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OPTINAN OHJAAJAVANHUKSEN 
AMVROSIN KIRJEISTÄ 

Mieleeni johtuvat pyhän Jo
hannes Krysostornoksen lohdul
liset sanat: "Te, jotka olette 
paastonneet, yhtähyvin kuin te, 
jotka ette ole paastonneet, iloit
kaa tänä. päivänä, kilvoittelijat 
ja laiskat kunrifoittakaa tätä. 
päivää". Ja kun minä lukeudun 
noihin viiineksimainittu1hin, niin· 
sain halun niille, jotka ovat kal
taisiani, kirioittaa, kuinka ja 
miksi myöskin me, vaivaiset ja 
kohtuuttomat yhdessä kilvoitteli
jain ja paastoojieri kanssa voim
me jakaa tämän valoisan kris- · 
tillisen juhlan yhteisen riemun 
ja ilon. Ensiksi siksi, että Ju
malan Poika tuli taivaista alas 
_juuri meidän syntisten luokse, 
kuten Hän itse pyhässä evan
keliumissa sanoo: ''En ole tullut 
kutsumaan vanhurskaita vaan 
syntisiä" (Matt. 9: 13). Ja vielä: 
"Ilo taivaissa on suurempi yh-

destä syntisestä, joka tekee pa
rannuksen, kuin yhdeksästäkym
menestä yhdeksästä vanhurs
kaasta, jotka parannusta eivät 
tarvitse" (Lk. 15: 7). 

· Toi-seksi siksi, ettei mikään
hyve · ole Jumalalle mieluisam
pi, kuin nöyryys. Ja nöyrtymi
nen on· helpompaa parannusta 
tarvitsevalle syntiselle, kuin an
karalle ja kunnolliselle kilvoit
telijalle. Hyvänä esimerkkinä 
tästä on fariseuksen ja publika
nin tapaus. Tosin eivät kaikki 
ankarat kilvoittelijat ole fari
seuksen kaltaisia. Järkevät ja 
nöyrät heistä ovat Jumalan luo
na ensimmäisillä sijoilla, heidän 
takanaan sitten seisovat heikot, 
katuvat ja nöyrtyvät. Mutta 
juuri näitä koskee viisas sana: 
vaikka takana, kuitenkin samas
sa laumassa, jolle ylin Paimen 
ja sielujemme Pelastaja sanoo: 
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KOLME VUOSIKYMMENTÄ 

Kun Hehkuvan Hiilloksen ensimmäinen, "siellä jossakin" nel
jänä kappaleena "painettu" numero ilmestyi syyskuussa 1944, sen 
mottona oli Kristuksen sana: "Tulta minä olen tullut heittämään 
maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt'' 
(Lk. 12:49) Tuo motto on yhtä ajankohtai.nen Ortodoksisen Veljes
tön ja Hehkuvan Hiilloksen täyttäessä nyt 30 vuotta. 

Palaako tuo Kristukse1' maan päälle heittämä tuli meissä? Tämä 
kysymys synnytti kolme ,uosikymmentä sitten Ortodoksisen vel
jestön. Ja siinä määrin kuin veljestö auttaa meitä yhä uudelleen 
asettumaan tuon kysymyksen eteen, on sillä oikeutuksensa olemas
saoloon. 

Mutta kysymyr. ei ok vain meistä. 
Olemme pyrkineet pitämään hiilloksemme hehkuvana pyhien 

isien heggellä. Mutta tuo isien henki ei ole vain henkilökohtaisen 
uskonelämän virittäjä, vaan koko Kristuksen Kirkon elämän kuvas
taja. "Apostolien saarna ja isien uskonkappaleet ovat Kirkolle yh
den uskon vahvistaneet .. . " Näin laulamme Nikaian kokouksen 
isien muistosunnuntaina. Mutta olemmeko osanneet oikein välittää 
ajallemme isien uskon ja totuuden tulkinnan? 

Ortodoksinen Veljestö asettaa tamän kysymyksen pohdittavak
semme julkaisemalla tänä juhlavuotena Aleksander Schmemannin 
kirjan "Maailman elämän edestä". 

"Mitä Kirkon ja jokaisen kristityn tulee tehdä tässä maailmas
sa? Mikä on tehtävämme? Mihin meiåät on lähetetty?" 

Syventymällä näihin kirjan herättämiin kysymyksiin huomaam
me, että Kristuksen maan päälle heittämä tuli ei ole tarkoitettu 
valaisemaan vain yksityisen kilvoittelijan uskonelämää, vaan anta
maan perimmäistä merkitystä ja sisältöä koko maailman elämälle, 
jonka edestä Herramme antoi henkensä. 

