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Isien elämästä 

Abba Pafnutioksesta kerrottiin, 
ettei hän juonut viiniä. Ollessaan 

kerran matkalla hän joutui odot
tamatta rosvojoukon keskelle ja 
tapasi heidät juomasta. Joukon 
johtaja tunsi hänet ja tiesi ennes

tään, ettei hän juo viiniä. ,Mutta 
huomattuaan, miten nääntynyt 
vanhus oli, hän täytti maljan vii

nillä ja pitäen miekkaa kohotet

tuna sanoi hänelle: - Ellet juo, 

tapan sinut! 

Käsitettyään, että mies tahtoi 
täyttää .Jumalan tahdon, sekä ha

luten voittaa hänet hän otti mal

jan ja joi. 

Silloin rosvopäällikkö katui sa
noen: 

- Anna anteeksi, abba, että
loukkasin sinua. 

Mutta vanhus sanoi: 

- Uskon Jumalaani, että tämän
maljallisen tähden Hän on osoit

tava sinulle laupeutta sekä tässä 

että tulevassa ajassa. 
Rosvo päällikkö sanoi hänelle: 

- Uskon Jumalaan, enkä tästä

lähtien tule tekemään kenellekään 

pahaa. 

Ja niin vanhus voitti koko ros
vojoukon sillä, että Jumalan täh
den luopui omasta tahdostaan. 

-- 17:14. 

* 

Abba Hyperekhios sanoi: 

Vapauta lähimmäisesi hänen syn

neistään koettaen kaikin voi
min tehdä sen ilman soimaamista. 
Jumalahan ei torju luotaan sitä, 
joka kääntyy Hänen puoleensa. 

Vihan ja kavaluuden sana lähim
mäistäsi vastaan älköön asuko sy
dämessäsi, että sinä voisit uskal
luksella sanoa: "Anna meille mei
dän velkamme anteeksi, niinkuin 
mekin annamme anteeksi meidän 
velallisillemme" (Matt. 6:12). --

17:15. 



Vaeltajan kertomukset 
(Jatkoa) 

Olet myös oppinut käsittämään, 
· ettei lakkaaimatonta sisäistä ru

kousta, tuota taivaallista valoa,
saavuteta tämän maailman viisau
della eikä turhalla tiedonhalulla,
vaan käytännöllisen kokemuksen
kautta sydämen yksinkertaisuu
dessa ja hengen köyhyydessä.
Näin ollen ei ole mitään ihmetel
tävää siinä, ettet saanut selitystä
rukouksen olemuksesta etkä opas
tusta siihen, miten rukouksen lak
kaamattomuus on s_aavutettavissa.
Ja totta puhuen vaikka paljonkin
saarnataan rukouksesta ja monet
antavat teoksissaan siitä neuvoja,
niin heidän opetuksensa koskevat
lähinnä rukoukseen liittyviä seik
koja eikä itse asian olemusta, sil
lä heidän oppinsa perustuu enim-

Kellioissa eli kaksi veljeä, toi
nen oli vanhus ja toinen varsin 
nuori. Vanhus ehdotti nuorelle 
sanoen: 

- Eläkäämme yhdessä, veli.
Mutta fämä vastasi:
-- Minä olen syntinen enkä voi

elää kanssasi. 
Vanhus oli näet puhdasmielinen 

eikä voinut kuullakaan, että mun
killa olisi ollut haureellisia aja
tuksia. 

Ja veli jatkoi: 
- Anna minulle viikko aikaa ja

sitten keskustelkaamme. 
Viikon kuluttua vanhus tuli vel

jen luo, m1itta tämä tahtoen koe
tella häntä sanoi: 
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mäkseen JarJen näkemykseen, 
luonnollisen ymmärryksen oival
luksiin eikä käytännölliseen koke
mukseen. Niinpä eräs saattaa mai
niosti puhua rukouksen välttä
mättömyydestä, toinen sen voi
masta ja siunauksesta, kolmas 
täydelliseen rukoukseen johtavis
ta keinoista, nim. että rukous 
välttämättä vaatii uutteruutta, 
tarkkaavaisuutta, sydämen läm
poa, mielen puhtautta, sovintoa 
vihamiesten kanssa, nöyryyttä, 
sydämen murhetta yim. Mutta sii
tä, mitä rukous on ja kuinka op
pia rukoilemaan, - näihin kysy
myksiin, niin ensiarvoisen tarpeel
lisia· kuin ne ovatkin, nykyajan 
saarnaajat sangen harvoin anta
vat perusteellista selvitystä. Näin 

- Minä lankesin suureen kiu
saukseen tällä viikolla, abba. 
Mentyäni kylään suorittamaan 
minulle uskottua tehtävää minä 
lankesin siellä naisen kanssa. 

