitä jumalanpalveluksia, jotka 
vuorokauden kuluessa on toimitet
tava, on pyhää ja jumalallista li
turgia lukuunottamatta seitsemän. 
Nämä ovat: puoliyöpalvelus, aa
mupalvelus yhdessä ensimmäisen 
hetken kanssa, kolmas hetki, kuu
des hetki, yhdeksäs hetki, ehtoo-

*) Jumalanpalveluksia ja niiden 
symboliikkaa käsittelevä kirjoitilssar
ja, joka alkaa tästä numerosta, tulee 
perustumaan eri lähteisiin. Alkuosa 
on lyhennelmä vuonna 1803 Mosko
vassa ilmestyneestä Nizhegorodin 
piispan Benjaminin teoksesta "Uusi 
laintaulu". 

palvelus ja ehtoonjälkeinen pailve
lus. 

Jokaisella näistä vuorokauden 
aikana toimitettavista palveluksis
ta on oma merkityksensä. Niinpä 
p u o Ii y ö p a 1 v e 1 u s toimite
taan seuraten enkelten ta:paa va,l
voa ja vaikenematta ylistää. 1Sa�
mal!la me hiljaisuudessa valmis
tamme mielemme Juma1an kiittä
miseen. Me muistelemme tällöin 
myös eräänä sapatin jälkeisenä 
varhaisena aamuhetkenä tapahtu
nutta Kristuksen ylösnousemista 
kuin myös kerran puoliyön aikana 
tapahtuvaa Kristuksen toista tule
mista. �aikkien uskovaisten on 
näet odotettava, milloin Herra he
rättää kuolleet ikäänkuin unesta 
ja saapuu puoliyön aikana sie1u
jen ylkänä. Juuri siksi meidän on 
valvottava. A a m u p a 1 v e 1 u s 
toimitetaan, kun valkenee päivä, 
sillä meidän tulee kiittää valon 
antajaa, joka hävitti eksytyksen 
pimeyden ja johdatti hurskauden 
valoon. Siksi aamupalvelukseen 
liitetään myös e n s i m m ä i n e n 
h e t k i, jolla päivä alkaa ja joka 
yhdessä a:amupa·lveluksen kanssa 
kannetaan Herralle lahjaksi ja kii, 
tosuhriksi. K o 1 m a s h e t  k i 
lauletaan*) sen johdosta, että päi-

*) Vaikka tavallisesti hetket lue
taan, niin muinaisista ajoista on käy_ 
tössä sanonta "lauletaan" hetkistäkin 
puheenollen, mikä johtuu resitatiivi
sesta, puolittain laulavasta luku
tavasta. 
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vän neljännes on kulunut, ja sen 
muistoksi, että juutalaiset esitti
vät syytöksensä Vapahtajaamme 
vastaan kolmannella hetkellä ja 
että kolmanne1la hetkelilä Pyhä 
Henki laskeutui apostolien päähle. 
Laulamme k u u d e n  n e n  h e  t
k e n palveluksen sen johdosta, 
että jäHeen on päivän neljännes 
kulunut ja päivä on puolessa, se
kä muistaen, ,että meidän tähtem
me lihaksi tullut Kristus HeITa 
tuli kuudennella hetkel:lä ristiin
naulituksi ja kärsi ruumiissaan 
koko maailman verhoutuessa pi
meyteen. Y h d e k s ä n n en h e t
k e n ylistys kohotetaan siitä, että 
kolmas neljännes päivästä on ku
lunut ja päivä kaHistuu iltaan, ja 
erityisesti muistaen, että meidän 
tähtemme ristiinnaulittu Kristus 
yhdeksännellä hetkellä huudettu
aan ääneen antoi henkensä Juma
lan Isän haJltuun ja näin tuli kan
netuksi ihmisten edestä täydelli
seksi uhriksi. Sihloin maa järisi, 
kivet ha,lkesivat ja yleisen ylös
nouS"emuksen mer.kiksi monien 
kuolleitten pyhien ruumiit heräsi
vät kuoHeista. Sillä Herran kuo
leman kautta tuli kuolema kuole
tetuksi ja helvetissä olleet pääsi
vät vapa:uteen. Annettuaan oman 
pyhän sielunsa Isäl1le ja naulit
tuaan Hhansa vapaaelhtoisesti ris
tiin Herra v,apautti meidän sie
lumme sruatanan käsistä, ja Hä� 
nen ylösnousemuksensa kautta 
meidänkin ruumiimme tulivat osal

