
N:o 1 

Hehkuva Hiillos 

HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

26. vuosikerta 1969 

VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(Jatkoa) 

Kuukauden päivät kuljin kiirehtimättä. Tunsin syvästi, kuinka 
opettavaisia ja kannustavia ovat hyvät, ,elävät esimerkit. Paljon 
lueskelin Filokaliaa ja tarkistin kaiken, minkä olin tuolle sokealle 
rukouksen miehelle puhunut. Hänessä oli minulle opettavainen esi
merkki, joka innoitti minua, nostatti palavan kiitollisuuden ja rak
kauden Herraa kohtaan. Sydämen rukous virvoitti minua siinä 
määrin, että ajattelin, onko ketään minua onnellisempaa ihmistä 
maan päällä. Ihmettelin, voiko taivasten valtakunnassa olla vielä 
suurempaa ja täydellisempää mielihyvää. Minä en ainoastaan tunte
nut tätä sydämeni syvyyksissä, vaan kaikki ulkopuolinenkin näytti 
minusta ihastuttavalta, kaikki veti minua Jumalaa rakastamaan 
ja Häntä kiittämään: ihmiset, puut,. kasvit, eläimet - kaikki olivat 
ikäänkuin sukua minulle, kaikessa näin Jeesuksen Kristuksen nimen 
kuvattuna. Toisin ajoin tunsin ihmeellistä keveyttä, aivan kuin oli
sin kokonaan ilman ruumista enkä olisi kävellyt, vaan ikäänkuin 
liidellyt iloisesti ilmassa. Joskus menin kokonaan itseeni, niin että 
näin itseni sisäpuolelta ja ihmettelin ihmisruumiin tarkoituksen
mukaista rakennetta. Joskus taas tunsin sellaista iloa, kuin olisin 
tullut hallitsijaksi. Kun minulle näin suotiin lohdutusta, toivoin 
välistä, ,että Jumala antaisi minun pian kuolla voidakseni vuodattaa 
kiitollisuuteni Hänen jalkojensa juurella henkimaailmassa. 

Olinko· näin kohtuuttomasti nauttinut näistä tunnelmista, vai 
lieneekö ollut Jumalan tahdon sallimus, että jonkin ajan kuluttua 
aloin' tuntea sydämessäni eräänlaista hätää ja pelkoa. Kunpa vain, 
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58. Näet ka�en selvästi, kun
· huoneessa pa1aa k�ttilä, tar kun

päivä valaiJsee. Voit silloin erot
taa •esineet toi!sistaam., voit näh
dä, mi:kä on pahaa, mikä hyvää.
Samanlaisessa tilanteessa on
myös :se, jolle Jumalan sanan
valo loisrtaa, valilstaen hänen ym
märryksensä silmät psahnilstan
sanojen mulrnian: "Sinun sanasi
on minun jalk.aini lamppu ja
valkeus minun tielläni" (Ps. 119:
105). Kun tämä Jumalan kyntti
lä palaa airna edessämme, valais
ten meidät päivin ja öin, voim
me siis kulkiea aina ikääinkuin
päirvän valossa jia erottaa oikean

väärästä, hyödyn vahingosta, hy
veen paheesta, ja käyden Juma
lam. avulla tällä tavoin emme 
joudu turmioon. Ota siis, kris
tiltty, tämä neuvoksi ja "tu:tJkis,.. 
tele Herran lakia päivät ja yöt" 
(Ps. 1: 2) ja "kätke Jumalan sa
na sydämeesi!, ettet tekisi syrutiä 
Häntä vastaan" (Ps. 119: 11). 
Jumala kiehottaa: "Älköön tämä 
1am kiirja sinun suustasi poi.stu
ko, vaan tutldskeele sifä · päivät 
ja yöt, että tarkoin noudarttailsit 
kaikkieai, mitä siihen on kirjoitet
tu, sillä si1loin sinä onnistut teil-
1äisi ja silloin menestyt" (Joos. 
1: 8). Suom. AK 

