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Enkelit kanssapalvelijoina liturgiassa 

Siinain luostarin pyhittäjän 
Neiloksen (kuoli n. 430) kirjeessä 
piispa Anastasiokselle kerrotaan: 
"Suuren Bysantin kirkon tai pa
remmin sanoen koko maailman va
lo, ihmeellinen presbyytteri Jo
hannes (Krysostomos), · joka oli 
selvänäkijä, havaitsi monesti, 
kuinka Herran huone ei hetkeksi
kään, ei varsinkaan silloin, kun 
siinä toimitettiin jumalallista ve
retöntä uhria, jäänyt ilman enke
leitä, ilman heidän huolenpitoaan. 
Täynnä ihmettelyä ja iloa hän ker
toi tästä kahdenkeskisissä keskus
teluissa läheisille henkisille ystä
villeen. 'Heti kun pappi alkaa toi
mittaa pyhää proskomidia', kertoi 
pyhä Johannes, autuaalliset tai
vaasta tulleet voimat valoisiin 
vaatteisiin puettuina, paljasjalkai
sina, alaspainetuin kasvoin ja sy
vän hiljaisuuden vallitessa suurin 
joukoin ryhmittyvät hartaina ja 
tarkkaavaisina uhrialttarin ympä-

ri ja edesseisovat siinä aina pel
jättävän sakramentin toimittami
seen asti. Hajaantuen sitten ym
päri kirkkoa jokainen heistä myö
tävaikuttaa, auttaa ja vahvistaa 
siellä ja täällä temppelissä olevia 
piispoja, pappeja ja diakoneja; jot
ka jakavat puhtainta Ruumista ja 
pyhintä Verta.' Tämän tninä kir

joitin", lisää pyhittäjä Neilos, ''et
tä te käsittäisitte, kuinka paljon 
jumalallisessa liturgiassa on pel
jättävää, että itse ette kadottaisi 
Jumalan pelkoa ja tulisi huolimat
tomaksi ettekä sallisi kenenkään 
muun papiston jäsenen tai kaitta
vanne proskomidin ja jumalan
palveluksen aikana keskustella, 
kuiskailla, viittailla tai seisoessa 
huojua sinne ja tänne, vilkuilla 
ympärillensä tai yksinkertaisesti 
ja huolettomasti siirtyä kirkossa 
paikasta toiseen.'' (Pt. Neiloksen 
teokset, 282. kirje). 

(Jatkuu s. 60.) 



Vaeltajan kertomukset 
(Jatkoa) 

Kerran varhaisena aamuhetke
nä havahduin unesta kuin itse ru
kouksen herättämänä. Tavanmu
kaisesti aloin lukea aamurukouk
sia, mutta kieli vain työläästi lau
sui rukouksen sanoja mielen pa
laessa Jeesuksen rukouksen lausu
miseen. Ja kun siirryin Jeesuksen 
rukouksen sanoihin, tuli niin ke
vyt ja hyvä olo, että kieli ja suu 
aivankuin itsestään lausuivat sa
noja. Koko päivän vietin tällaisen 
ilon vallassa kuin irroitettuna 
kaikesta tai kuin toisella taivaan
kappaleella, ja niin sinä päivänä 
helposti täytin kaksitoistatuhatta 
rukoustani jo alkuillasta. Mielellä
ni olisin vieläkin rukoillut, mutta 
en rohjennut ylittää vanhuksen 
määräämää määrää. Yhtä helposti 
ja mielelläni jatkoin seuraavinakin 
päivinä Jeesuksen Kristuksen ni

men avuksihuutamista. 
Vanhuksen luo mentyäni avau

duin hänelle kertoen ;kaiken tark
kaan. Kuultuaan sanottavani hän 
alkoi puhua seuraavasti: 