lisiksi kuolemattomuudesta. Niin
pä siis yhdeksännellä hetkellä me 
kiitämme Häntä, joka meidän täh
temme kuoli ruumiillisesti, joka 
annettuaan oman henkensä toi 
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meidän sielumme Isälle ja joka 
omalla kuolemalilaan teki meidät 
eläviksi. Eh t o o  p a 1 v e 1 u s, jo
ka toimitetaan kahdennellatoista 
hetkellä, siis päivän viimeisen nel
jänneksen kuluttua, on säädetty, 
jotta me ylistäisimme Luojaa sii
tä, että Hän soi meidän elää il
taan. Me kiitämme Häntä tällöin 
kaikesta., mikä tapahtui päivän 
kuluessa: elämästämme, raivinnos• 
ta, ajatuksista, sanoista ja teoista. 
Meidän tulee myöskin anoa, että 
Hän antaisi meiUe rauhaJllisen 
yön, vapaan kaikista synneis:tä ja 
kiusauksista, sellaisen, joka muis
tuttaisi meille elämämme Jopusta, 
tulevasta kuolemasta. Ja vihdoin 
e h t oonjä l kei nen pa·l v e-
1 u s on yön alkaessa kannettu kii
tos siitä levosta, minkä me s,aam
me päivän rasituksen jälkeen. Sa
malla s,e on muistutuksena kuole
masta, joka keITan meidät saa
vuttaa. Yö on Jumalan lahja niin 
meiille kuin kaikiUe luoduille, ja 
me rukoillemme, että Kristus Ju
mala soisi meidän viettää yön tar
vitsematta pelätä pimeyden tur
miovaltoja. 

J u m a-la l l i n e n  l i t u r g i a
on aivan erikoislaatuinen uhripal
velus. S.e on muita ylistyspalvehik
sia ylevämpi ja on iikäänkuin Ju
malan oma toimitus, jota ei ku
kaan muu kuin pappi voi toimit
taa. Kaikki edellämainitut seitse
män palvelusta voidaan joskus 
pitää myös ilman pappia; nii
tä voivat lukea ja laulaa maalli
kot ja muuallakin kuin kirkossa. 
Mutta jumala:Ilinen liturgia toimi
tetaan yksinomaan kirkossa ja ai
noastaan pappi voi sen suorittaa. 

Maallikot aloittavat palvelukset 
toise1la tavoin kuin ·pappi: he eivät 
lausu alkusiunausta, sillä heiltä 
puuttuu se armo ja valtuus, joka 
on ainoastaan papille suotu. Aliku
siunauksen sijaan he vain anovat, 
että Kristus armahtaisi heitä isien 
rukousten tähden. Näin he nöyrty-

. vät Kristuksen edessä uskaltamat
ta ruveta rukoilemaan oma-sta 
aloitteestaan. 

Vuomkautinen jumalanpalve-
lusten kierto alkaa kuten tunnet
tua illasta, juhlaipäivän aatosta, 
Kysymykseen, miksi JumaJa on 
säätänyt sunnuntain vieton aJloitet
tavaksi jo lauantain illasta, pyhä 
Athanasios Suuri vastaa: "Hän on 
kutsunut kansat tietämättömyy
den pimeydestä ja lain alta tietä
misen ja evankeliumin valoon. 
Sen vuoksi Hän tämän mukaan 
maaras1, että sunnuntaipäivän 
vietto on aloitettava illasta. ja 
päätettävä päivällä. Sillä omituis
ta ja sop1matonta olisi, että Kris
tuksen, totisen Valon päivä alkai
si valon aikana, päivällä.'• 