ajattelin, ei minua kohtaisi jälleen jokin onnettomuus tai turmio, 
kuten käv,i sen tytön vuoksi, jolle opetin Jeesuksen rukouksen 
rukoushuoneessa. Kokonainen pilvi ajatuksia tunkeili minussa, ja 
minä muistin tällöin pyhittäjä Johannes Karpatilaisen sanat siitä, 
että opettajana oleva ihminen usein saatetaan häväistykseen ja hän 
kärsii vahinkoa, joutuu koettelemuksiin niitten vuoksi, jotka ovat 
häneltä henkistä ohjausta saaneet. Kamppaillessani näitä ajatuksia 
vastaan minä tehostin rukoustani ja pian karkoitin ne mielestäni 
kokonaan. Rohkaistuneena sanoin: "Tapahtukoon Jumalan tahto. 
Olen valmis kärsimään kaikki, mitä Jeesus Kristus lähettäneekin 
minulle syntieni ja ylpeän luonteeni takia. Ja olivathan ne, joille 
olin äsken paljastanut sydämeen pääsyn ja sisäisen rukouksen salai
suudet, valmennetut tähän Jumalan välittömän johdatuksen kautta 
jo ennen, kuin minä olen tavannut heidät". Rauhoituin ja rukoillen 
kuljin edelleen, sekä lohdutusta saaneena iloitsin entistä •enemmän. 
Pari päivää satoi lujasti, ja tie kävi niin liejuiseksi, että tuskin 
jaksoin siinä jalkoja siirrellä. Kuljin arolla enkä tavannut 15 virstan 
matkalla yhtään asutusta. Vihdoin illalla näin aivan tien varrella 
talon. Ilostuin ja päätin pyrkiä siihen yöksi lepämään ja odottamaan, 
mitä Jumala aamulla suo. Ehkäpä sääkin siihen mennessä jo para
nee. 

Jatkuu. 
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ASKELMIA 

Pyhittäjä Johannes Klimakoksen 

teoksesta "Hyveiden Portaat" 

Aurinko paistaa ilman erotus
ta kaikille, ja turhamaisuus iloit
see kaikista hyveistä. Esimerkik
si: kun paastoan, olen turhamai
nen, mutta kun sallin itselleni 
vapautuksen paastosta peittääk
seni ilmisiltä kilvoitukseni, olen 
jälleen turhamainen, sillä pidän 
itseäni viisaana. Turhamaisuus 
voittaa minut, kun pukeudun 
hyviin vaatteisiin, mutta jos käy
tän huonoja, olen taas turhamai
nen. Alan puhua, olen turhamai
suuden vallassa, vai.kenen, taas 
se valtaa minut. Heität tämän 
kolmihaaraisen sarvilaitteen mi
ten tahansa, aina on yksi sarvi 
työntymässä esiin. 

Kun kuulet, että lähimmäisesi 
tai ystäväsi on moittinut sinua 
joko sinun poissa ollessasi tai 
silloin, kun olit läsnä, niin osoi
ta hänelle rakkauttasi ja kiitä 
häntä. 

Ei se ole nöyrä, joka arvoste
lee itseään (sillä kukapa ei kes
täisi omaa syyttelyään), vaan se, 
joka tultuaan arvostelluksi ei tä
män vuoksi anna rakkautensa 
arvostelijaa kohtaan kylmetä. 

Silloin kun ylistäjämme, tai 
parempi olisi sanoa - imarteli
jamme, kiittävät meitä, niin kii
ruhtakaamme muisteiemaan pa
hojen tekojemme paljoutta. Sil
loin havaitsemme, ettemme ole 
lainkaan ansainneet sitä, mitä 
kunniaksemme sanotaan tai teh
dään. 

