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Kristus syntyy kiittälRää !

Pyhä Tiihon Sadonskilainen: 

Vertauksia 

Me näemme, että vatsa on kyl
tymätön: aina se vaatii ruokaa 
eikä voi olla ilman sitä. Tänään· 
se on saanut kyllikseen, mutta 
huomenna jo vaatii [isää. Sellai
nen on myös ylellisyys. Se on kuin 
vatsa, joka ahnehtii kaikkea. Ylel
li.syys aina vaatii eikä tyydy mi
hinkään. 

* 

Lähteen vesi on kirkasta, mut
ta sen pohjalla on mutaa. Niin 
myös ihmissydämen syvyyksistä 
löytyy kaikenlaista saastaa: pa
halle haisevana mutana siellä on 
ylpeyttä ja itsetietoisuutta, ra
hanhimoa, vihaa, kateutta, lföan
himoa ja monenlaista muuta pa
huutta. Lähteen pohjassa oleva 
lika tulee näkyviin, kun sauvalla 

tai jollakin muulla sitä hämmen
tää, ja silloin samenee myös kaik
ki vesi lähteessä. Samoin tuntee 
kiusausten ja viettelysten väli
tyksellä sydämen syvyyksissä ole
van himojen saastan ja pahan· 
mielenlaadun. 

* 

Sydän on kuin astia. Astiaan, 
joka on täynnä vettä tai jotakin 
muuta, ei voi enää panna mitään. 
Tyhjä astia taas on varsin sove
[ias täytettäväksi. Kun siis tah
dotaan kaataa astiaan jotakin, 
niin se sitä ennen tyhjennetään. 
Niin myös sydän, jos se on vapaa 
maallisista ja ruumiillisista ha
luista, ottaa hyvin vastaan Ju
malan rakkauden, mutta jos siinä 
asustavat rakkaus maailmaan, 



Pyhittäjä Makarios Egyptiläinen: 

Sydämen varjelemisesta 
(Jatkoa) 

8. Patriarkka Aabraham antoi
parhaan osan saaliistaan lahjaksi 
Jumalan papille Melkisedeki[le ja 
näin sai siunauksen. Mitä muuta 
arvoituksellista Henki antaa mei
dän tämän kautta ymmärtää? Ei
kö se viittaa korkeampaan ajatus
kuvaan jon:ka mukaan meidän tu
lee sydämen pyhänä uhrina, hyvi
en aikeittemme kalliimpana ja pair
haimpana lahjana aina kantaa Ju
malaHe ennenkaikkea se ylevin, 
mikä muodostaa luonteemme koos
tumuksen ytimen, se on: itse ym
märtämys, omatunto, ajatus, sie
lussa oleva rakkauden voima, ts·. 
Juma:lan muistamiselle ja mietis-

- kelylle joka aika omistautuvan ih
misen kaikki perustekijät. Ja näin
me .Jumalan armon avustamina tu
lemme joka päivä kasvamaan ja
menestymään, ja käskyjen edeHyt
tämän vanhurskauden taakka
osoittautuu meiHe kevyeksi, koska
tulemme itse Herran myötävaiku
tuksella ja Häneen uskoen puh-
--------------------

ruumiilliset himot ja synnilliset
tottumukset, sil[oin ei Jumalan
rakkaus voi sijoittua siihen. Kuin
ka voisi käsittää Jumalan rakkau
den sydän, joka on täynnä ah-

- neutta, itsekkyyttä, kunnianhi
moa, hekumaa, vihaa, kaunaa, ka
teutta, ylpeyttä ja muita pahoja
taipumuksia, sillä ''mitä yhteyttä
ön valkeudella ja pimeydellä" ?
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taasti ja nuhteettomasti täyttä
maan kaikki käskyt. Mutta mitä 
tulee nä;kyväiseen killvoitteluun ja 
siihen, mikä hyvä yritys olisi tär
kein ja ensimmäinen, niin tietäkää; 
rakkaani, että kaikki hyveet py
Byvät toistensa avuHa ja ovat kes
kenään sidotut, niin että ne ikään
kuin jossakin pyhässä hengellises
sä ketjussa riippuvat toinen toiseS'
taan: rukous rakkaudesta, rak
kaus ilosta, Ho sävyisyydestä, sä
vyisyys nöy�yydestä, nöyryys pal
velemisesta, palveleminen toivosta, 
toivo uskosta, usko kuuliaisuudes·
ta. Samoin myös vastaavasti pa
heet synnyttävät toinen toisensa: 
viha syntyy ärtyisyydestä, ärtyi
syys ylpeydestä, ylpeys kunnian-