Jumaliset isät Jumalan Hengen 
opastamina ja säilyttäen kaikkien 
palvelusten järjestyksen määräsi
vät kuitenkin, että palveluksiin ei 
ole kokoonnuttava seitsemän ker
taa vuorokaudessa, vaan ainoas-
taan koJmesti yliolennoUisen Kol
minaisuuden kunniaksi ja ylistyk
seksi. Näin he toimivat välttääk
seen laiskuuden ja velttouden il
menemistä vähemmän hurskaissa 
si,eluissa. Ensimmäisen keITan 
ollaan koolla puoliyöstä aamuun 
ja tällöin toimitetaan kolme palve
lusta: puoliyöpalvelus, aamupal
velus ja ensimmäinen hetki, joka 

HENGELLINEN ... 

Jatkoa 1. sivulta. 

vanhuksella yllä oli hän ihmet
teli vanhuksen hyvettä, avasi 
säkkinsä, tyhjensi sen sisällön 
keskelle keljaa ja sanoi: "Ota tä
mä, hyvä vanhus. Minä voin ker
jätä muualta." 

vaikka liittyykin aamupalveluk
seen ilman että se laskettaisiin 
ylempänä mainittuihin seitsemään 
palvelukseen, on kuitenkin erihli
nen palvelus. Toistamiseen kokoon
nutaan kolmannella hetkellä, jol
loin toimitetaan jäHeen kolme pal
velusta: kolmas ja kuudes hetki 
sekä ns. hetkipalvelus, joka myös 
puuttuu seitsemän palveh11ksen lu
vusta ja liitetään erillisenä palve
luksena hetkiin (milloin palveluk
set toimitetaan ilman pappia). Ja 
vihdoin kokoonnutaan kolmannen 
kerran päivän päättyessä ja toi
mitetaan yhdeksäs hetki, hetki
palvelus ja ehtoonjälkeinen palve
lus. Nämä kolme aikaa - kaikki 
yhdessä ja kukin niistä erikseen 
- kuvaavat Kolminaisuutta. Sik
si juuri ,kolmesti päiivässä paJve
lukset toimitetaan ja joka kerta
taaskin kolme palvelusta, aiv,an
kuten teki suuri ·profeetta Daniel,
joka päivittäin rukoili kolme ker
taa. Sitä paitsi toimittaen kolmes
ti kolme palvelusta me kuvaamme
enkelten yhdeksää arvoluokkaa;
niitähän on .kolmesti kolme, ja ne
herkeämättä �istävät Kolminai
suudessa olevaa Jumalaa. (Jatkuu)

(Koonnut A. K) 
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10.LUKU
Barnabas erakon elämä 

"Missä määrin ulko
nainen ihminen kärsii, 
siinä määrin sisäinen ih
minen kukoistaa." 

Eräs Barnabas-niminen erakko 
eli pyhän J ordanin luolissa. Men
nessään kerran juomaan J orda
nille tikku pisti hänen jalkaansa. 
Antaen tikun olla hän kesti kuo
lettavan kivun. · Lääkärinkään 
hän ei srullinut jalkaansa katsoa. 
Jalka alkoi mädäntyä. Hänen oli 
pakko ottaa itselleen linna "Lin
nojen" !aurassa. Jalka mädän
tyi yhä enemmän. Hän sanoi 
kaikille, jotka saapuivat häntä 
lohduttamaan: "Siinä maarm 
kuin ulkonainen ihminen kärsii, 
samassa määrin sisäinen kukois
taa.'' 

Kun Barnabas erakko oli läh
tenyt pois omasta luolastaan 
"Linnojen" !auraan - ja siitä oli 
mennyt jo pitkä aika -, eräs 
toinen erakko saapui hänen luo
laansa. Tultuaan sisään hän näki 
Jumalan enkelin vanhuksen luo
laansa rakentamalla ja pyhittä
mällä uhrialttarilla. Erakko kysyi 
enkeliltä: "Mitä täällä teet?'' En
keli vastasi hänelle: "Olen Her
ran enkeli. Siitä hetkestä asti kun 
tämä paikka on pyhitetty, Juma
la on uskonut sen minun huollet
ta vakseni." 

