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PAASTO 

Paasto pidättää monisanaisuutta, sanoo pyhä Johannes 

Klimakos. Se on säälin ovi ja se vartioi kuuliaisuutta, se tu

hoaa pahoja ajatuksia ja hävittää sydämen tunteettomuuden. 

Paasto on paratiisin portti: kun vatsa kärsii puutetta, niin 

sydän nöyrtyy paastoava rukoilee raittiin mielin, mutta pi

dättymättömän mieli on täynnä epäpuhtaita mielikuvia ja 

ajatuksia. 

Paasto on rakkauden ja antaumuksen ilmaus: haluamme 

uhrata maallisen kestityksen lähestyäksemme taivaallista. Ai

van liian paljon askarruttavat ajatuksiamme elatushuolet ja 

makuaistin houkutukset: haluamme vapautua niistä. Näin on 

paasto nivel vapautustapahtumassa ja välttämätön tuki tais

telussa itsekkäitä haluja vastaan. Yhdistyneenä rukoukseen 

paasto on eräs ihmiskunnan suuria lahjoja, jota huolellisesti 

vaalivat ne, jotka kerran ovat päässeet siitä osallisiksi. 

(Tito Colliander "Kristityn tie") 



PYHITTÄJÄ SERAFIMIN KE'SKUSTELU· 

MOTOVILOVIN 'KAN'SSA 
(Jatkoa) 

Vielä täytyy minun, kurjan Serafimin, selittää Teille, Ju
malan Ystävä, mikä on ero Herraamme ja Vapahtajaamme 
Jeesukseen Kristukseen uskovien sydämeen sakramentillisesti 
asettuvan Pyhän· Hengen toimien ja meit,ä sielun vihollisen 
vaikutuksesta ympäröivän synnin pimeydessä tapahtuvien te
kojen välillä. Jumalan Henki muistuttaa meitä Herramme Jee
suksen Kristuksen sanoista, se toimii yhdessä Hänen kanssaan. 
Vihollisesta lähtöisin oleva henki taas viisastelee vastoin Kris
tuksen oppia, sen vaikutuksesta herää meissä kapinointi, up
piniskaisuus, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korkeus. 
"Totisesti, totisesti Minä sanon teille, jokainen joka elää ja 
uskoo Minuun, ei näe kuolemaa iankaikkisesti". Se, jolla toti
sesta uskosta Kristukseen on Pyhän Hengen armo, ei kuole 
iankaikkisesti, vaikka hän ihmisen heikkoudesta johtuen kuoli
sikin sielullisesti jonkun synnin vuoksi, vaan hän herää kuol
leista Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta, Hänen, joka 
otti päällensä maailman synnit ja joka antaa armoa armon 
päälle. Tästä armosta, joka ilmestyi meille Jumal-ihmisessä, 
sanotaankin evankeliumissa: "Hänessä oli elämä ja elämä oli 
ihmisten valkeus". Lisäksi vielä: "Ja valkeus loistaa pimey
dessä eikä pimeys Häntä käsitä". Tämä merkitsee, että Pyhän 
Hengen armo, joka annetaan kasteessa Isän ja Pojan ja Py
hän Hengen nimeen, vuodattaa kaikesta huolimatta sydä
miimme jumalallista iankaikkista valoa Kristuksen äärettömien 
ansioiden tähden, se loistaa, vaikka ympärillämme vallitsee 
tekemiemme syntien aiheuttama pimeys. Tämä Kristuksen 
valkeus huutaa katumattoman syntisen puolesta Isälle: "Abba 
Isä, älä loppuun asti vihastu tähän katumattomuuteen". Ja 
kun syntinen kääntyy sitten katumuksen tielle, tämä valkeus 
kokonaan poistaa kaikki rikosten jäljet pukien entisen rikok
sentekijän uudelleen katoamattomuuden pukuun, joka on ku
dottu Pyhän Hengen armosta. Tämän tavoitteleminen on kris
tillisen elämän päämäärä, kuten olen jo niin pitkään Teille, 
Jumalan ystävät puhunut, 

Jotta vielä selvemmin ymmärtäisitte tämän, sanonpa lisäk
si, mitä tarkoitetaan Jumalan armolla, kuinka se tunnetaan 
ja kuinka sen toiminta ilmenee ihmisissä, joita se valistaa. 
Pyhän ·Hengen armo on valo, joka valaisee ihmisen. Tästä 
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Pyhittäjä 'l'ihon SadonskUalnen 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

82. Sinä näet, ettei ihminen, jolle 
on annettu hoitoon vieras omaisuus, 
ylpeile siitä, hän ei pidä itseään rik
kaana eikä kehu. sillä. Näin tulee me
netellä meidänkin, jos olemme Ju
malalta saaneet joitakin antimia. Me 
emme saa pitää niitä ominamme, vaan 
lainaksi saatuina. Me -emme saa aset
taa itseämme toisten yläpuolelle, vaan 
meidän on käytettävä ne Jumalan 
kunni?ksi, siUä ne ovat peräisin Hä
neltä. Meidän on käytettävä ne mei
dän omamme ja lähimmäistemme 
hyödyksi, sillä sitä varten ne ovat 

meille luovutettu. Tulkoon omaisuus, 
ymmärrys, viisaus y.m. hyödyksi 
meille ja lähimmäisillemme, ei mei
dän ylistykseksemrne, vaan Hänen 
kunniaksi ja kiitokseksi, jolta ne on 
saatu. Sillä Hän, joka on ne meille 
armossaan antanut, voi kiittämättö
myytemme vuoksi ne meiltä poiskin 
ottaa, ovathan ne Hänen. Silloin me 
totisesti tulemme tuntemaan, että 
olemme köyhät, puutteenalaiset, kur
jat, alastomat, ja ,ettei meillä synpä 
lukuunottamatta ole mitään omaam
me. 

