
HEHKU� 
LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENT ÅMISEKSI PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 2 33. vuosikerta 1976 

P. Gregorios Teologi (329-390)

KATOAVAT JA IKUISET ARVOT 

"Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä 

kerskatko väkevyydestänsä,älköön rikas rikkaudestansa" 

{Jer.9:23), älköön silloinkaan, jos hän on saavuttanut 

kaikkein suurimman viisauden, väkevyyden tai rikkauden 

määrän. Näihin Raamatun sanoihin minä lisään vielä sen, 

mikä on yhtäpitävä niiden kanssa:Älköön kerskatko kun

nioitusta nauttiva kunniastaan, terve terveydestään, 

kaunis kauneudestaan, nuorukainen nuoruudestaan, lyhy

esti sanottuna - älköön ylimielinen kerskatko mistään 

sellaisesta, mitä täällä pidetään arvossa, "vaan j6ka 

kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen 

ja tuntee Jumalan"(Jer. 9:24), että säälii kärsiviä ja 

varustaa itseään jollakin hyvällä tulevaa aikaa varten. 

Sillä täällä olevat hyvyydet kuluvat nopeasti ohi, ne 

annetaan vain hetkeksi ja niinkuin peliin käytettäviä 



kiviä niitä heitetään paikasta toiseen, ne siirtyvät 

välillä yksille, välillä toisille. Täällä ei voi mi

tään sanoa omakseen. Kaiken joko aika riistää meiltä, 

tai kateus ohjaa toisiin käsiin. Sitä vastoin sielun 
hyvyydet ovat kestävät ja lujat, ne eivät koskaan siir

ry tai joudu meiltä pois, eivätkä ne petä sen luotta
musta, joka on pannut toivonsa niihin. Mutta sekin, 

ettei yhtäkään täkäläisistä hyvyyksistä voi pitää var

mana ja lujana,tuntuu minusta erinomaiselta kuten myös 
kaikki muu,minkä harkitseva Taiteilija, Sa�a ja Viisa

us, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on tehnyt. Nämä 

näkyvät hyvyydet osoittautuvat epävakaisiksi ja saatta

vat meidät eräänlaiseen epävakaisuuteen, ne pyörivät 

ympärillämme tuulispäänä kohoten ylös ja painuen alas, 

loittonevat sekä pakenevat meitä ennenkuin ennätärnrne 

ne saavuttaa ja näin leikkivät kanssamme pettäen meitä. 

Eikö tämän tarkoituksena ole,kun me tämän epävakaisuu

den ja muuttuvaisuuden huomaamme, johtaa meitä sitä e

nemmin pyrkimään tulevan elämän tyyssijaan. Todella, 

mihin me joutuisimmekaan, jos maallinen onnemme olisi 

pysyvä, kun sen ollessa kestämätönkin me kiinnyrnme sii-

hen näin lujasti, kun sen pettävä mieluisuus ja viehä

tys pitää meitä orjina sellaisissa kahleissa, ettemme 

pysty kuvittelemaankaan mitään nykyistä parempaa ja y

levämpää, vaikka kuulemme ja uskomme, että meidät on 

luotu Jumalan kuvaksi, ja että taivaassa oleva Jumala 

vetää meidät tykönsä? 

Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? (Hoos. 14:10) Kuka 

päättää paeta pakenevia asioita? Kuka tarttuu siihen, 

mikä on ikuista? Kuka oppii pitämään nykyisiä ohimene

vinä ja tulevia aina läsnäolevina? Kuka tahtoo erottaa 
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tosiolevaisen siitä, mikä on näennäistä, tavoitellak

seen edellistä ja katsoakseen ylen jälkimmäistä? Kuka 

haluaa erottaa jäljennöksen tosiolevasta, vähäisen ma

jan ylhäällä olevasta kaupungista, yöpymispaikan vaki

naisesta asunnosta, pimeyden valosta, pohjattoman lie

jun pyhästä maaperästä, ruumiin hengestä, Jumalan tä
män maailman valtiaasta, kuoleman varjon iankaikkises

ta elämästä? Kuka haluaa nykyisin olevien avulla kank
kia tulevaisuuden arvoja, häviävällä rikkaudella katoa

mattoman, näkyvällä näkymättömän? Totisesti on autuas 

hän, joka nähden eron näissä erottaa sanan säilällä pa

rempana olevan pahemmasta. Hänellä on, kuten jumalal

linen Daavid eräässä kohdassa on sanonut: "mielessänsä 
pyhät matkat"(Ps. 84:6). Voimiensa mukaan paeten täs
tä murheen laaksosta hän etsii sitä, mikä on ylhäällä 

(Kol. 3:2), hän ristiinnaulitsee itsensä Kristuksen 

kanssa maailmalle ja yhdessä Kristuksen kanssa hän myös 

kohoaa periäkseen elämän. 