Juhlavuotena näköalamme laajenee, mutta lähtökohta pysyy' 
samana: vain etsimällä omakohtaisesti Jumalan valtakuntaa voimme 
täyttää meille uskotun tehtävän levittää Kristuksen maan päälle heit
tämää tulta sielusta sieluun. 

A.P. 
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ISIEN HENGESSÄ ARKIELÄMÄSSÄ 

Isien henki ja arkieläm�i eivät ehkä ensi silmäykselt�i sovi yhteen. 
Isistä puhuminen on ylen juhlavaa ja pyhäistä. Sanan "isä" eteen 
asetamme mielellämme attribuutin "pyhä", mikä tekee sen entistäkin 
juhlavammaksi. 

Olemme tottuneet ajattelemaan, että se, mikä on pyhää, ei voi 
olla arkipäiväistä, epäpyhää, maallista. Mitä enemmän me siis isien 
pyhyyttä korostamme, sitä etäämmälle arkielämästä he jäävät. Miten 
siis voi elää isien hengessä ja silti elää arkielämää? 

Isät voivat. Mutta heidän elämäänsä ja ajatteluansa ei hallinnut 
tuo vastakohtaisuus. He elivät arkipäivässä ja olivat pyhiä. Heissä 
arkipäiväisyys muuntui pyhyydeksi. Heidän elämässään tuskin oli 
mitään ulkonaista hohtoa, ei edes älyn terävyyttä monestikaan; erä
maan isät, joista Hehkuva Hiilloskin _niin usein puhuu, olivat yksin
kertaisista y:ksinkertaisimpia, arkipäiväisistä arkipäiväisimpiä ihmisiä. 
Heihin verrattuna jokainen meistä on kuin kuningas, joku merkki
henkilö. Mutta se ehkä riittääkin meille! Silti meiltä puuttuu se voi
ma, joka isillä kaiken arkipäiväisyyden keskellä oli: pyhyys. 

Pyhyys on valo, joka kirkastaa kaiken arkipäiväisen ja tavan
omaisen. Isät näkivät sen valon. He tiesivät esimerkiksi, että Jumala 
on antanut kaikelle elämän, ja mekin tiedämme sen. Mutta isät myös 
näkivät, miten Jumala elämän antaa. Me sanomme, että syömme 
elääksemme. Isätkin söivät elääkseen, mutta he näkivät, että Jumala 
antaa heille elämän sen ruoan ja juoman kautta, mitä he söivät ja 
joivat. Syöminen ja juominen on meille mitä jokapäiväisin asia, mutta 
näemmekö, että tuon asian kautta olemme ja pysymme yhteydes�,: 
elämän lähteeseen, Jumalaan. 

Isien hengessä eläessämme kaikki tässä arkipäiväisessä maailmassa 
voi muuttua läpinäkyväksi. Emme enää näe ruokaa ja juomaa itse
näisinä asioina, vaan näemme Jumalan niiden takana. Sama pätee 
kaikkeen, mikä on elämällemme välttämätöntä. Kaikessa me voimme 
nähdä Jumalan, kuten isät näkivät. Jos me Hänet näemme, emme enää 
näe itseämme niin suurina. Tämä on jo is-ille ominaista nöyryyttä, 
josta alkaa kasvu muihin hyveisiin. Mutta arkielämä on tämän kasvun 
välttämätön maaperä. Jos me sen hylkäämme, meillä ei ole, mih;n 
juurtua ja missä kasvaa. 

M.S.
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PYHITTÄJÄ SERAFIMIN KESKUSTELU 

MOTOVILOVIN KANSSA 
(J a t k o a) 

Miltä te1sta nyt tuntuu - kysyi minulta isä Serafim. 
Tavattoman hyvältä - vastasin. 
Millä tavoin hyvältä? Kertokaa tarkemmin. 
Tunnen sellaista hiljaisuutta ja rauhaa sielussani, etten osaa 

ilmaista sitä millään sanoilla. 
- Tämä, Jumalan ystävä - sanoi isä Serafim - on se rauha,

josta Herra puhui opetuslapsilleen: 'Minun rauhani minä annan teille. 
Bn minä anna teille niin kuin maailma antaa. Jos te olisitte maail
o.:1sta, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta minä olen teidät maa-
ilmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa. Olkaa turvallisella 
mielellä, sillä minä olen voittanut maailman'. Kas juuri niille ihmisille, 
joita maailma vihaa, mutta jotka Herra on valinnut, Herra antaakin 
tämän rauhan, jonka nyt itsessänne tunnette, 'rauhan', joka apostolin 
sanan mukaan on 'kaikkea ymmärrystä ylempi'. Ei mikään ajallinen 
hyvinvointi voi sitä antaa, itse Herra Jumala antaa sen ylhäältä, siksi 
s:tä kutsutaan Jumalan rauhaksi ... Mitä vielä tunnette? 