11. LUKU
Vanhus Hagioduloksen elämä 

"Lepää nyt, kunnes 
Jumalan Poika tulee ja 
herättää sinut." 
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Isä Pietari, pyhän isämme Sab
baan lauran presbyteri, kertoi 
meille Hagioduloksesta näin sa
noen: Hagioduloksen ollessa au
tuaan Gerasimoksen lauran igu
menina tapahtui, että eräs sikä
läinen Veli kuoli vanhuksen saa
matta siitä tietää. Kun kanonark
ki löi merkinantolautaa, jotta 
kaikki veljet kokoontuisivat saat
tamaan kuollutta, saapui vanhus
kin. Nähdessään veljen jäännös
ten lepäävän kirkossa, hän suri 
sitä, ettei ennättänyt tervehtiä 
veljeä ennen tämän maailmasta 
poistumista. Hän astui paarien 
ääreen ja sanoi kuolleelle: "Nou
se, veli, tervehdi minua." Tämä 
nousi ja tervehti vanhusta. Van
hus sanoi hänelle: "Lepää nyt, 
kunnes Jumalan Poika herättää 
sinut." 

Sama isä Hagiodulos meni py
hän J ordanin rannalle ajatellen 
mielessään, mitä oli tapahtunut 
niille kiville, jotka Joosua Nunin 
poika oli valinnut ja heittänyt 
jokeen niiden kivien asemasta, 
jotka hän oli valinnut kahden
toista sukupolven mukaan. Pai
kalla, missä hän tätä ajatteli, ve
det jakaantuivat puolelle ja toi
selle, ja hän näki ne kaksitoista 
kiveä. Vanhus kumarsi Jumalaa 
ja poistui. 

12. LUKU

Isä Olympoksen opetus 

"Minä olen vieras." 

Veli kääntyi abba Olympoksen, 
abba Gerasimoksen !auran pres
byterin, puoleen kysyen: "Sano 

minulle opetus." 'l'ämä vastasi 
hänelle: "Älä istu yhdessä harha
oppisten kanssa. Hillitse kielesi 
ja vatsasi. Minne asetut sano it
sellesi: olen muukalainen." 

13. LUKU

Erakko abba Markuksen elämä 

"Käsityöni elättää 
minut." 

Erakko abba Markuksen (hän 
eli lähellä Penthuklan luostaria) 
kerrotaan paastonneen viikot 
kuudenkymmenenyhdeksän vuo� 
den aikana niin, että muutamat 
pitivät häntä enkelinä. Kristuk
sen käskyjen mukaan hän teki 
työtä yöt ja päivät. Kaikki hän 
antoi köyhille ottamatta keneltä
kään mitään vastaan. Kun Kris.
tuksen palvelijat kuulivat hänes
tä, he tulivat hänen luokseen 
osoittamaan hänelle rakkautta. 
Mutta hän sanoi: "En ota vas
taan. Käsityöni ruokkii minut ja 
nekin, jotka Jumalan tähden tu
levat luokseni." 

14. LUKU

Veljestä, joka taisteli haureuden 
hengen kanssa ja sairastui 

spitaliin 

Abba Polykronios kertoi meil
le vielä sanoen Pethuklan luosta
'rissa eläneen· veljen, joka valvoi 
itseään erittäin hyvin ja oli suuri 
kilvoittelija. Jouduttuaan kamp"' 
pailernaan haureuden henkeä 
vastaan hän ei kestänyt taistelua, 

vaan poistui luostarista ja läksi 
J erikkoon tyydyttämään himo
aan. Kun hän astui sisälle portto
laan, siinä paikassa hän peittyi 
yltyleensä spitaliin. Nähdessään 
itsensä sellaisessa tilassa hän pa
lasi heti luostariinsa, kiitti Juma
laa ja sanoi: "Jumala on antanut 
minulle tällaisen sairauden, jotta 
sieluni pelastuisi." Ja hän ylisti 
suuresti Jumalaa. 

15. LUKU

Abba Kononin ihmeellinen teko 

"Vanhus rukoili hei
dän puolestaan." 