-- Jumalan olkoon kiitos, että 
rukous on tullut sinulle halutuksi 
ja kevyeksi. Tämä on jatkuvan 
harjoituksen ja kilvoituksen luon
nollinen seuraus kuten koneen 
käynti sitten kun sen vauhtipyörä 
on pantu liikkeelle . .Mutta jotta 
koneen käynti jatkuisi, on pyörää 
voideltava ja annettava sille jat
kuvasti vauhtia. Huomaatko nyt, 
millaisin erinomaisin kyvyin ihmi
siä rakastava Jumala on varusta
nut ihmisen luonnon ja mitä saa 
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tuntea, kuten itse olet jo kokenut, 
syntinen sielu armon ulkopuolella 
ja puhdistumattomin tuntein. Ja 
miten siis ihmeellinen, ihastuttava, 
ja suloinen onkaan kok€1Illus siinä 
tapauksessa, että Herra suo jon
kun saada itsestään sykkivän hen
gellisen rukouksen lahjan ja puh
distaa sielun intohimoista! Sitä 
olotilaa ei voi sanoin kuvata, ja 
tuon rukouksellisen salaisuuden 
avautuminen on taivaallisen iha
nuuden esimakua maan päällä. 
Sen ovat kelvolliset kokemaan ra
kastavan syf!ämen yksinkertaisuu
dessa ne, jotka Herraa etsivät. Nyt 
sallin sinun rukoilla oman tahto
si mukaan, mahdollisimman paljon 
ja omistaen koko valveillaoloajan 
rukoilemiselle. Rukoile siis nyt jo 
lukumäärää laskematta ja huuda 
avuksesi Jeesuksen Kristuksen ni
meä, antaen itsesi nöyrästi Juma
lan haltuun ja Häneltä apua 
odottaen. Uskon, ettei Hän sinua 
hylkää, vaan tulee ohjaamaan si
nun tietäsi. 

Saatuani sellaiset ohjeet palasin 
majalleni ja vietin koko kesän ali
tuisessa suullisessa Jeesuksen ru
kouksessa, ja olin hyvin levollinen. 
Usein unessakin näin itseni ru
koilevana. Päivällä taas tavatessa
ni ihmisiä kaikki tuntuivat niin ar
mailta kuin olisivat olleet sukulai
sia, vaikka en ollut ollut heidän 
kanssaan m1ssaan tekemisissä. 
.Mielijohteet itsestään hälvenivät 
tyystin, enkä ajatellut muuta kuin 
rukousta, jonka tarkkaamiseen al-

VELJESTÖN JULKAISUT 

Hyväksyessään julkaistavaksi 
pääsiäiskorttisarjan veljestön ,vuo
sikokous samalla päätti vedota vel
jestön jäseniin ehdotuksella, että 
jokainen veljestön jäsen ostaisi 
omaan käyttöönsä vähintään 5 kap
paletta kutakin sarjan neljästä la
jista. Postikortteja saa omista kir
jakaupoistamme tai Akateemisesta 
Kirjakaupasta. Kappelehinta on 310 
mk kuorineen. 

Samassa yhteydessä tiedoitetaan 
veljestön jäsenille, että Tito Collian
derin ''Kristityn tie' on niinikään 
jo ilmestynyt, joten sen levittämi
nen on taloudellisessakin suhteessa 
veljestölle tärkeätä puhumattakaan 
itse kirjan hengellisestä sanomasta, 
josta tarkemmin toisessa yhteydessä. 

koi ajatus taipua, kun taas sydä
messä aika ajoin tuntui lämpöä ja 
eräänlaista suloisuutta. Kirkkoon 
mennessäni erakkolan pitkät ju
malanpalvelukset tuntuivat lyhyil
tä eivätkä enää rasittaneet kuten 
aikaisemmin. Yksinäinen majani 
tuntui minusta komealta juhlahuo
neelta, enkä tiennyt, kuinka olisin 
Jumalaa kiittänyt siitä, että Hän 
oli antanut minulle, niin kurjalle 
syntise1le, vanhuksen, joka osoit
ti minulle :pelastuksen tien ja oh
jasi minua sillä tiellä. 

En , kuitenkaan saanut kauan 
käyttää • hyväkseni rakkaaksi tul
lutta hengellisen viisauden omaa
vaa vanhusta, - vuoden lopulla 
hän kuoli. Kyynelsilmin jätin hä
nelle jäähyväiset kiittäen siitä, et-

VELJESVIESTI 

ORTODOKSISEN VELJESTÖN 

1VUOSIKOKOUS 

pidettiin tammikuun 8 päivänä isä 
Nikolai Karjomaan kodissa Hel
singissä. Ennen varsinaista vuosi
kokousta veisattiin rukoushetki vel
jestön taivaalliselle suojelijalle, 
kaikkein pyhimmälle Jumalansyn
nyttäjälle Neitseelle Marialle. Vuo
sikokouksen puheenjohtajaksi valit
tiin piispa Paavali ja pöytäkirjan 
pitäjäksi isä Andreas Karpov. 1Sih
teerin esittämästä vuosikertomuk
sesta kävi selville, että veljestö on 
edellisen vuoden aikana julkais
sut "Akatistoshymnin suloisimmal
le Herralle Jeesukselle Kristuk�elle"; 
"Piispallisten jumalanpalvelusten 
ohjeet" sekä neljä numeroa "Heh
kuvaa Hiillosta". Veljestöön kuuluu 
kaikkiaan ,34 jäsentä. 'Sen johtoon 
valittiin kuluvan vuoden ajaksi piis
pa Paavali johtajana, veli Tito Col
liander varajohtajana, isä Aleksan
teri Kasanko sihteerinä ja rahaston
hoitajana sekä isä Elias Piiroinen 
ja veli Yrjö Tepponen jäseninä; 
varajäseniksi tulivat isä Andreas 
Karpov ja veli Armas Kaheinen. 
Jäsenmaksuksi, johon sisältyy myös 
Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksu, 
vahvistettiin 500 markkaa yksinäi-