- Tavatonta iloa sydämessäni.
Ja isä Serafim jatkoi - Kun Jumalan Henki laskeutuu ihmiseen

ja valaisee hänet innoituksensa täyteydellä, silloin ihmisen sielu täyt
tyy sanoinkuvaamattomasta ilosta, sillä Jumalan Henki ilahduttaa 
kaiken, mihin vain koskettaa. Tämä on sitä iloa, josta on sanottu, 
ettei kukaan ota sitä meiltä pois. Ja niin lohduttava kuin tämä ilo, 
jota nyt tunnette sydämessänne, onkaan, se on vain vähäistä verrat
tuna siihen, josta itse Herra apostolinsa suun kautta on sanonut: 'Mitä 
silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut ja mitä ihmissydämeen 
ei ole noussut, sen on Herra valmistanut niille, jotka Häntä rakasta
vat'. Esimakua tästä ilosta on annettu meille nyt, ja jos jo sekin on 
meistä niin suloista, hyvää ja iloista, niin mitä onkaan sanottava ilosta, 
ioka on varattu taivaissa niille, jotka nyt maan päällä itkevät? Niin
hän tekin, ystäväni, olette saanut kyllin itkeä elämässänne ja katsokaa, 
millaisella ilolla Herra lohduttaa teitä nyt jo tässä elämässä ... Mitä 
vielä tunnette? 

Vastasin - tavatonta lämpöä. 
- Lämpöä? Kuinka niin, ystäväni. Istummehan metsassa. On

talvi. Jalkojemme alla on lunta, ja lunta on päällämmekin jo melkoi
nen kerros, ja yhä lisää putoilee lumihiutaleita. Mitä lämpöä täällä 
nyt voisi olla? 
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HENKEÄ ÄLKÄÄ SAMMUTT AKO 

Hehkuvan hiilloksen tehtävänä 
on ylläpitää tasaista lämpöä tuli
sijassa. Siitä pudonnut hiili sam- -

· muu ja siihen lisätyt hiilet rupea
vat hehkumaan toisten hiilten
sytyttäminä. Ortooksisen Veljes
tön pieni lehtinen tulkitsee par
haiten tämän järjestön toiminnan

periaatteita, joita se on pyrkinyt 
toteuttamaan kolmikymmenvuo
tiskautenaan - syty ja sytytä, 
yksin sammut, yhdessä palat ja 
lämmität toisia. Näin ovat pyhät 
isät menetelleet ja tätä heidän 
henkeään toivoo Ortodoksinen 
Veljestö sinullekin. 

L.M.

- Sellaista, kuin on saunassa, kun h�itetään vettä kiukaalle Ja
löylyä nousee ilmaan. 

- Entä haju, onko sekin samanlaista kuin saunassa?
- Ei, vastasin. - Maan päällä ei ole mitään tähän tuoksuun

verrattavaa. 
Ystävällisesti hymyillen isä Serafim sanoi: 
- Kyllä minä itsekin, ystäväiseni, tunnen samalla tavoin kuin

te, minä vain tahallani kysyin. Ei mitään mallista tuoksua voi ver
rata siihen, minkä tunnemme, sillä meitä ympäröi nyt Pyhän Hengen 
tuoksu ... Kas, tehän sanoitte, että ympärillämme on lämmintä kuin 
saunassa, mutta huomatkaa, meidän päällämme oleva lumi ei sula. 
Lämpö näin ollen ei ole ilmassa, vaan meissä itsessämme. Tämä on 
sitä lämpöä, josta Pyhä Henki saa meidät rukouksin huutamaan Her
ralle: 'Lämmitä minut Pyhän Hengen lämpimyydellä'. 