puhutaan raamatun kaikissa kirjoissa. Niinpä Herran es1-1sa 
Daavid sanoo: "Sinun lakisi on minun jalkojeni lamppu ja 
valkeus minun teilläni, ja jollei Sinun lakisi olisi minua opet-. 
tanut, minä olisin menehtynyt nöyryytyksessäni". Toisin sa
noen -- Pyhän Hengen armo, joka on ilmaistu Jumalan laissa 
Herran käskyjen muodossa, on lamppu ja valo. Ellei sitä olis_i, 
niin mistä ottaisin itselleni valon kipinän kirkastamaan polku
ni elämän tiellä, jota vihollisteni pahansuopeus synkistää? 
Herra todellakin paljasti usein monille todistajille Pyhän Hen"'. 

gen armon ·vaikutuksen niissä ihmisissä, jotka Hän pyhitti ja 
joita Hengellään innoitti. Muistakaa Moosesta, jonka kasvoista 
loisti yliluonnollinen valo sen jälkeen kun h,än oli keskustellut 
Jumalan kanssa Siinain vuorella, niin etteivät ihmiset voineet 
katsella häneen. Hänen oli astuessaan kansan eteen pakko 
peittää kasvonsa. Muistakaa Herran kirkastumista Taaborin 
vuorella. Suuri valo ympröi Häntä ja "Hänen vaatteensa olivat 
valkoisemmat kuin lumi, ja Hänen opetuslapsensa lankesivat 
pelosta maahan". Kun sitten Mooses. ja Elias ilmestyivät Hä
nen kanssaan samassa· kirkkaudessa, niin, ·sanotaan .raamatus
sa, ,;pilvi peitti' heidät;' himmentääkseen opetuslasten silmät 
häikäistaneen kirkkauden. Näin Ki;i,ikkipyhtmmän Jumalan' 
Hengen armo ilmestyy sanoin · �µ�aamattoman,a vall{eutena 
kaikille, joille Jumala sen toiminnan ilmaisee. 

Jatkuu. 
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PIISPA ALEKSA.N'TERIN KOKOAMIA MURUJA 

Nykymaailmassa luetaan melko vä
hän Jumalan sanaa, sitä enemmän 
tarkkaillaan toisten ihmisten elämää. 
Kristityn tulisi olla jokapäiväisessä 
käyttäytymisessään Kristuksen kir
j-eenä, jota maailma lukee. 

*** 

VELJESVIE'STI 

Elämä on valmistautumista ikuisuut
ta varten, ja siinä isien opetukset 
ovat hyvänä ohjeena. Näin todettiin 
Lahden s•eurakunnassa 29--30. 1. 1974 
vietettyj,en Ortodoksisen Veljestön 
talvipäivi,en alussa. Vuosikokouksessa, 
joka pidettiin tässä yhteydessä, oli 
mukana 11 jäsentä. Valitettavasti ei 
kumpikaan esipaimen voinut olla mu
kana. K.p. arkkipiispa Paavali ja isä 
Erkki Piiroinen lähettivät talvipäivil
le tervehdyksensä. Vuosikokouksessa 
tehdyistä päätöksistä mainittakoon, 
että Ortodoksinen Veljestö osallistuen 
kesäkuussa Ortodoksisten Pappien Lii
ton toimesta Valamon luostariin jär
jestettäviin luentopäiviin viettää siel
lä samalla myöskin oman kokouksen
sa 30-vuotisjuhlan merkeissä.. Tämän 
lisäksi kokoonnutaan 1. 10. Jumalan
synnyttäjän suojeluspyhänä Lappeen
rannan seurakuntaan. 

Seuraavien talvipäivien vie.ttopai
kaksi esitettiin Kuopio, varalle Nur
mes. Kuluvana vuonna julkaistavaksi 
hyväksyttiin isä Alexander Schme
mannin kirja "For the Life of the 
World", jonka suomennos on jo teh-

Nöyrä rukous korvaa kafäen, mikä 
on heikkoa ihmisessä: heikon uskon, 
heikon uskollisuuden rakkaudessa. 
Nöyryys, oman avuttomuutensa tun
teminen; oman mitättömyytensä tun
teminen, oman taitamattomuutensa 
tunte�nen täyttää ihmisen ja Juma
lan välisen kuilun. 

ty. Hehkuva Hiillos ilmestyy entiseen 
tapaan 8 numerona. 

Veljestön johto jatkaa entisessä 
kokoonpanossaan. Myöskin jäsenmak
sut päätettiin pitää entisen suuruisi
na, 10 markkaa yksityisjäseniltä ja 15 
markkaa aviopuolisoilta. Siihen sisäl
tyy Hehkuvan Hiilloksen tilausmak
su.· Muilta se on ,ecfelleen vain 3 
markkaa. 

Pyhien ,esipaimenten Basileos Suu
ren, Gr.egorios Teologin ja Johannes 
Krysostomoksen muistolle vietettyjen 
jumalanpalvelusten lisäksi järjestet
tiin myöskin luentotilaisuus, jossa esi
telmöi isä Matti Sidoroff ja jo.ssa oli 
läsnä noin 50 seurakuntalaista. Luen
totilaisuuden jälkeen Lahden seura
kunta tarjosi kerhohuoneustossa teetä 
kaikille läsnäolleille. 
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