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HENGELLISTA 
8 7. Sinä näet, että kaksi asiaa 

on aina silmien edessä: öinen pi
meys ja valo. Luonnostaan kaik
ki pakenevat pimeyttä (sillä ku
kaan ei halua istua pimeydessä) 
ja hakeutuvat valoon. Näin mei
dän tulee pitää henkistenkin sil
miemme edessä kahta asiaa: syn
tiä, joka on pimeyttä, ja Juma
lan ikuista Valoa. Ja niinkuin me 
aistittavasta pimeydestä pyrim
me aistittavaan valoon, meidän 
täytyy välttää synnin pimeyttä 
ja kääntyä Valon puoleen, etsiä 
sitä ja valistua. Ne, jotka etään
tyvät aistittavasta valosta, jou
tuvat pimeyteen, kompastuvat, 
eivät pysty erottamaan. mitään, 
pelkäävät kaikkea. Samoin niitä, 
jotka etääntyvät Jumalasta, ai
na olevasta Valosta, ympäröi sie
lun pimeys, ja he kompastuvat, 
lankeavat synnistä toiseen ja 
näin joutuvat kadotukseen, kos
ka eivät ota vaarin raamatun sa
nasta: "Katso, jotka Sinusta eriä-

MIETISKELYÄ 
vät, ne hukkuvat" (Ps. 73:27). 
Tästä aistittavasta pimeydestä 
heidät "kelvottomina palvelijoi
na heitetään ulos ikuiseen pimey
teen, jossa bn oleva itku ja ham
masten kiristys" (Matt. 25:30), 
kun -taas ne, jotka Jumalaa etsi
vät ja Hänessä pysyvät perivät 
valon ja päivän lapsina ikuisen 
valon. Ne, jotka nyt Valon us
kossa näkevät, saavat silloin kat
soa sitä "kasvoista kasvoihin · 
( 1 Kor. 13: 12), he "loistavat 
Isänsä valtakunnassa niinkuin 
aurinko" (Matt. 13:43). Tämä 
mietiskely opettaa sinua välttä
mään syntiä samalla tavoin kuin 
vältät pimeyttä ja etsimään koko 
sydämestäsi Jumalaa, totista hen
kistä Valoa, niin kauan kuin vie
lä voit Häntä etsiä ja löytää, 
noudattaen profeetan kehoitusta: 
'Kysykää Herraa ja Hänen voi--

maansa, etsikää alati Hänen kas
vojansa (Ps. 105:4). 



Valamon luostarin kronikasta 

KAUNIS ON HERRAN SILMISSÄ HÄNEN 

HURSKAITTENSA KUOLEMA (Ps. 116: 15)

Isä Proklos, joka aikaisem
min Paavali nimisenä munkkivel
jenä toimi kuuliaisuustehtävissä 
luostarin sairaalassa, kertoi meil
le pyhän vanhuksen, skeema
munkki J egudielin rauhallisesta 
kuolemasta. Kaikki me hyvin tun
simme tämän vanhuksen. Hän oli 
tosi pyhä, rauhallinen, nöyrä 
munkki, joka ahkerasti harrasti 
rukousta ja liikuttui helposti, 
niin että kuunnellessaan ruokasa
lissa luettavan pyhien elämäker
toja vuodatti usein kyyneleitä. 
Hän eli pitkän aikaa Kaikkien 
Pyhien Skiitassa ja kuoli 25 päi
vänä syyskuuta 1895 ollessaan 
tällöin 7 3 vuotias. Ei hän kauan 
sairastellut. Tuntien itsensä hei
koksi hän muutti skiitasta luosta
rin sairaalaan. Tapahtui sitten 
kerran - kertoi isä Proklos -
että isä Jegudiel sanoi minulle 
ystävällisesti hymyillen: "Veli 
Paavali, ole niin ystävällinen, 
hae minulle rippi-isäni, isä Mel
hisedek, että hän lukisi minulle 
lähtörukoukset, sillä on jo aika 
minun kuolla". "Kyllä, isä, käyn 
heti", vastasin. Sinä päivänä 
vanhus oli jo nauttinut Herran 
pyhää Ehtoollista. Pian kutsuttu 
rippi-isä saapui. "No mitä, iså 
Jegudiel, joko sinä aiot kuolla?'' 
"Kyllä, isä, on jo aika minun siir
tyä toiseen elämään. Rukoile mi
nun puolestani ja lue, isä, lähtö
rukoukset". "Hyvä on, luen", 
vastasi rippi-isä, "mutta, paha 
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juttu, olen unohtanut ottaa pal
veluskirjan mukaani. Käynpä ha
kemassa s,en". "Ei sinun, isäni, 
ole tarvis sitä hakea, älä vaivau
du. Anna minulle vain siunauk
sesi, niin minä luen kaiken itse". 
"No mikäs siinä, jos osaat kaiken 
ulkoa, niin lue", vastasi rippi::isä 
rauhallisesti, puki päälleen epi
trakilin ja lausui alkusiunauksen: 
"Kiitetty olkoon Jumalamme ala
ti, nyt ja aina ja iankaikkisesti". 
Kuoleva vanhus istuen vuoteessa 
luki s.elvällä äänellä ulkoa oi
keassa järjestyksessä lähtöru
kouksiin kuuluvan kanonin Ju • 
malan Äidille, niinkuin se on kir
joitettu j umalanpal vel uskir jaan. 
Luki kaiken loppuun saakka . .Ja 
kun rippi-isä oli lausunut päätös
sanat, isä .J egudiel suuteli har
taasti ristiä sekä otti rippi-isältä 
siunauksen. Hyvästeltyään ja toi
votettuaan vanhukselle rauhallis
ta loppua isä Melhisedek lähti 
asunnolleen. Mutta isä Jegudiel 
istuen vuoteessa ja yrittäen vetää 
esille takanaan olevaa tyynyä sa
noi minulle rauhallisesti: "V eli 
Paavali, aseta eteeni jakkara". 
Tein niin ja autoin vanhusta pa
nemaan tyynyn jakkaralle. Le
vollinen, miellyttävä hymy kas-• 
voillaan vanhus kumartui, asetti 
kasvonsa tyynylle ja hiljeni. Ky
syin silloin häneltä olisiko hän 
jotakin vielä tarvinnut, mutta 
vastausta ei tullut, isä Jegudiel 

