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Hengellistä 
5. Kun näet, kuinka suuresti äi

ti rakastaa lapsiaan, lintu tai muu 
eläin poikasiaan tai pentujaan, 
niin kohdista ajatuksesi Jumalaan, 
joka rakastaa omaksi kuvaksensa 
luomaansa järjellistä olentoa, ih
mistä. Jos Hän on luotuihinsa, 
esimerkiksi äiteihin, istuttanut 
tuollaisen rakkauden lapsia koh
taan, niin kuinka paljon suurempi 
onkaan Hänen oma rakkautensa 
ihmiseen, jonka Hän on luonut ku
vansa ja muotonsa mukaan. Juuri 
tämän vuoksi Hän osoittaa suo
siotaan ihmiselle niin paljon, et
tei sillä ole määrää, eikä sitä voi 
ymmärrykselläkään käsittää. Hä
nen sanomaton rakkautensahan 
saa aikaan sen, että Hän haluaa 
meidän pelastuvan, on pitkämieli
nen syntisille, hartaasti toivoo 
meidän tekevän parannuksen, 
niin mielellään ja suosiollisesti ot. 

mietiskelyä 
taa vastaan katuvat ja niin vas
tahakoisesti rankais·ee parantu
mattomia. "Niin on Jumala maail
maa rakastanut, että Hän antoi 
ainokaisen Poikansa, ettei yksi
kään, joka Häneen uskoo, hukkui
si, vaan hänellä olisi iankaikkinen 
elämä'• (·.Joh. 3: 16). Hän itse 
onkin sanonut profeettansa kaut
ta: "Unohtaako vaimo rintalap
sensa, niin ettei hän armahda 
kohtunsa poikaa? Ja vaikka he 
unohtaisivatkin, minä en sinua 
unhota" ( Jes. 49 : 15). Tämä tai
vaallisen Isämme suuri rakkaus 
tekee vanhurskaan iloiseksi, syn
tistä se lohduttaa ja estää joutu
masta epätoivoon, kannustaen 
sen sijaankkatuvaisena turvautu
maan Häneen ja ilman epäilyä 
odottamaan Häneltä armoa. 

*



6. Näet auringon niin ihanasti
paistavan, valaisevan koko maail
man ja mieltämme ilahduttavan. 
Tästä näkyvästä auringosta johda 
ajatuksesi ikuiseen vanhurskau
den Aurinkoon, Kristukseen, Ju
malan Poikaan. Hän valaisee us
kovaisensa ihmeellisellä valkeu
dellansa ja tulee heitä ikuisesti 
valaisemaan ja ilahduttamaan, ja 
niin he itsekin "loistavat Isänsä 
valtakunnassa niinkuin aurinko" 
(Matt. 14: 43). Ja tästä näkyväi
sestä auringon säteitten valaise
masta maailmasta siirry ajattele
maan ilmestyksessä kuvattua kau
punkia ja sen asukkaita, ylhäistä 
Jerusalemia, joka "ei tarvitse va
loksensa aurinkoa eikä kuuta; sil
lä Jumalan kirkkaus valaisee sen, 
ja sen lamppu on Karitsa ... Eikä 
yötä ole enää oleva, eivätkä he 
tarvitse lampun valoa eikä aurin
gon valoa, sillä Herra Jumala on 
valaiseva heitä, ja he hallitsevat 
aina ja iankaikkisesti" (Ilm. 21: 
23; 22: 5). 

* 

7. Näet, kuinka keväällä kaikki,
aivan. kuin tulee jälleen eläväksi, 
-uuclestisyntyy: maan uumenista
kohoaa· oras, puut pukeutuvat leh
tiin, ruoho viheriöi ja koristautuu
kukkasin, pakkasen jäädyttämät
vedet sulavat ja lähtevät virtaa
maan, ja koko lu_omakunta tai
vaankannen alla pukeutuu uuteen
asuun kuin uudelleen luotuna. Täs-
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tä aistein havaittavasta keväästä 
johtakoon usko ajatuksesi siihen 
ihanaan ja odotettuun kevääseen, 
minkä hyvä Jumala on pyhissä 
kirjoituksissaan meille luvannut. 
Sinä keväänä kaikkien kuolleiden 
ruumiit ikäänkuin itäneet sieme
net nousevat Jumalan voimasta 
maasta, verhoutuen uuteen kau
niis-een asuun, pukeutuvat kuole
mattomuuden vaatteeseen, ottavat 
Herran kädestä hyvyyden seppe
leen, "viheriöitsevät kuin. palmu
puut, kasvavat kuin Libanonin set
rit, istutettuina Herran huonee
seen, meidän Jumalamme karta
noihin" (Ps.92: 13--'14); morsia
men kaltaisiksi heidät kauniste
taan koruilla; niinkuin peltomaa 
he kasvattavat kukkaseilsa ja 
niinkuin kasvitarha he saavat sie
menkylvönsä versoamaan; heillä 
on oleva iankaikkinen riemu ja he 
tulevat suuresti iloitsemaan Her
rassa (,Jes. 61). !Silloin "katoavai
nen pukeutuu katoamattomuuteen 
ja tämä kuolevainen pukeutuu 
kuolemattomuuteen, silloin toteu
tuu se sana, joka on kirjoitettu: 
Kuolema on nielty ja voitto saa
tu. Kuolema, missä on sinun voit
tosi? Kuolema, missä on sinun 
otasi" (1 Kor. 15: 54�55). Niin
pä siis ihastuksella hengessä aja
tellen tätä toivottua kevättä kyl
vä hyvien tekojen siemeniä uskoen 
ja toivoen ja Jumalan apuun tur
vautuen, niin saat korjata satosi 
riemulla. 

