
HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

1\1 :o• 4 13. VUOSIKERTA 1955 

,,Siunaa oi Herra, hyvyydelläsi 

nyt alkavan vuoden kierto,, 

ISlEN ELÄMÄSTÄ 
Kaksi vanhusta eli yhdessä eivät

kä he koskaan olleet riidelleet. Ker
ran sanoi toinen heistä: 

- Riidelkäämme mekin kerran
kuten muut ihmiset. 

Toinen sanoi: 

--- En tiedä, millaista on riidellä. 

Ensiksi mainittu sanoi tähän: 

•- Katso, minä asetan tähän kes
kellemme tiilen ja sanon: se on mi
nun, mutta sinä sanot: ei, se on mi
nun. Sillä tavoin pääsemme alkuun. 

Niin he tekivätkin. Ja toinen sa-
noi: 

- •Tämä on minun.

Mutta toinen sanoi:
- Ei ole, se on minun.
Mutta ensiksi mainittu sanoi:

--Niin, niin, se on sinun, ota se 
ja mene. 

Ja niin he erosivat oppimatta rii-
telemään. 17:26. 

Veli kysyi vanhukselta . neuvoa 
sanoen: 

Jos näen sellaisen veljen tulevan, 
jonka jostakin lankeemuksesta olen 
kuullut, niin en saa taivutettua it
seäni pyytämään häntä kelliaani; 
sen sijaan jos näen hyvän veljen, 
niin mielelläni otan hänet vastaan. 

Vanhus sanoi hänelle: 
- Jos hyvälle veljeile teet jotain

hyvää, niin kaksin verroin hyvää 
olet velvollinen tekemään toiselle 
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Vanhuksen kirje 
On hyvä, että harrastat Jeesuk-• 

sen rukousta. Pyhät isät nimittä
vät rukousta hyveitten kuningatta
reksi, sillä se vetää puoleensa 
muitakin hyveitä. Mutta ylevyy
tensä maaran mukaan se vaatii 
myös suurta vaivannäköä. Pyhit
täjä Agathon sanoo: '•'Viimeiseen 
hengenvetoon saakka rukoukseen 
kytkeytyy raskaan taistelun vai
va.'' 

Sinä suoritat 100 rukousta 
aamuisin ja iltaisin, ja se on si
nulle sopiva, määrä, kunhan koe
tat rukoilla · tarkaavaisena. Älä 
siitä hämmenny, että sydämessäsi 
on kylmyyttä, pakota itseäsi ru
koukseen siitä huolimatta. Pidä 
huomiosi keskitettynä, kuten olen 
neuvonut, rinnan yläosassa. Työs
sä ollessasi koeta mielessäsi ol
la Jumalan 1edeötsä seisovan ta
voin, ts. koeta aina muistaa, että 
Hän on läsnä. Jos tunnet, että 
psalmit ja akatistosveisut enem
män liikuttavat sydäntäsi, niin Iti.e· 
niitä, sikäli kuin on aikaa. 

Lakkaamatonta sydämessä toi
mivaa rt1kousta, jota kohti pyrit, 
emme tohdi Jumalalta pyytää, -
sellaisen rukouksen omaavat vain 
aniha:rivat, tuskin yksi tuhannesta, 
kuten ·pyhä ·Jsak: Syyrialainen on 
sanonut, ja sellainen hengellinen 
aste saavutetaan. Jumalan armos
ta syvän nöyryyden ansiosta. Älä 
pyri sydämen lämpöön, -- se tulee 
ilman meidän tavoitteluamme ja 
odotustamme; meidän puoleltam
me _rukouksessa on tarpeen vai
vannäkö, kun taas rukouksessa 
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edistyminen riippuu armosta. Hen
gellisessä elämässä hyppäykset ti
lasta toiseen eivät ole paikallaan, 
vaan tarvitaan kärsivällisyyttä ja 
asteettaisuutta. Sinä olet vielä se
kä ruumiillisesti että hengellisesti 
nuori. Pyhä Johannes Klimakos 
kirjoittaa: :,, Aukais,e vasta-alka-, 
jan sielu, niin löydät siitä väärän 
pyrkimyksen lakkaamatton:ia.an 

. rukoukseen, ainaiseen kuoleman
muistoon ja täydelliseen vihatto
muuteen, -- mutta tällainen oloti
la kuuluu vain täydellisille.'' Ru
kouksen tunnusmerkkinä on. sydä
men murtumisessa ja siinä, että 
tunnustaa itsensä mitättömäksi ja 
huutaa Herran puoleen: "Herra, 
Jeesus Kristus, Jumalan Poika, 
armahda minua syntistä" -- ta
hi muilla sanoilla, kuten sinulle 
parhaiten sopii. 

