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Pyhä piispa Tiihon Sadonski lainen: 

Vertauksia 

Vaikka meillä onkin kaksi sil
mää, emme silti voi samanaikai
sesti katsoa taivaaseen ja maa
han emmekä eteen ja taakse. Vie
lä vähemmän saatamme ainoalla 
sydämellämme kiintyä sekä Ju
malaan että luomakuntaan. 

* 

Varo panettelijaa, niinkuin va
rot tarttuvaa tautia sairastavaa, 
ettet itse sairastuisi ja joutuisi 
kadotukseen. 

* 

Imartelijalla on kielellään hu
najaa, mutta sydämessään sap
pea. Hän puhuu rauhasta, mutta 
tarttuu miekkaan. 

* 

Pahat henget taistelevat meitä 
vastaan käyttäen aseinaan meidän 
himojamme, ja niin paljon on 

heilllä aseita, kuin on himoja mei

dän ruumiis,sa,mme. Kristityn 
aseena on Jumalan sana ja ru
kous. Kristitty, jo'ka ei harrasta, 
rukousta ja Jumalan sanaa, on 
kuin taistelija ilman miekkaa. 
Niinkuin sotilaan on taistelussa 
käytettävä aseita, niin kristityn 
tulee aina olla aseistettuna Juma
lan sanan hengellisellä miekalla 
ja rukouksen aseelila. l3illä hänen 
on lakkaamatta taisteltava vihol
lisiansa vastaan. Siksi on sanot
tukin: "RukoHkaa lakkaamatta". 

* 

Niinkuin kasvava puu työntää 
juurensa yhä syvemmäl[e maa;han, 
niin myös kuta enemmän synnilli
nen teko kasvaa, sitä syvemmälle 
se laskee juurensa ihmisen sydä
meen. 

*



Vaeltajan kertomukset 
{Jatkoa) 

Minusta tuntui, kuin koko luon
to olisi rukotUut, ylistänyt Juma
lan kunniaa. Minä ymmärsin sil
loin, mitä Filokalia tarkoittaa 
"luomakunnan sanojen ymmärtä
misellä". Ja niin minä näin kiei-• 
non, millä tavoin voi keskustella 
Jumalan luotujen kans�a. 

Pitkään minä näin vaelsin. Vih
doin tulin niin autioon seutuun, 
etten kolmeen päivään kohdannut 
ainoatakaan kylää. Korppuni olin 
kuluttanut loppuun ja masentu
neena pelkäsin jo kuolevani näl
kään. Mutta niin pian kuin aloin 
sydämessäni rukoilla., masennus 
kaikkosi, ja alistuen kokonaan Ju
malan tahtoon tulin jällieen iloi
seksi ja. rauhoituin. Käveltyäni 
vielä jonkun matkaa suuren met
sän laidassa kUilkevaa tietä minä 
huomasin edessäni metsästä esiin 
juosseen· piihakoiran. Houkuttelin 
sen luokseni, ja se tuli hyväiltä
väksi. Minä ilostuin ja ajattelin: 
siinäpä onkin Jumalan armo 
varmaankin tässä metsässä on 
kairjaa laitumella ja tietenkin tä
mä on paimenen kesy koira tai 
ehkä on metsämies liikkeellä; oli
pa niin tai näin, mutta ainakin 
minä saatan pyytää vaikka vähän 
leipää, sillä jo toista vuorokautta 
olen syömättä, tai voinhan aina
kin tiedustella, millä suunnallfl. 
on lähin asumus. Kierreltyään 
ympärilläni ja huomattuaan, ettei 
minulla ollut sme mftään annet
tavana, koira juoksi taas metsään 
sitä kapeata polkua, jota oli tielae 
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,juossut. Minä läksin seuraamaan 
sitä. Kuljettuani pari.sataa syltä 
minä huomasin puitten lomitse, 
että koira meni luolaan, josta kat
soen se alkoi haukkua. Samassa 
paksun puun takaa tuli esille lai
ha, kalpea keski-ikäinen mi,es. 
Hän kysyi minulta, kuinka olin 
sinne 'joutunut. Minä vuorostani 
tiedustelin, mitä varten han oli 
siellä. Ja niin me aloimme ystä
vällisesti keskusteilla. Mies kutsui 
minut turvemajaansa ja ilmoitti 
olevansa metsänvartija ja vartioi
vansa metsää, joka oli myyty ha
kattavaksi. Hän tarjosi minulle 
leipää ja suolaa, ja meidän kesken 
suk.eutui seuraava keskustelu: 
"Olen sinulae kateellinen", minä 
sanoin, "kun saatat näin muka
vasti elää yksinäisyydessä ihmi
sistä eristäytyneenä, tarvitsemat
ta, kuten minun on pakko, kiertää 
paikasta toiseen ja kaikenkaltai
sen kansan s·eassa." "Jos vain 
tahdot", hän sanoi, "voinethan 
sinäkin asettua tänne asumaan. 
Katso, tuossa lähellä on entisen 
vartijan vanha turvemaja, ja 
vaikka se onkin osittain luhistu
nut, niin kyllä siinä kesäHä saat
taa asua. Passihan sinulla on. Lei
pä meille riittää, minulle näet tuo
daan sitä joka viikko kylästäm
me. Tuossa on pikku puro, joka 
ei koskaan kuivu. Minä itsekin, 
veliseni, jo kymmenen vuotta syön 
ainoastaan leipää ja juon vettä 
enkä nauti koskaan mitään muu
ta. Lisäksi on niin, että syksyllä 