Sivulle 4 

1 S I E N  
Autuas Augustinus 

Kun sokea seisoo auringossa, 
niin hän on olemassa auringolle, 
mutta ei aurinko hänelle. Niin 
myös jokainen hölmö, väärinte
kijä ja jumalaton on sydämes
sään sokea. Totuus on kyllä ole
massa, mutta kun se on olemas
sa sakealle, niin tämän silmät 
eivät sitä näe: ei siksi, ettei sitä 
olisi olemassa, vaan siksi, että 
totuuden .edessä on sokea. Mitä 
sokean on tehtävä? Hänen pitää 
puhdistautua, joHa voisi nähdä 
Jumalan. 

Jos sokea ei näe sen vuoksi, 
että hänen silmänsä ovat pölys
tä, limasta tai savusta tulleet li
kaisiksi ja tuleh tuneiksi, niin 
lääkäri sanoo hänelle: mene ja 
poista kaikki, mikä vahingoittaa 
silmiäsi, niin näet valon. Pöly, 
lima ja savu ovat synnit, pahat 
teot. Poista ne ja tulet näke
mään, että Totuus on olemassa. 
Sillä Jumala on Totuus. Ja on 
sanottu: "Autuaita ovat puhdas
sydämiset, sillä he saavat nähdä 
Jumalan" (Matt. 5:8).

* 

P. Theofilos Antiokialainen

Se, etteivät sokeat näet, ei
suinkaan merkitse, ettei aurinko 
loista, syyttäkööt he siitä vain 
itseään ja silmiään. Ihminen, 
myös sinun sielusi silmät ovat 
pimentyneet syntiesi ja pahojen 
tekojesi vuoksi! Sielu on pidettä
vä puhtaana, sen tulee olla peili
kirkas. Jos peilissä on ruostetta, 
niin ei siitä kuvastuvia ihmisen 
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kasvoja voi tuntea. Samalla ta
valla ei ihminen näe Jumalaa, 
jos hänessä on synti. Synti ai
kaansaa pimeyttä samoin, kuin 
roskat silmissä tekevät s.en, ettei 
voi nähdä auringon valoa. Ihmi
nen, jumalaton meno aiheuttaa 
pimeyttä, niin ettet enaa voi 
nähdä Jumalaa! 

* 

Arkkimandriitta Feofan 

Sillä, joka maassa makaa, ei 
ole vaaraa, että hän kaatuu ja 
loukkaantuu, mutta se, joka 
korkealla kiipeilee, on vaarassa. 