tä hän oli isällisesti opettanut mi
nua kurjaa, ja pyysin itselleni hä
neltä jääneen rukousnauhan, jota 
hän oli käyttänyt rukoillessaan. 

(Jatkuu.) 
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ENKELIT KANSSA . . .

Jatkoa 1 :Itä siv. 
Pyhittäjä Sergei Radoneshilai

sen (kuoli 1392) elämäkerrassa 
kerrotaan: Pyhittäjä .Sergei toi
mitti kerran jumalallista liturgiaa 
yhdessä veljensä Stefanin ja tä
män pojan Feodorin kanssa, jotka 
kumpikin olivat pappeja. Kirkos
sa ollut, vaitiololupauksen tehnyt 
pyhittäjä Isaki näki yhtäkkiä py
hässä alttarissa jumalanpalveluk
seen osallistuvan neljännenkin, m uo
doltaan ihmeellisen miehen, joka 
puettuna ·kirkkaisiin vaatteisiin 
säteili sellaista yliluonnollista va
loa, että !sakin oli vaikea häntä 
katsella. Tämä ihmeellinen näky 
sai hänet puhumaan, ja hän kysyi 
vierellään seisoneelta hurskaalta 
vanhukselta Makarilta: ''Mikä on 
tämä ihmeellinen ilmestys, isä? Ku
ka on tuo ihana mies?" Makari, 
joka myös oli hämmästynyt, vas
tasi: ''En tiedä, veli, mutta vapi
sen. Olisiko jokin vieras pappi saa
punut jumalanpalvelukseen?" Vie
rasta pappia ei ollut. Silloin au
tuaan Sergein oppilaat käsittivät, 

siltä jäseniltä ja �50 markkaa avio
puolisoilta. Hehkuvan Hiilloksen ti
_lausmaksu veljestön ulkopuolella 
oleville on edelleen rno mk. Päätet
tiin painattaa ortodoksisia pääsiäis
postikortteja. Muista julkaisuista 
valittiin seuraavaksi julkaistavaksi 
suomennos Tito Collianderin kirjasta 
"Asketernas väg". 

Niinikään päätettiin ensi kesänä 
veljestön nimissä suorittaa pyhiin
vaellusretki Valamon luostariin Pa
pinniemeen. 

että yhdessä heidän abbansa kans
sa palveli Jumalan enkeli, sillä 
"enkelit rakastavat niitä, jotka 
ovat heidän kaltaisiaan." Kun li· 
turgia oli päättynyt, niin ihmeelli
nen mieskin tuli näkymättömäksi. 
Sopivan hetken tultua kysyivät 
molemmat oppilaat, joiden oli sal
littu nähdä tämä ilmestys, pyhit
täjä Sergeiltä hänen salaperäises
tä karissapalvelijastaan. Nöyrä 
vanhus yritti ensin välttää selityk
sen antamista sanoen;• ''Mitä ih
meellistä te näette, lapseni? Pal
veluksen toimitti veljeni poikansa 
kanssa, ja minä kelvoton olin mu
kana, muita ei ollut." Mutta oppi
laat eivät lakanneet kyselemästä: 
''Herran tähden, älä salaa sitä 
meiltä, arvoisa 1sa, olemmehan 
omin silmin nähneet neljännen, 
aivan kuin Jumalan enkelin olleen 
kanssasi." Silloin pyhittäjä sanoi 
heille: "Rakkaat lapset, jos ker
ron itse Jumala on ilmaissut teil
le tämän salaisuuden. niin kuinka 
minä salaisin sen teiltä. Se, jonka 
näitte, oli todellakin Herran en
keli. Eikä hän ollut mukana vain 
sillä kertaa, vaan aina, kun toimi
tan jumalallista liturgiaa saan mi
nä, ansioton, seuralaisekseni tämän 
vieraan. Mutta säilyttäkää tämä 
tieto ankarana salaisuutena niin 
kauan kuin elän.'' 
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