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Vanhuksen kirje 
KRISTUKSESSA RAKKAIN! 

Olen saanut Sinun kirjeesi. Sinä 
pyydät m�nua kirjoittamaan Sli:.. 
nulle jotain, josta olisi Sinulle 
hengellistä hyötyä. Sellaisista 
asioista olisi parempi keskustella 
henkilökohtaisesti, sillä kirjeessä 
on vaikea niitä selvittää. Kuuliai
suudesta kuitenkin kirjoitan, mitä 
J.umala panee sydämeeni. Hengel
linen elämä on verrattavissa puu
hun: ruumiillinen kilvoitus vastaa
lehtiä, mutta hengellinen, sisälli
nen työskentely hedelmää. Raa
mattu sanoo: "Jokainen puu, joka
ei tee hyvää hedelmää, hakataan
pois ja heitetään tuleen." Tieten
kin ruumiillinen työ on tarpeelli
nen, sillä mnan sitä ei ole hedel
määkään, mutta tiedä, että kaikki
ruumiillinen työ on vain apukeino,
mutta ei itse hyve. Monet ovat pal
jonkin työtä tehneet, mutta he
delmiä eivät ole saaneet, sillä hei-

dän työnsä on ollut ulkonaista, sel
laista, joka tappaa hengen ja jolle 
ovat kuvaavia kiellot: "Älä tar
tu!" "Älä maista!" '' Älä kosketa!" 
Pyhä Johannes Klimakos sanoo: 
''Kovin on turmeltunut nykyinen 
polvi ja on läpeensä ylpeä ja ulko
kultainen. Ruumiillista kilvoitusta 
se, muinaisten isiemme esimerkin 
mukaan, ehkä vielä osoittaakin, 
mutta heidän omistannia armolah
joja se ei saavuta. Kuitenkin, niin 
luulen, ihmisluonto ei ole koskaan 
ollut niin armolahjojen tarpeessa 
kuin nykyään, mutta syystä me 
olemme niitä vailla, sillä ei työn 
määrän vaan yksinkertaisuuden ja 
nöyryyden mukaan Jumala ilmai
see itsensä ihmiselle." Pyhä Isak 
Syyrialainen sanoo : "Jos sma 
näet vaivaa kehittyäksesi jossakin 
ihanassa hyveessä, mutta et huo� 
maa siinä edistystä tai hedelmää, 
niin älä ihmettele, sillä Herra an-
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Vaeltajan kertomukset 
(Jatkoa) 

Niin olin minä jalleen yksin. 
Vihdoin kesäkin päättyi ja kasvi
maan sato korjattiin. Minä jäin 
asunnottomaksi. Talonpoika antoi 
minulle lopputilin, vahdin palkak
si kaksi hopearuplaa ja laittoi 
reppuni täyteen korppuja matka
evääksi, ja niin minä läksin jäl- · 
leen kiertämään paikkakuntia. 
Mutta minä en enää kulkenut ku
ten ennen puutetta kärsien, sillä 
Jeesuksen Kristuksen nimen lau
suminen tuotti minulle iloa mat
kalla ja kaikki ihmiset suhtautui
vat minuun paremmin, ikäänkuin 
kaikki olisivat alkaneet minua ra
kastaa. 

Kerran minä aloin miettiä, mi
hin olisin käyttänyt kasvitarhan 
vahtimisesta saamani rahat; - ja 
tarvitsinko minä niitä lainkaan. 
Vanhusta ei enää ollut, eikä siis 
kukaan voinut minua opettaa. 0s
tanpa siis itselleni Filokalian ja 
alan sen mukaan opetella sisäistä 
rukousta. Tein ristinmerkin ja ru
kous huulilla jatkoin kulkemista
ni. Näin tulin erääseen lääninkau
punkiin ja aloin kaupoista kysellä 
Filokaliaa. Eräästä paikasta löy
sin, mutta siitä pyydettiin kolme 
ruplaa, kun taas minulla oli vain 
kaksi. Alo,in tinkiä, mutta kaup
pias ei suostunut halventamaan, 
vaan sanoi: - Mene tuon kirkon 
luo ja kysy kirkonisännöitlsijää, 
hänellä on tällainen vanha kirja, 
ehkäpä hän myy sen sinulle kah
desta ruplasta. Minä menin ja to
dellakin ostin Filokalian kahdesta 
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ruplasta, hyvin vanhan ja kulu
neen, mutta minä ilostuin siitä. 
Joten kuten sain sen korjatuksi, 
ompelin kankaasta kannet ja panin 
kirjan reppuuni yhteen Raamat
tuni kera. 