Sinä sanot, ettet tahdo tehdä 
syntiä, ja kuitenkin rikot ras
kaasti. Mitä tehdä ? - Illm,isiä me 
olemme, ruumiissa elämme ja pa
hojen . henkien kiusaamina. · Älä 
vapise äläkä joudu epätoivoon, 
kun horjahdat jossakin. hyveessä. 
Nouse, oikaise itsesi j::\. lähde jäl
leen eteenpäin. Tiedä, ettei hy
veissä pysyminen riipu meistä, 
vaan Jumalan armovoimasta. Ole 
nöyrä äläkä luota itseesi ennen 
kuin olet ruumisarkussa. Älä tuo
mitse toisia missään suhteessa. 
Se, joka toista jostakin tuomitsee, 
itsekin lankeaa samaan syntiin, 
näin aina tapahtuu. 

Valamon. luostarin vanhus. 

Autuaan Simeonin, T essalonikan arkkipiispan, -

vastauksia erilaisiin kysymyksiin 

Kysy mys: Onko otettava 
vastaan synnintunnustukselle sel
lainen, joka jatkaa synninteko
aan, ja mitä hyötyä on sellaisen 
synnintunnustuksesta? 

Va s t a u s: Se, joka ei lakkaa 
syntiä tekemästä, tekee hyvin 
katuessaan Jumalan edessä ja ri
pittäytyessään hengellisen isänsä 
edessä: tämä näet on katumuksen 
alkua. Syntejänsä tunnustamalla 
ja itseänsä ·syyttämällä hän saa
vuttaa myös täydellisen kat-umuk
sen: hänhän ei menetä toivoaan, 
syyttää · itseänsä, :kuuntelee oh• 
jeita ja katumusrukouksia, ja sel
laista Jumala ei jätä katumatto
muuden tilaan. 

K y s ym y s: Miksi pahoille 
hengille ei ole annettu katumusta 
ja kääntymystä, vaan yksin ihmi

sille? 
V a s t a u s: Pahat henget- eli 

langennut järjellinen enkelluonto 
ei voi tulla kääntymykseen sen 
vuoksi, ettei. se langennut jonkun 
toisen viettelemänä ja pettämänä 
eikä tietämättömänä paremmasta, 
vaan omasta pahasta aivoitukses.
taan, jota se yhä jatkaa tullen 
yhä pahemmaksi. Jos olisi mah
dollista ja Jumalan vanhurskau
den kanssa sopusoinnussa pahojen 
henkien katua, niin rakkaudessa 
ylenpalttinen Jumala ei luonnolli
sestikaan kieltäisi heiltä sitä. 
Mutta se on mahdottomuus, ja·ne, 
jotka väittävät päinvastaista, 
joutuvat itse pahojen henkien ek-