Vanhus sanoi siihen: 
- Kadutko sitä?
Veli sanoi: 
-- Kyllä kadun. 
Vanhus sanoi hänelle: 
-- Minä otan kantaakseni puo

let synnistäsi. 
Silloin veli lausui: 
-- Totisesti, me voimme elåä 

yhdessä. 
Ja niin he elivät yhdessä kuole

maansa saakka. - 17.17. 

on siksi, että ne ovat vaikeampia 
kuin edellä mainitut opetuksen 
aiheet ja vaativat salassa olevaa 
tietoa eikä yksin kouluviisautta. 
Ja mikä lisäksi on surkeinta: tyh
jä luonnonvarainen viisaus panee 
mittaamaan ihmismitalla sen, mi
kä Jumalan on. Niinpä monet 
opettavat rukouksesta väärin, he 
nim. kuvittelevat, että valmista
vat keinot ja kilvoitukset synnyt
tävät rukouksen, vaikka on päin
vastoin: rukous synnyttää kilvoi
tukset ja kaikki hyveet. Näin he 
pitävät väärin rukouksen seurauk
sia eli hedelmiä rukoukseen johta
vina välikappaleina ja siten alen
tavat rukouksen voimaa. Ja hei
dän opetuksensa on täysin py
hän Raamatun vastainen. Aposto
li Paavali antaa rukouksen suh
teen ohjeita seuraavin sanoin; 
"Minä kehoitan siis ennen kaik
kea anomaan . . . ." 1) Näillä 
sanoilla ja neuvona apostoli 
asettaa rukouksen kaiken muun 
asian edelle: kehoitan ennen kaik
kea anomaan. 

On paljon hyviä asioita, jotka 
kristitylle kuuluvat, mutta ru
kouksen tulee olla ennen kaikkea 
muuta, sillä ilman sitä ei voi !mi
kään muukaan hyvä toteutua. Il
man rukousta on mahdotonta löy
tää tietä Herran luo, käsittää to
tuutta, ristiinnaulita lihansa hi•• 
moineen ja haluineen sekä tulla 
sydämessään valaistuksi Kristuk
sen vaikeudella. Pelastavainen yh
teys Herran kanssa on saavutetta
vissa vain sitä edeltävän usein 
toistuvan rukouksen kautta. Sa-

l) 1 Tim. 2:1. 

non "usein toistuvan", sillä sekä 
rukouksen täydellisyys että kel
vollisuus eivät ole meidän omien 
mahdollisuuksiemme rajoissa, ku
ten pyhä apostoli Paavali sanoo
kin: "Me emme tiedä, mitä mei
dän pitää rukoileman, niinkuin ru
koilla tulisi" 1) Tästä johtuu, että 
meidän mahdollisuuksiemme va
rassa on vain rukouksen paljous, 
alinomaisuus, keinona rukouksel
liseen puhtauteen, joka taas on 
kaiken hengellisen hyvän äiti. 
"Tavoita äiti, niin hän synnyttää 
sinulle lapset", sanoo pyhä Isak 
Syyrialainen, ts. opi ensin saavut
tamaan rukous, niin helposti to
teutat kaikki hyveet. Juuri tämän 
epäselvästi tajuavat ja siksi siitä 
vähän puhuvat ne, joilla on niu
kalti omaa kokemusta ja tietoa 
pyhien isien mystillisestä opetuk� 
sesta. 