Kaikki voima on nöyryydes
�ä. Saat tehdä kuinka monta ku
marrusta tahansa, mutta jos täl
löin ajattelet viettäväsi anka
raa elämää, niin ei ponnistuk
sistasi ole mitään hyötyä. "Op
pikaa minusta, sillä minä olen 
hiljainen ja nöyrä sydämeltä". 
Vapaaehtoinen köyhyys, almu
jen anto, paasto ja rukous ilman 
nöyryyttä eivät ole minkään ar
voisia. Vaikkapa pitäisit karhea
ta rohdinpaitaa, kantaisit kah
leita, paastoaisit ankarasti, mut
ta tämä tapahtuisi ilman nöy
ryyttä, niin kaikki olisi hyödy
töntä. "Oppikaa minusta, sillä 
minä olen hiljainen ja nöyrä sy
dämeltä". Kuka onkaan näin 
1..1pettanut? 

Jos joku kuuliaisuustehtävän 
vuoksi ei voisi olla kirkossa, niin 
Herra ei häntä siitä tuomitse. 
Sadasta hengestä toiset ovat 
kuuliaisuustehtäviä hoitamassa, 
toiset rukoilevat kirkossa. Jos 
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tästä joukosta vaikkapa vain vii
si tai kymmenen pitävät ajatuk
sensa puhtaina, täyttävät he tois
tensa vajavaisuuden. Laiskistu
nut saattaa tehdä parannuksen, 
mutta se, joka on valvonut, voi 
tulla laiskaksi: yhteinen vajavai
suus tulee korjatuksi yhteisten 
rukousten kautta. 

Vanhurskaat loistavat Tai
vaallisen Isän valtakunnassa 
kuin aurinko. Millainen hyvitys 
vähäisestä kärsivällisyydestä! 

VELJESVIESTI 

Ortodoksinen Veljestö kokoontui tänä 
vuonna perinteellisille talvipäiville tam
mikuun 3-4 päivinä Kuopiossa kirkko
kunnan keskustalon suojissa arkkipiis
pan ja pappisseminaarin toimiessa isän
tina. Vuosikokouksessa valittiin johta
jaksi kirkkoherra Niilo Karjomaa, kun 
isä Leo Merras halusi vetäytyä syrjään. 
Jäsenmaksu korotettiin 15 markkaan 
hengeltä, aviopuolisoilta 20 markkaan. 
Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksu nousi 
8 markkaan. Periaatteessa sovittiin, että 
seuraavan kerran kokoonnutaan talvi
sille veljespäiville Uuteen Valamoon. 
Kuopion katedraalissa toimitetun ehtoo
ja akatistopalveluksen jälkeen oli seu
rakunta väelle järjestetty esitelmä tilai
suus, jonka yhteydessä Kuopion tiistai
seura tarjosi iltateen. Kirkkoherra N. 
Karjomaa kertoi Ortodoksisen Veljestön 
toiminnasta ja arkkipiispa Paavali esitti 
seuraavana päivänä toimitettavan apos
toli J aakobin liturgian historian, toi
mitustavan ja erikoisuudet. Lauantaina 
tämä koruton, mutta suurta hartautta 
herättävä liturgia toimitettiin pappisse
minaarin kirkossa ensimmäisen kerran 
maassamme. Liturgian päätyttyä nau
tittiin rakkauden at_eria arkkipiispa 

Paavalin kodissa. Lopuksi keskusteltiin 
Veljestön tulevasta toiminnasta. 

P. lrenäus, Lyonin piispa.

Par.empi ja hyödyllisempi on
olla yksinkertaisena, oppimatto
mana ihmisenä, joka rakkaudes
sa lähestyy Jumalaa, kuin Juma
laa parjaavana monitaitoisena 
tietoniekkana. 

* 

Markus erakko 

Tietämättömyys johtaa kaik
keen pahaan, mutta epäusko pa
h_�n ,,aiheuttajana seuraa heti pe
rassa. 

Sivulta 2. 
oli nukahtanut Herrassa. Huo
maamatta hänen sielunsa erkani 
tästä maallisesta asumuksesta ja 
siirtyi toiseen parempaan maail
maan. Niinkuin hän eli - py
hästi ja rauhallis.esti, niin myös 
uinahti. Totisesti "kallis on Her
ran silmissä hänen hurskaittens'.l 
kuolema". On huomiota ansait
seva se seikka, että vanhus tunsi 
ulkoa koko kuoleman hetkellä 
luettavan rukoussarjan. Se oli 
tuttu, sillä jo kauan ennen kuo
lemaansa hän luki sen yhä uudel
leen, näin valmistautuen kuole
man varalta. Siksi hän kohtasi
kin kuoleman rauhallisesti ja le
vollisesti. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunt a: 

Tito Colliander (vastaava) 
ja Aleksanteri Kasanko. 
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