Niin minä nyt vaellan ja lak
kaamatta lausun Jeesuksen ru
kousta, joka on minulle kallisar
voisinta ja suloisinta maailmassa. 
Kuljen joskus seitsemänkymmen
tä tai enE1mmänkin virstaa päivit
täin, enkä tunne kulkevani, tun
nen ainoastaan lukevani rukousb. 
Kun kylmyys minua ahdistaa, mi
nä alan sitä ahkerammin laus:rn. 
rukousta ja niin pian kokonaan 
lämpenen. Jos milloin nälkä alka;1 
minua kiusata, alan sitä useammin 
avuksihuutaa Jeesuksen Kristuk
sen nimeä ja niin unohdan nälkä
ni. Milloin sairastun ja alan tun
tea särkyä selässäni ja jaloissani, 
ryhdyn tarkkaamaan rukoustani, 
ja niin en tunne kipua, Jos joku 
sattuu minua loukkaamaan, niin 
riittää, että vain palautan mielee
ni, kuinka ihana on Jeesuksen ru
kous, ja samassa loukkaantumi
nen ja viha on poissa ja minä 
unohdan kaiken. Minä olen tullut 
kuin vähä.mieliseksi: ei minulla 
ole mistään huolta, ei minua mi
kään kiinnosta, en haluaisi katsoa 
mihinkään turhaan touhuiluun, 
vaan tahtoisin olla aina yksin hil
jaisuudessa. Vain yhtä minä tot
tumukseni mukaan halajan, nim. 
rukoilla lakkaamatta, ja kun niin 
teen, on minulla ilo. Jumala tie-

Valamön isien elämästä 

/Valamon luostarin paterikonin käsikirjoituksesta) 

Vanhus Antippa eli 17 vuotta Va
lamon Kaikkien pyhien skiitassa, 
viettäen askeettista rukouskilvoi
tuselämää. Hänen keljassaan suorit
tamansa jokapäiväinen rukoussään
tö alkoi klo 12 · yöllä ja jatkui aina 
klo 12-een päivällä. 

Kun vanhus Anti.ppa sairastui, ja 
hänen kuolinhetkensä lähestyi, kävi 
luostarin ja skiitan veljestö terveh
timässä häntä ja jättämässä hänelle 
jäähyväiset. Tuli myös skiitan isän
tä, munkki isä Feofil ja lohduttaak
seen sairasta ja kokien tehdä hänet 
iloiseksi sanoi hänelle, ettei hän toki 
vielä kohtakaan kuole, vaan para
nee ja tulee elämään täysin t!;el!'
veenä. 

'1',Mitä sinä oikein puhut, isä 
Fheofil", torjui kuoleva vanhus va-

tää, kuinka on minun laitani- Tie
tenkin kaikki tuo on tunnepohjais
ta eli kuten vanhusvainaja selitti, 
luonnollista harjaantumisen tu
losta, mutta en uskalla kiirehtiä 
ryhtyäkseni harjoittelemaan hen
gellisen, sisällisen sydämen ru
kouksen oppimista, sillä katson 
olevani sellaiseen kelvoton ja tai
tamaton. Odotan siihen J 11malan 
tahdon määräämää hetkeä, luot
taen vanhusvainajani esirukouk
seen. Niin ollen vaikka en olekaan 
saavuttanut sydämessä lakkaa
matta itsetoimivaa hengellistä ru
kousta, niin, Luojan kiitos,. minä 
selvästi ymmärrän, mitä merkit
see kuulemani epistolan sanonta: 
"R ukoilkaa takkaama tta." 

kavasti, "turhaan sinä toivot minun 
paranemistani. Vähänkö olen jo elä
nyt tässä maailmassa ja Jumalan 
avulla kärsinyt murhetta, onnetto
muuksia ja tauteja? Ei, kyllä olen 
jo tarpeeksi eläriyt ja minä haluan 
kuolla; on jo aikakin minun päästä 
tästä elämästä ja niin Jumalan ar
mosta saavuttaa rauha ja saada 
olla Kristuksen kanssa eroamatta 
iankaikkisesti. Älä toivo äläkä ru
koile Jumalalla minulle paranemista, 
Rillä aikani on tullut lähteä isieni 
luo." Näin hengessään levollisena 
päätti isä Antippa viimeisen keskus-
telunsa. Rauhallisesti 
Herrassa tammikuun 
1882. 

hän kuoli 
10 päivänä 

Isä Antippa oli ankara paastooja. 
Niinpä suuren paaston ensimmäi
se:lä viikolla hän ei lainkaan nautti
nut ruokaa ennenkuin lauantaina oli 
osallistunut Herran pyhästä Ehtool
lisesta. 