HEHKUVA HIILLOS esittäytyy nyt uudenlaisessa vaatimat
tomarnrnassa asussa. Näin tapahtuu siksi, että nainatus
kustannukset ovat kovasti nousseet. Tilausmaksut ti
�aush�nnan ollessa 10 mk, peittävät suunnilleen p�olet 
Julkaisukustannuksista. Viittaamme Veljesviestiin ja 
toivomme, että HH tällaisenakin auttaa lukijoitaan sy
ventymään elämän hengellisiin asioihin. 
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JOKA RAKASTAA POIKAANSA 

ENEMMÄN KUIN MINUA ... 

Tunnettu kilvoittelija, Filokalian ja lukuisien muitten 

kirkkoisien kääntäjä skeemaigumeni Paisij Velitshkovs

ki erosi nuoruudessaan kesken opintoja Kiovan Akatemi

asta vetäytyäkseen luostariin. Hänen äitinsä Irina, 

joka odotti, että poika ottaisi hoitaakseen edesmen

neitten isänsä ja veljensä jälkeen papinviran kotikau

pungissaan Pultavassa, järkyttyi tästä kovin. Hän suri 

ja itki menettämäänsä poikaa, lakkasi syömästä, _meneh

tyi ja oli jo mielenhäiriön partaalla toivoen itselleen 

kuolemaa. Hän alkoi nähdä näkyjä. Pahuuden vallat, 

pelottavat ja hirmuiset, olivat hyökkäämässä päälle uh

kaillen ja ahdistaen. Silloin hän alkoi ahkerasti lu

kea Akatistoa Kaikkeinpyhirnmälle Jumalansynnyttäjälle 

suojautuen näin vainoojiltaa, jotka tällöin eivät voi

neet häntä lähestyä. Eräänä hetkenä hän sitten näki 

Jumalan enkelin häikäisevänä astuvan ylhäältä alas hä

nen luokseen ja sanovan:"Kuinka sinä, älytön, käyttäy

dyt? Sen sijaan, että rakastaisit Herraa, Sinun Luojaa

si, koko sielustasi, koko sydämestäsi, sinä rakastat e

nemmän Hänen luomaansa poikaasi. Tämän järjettömän ja 

jumalattoman rakkautesi vuoksi aiot lopettaa itsesi 

nälkään. Näin sinä joudut ikuisen rangaistuksen alai

seksi. Tiedä, että pojastasi joka tapauksessa tulee 

munkki Jumalan armon myötävaikuttaessa. Sinunkin tuli

si seurata poikasi esimerkkiä ja kieltäytyä maailmasta 

ja kaikesta, mikä siinä on, ja ruveta nunnaksi, sillä 

sellainen on Jumalan tahto. Mutta jos tätä Hänen tah

toansa vastustat, niin minä luovutan sinut pahoille 

hengille, jotka jo odottavat sinua häväistäkseen sielu

si ja ruumiisi, jotta muutkin vanhemmat oppisivat, et-
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tei sovi rakastaa lapsiaan enemmän kuin Jumalaa." Sil

loin Irina huudahti: "Jos näin on Jumalan tahto, niin 

en sure enää poikaani." Niin pahat henget väistyivät 

ja enkeli iloiten kohosi taivaaseen. Kun Paisij kuuli 

tämän kertomuksen äidistään, hän pelästyi, että oli ai

heuttanut äidilleen näin suuren murheen. Mutta lohdu

tuksekseen hän sai tietää, että hänen äitinsä noudatti 

Jumalan kehotusta ja Juliana-nimisenä nunnana vietti 

vielä 10 vuotta eräässä luostarissa. 

(Skeemaigwneni Paisij Velitshkovskin elämäkerrasta) 

ERÄÄN VANHUKSEN ELÄMÄNOHJEET 

(Jatkoa) 

Huolehtikaa siitä, että rakkaus teissä enenee. Kenel

lä rakka tta on, hän kantaa itsessään J umalan. 

Silloin olet·e kaikkeen todella tyytyväinen, jos teil

lä on kärsivällisyyttä, nöyryyttä, alistuvaisuutta ja 

ra rakkautta. 

Kun jotakin pyydätte, niin pyytäkää sillä sitkeydellä, 

joka kananealaisella vaimolla oli. 
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Älkää moittien muistelko menneitä, muuten Herra Jumala

kin muistaa ja vaatii teiltä sen, minkä Hän,on jo anta

nut teille anteeksi. 

Voittakaa paha hyvyydellä. 

torjutuksi. 

Pahuudella ei pahaa saa 

Jos olette jollakin tavalla pahoittanut veljenne mie

len, niin tehkää jotain sellaista, että hän unohtaisi 

hänelle aiheutetun mielipahan. 

Vieraitten paheitten arvosteleminen on synti. Välttä

kää siis tuollaista synnillistä itsevarmuutta. 