(Jatkuu) 

VELJESVIESTI 

Ortodoksisen Veljestön kuluvan 
vuoden vuosikokous pidettiin tammi
kuun 29 päivänä isä Aari Surakan 
kodissa Helsingissä. Tilaisuuteen 
saapui veljestön jäseniä Helsingistä 
ja eri puolilta kirkkokuntaa. Kun isä 
Leo Merras oli toimittanut rukous
hetken kaikkeinpyhimmälle Juma
lansynnyttäjälle, tervehti esipaimen 
piispa Paavali kokoontuneita lau-. 
suen mm., että vaikka veljestö poik
keuksellisesti ei nyt kokoontunut
kaan kolmen suuren esipaimenen 
juhlapäivänä, niin ei vähemmän huo
mattava ollut myöskään nyt muistel
tavana olleen päivän pyhän - Antio
kian piispan, lakkaamattoman ru
kouksen käytäntöön ottajan ja Jee
suksen nimen sydämessään kanta
jan - 1gnatios Teoforoksen merki
tys. Seuranneessa vuosikokouksessa 
toimi puheenjohtajana isä Leo Mer-., 
ras ja pöytäkirjaa piti isä Stefanos 
Repo. Vuosikokouksessa, jossa hy
väksyttiin tili- ja vuosikertomukset, 
valittiin veljestön johtajaksi edelleen 
korkeastisiunattu piispa Paavali. 
Erovuoroon joutuneet varsinainen 
johdon jäsen veli Yrjö Tepponen ja 
varajäsen isä Andreas Karpov valit
tiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi vel
jestöön hyväksyttiin isä Väinö Ihatsu 
ja veli Nikolai Timofejev. Jäsen
maksu pysytettiin entisensuuruisena 
( 500 markkaa, mihin sisältyy myös 
Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksu). 
Vuosikokouksen vahvistamasta toi
mintasuunnitelmasta mainittakoon, 
että levytetään jälleen joukko kant
torikurssin laulamia kirkkolauluja 
(päätös on jo toimeenpantu) sekä 
julkaistaan "Valamon vanhuksen" 
(skeemaigumeni Johanneksen) kir
jeet, sittenkun suomennostyö on 
saatu päätökseen. Päivällisen jäl
keen seurasi esitelmien vuoro. Esi-