LUKIJALLE 

Kotkassa pidetyssä Ortodoksi
sen Veljestön vuosikokouksessa 
päätettiin julkaista Hehkuva 
Hiillos tänä vuonna 6-numeroi
sena. Tilaushinta pysyy kuiten
kin entisenä, 1,50 mk vuosiker
ralta. Siitä lähtien kun Hehkuva 
Hiillos vuonna 1953 alkoi ilmes
tyä painettuna lehtisenä, ei sen 
tilaushintaa ole kertaakaan koro
tettu, eiikä tilausmaksuja ole 
myöskään karhuttu niiltä, jotka 
eivät niitä muistaneet suorittaa, 
vaan lehti on jatkuvasti lähetet
ty vanhoillekin tilaajille. Kus
tannuksista on vastannut OV. 
Ilmestyskertojen lisääminen ko
rottaa kuitenkin kustannuksia 
siinä määrin, että toimituksen on 
pakko vedota lukijoihin, jotka 
til.ausmaksuja eivät ole suoritta
neet, ja pyytää heitä oma-aloit .. 
teisesti suorittamaan ainakin tä
män vuoden tilausmaksun, mut
ta mieluummin saman tien 
myöskin eräitten aikaisempien
kin vuosien maksut lehden siir
totilille 77378. Til.ausmaksujen 
periminen postitse ei niiden pie
nuuden takia juuri kannata, kos
ka postimaksuihin menee huo
mattava osa perittävästä mää
rästä. 

Ylpeys todistaa sielun ääretön
tä köyhyyttä, sielun, joka haa
veilee olevansa rikas, ja joka ol
len pimeydessä kuvittelee ole
vansa valossa. 

Ylpeä on sellaisen omenan 
kaltainen, joka on sisältä mätä, 
mutta ulkoapäin loistaa kauneu
della. 
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Jatkoa kpl. 56 (V. 1968 N:o 4) 

Tästä opimme seuraavaa: 

1), Rukoukset ja laulut, joita 
eräät ajattelemattomat papit ja 
kirkonpalvelijat sekä maallikot 
lukevat �iin nopeassa tahdissa, 
kuin vain kieli pystyy sen teke
mään, tai vielä påhemmin - joi
ta esitetään samanaikaisesti kah
delta taholta päällekkäin, eivät 
ole mitään rukouksia, vaan ai
noastaan melua kirkossa, ilman 
.pieksämistä ja suusta päästetty
jä ääniä. Tästä johtuu, että ne, 
jotka näin menettelevät, •eivät 
pysty tekemään elämässään pa
rannusta, vaan ovat pahennuk
se:ksi ja kiusaukseksi muille. He 
saattavat kuvitella rukoilevansa 
joka päivä, mutta itse asiassa he 
eivät rukoile lainkaan. Ja ilman 
todellista rukousta kukaan ei 
pysty parannuksen tekoon, sillä 
hän on voimaton ja jatkuvasti 
perkeleen ahdistama. 
• 2) Syntinen; joka kääntyy ru

koillen Jumalan puolee:n, murtJta
ei elämärutavo�ssaan halua ,tehdä
parannusta, ei saa pyytämäänsä.
Jos hä.TJ. haluaa saada armon Ju
malalta, hänen on myös pyriit
tävä parannukisen.tekoon.

' 

3) Tie Jumalan luo O[l suljet-
tu niiltä, jotka vihaavat lähiim
mäi!siään ja mietil:Jivät heille kos
toa. Kuinka voi toivoa anno•a 
Jumalalta sell:ai.Jnen, joka ei tah-

ABBA JESAJA: 

Voi meitä, jotka kärsimyk
siämme ja ruumiillisia vaivo
jamme valitamme ja olemme 
niiden vuoksi huolissamme, mut
ta emme ota tunteaksemme sie
lun haavoja, emmekä sen paran
tumattomia sairauksia! 

Voi meitä, kun me tehdessäm
me syntiä häpeämme ihmisten 
edessä, mutta lainkaan emme 
välitä ikuisesti kannettavasta 
häpeästä 

do osoittaa armoa irt:sensä kalrtai
seUe ihmisel:le, ,eikä ollessaan it
se syntinen suostu sy:ntiselle an
tamaan anteeksi? 

4) Ilman nöyryyttä tapahtu
va Jumalan läheSJtyminen osoit
tautuu myöskiin turhaksi. Jos 
me nöyrim. mi,elin käännymme 
ihmisen puo1ee:n pyytäiessämme 
jotakin iltsel!le:mlne, niin kuiink:a 
paljon nöyremmin ja innok
kaammin meidän ,tulee heittäy
tyä Jumalan eteen, joka on "yl
peitä vastaan". Suom. AK. 
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