Ennen kuin ryhdyttekään mihinkään tekoon, miettikää, ei

kö aikomanne teko ole Jumalan tahdon vastainen, eikö se 

ole turmiollinen sielullenne, eikö se aiheuta mielipa-

haa lähirnmäisillenne. Jos omatunto tiukan tutkimisen 

jälkeen ei soimaa teitä, niin saattakaa aikomanne teko 

täytäntöön, mutta jos se soimaa, niin pidättäytykää ai

keestanne. 
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Jos teissä vasten tahtoanne herää ynseys jotakin henki

löä kohtaan, koettakaa voittaa tämä synnillinen tunne. 

Pakottautukaa rukoilemaan näin: Pelasta, Herra, palveli

jasi (nimi) ja hänen pyhien rukouksiensa tähden anna 

rauha sydämelleni. Pakottautukaa osoittamaan henkilöl

le, jota ette suvaitse, kaikkea huomaavaisuutta ja pal

veluksia, niin Herra nähden teidän hyvät yrityksenne 

poistaa sydämestänne synnillisen nurjamielisyyden, vie

läpä täyttää rakkaudella henkilön, jota ette kärsinyt. 

Jos rukous ei tuota lohdutusta, vaikka hartaasti rukoi

lette, niin tietäkää, että teille valmistetaan jumalal

linen lohdutus, ja te saatte tyydytystä kohta harjoi

tuksenne jälkeen: Katso, kärsivällisyydessä odotin Her

raa ja Hän kuuli minua. 

Tehkää kaikki harkiten ja kiirehtimättä, niin tekonne 

tuottavat tuloksen. 

Kieltäytymättä omasta tahdostaan ei voi edes aloittaa 

pelastuksen tiellä kulkemista, saati sitten saavuttaa 

pelastusta. Anokaa siis Herralta, että Hän antaisi 

voimaa itsensäkieltämiseen. Se on 

tarpeen. 

(Lintulan luostarin kätköistä) 

pelastuksellernme 
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VELJESVIESTI 

ortodoksinen Veljestö kokoon
tui tänä vuonna perinteisille 
talvipäivilleen Turkuun 30-31. 
1.1976. Päivien yleisteemana 
oli "Liturgiajumalanpalvelus 
evankeliumin sanoman välittä
jänä." Tähän aiheeseen liit-'

tyvät esitelmät pitivät K.P. 
Arkkipiispa Paavali ja Metro
poliitta Johannes. 

Päiville oli kokoontunut suh
teellisen runsaasti osanotta
jia: yli kaksikymmentä jäsen
tä eri puolilta Suomea.Tilai
suuksiin osallistui myös run
saasti seurakuntaväkeä. · Per
jantai-iltana ehtoopalveluk
sen jälkeen oli seurakuntail
lassa väkeä salin täydeltä, 
noin 60 henkeä. Varsinaises
sa luentotilaisuudessa, joka 
pidettiin kirkossa lauantaina 
aamupalveluksen ja liturgian 
jälkeen, oli esipaimenia kuu
lemassa yli sata henkeä. Ark
kipiispa puhui Eukaristiasta 
uhrina ja Metropoliitta Johan
nes Liturgiapalveluksen ruko
usten teologiasta. 

Turun tiistaiseura huolehti 
siitä, että osanottajien ai
neellinen hyvinvointi oli tur
vattu. Se tariosi iltateetä, 
päiväkahvia ja-ruokaakin aina
kin pitkämatkalaisimmille. Ja 
seurakunta tarjosi liturgiaan 
osallistumisen jälkeen ateri-

an Ravintola Hospitzissa sekä 
Veljestön jäsenille että Ilo
mantsin seurakunnasta Turun 
Martin seurakunnan vieraaksi 
saapuneelle kuorolle. Turun 
ortodoksisen seurakunnan jär
jestämä vastaanotto oli koko
naisuudessaan lämmin. 

Vuosikokouksessa, joka pidet
tiin melkein heti kokoontumi -
sen aluksi, valittiin Veljes
tön johtajaksi edelleen isa 
Niilo Karjomaa. Johdon jäse
nyydestä oli erovuorossa ra
hastonhoitajana toiminutHilk
ka Sidoroff, jonka sijalle va
littiin Kyllikki Terho Turusta 
Muut johdon jäsenet ovat isä 
Erkki Piiroinen, varajohtaja, 
isä Matti Sidoroff, sihteeri, 
ja isä Heikki Makkonen,jäsen. 
Vuosikokouksessa päätettiin 
mm. korottaa HEHKUVAN HIILLOK
SEN tilaushinta 10 markkaan.
Jäsenmaksu kuitenkin jätettiin
edelleen 15 markaksi, ·aviopou
lisoilta 20 mk. Painatuskulu
jen nousu ori pakottanut miet
timään halvempia painornenetel
miä, ja niinpä päätettiin ru
veta käyttämään offset-paina
tusta, ja_siitähän tämä nume
ro on ensimmäinen näyte. Uu
den etusivukuvan on piirtänyt
taiteilija Petros Sasaki.

M. S.
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