Pyhittäjä Makarios Egyptiläinen: 

Sydämen varjelemisesta 
1. Miten kukaan voisi sanoa:

"Koska minä paastoan, vietän vael
tajan elämää, annan omaisuuteni 
pois, niin minä olen pyhä"? Voiko 
kukaan o_la pyhä ilman, että on 
puhdistanut s1sa1sen ihmisensä? 
Puhdistuminenhan ei ole yksinomaan 
pidättymistä pahoista teoista, vaan 
täydellisen puhtauden, omantunnon 

miesten vapauduttua omista töis
tään heitä saapuu tänne parisa
taa ja tämä metsä hakataan, jol
loin minäkin tulen olemaan täällä 
tarpeeton eikä sinunkaan anneta 
täällä asua." 

Kuultuani kaiken tämän minä 
ilostuin niin, että mieleni teki 
heittäytyä hälllen jalkoihinsa. En 
tietänyt, kuinka olisin kiittänyt 
Jumalaa tästä Hänen minul'le suo
mastaan· armosta. Sen,. mistä olin 
murehtinut ja mitä toivonut, olin 
näin odottamatta saanut. Syksy
myöhäiseen oli vielä yli neljä kuu
kautta, joten minä saatoin käyt
tää tämän ajan lukea:kseni hiljai
suudessa ja rauhassa tarkoin Fi
<lokaliaani oppiakseni ja saavut
taakseni lakkaamattoman sydä
men rukouksen. Niin minä siis ilo
mielin jäin toistaiseksi asumaan 
minulle osoitettuun majaan. Jou
duinpa enemmänkin keskustele
maan tämän minut suojiinsa ot
taneen yksinkertaisen veljen 
kanssa; hän alkoi kertoa minulle 
omasta elämästään ja ajatuksis
taan. (Jatkuu) 

puhtauden saavuttamista. Keskitä, 
ihlninen, ajaituksesi ja astu sisään 
synnin vankina ja orjana olevan 
mielesi luo ja tarkaste:e sen poh
jalla, ajatuksesi syvyyksissä, niin 
sanoakseni sielusi salaisimmissa kät
köissä matelevaa ja sinne pesiyty
nyttä käärmettä, joka on tappanut 
sinut satutettuaan sielusi tärkeim
mät aistit. Onhan sydämesi pohja
ton syvyys. r70s otat h6ngiltä tämän 
käärmeen, niin kehu puhtauttasi 
Jumalan edessä. Mutta ellet ole sitä 
tehnyt, niin avun tarpeessa olevan 
ja syntisen tavoin nöyrtyneenä ru
koile Jumalaa salassa olevan ihmi
sesi tähden. 

2. Totinen kuolema piilee sisäs
sä, sydämessä; ihminen on kuoleu
tunut sisällisesti. Jos siis joku on 
salassa siirtynyt kuolemasta elä

mään (Joh. 5: 24), niin hän toti

sesti elää iankaikkisesti eikä kuole. 
Jos kohta tällaisten ihmisten ruu
miit hajotetaankin ajaksi, niin ne 
pyhityksen saaneina nousevat ylös 

kunniassa. '81ksi pyhien kuolemaa 
nimitämmekin uneksi. 

3. Vastustajan kaikki ponnistuk
set kohdistuvat siihen, että se saisi 
johdetuksi mielemme muistamasta 
Jumalaa ja Jumalan rakkaudesta. 