Tästä lämmöstä johtuu, etteivät kilvoittelijat erämaassa pelkää 
talven pakkasia, sillä he ovat pukeutuneet Pyhän Hengen armon vaat
teeseen. Näin täytyy todella ollakin, sillä Jumalan armo on meidän 
sisimmässämme, sydämessämme. Sanoihan Herra: 'Jumalan valtakunta 
un sisällisesti teissä'. Jumalan valtakunnalla Herra tarkoittaa Pyhän 
Hengen armoa. Pyhän Hengen armo valaisee ja lämmittää meitä ul
koakin päin täyttäen meitä ympäröivän ilman mitä ihanimmalla 
tuoksulla ja viihdyttää aistimme ylitaivaaHisella ihanuudella. Meidän 
nykyinen tilamme on se, josta apostoli sanoo: 'Ei Jumalan valtakunta 
ole syömistä eikä juomista; vaan vanhurskautta ja rauhaa . Pybä�ä'. 
Hengessä'. Meidän uskomme perustuu 'ei maallisen viisauden kiehto
viin sanoihin, vaan voiman ja hengen ilmenemiseen'. Tässä tilassa me 
nyt olemme. Ja nimenomaan tästä tilasta Herra sanoi: 'Tässä seisovien 
joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen, kuin näke-
vät Jumalan valtakunnan tulevan voimassa'. 

(Jatkuu) 
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Piispa Aleksanterin kokoamia 
murusia 

Jumalan vastaus ongelmiimme 
annetaan ''.hiljaisen tuulen hym
nissä", ei rajussa myrskyssä, 
maanjäristyksessä eikä liekeissä. 
Tämän sai todeta profeetta Elia 
(1 Kun. 19: 12). Nuo luonnon
voimat kuvastavat ihmissielun 
tilan, jossa se voi olla yhteydessä 
Jumalan kanssa: ei myrskyssä, 
maanjäristyksessä tai tulessa, 
vaan hiljaisen tuulen hyminässä. 
Kun epäilysten myrsky velloo 
mielessä, kun intohimot saavat 
aikaan muutoksia sydämen tun
teissa, kun ylpeän ihmisen tah
dmsa palaa halujen tuli, ihminen 
on kaukana .Jumalasta eikä siksi 
kuule Hänen sanojaan. Nöyrä 
alistuminen Jumalan tahtoon sy
dämen hiljaisissa liikkeissä avaa 
sisäisen kuulon vastaanottamaan 
T umalan vastauksen ongelmiimme 
ia koettelemuksiimme Meidän on 
opittava ymmärtämään, ettemme 
me rakenna maailmaa ja elä
määmme, vaan että Jumalan 
kaitselmus vallitsee maailmassa ja 
ohjaa ihmistä. 

Sivulta 13. 
"Älä pelkää sinä piskuinen lau
ma, sillä teidän Isänne on näh
nyt hyväksi antaa teille valta
kunnan" (Lk. 12: 32). 

Meidän tähtemme ristiinaulit
tu ja kolmantena päivänä ylös
noussut J urnalan Poika, Her
ramme .Jeesus Kristus, armahta
koon meitä kaikkia. 

ote Ortodoksinen Veljestö• r.y:n 
säännöistä 

2 §. Veljestön toiminnan tarkoituk. 
sena on 

- ortodoksisen kristillisen elä
män syventäminen veljestön
jäsenten kes1lmudessa seikä

- ortodoksisuuden tunnetuksi.
tekeani:nen

3 §. Veljestö pyl'lkii syventämään 
j.äsentensä .kri:s·ti1'1istä elämää
vel'jes.kokouiksi,en ynnä muiden
päämäärää edistävten ketnojen
kautta.
Ortodoksisuuden tunneituiksite
lremistä vreljestö pyrkii edistä.
.määm. ju1kaisemahla ortodoksista
kirjaUisuu1Jta ja toimeelllpane.
maila ki1ilwllise1la luvalla y;lei.
siä ja pailkallisia ru.kouspä;iviä.
Veljestön tarkoituksena ei ole
valtio1lisiiin asioihin vaikuttami
nen.

4 g, Ortodoiksisen Veljestön varsd. 
naiseksi jäseneksi voi tuMa jo. 
kainen johdon hyvä�s·y,mä or. 
todoksisen kivkon jäsen, joka 
lupaa Jmmalan avul,la elämäl
lään ja toimi111nallaan edistää 
velj,estön toiminnan tarkoitusta. 
Veljestön kannattavaksi jäse. 
neksi voi tuUa jokainen orto. 
doksis•en kirkon ystävä, joka 
suorittaa säädetyn maksun. 

Tarkemmat tiedot voi saada vei. 
jestön sihteeriltä pastori Matti Sd.
doroff•ilta, os. Ajurinkatu 28, 70100
Kuopio 10. Puh. 971-84 002. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Velje.�tö r.y. 

· t o i m i t u s k u n fa
Tito 'colliander (vastaava)

ja Aleksanteri Kasanko. 
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