syttämiksi ja niin Origeneksen ta
voin tunnustavat kärsimykset 
ajassa äärellisiksi tai pilkkaavat 
Jumalaa. Pahat henget eivät siis 
nouse lankeemuksestaan, koska he 
itse halusivat pahaa ja koska on
nettomanJankeemuksenja pahassa 
piintymisen syynä ei heillä ollut 
ruumiin verhoa, vaan oma vapaa 
valinta; syynä eivät voineet olla 
ruumiilliset tarpeet, sillä hehän 
ovat aineettomia olentoja eivätkä 
kaipaa mitään ruumiillista. Me 
taas, tarpeitten raskauttamat. 
olemme noitten samojen henkien 
viettelemät ja ruoan käyttämisen 
tarpeen omaavina nauttimisen ha
lun eksyttämät. Ja siitä hetkestä 
lähtien, jolloin meidät tuomittiin 
kuolemalla kuolemaan, me vielä 
suuremmassa määrin olemme 
avun tarpeessa, sillä me teemme 
paljon syntiä kuoleman pelosta 
huolimatta, kuten myös jumali
nen apostoli sanoo: "Että Hän va
pauttaisi kaikki ne, jotka kuole
man pelosta kautta k<;>ko eämänsä 
olivat olleet orjuuden alaisia'' 
(Hebr. 2:15), - ja lisää: "Sillä ei 
Hän ota huomaansa enkeleitä, 
vaan Aabrahamin siemenen Hän 
ottaa huomaansa" · (- 2:16). 
Näin ollen Jumala on oikeuden
mukaisesti antanut täällä katu
muksen meille eikä enkeleille. Siel
lä taas ei tule olemaan katumusta 
vaan palkkio teoista: tämä aika 
on toiminnan ja tuleva palkkion 
aikaa. 
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ISIEN ELÄMÄSTÄ 
(Jatkoa siv. 49') 

veljelle, sillä
( 

hän .on heikko. 17: 
26. 

Veli kysyi vanhukselta sanoen: 
Miten ihminen voi saavuttaa 

lahjan rakastaa J1.1malaa? 
Vanhus vastasi: 
- Kun joku näkee veljensä teke

vän syntiä ja huutaa hänen tähten
sä Jumalan puoleen, silloin hänelle 
kirkastuu, kuinka tulee Jumalaa ra
kastaa. -- 17:29. 

Vanhus 
hyvästä 
rakkaus. 

sanoi: 
se, mikä 

Hankkikaamme 
on paras, nim. 

Paastoaminen ei ole mitään, val� 
.vominen ei ole mitä.än, vaivännäkö 
ei ole mitään, jos rakka-us puuttuu, 
sillä kirjoitettu on: "Jumala on rak
kaus" n Joli. 4:8). - 17:30·. 

* 

Muuan vanhuksista puhui pitkävi-
haisUudesta: Olla täydellisesti mie
leltään järkl(ymättä tai tuottamatta 
murhetta kenellekään tai loukkaan
-tumatta kehenkään kuuluu enkeleil
le. .Sen sijaan pahastua ja pian so
pia veljen kanssa on hyvän kilvoit
telijan asiana. Mutta jos joku pitää 
mielessään loukkauksen tai vihan 
kokonaisen päivän·, niin tällainen ta
pa on jo saatanallinen . .Sellainen näet 
tulee siten pahojen henkien veljek
si ja saatanan ystäväksi. Hän ei voi 
saada Juma1afta syntien anteeksi
antoa siihen saakka, kunnes on itse 
antanut veljelleen anteeksi.· T7: 
34. 

HEHKUVA HIILLOS 

toivottaa 

kaikille lukijoilleen 

Siunattua Uutta Vuotta 

.VELJESVIESTl 

Ortodoksisen Veljestön vuosiko
kous pidetään Viinijärven pappilas
sa alkaen tammikuun 8 p:nä klo 1'3. 
Isä Elias on toivottanut veljestön 
jäsenet tervetulleiksi kotiinsa. Oh
jelmaan kuuluvat myös jumalanpal
velukset Viinijärven kirkossa. Esi" 
telmiä ja alustuksia pyydetään va
raamaan. 

* 

Isät sanoivat, että jokaisen tu
lee pitää lähimmäisen tilaa omanaan, 
myötäkärsiä tai iloita hänen kans
saan eläen niin, kuin olisi yhteinen 
ruumis, josta huolehtia murheen koh
datessa, kuten kirjoitettu on: "Me 
olemme yksi ruumis Kristuksessa" 
sekä: "Uskovaisten suuressa jou
kossa oli yksi sydän ja yksi sielu" 
(Ap.t. 4: ,312). - lrl': 35. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö ry. 

Toimituskunta: 
Piispa P aava 1 i (va,staava) ja 

Aleksanteri K a s a n ko. 
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Oy. Kuopion Kansa.Jlinen Kirjapaino. 
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