Siihen hän ,käyttää maallisia houku
tuksia ja viettelee meidät tosi kau
niista siihen, mikä on kaunista vain 
näennäisesti, epätodellisesti. Niin jo
kaisen hyvän teon, minkä ihminen 
ehkä sattuu tekemään, paha henki 
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on valmis mustaamaan ja saastut

tamaan, yrittämällä sekoittaa käs

kyn täyttämiseen myös oman kyl

vönsä, ihmisen turhamaisuutta ja 

itseluuloa, niin ettei hyvä teko tuli

si tehdyksi ainoastaan Jumalan täh

den eikä yksinomaan hyvän harras

tamisesta. 

4. Niin;pä siis - mitä ja kuinka

on aloitettava meidän, jotka emme 

ole vielä koskaan astuneet sydä

meemme? Ulkopuolella seisten kol

kuttakaamme paastolla ja rukouk

sella, niinkuin Herra on käskenyt sa

noessaan: "Kolkuttakaa, niin teille 
avataan" (Matt. 7: 7). Sillä jos py

symme Herran sanassa, köyhyydes

sä, nöyryydenviisaudessa ja kaikissa 

muissa käskyjen vaatimissa hyveissä, 

päivin ja öin lyöden Herran hengel

liseen oveen, niin meille tulee mah

dolliseksi tavoittaa se, minkä etsim

me, koskapa jokainen, joka haluaa 

päästä pimeydestä, voi saavuttaa pe,. 

lastuksen tämän oven kautta. Sitä 

tietä hän löytää sielulleen vapauden 

ja käyttää hyväkseen sielunsa aivoi

tukset ja mahdollis_uuden tavata tai

vaallisen Kuninkaan, Kristuksen. 

5. Kun järki unohtaa hengellisen,

hurskaan murheen, niin se unohtaa 

myös käskyt. Tämän vuoksi aikoen 

kulkea eteenpäin se poikkeaakin ta

saiselta tieltä ja käy vääriä polkuja 

kohdaten niillä villipetoja. Ellemme 

keskeyttäisi rukouksessa ja toivos

sa olemisen aherrusta, emme jou

tuisi erehdyksille alttiiksi. Sillä sie

lun murheissa olevista Raamatussa 

sanotaan: "Jumala on uskollinen
hän ei salli teitä kiusattavan yli voi�
mienne" (1 Kor. 10: 13).

6. Niinkuin ruumiilliset silmät jo

kaukaa havaitsevat ohdakkeet ja 
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rotkot, niin kaukonäköinen ja nopea

älyinen järki huomaa ajoissa vastus

tajan juonet ja valmistelut ja va

roittaa sielua, toimien ikäänkuin sen 

silmänä. 

7._Paljon tarvitaan taistelua Ja nä

kymätöntä, salassa ta.pahtuvaa työ

tä aivoitusten koettelemiseen ja sii

hen, että sielumme turtuneet aistit 

pitkällisen opetuksen kautta harjaan-· 

tuisivat erottamaan hyvän pahasta
(Hebr. 5·: 14). Kohdistamalla mieli 

lakkaamatta Jumalaan on tehtävä 

eläviksi sielun nääntyneet jäsenet, 

koska mielemme on kutsuttu siihen, 

että se - kuten Paavali sanoo .:_ 

olisi aina yksi henki Herran kanssa
(1 Kor. 6: 17). Tätä salassa tapahtu

vaa taistelua ja Herran muistamis

ta, tätä työtä meidän on harrastet

tava päivin ja öin, jokaisen käskyn 

täyttämisen yhdeydessä, rukoilimme 

tai söimme, palvelimme, joimme tai 

teimmepä mitä tahansa, jotta jokai

nen hyvä yritys, johon käymme, 

tulisi suoritetuksi Jumalan kunniak

si. Sillä kaikki käskyjen kanssa so

pusoinnussa olevat tekomme tulevat 

pyhitetyiksi ja suoritetaan puhtau

dessa sen kautta, että me teemme 

ne muistaen lakkaamatta ,Jumalaa 

ja tuntien Häntä kohtaan pelkoa ja 

rakkautta; ja niin jää saastuttajan 

vaikutuksen ulkopuolelle se, mikä 

tehdään Jumalan käskyjen mukaan. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

To imitusku nta: 

Piispa Paa vali (vastaava) ja 

Aleksanteri K a s a -n k o. 
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