Abba Kononin, Penthuklan 
igumenin, kerrotaan matkalla Hi
ton-nimiseen pyhään paikkaan 
kohdanneen hebrealaisia miehiä. 
Nämä tahtoivat surmata hänet. 
Kun he olivat :paljastaneet miek
kansa, he karkasivat vanhuksen 
kimppuun. Lähestyttyään häntä 
ja jännitettyään kätensä antaak
seen hänelle iskun heidän käten
sä jäivät liikkumattomina ilmaan. 
Vanhuksen rukoiltua nuorukais
ten puolesta nämä poistuivat iloi
ten ja Jumalaa ylistäen. 

16. LUKU

· Abba Nikolaoksen · kertomus
itsestään ja ystävistään 

"Antakaamme hänelle 
hänen vieraanvaraisuu
tensa tähden." 

Abba Pietarin !aurassa lähellä 
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pyhää Jordania eli Nikolaos
niminen vanhus. Hän kertoi seu
raavaa. Kun oleskelin Raithossa, 
lähetettiin meidät - meitä oli 
kolme veljeä - palvelustehtä
vään Theebaan. Päästyämme erä
maahan eksyimme tieltä ja har
hailimme asumattomassa seuduE
sa. Kun olimme veden nautti
neet, emmekä uutta löytäneet 
päiväkausiin, aloimme janosta ja 
väsymyksestä uupua. Lopuksi 
emme enaa kyenneet kävele
määnkään. Löydettyämme sa
massa erämaassa tamariskepuun 
asetuimme kukin varJ 01saan 
paikkaan odottamaan janon nään
nyttäminä kuolemaa. Siinä maa
tessani jouduin hurmiotilaan. 
Näin yli äyräittensä tulvivan ve
den täyttämän lammikon. Kaksi 
miestä oli lammikon reunalla pui
sella astialla vettä ammentamas
sa. Käännyin toisen puoleen sa
noen: "Osoita minulle rakkaut
ta, herra, anna minulle vähän 
vettä, sillä olen nääntymäisilläni 
janosta." Mutta tämä ei tahtonut 
minulle antaa. Toinen sanoi hä
nelle: "Anna hänelle vähän." 
Ensinmainittu vastasi: "Älkääm
me antako hänelle, sillä hän on 
hyvin veltto ja laiska.'' Jälkim
mäinen taas sanoi: "Niin, veltto 
hyvinkin. Mutta hänen osoitta
mansa vieraanvaraisuuden täh
den antakaamme hänelle. Ja niin 
hän antoi minulle. "Anna", sa
noin, "myös tovereilleni." Ja me 
joimme ja jatkoimme matkamme 
juomatta mitään seuraavina kol
mena päivänä. Ja sitten saavuim
mekin asuttuun seutuun. 
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Jatk oa 2. sivulta. 

sen saman kirjan, jossa on oikea 
alleviivaus eikä noella tuhraus". 
Otin laukusta Filokalia,n, näytin 
sitä ja sanoin: "Ihmettelen sitä, 
miten ruumiiton sielu saattoi ottaa 
hiilen ja kirjoitta:a ?" Opettaja 
katsoi tehtyä merkintää ja alkoi 
puhua: "Tämäkin on henkien 
luonnon salaisuutta." 

(Jatkuu) 

17. LUKU

Suuren vanhuksen elämä 

"Viisikymmentä vuot
ta hän kilvoitteli luo
lassaan." 

Vielä sama vanhus kertoi 
eräästä toisesta saman luostarin 
suuresta vanhuksesta. Tämä oli 
kilvoitellut luolassaan viisikym
mentä vuotta viiniä juomatta ja 
leipänään leseitä syöden. Kol
mesti viikossa hän oli osallistunut 
pyhään Ehtoolliseen. 

(Jatkuu) 
(Kreikan kielestä suomentanut 

Tapani Repo) 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimi tus ku nta: 

Arkkipiispa Paavali (vastaa

va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopios sa 1962 - Oy Kuopion 
Kans allinen Kirjapain o. 