paimen· referoi eräitä kohtia Alek
sander Almasovin kirjasta pyhän 
kasteen ja mirhallavoitelun historial
lisesta kehityksestä. Kastetta ja vet
tä on jo vanhastaan pidetty elävöit
tävän uudestisyntymisen symboleina. 
Kaste oli jo siinä määrin tuttu toi
mitus muuallakin kuin kristittyjen 
keskuudessa, että kristinuskon levi
tessä sen vastustajat eivät lainkaan 
hyökänneet kasteensakramenttia 
vastaan eivätkä pilkanneet kristitty
jä kasteen vuoksi. Kirkkoisä Tertul
lianus puhuessaan veden merkityk
sestä kasteen sakramentin aineena 
kirjoitti: "Maailman luomisessa vesi 
oli Pyhän Hengen istuimena ... Vesi 
ensimmäisenä tuotti eläviä olentoja, 
vesi voi tuottaa nyt iankaikkisen 
elämän". II vuosisadan loppupuolella 
alkoi muodostua katekumeenien 
luokka. Katekumeeniaika oli tärkeä 
välivaihe pakanuuden ja kristinus
kon välillä. Pakanuus oli omaksunut 
kristinuskolta koko joukon kristilli
siä käsitteitä; kasteeseen pyrkivien 
joukossa saattoi olla urkkijoita; 
maallistuminen uhkasi kirkkoa, sillä 
kristinuskoon pyrkivien joukossa oli 
myös sellaisia, joita houkuttelivat 
kristinuskon suomat etuisuudet. Tä
män vuoksi oli tärkeätä, että kirk
koon pyrkiviä kasteen edellä koe
teltiin. Katekumeeneja mainitaan ol
leen aina 600-luvulle saakka, minkä 
jälkeen tämä laitos vähitellen lakka
si, ilmeisesti sen vuoksi, että kirk
koon pakanuudesta liittyvien joukko 
väheni. Katekumeeneja oli 3-4 eri 
luokkaa, joihin kuuluvilla oli oma 
paikkansa kirkossa katuvien joukos
sa: ensimmäiseen luokkaan lukeutu
neet saivat seistä kirkon eteisessä, 
viimeinen luokka pääsi uskovaisten 
joukkoon. Eri aikoina katekumee
nien eri luokkien oli myös poistutta-
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---.....,.,.-....,umaianpa1ve1uK,srnc«. =ueneerr--incr:n:,,..,,..,,.....,,nistä. Manauksen suorit
esipaimen mainitsi, että nimen muut- taminen kuuluu vieläkin osana kas
toa ei kastamisen yhteydessä alun- teensakramentin rituaaliin ja ohjeet 
perin toimitettu, vaan kukin aikui- siitä ovat papin käsikirjassa. Kun 
sena kastettu sai pitää aikaisemman veli T:n lapsi aikoinaan kastettiin 
nimensä, vieläpä sellaisenkin, joka kaikkien papin käsikirjassa löyty
liittyi pakanalliseen mytologian. vien sääntöjen mukaan, mainitsi toi
Mutta kastettaville lapsille ei paka- mituksen päätyttyä eräs läsnäollut 
nallisia nimiä saanut antaa. Tapa toisuskoinen, että olipa siinä keski
ottaa marttyyrien ja muitten py- aikaisia menoja, johon veli T. )luo
hien ihmisten nimiä vakiintui slis JO mautti: "Vielä vanhempia, paljonkin 
varhain. Kasteen sakramentissa vanhempia". 
esiintyvät manaukset, saatanasta Toisena esitelmöitsijänä oli isä 
luopuminen ja uskon tunnustaminen Aari Surakka, joka pienen johdan
kuuluvat oleellisesti yhteen. Manaa- non jälkeen luki suomentamansa p. 
misella tarkoitettiin pahojen henkien Gregorios Teologin, Konstantinopo
karkoittamista Jeesuksen nimen voi- lin arkkipiispan, laatiman testamen
malla. Usko siihen, että pahojen hen- tin. Tämä testamentti, jolla p. Grego
kien vallasta voi vapautua Jumalan rios antoi määräyksiä maallisen 
nimeen turvautumalla, oli yleinen jo omaisuutensa suhteen, on perusteelli
Vanhan Testamentin aikana. Kris- suutensa ja nykyistä lakikieltä muis
tuksen aikoihin tämä usko sai vah- tuttavan ilmaisumuotonsa vuoksi 
vistuksen Jeesuksen ja apostolienkin varsin mielenkiintoinen asiakirja. 
ajaessa riivaajia ihmisistä. Myöhem- Vielä kertoi veli Yrjö Tepponen, 
min tämä valta siirtyi kirkon pai- kuinka hän vuonna 1939 Valamossa 
menille. Alkukirkossa manauksia käydessään oli pappismunkki Germa
käytettiin satunnaisesti varsinkin nilta useita päiviä kestäneen odo
silloin, kun oltiin tekemisissä sai- tuksen jälkeen saanut lyhyen, mut
raitten kanssa. Myöhemmin, III vuo- ta paljon puhuvan opetuksen: "Muis
sisadalla, ruvettiin manausta suorit- ta, poikani, että riivaaja ( "bes") on 
tamaan katekumeeneille välittömästi aina lähellämme. Kaikki se paha, 
kasteen edellä, jolloin tähän toimi
tukseen päättyikin katekumeenien 
koetusaika. Tämä käytäntö perustui 
siihen käsitykseen, että kaikki kir
kon ulkopuolella olevat ihmiset olivat 
saatanan vallassa. Manaajina toimi
vat alussa erityiset eksorkistit, joilla 
ei ollut keirotonista vihkimystä. 
Heillä oli kuitenkin tähän tehtävään, 
joka edellytti erityisen lujaa uskoa, 
annettu Jumalan erityinen armolah
ja. Manausta varten katekumeenit 
kokoontuivat kastepäivän aattona 
kirkkoon, jossa manaukset toimitet
tiin kullekin erikseen. Alussa tämä 
tapahtui vain manausrukouksia lu
kemalla, mutta jo III vuosisadalla 
toimitukseen tuli lisäpiirteitä - kos
kettamista, puhaltamista ja ristin-
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mikä maailmassa on, on hänen ai
kaansaamaansa. Häntä meidän tulee 
varoa". 

Kun veljestön johto oli vielä pitä
nyt lyhyen neuvottelun, toimitti isä 
Stefanos akatistoksen suloisimmalle 
Jeesukselle, minkä jälkeen isä Lauri 
Mitronen kiitti kokoukseen osallis
tuneiden puolesta kodin isäntää ja 
emäntää vieraanvaraisuudesta. 

A. K. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimitus kun t. a: 
Piispa Paavali (vastaava) 

Aleksanteri Kas a n k o. 
ja 

Osakeyhtiö Kuopion Kansaillmm Kirjapamo 