(Jatkuu seur. no:ssa) 

VANHUKSEN KIRJE 

,Jatkoa 1. sivulta 

taa lahjojaan ei työn, vaan nöy
ryyden ansiosta." Pappis[tllarttyy
ri Maksimos sanoo: "Määrää ruu
miillesi vähäinen kilvoitusharjoi
tus, mutta kaikki ponnistuksesi 
kohdista sisällisen kilvoituksen 
harjoittamiseen." Pyhä Barsono
fios sanoo: "Jos mielen sisällinen 
työ Jumalassa ei auta ihmistä,' 
niin turhaa on hänen ulkonainen 
kilvoittelunsa." Pyhä Antonios 
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kertoo: "Istuessani kerran eraan 
abban luona tuli muuan neito ja 
:nnoi vanhukselle: "Abba, minä 
vietän elämäni paastoten, syön 
vain kerran viikossa ja joka päivä 
tutkin Vanhaa ja Uutta T'esta
menttia''. Vanhus kysyi häneltä: 
"Onko niukkuus tullut sinulle sa
man arvoiseksi kuin yltäkylläi
syys?" Hän vastasi: "Ei, abba." 

Ovatko vihollisesi sinulle samaa 
kuin ystäväsi?" Neito vastasi: 
"Eivät." Silloin sanoi tuo viisas 
vanhus: "Mene ja aherra, sillä sinä 
et vielä omista mitään." Raskas 
oli tuon neidon kilvoitus: hän söi 
vain kerran viikossa eikä silloin
kaan mitään herkkuja, mutta sit
tenkin sai kuulla kokeneelta van
hukselta: "1Si11ä et mitään omista." 
Myös pyhää Raamattua hän oli 
tutkinut, mutta ei ollut ymmärtä
nyt sen opetuksen ydintä. Koko 
hänen hurskautensa oli näin ollen 
puhtaasti ulkonaista ja siksi hen
gellisiä hedelmiä hän ei ollutkaan 
saavuttanut. Niinhän myös ne vii
si tyhmää neitsyttä, jotka olivat 
neitsyyden ihmeellisen kilvoituk
sen kestäneet, hengen hedelmiä 
omaamattomina jäivät taivaalli
sen majan ovien ulkopuolelle. 

Hengellinen elämä on todella 
tieteitten tiede. se vaatii hengellis
tä harkintaa, mutta harkinta taas 
syntyy nöyryydestä. Egyptiläiset 
vanhukset kats�ivat, että se hyve, 
joka tuli ilmi, ei enää ollut hyve, 
vaan synti: niin suuresti he pelkä
sivät kunnianhimoa. !Pyhä arkki
pfä;pa Theofilos vieraili kerran 
Nitrean vuorella ja hänen luok
sensa tuli vuoren abba. Arkkipiis
pa kysyi häneltä: "Mikä hyve on 

sinun koke,muksesi mukaan munk
kikilvoituksen tiellä suurin?" 
Vanhus vastasi: "Kuuliaisuus ja 
alituinen itsesyytös-" Arkkipiispa 
sanoi: "Totisesti muuta tietä ei 
ole." Kuinka suuret ovatkaan nä
mä hyveet sille, joka ne omaksuu: 
hän on rauhallinen ja iloinen. He
delmät ovat lohdullisia, mutta ne 
vaativat suuria ponnistuksia. Py
hät isät vertaavat niitä marttyy
riuteen. Anna veresi. niin saat 
hengen, sillä näistä hyveistä syn
tyy nöyryys, himottomuus ja jopa 
selvänäköisyyskin. Älä ihmettele. 
se on totinen tosi. Huomautan vie
lä seuraavasta: huolettomuudes
samme me itse emme noudata käs
kyjä, mutta toisilta vaadimme nii
den täyttämistä. Ne näemme ri
kan lähimmäisemme silmässä, 
mutta emme huomaa malkaa 
omassa silmässämme. Voi sielum
me sokeutta! Herra, anna minun 
nähdä minun rikokseni, anna, et
ten minä veljeäni tuomitsisi . . . 
näin rukoili pyhä Efraim Syyria
lainen. Ja vielä eräs asia : niihin 
synteihin, joista joku toista tuo
mitsee, hän itse välttä;,mättä lan
keaa. Eikä toisin voi ollakaan. 

Tähän lopetan. Toivon, että Te 
tulette käymään luostarissa ja et
tä sillolin me voimme keskustella. 
Rukoilen Teille Jumalan siu
nausta. 

Valamon luostarin vanhus 
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