Näin keskustellen me huo•
maaimatta tulimme jo lähelle erak
kolaa, Haluamatta päästää tätä 
viisasta vanhusta ja tahtoen mitä 
pikilIIlmin saada toivomani seli
tyksen minä ehätin sanomaan hä-
nelle: 

- Kunnianarvoisa isä, olkaa hy
vä ja selittäkää minulle, mitä on 
lakkaamaton sisäinen rukous ja 
kuinka sen voi oppia. Minä huo
maan, että te tiedätte sen tarkoin 
ja kokemuksesta. 

Vanhus suhtautui pyyntööni 
rakkaudella ja pyysi minut luok
seen sanoen: 

- Tule nyt luokseni, niin annan
sinulle pyhien isien teoksen, jos
ta sinulle kyllä tarkoin selviää, 

1) Room. 8 :26.
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mitä on rukous ja miten voit Ju
malan avulla oppia rukoilemaan. 

Tultuamme vanhuksen kelliaan 
hän alkoi opettaa seuraavasti: 

- Lakkaamaton sisäinen Jee
suksen rukous on Jeesuksen Kris
tuksen jumalallisen nimen suulla, 
ymmärryksellä ja sydämellä Hä
nen ainaisen läsnäolonsa tunnossa 
tapahtuvaa lakkaamatonta, kos
kaan keskeytymätöntä avuksihuu
tamista ja Hänen armahduksensa 
anomista kaikissa toimissa, joka 
paikassa ja joka hetki ja jopa 
unessakin. Tämä rukous ilmais
taan sanoilla: "Herra, Jeesus 
Kristus, armahda minua!" Ja se, 
joka tottuu tähän avuksihuuta
miseen, tulee kokemaan suurta 
lohdutusta ja tarvetta toistaa tätä 
rukousta aina, niin ettei ilman si
tä voi enää ollakaan, ja rukous 
tulee kuin itsestään hänestä kum
puamaan. 

Käsitätkö nyt, mitä on lakkaa
maton rukous? 

- Käsitän hyvinkin, isäni. Ju
malan tähden opettakaa minua se 
saavuttamaan! huudahdin iloisena. 

- Siitä, miten oppia rukoile
maan, jatkoi vanhus, luemme nyt 
tästä kirjasta. Kirjan nimi on 
Filokalia. Se sisältää kahdenkym
menenviiden pyhän isän esittämän 
täydellisen ja yksityiskohtaisen 
opin lakkaamattomasta sisäisestä 
rukouksesta ja on niin ylevä ja 
hyödyllinen, että sitä pidetään si
sa1sen hengellisen elämän tär
keimpänä ja ensisijaisena ohje
kirjana, ja se, pyhittäjä Nikefo
roksen sanonnan mukaan, "joh-· 
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dattaa pelastukseen ilman vaivan
näköä ja hienvuodatusta." 

- Onko se siis korkeampi ja
pyhempi Raamattua? kysyin. 

- Ei se ole Raamattua kor
keampi eikä pyhempi, mutta se 
tekee ilmeisen selväksi sen, mikä 
sisältyy pyhään Raamattuun sa
lattuna eikä ole helposti käsitet
tävissä ymmärryksemme rajoit
tuneisuuden vuoksi. 1Selitän tä
män esimerkillä: Aurinkohan on 
mitä suurin, kirkkain ja oivalli
sin valonlähde. Mutta sinä et voi 
katsoa siihen ja tarkastella sitä 
suojattomin silmin. Tarvitaan tiet
ty, aurinkoa miljoonia kertoja pie
nempi himmeä lasi, että sinä voi
sit sen läpi tarkastella tuota lois
tavaa valojen kuningasta, ihailla 
sitä ja kohdata sen polttavat sä
teet. Niin on myös pyhä sana kuin 
kirkas aurinko ja Filokalia - tuo 
tarpeellinen lasi. ( Jatkuu.) 

Hehkuvan Hiilloksen 

tilausmaksu on tänäkin vuonna 
150 mk, mikä pyydetään suoritta
maan postisiirtotilille 77378 (!Hä
meenlinna, Peltokatu 11) viimeis
tään silloin, kun lehden taholta 
lähetetään tilillepanokortti. Vel
jestön jäseniltä peritään samassa 
yhteydessä myös vuosimaksu. 
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