- himosta, kunnianhimo epäuskosta,
epäusko sydämenkovuudesta, sy
dämenkovuus välinpitämättömyy
destä, välinpitämättömyys erimie
lisyydestä, erimielisyys huolimat
tomuudesta, huolimattomuus· ala
kuloisuudesta, alakuiloisuus arkuu
desta, arkuus aistillisuudesta, ja
näin muutkin paheet riippuvat toi
sistaan, kun taas· toiselta puolen
hyveetkin ovat keskenään riippu
vaisuussuhteessa. Mutta jokaisen
hyveen alkuna ja ylimpänä kaik
kia hyviä tekoja on alituinen ru
kouksessa oleminen; sien kautta
voimme Jumalalta anoen s11avut
taa joka päivä muutkin hyveet.

(Jatkuu) 

Isien elämästä 

Abba Johannes kertoi erään van
hukS'en kokeneen hengessä seuraa
van näyn: Kolme munk!kia seisoi me
ven rrunnalla, ja he kuulivat äänen 
toiselta rannalta: ·"Ottakaa tUiliset 
siivet ja tulkaa luokseni!" Ja kaksi 
heistä otti tuliset sii'vcet ja lensi toi
selle rannalle, mutta ko'lmas jäi ran
nalle katkerasti itkien ja huutaen. 
Myöhemmin hänkin sai siivet, mutta 
ne eivät olleet tuliset, varun heikot 
ja voimattomat. Ja suurella vaivalla 
hän lensi, aina väJlillä mereen vai
puen, ja saavutti lopuksi toisen ran
nan. Sellainen on tämä sukupo.ivi: 
jos se saakin siivet; niiil'l ne eivät ole 
tuliset vaan heikot ja vaivaiset. -
18: 11. 

Abba Makari()lksesta kerrottiin, 
etitä mennessään kerran kirk'koon 
toimittamaan palv,elusta hän maitkal
la näki erään veljen kammion ulk-0_. 

puoiella suuren joukon demoneja. 
Eräät näistä olivat naisten hahmos
sa ja lavertelivat sopdmattomia, toi
set nuorukaisten näköisiä ja puhui
vat ruokottomuuksia, toiS'et melusi
vat toiset jatkuvasti muuttivat muo
toansa. 

Vanhus, joka oli salaisuuksien nä
kijä, murehti ajatel'len, että veljen 
suruttoman elämän taJkia pahaJt hen
get 111iin julkeasti esiintyivät hänen 
�ammionsa ympärillä. 

Toimitettuaan pa;J.veluksen vanhus 
paluumatkalla astui veljen kammioon 
ja lausui hänelle: 

- Veli, minä uskon, e.ttä jos sinä
rukoilet puolestani, Jumala kaikiten-

kin antaa huojennuksen murheeseeni; 
Mutta veli rupesi katumaan van-' 

huksen edessä ja sanoi: 
- Isä, minä olen kelvoton rukoi

lern.a:an puolestasi. 
Mutta vanhus yhä vakuutti vel

jelle sanoen: 
- En fähde luotasi, ennen kuin lu-' 

paat kantaa puolestani yhden ru
kouksen joka yö. 

Veli otti lopuksi vaarin vanhuk
sen sanoista, mutta vanhus oli näin; 
puhunut antaakseen veljelle sysäyk�, 
sen öiseen rukoukseen. 

Noustuaan sitten yöllä ja rukoil
tuaan vanhuksen puolesta v_eli ment 
itseensä ja sanoi: Voi kurjaa sielua,-: 
ni ! Sellaisen veljen puolesta rukoi
let, mutta itsesi iPUolesta et rukoile., 

Ja hän rukoili pitkään myös itsen-,. 
sä puolesta ja niin hän viikon ajan 
kantoi joka yö !kaksi rukousta, ,toi
sen vanhuksen ja toisen itsensä puo
lesta. 

Kulkiiessaan seuraa.vana sunnun
taina veljen kammion ohi abba Ma
karios näki jälleen veljen kammion 
lähettyvillä demoneja, mutta varsin 
a;J.akuloisina, ja hän -ymmärsi, että 
veljen rukoilemisen tähden nämä oli
vat · niin suruissaan. Paluumatkalla 
hän astui veljen kammioon ja sanoi: 
- Osoita minua kohtaan rakkautta
ja lisää vielä yksi rukous puolestani
joka yö.

Suoritettuaan 'kaksi rukousta van
huksen puolesta veli tuli jälleen murar 
heelliseksi ja sanoi: Voi onnetonta: 
sieluani! Lisää itsesikin puolesta yk
si rukous. 

Näin hän tekikin viikon ajan kan-: 
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taen neljä rukousta joka yö. Ja ohi
kU'lkiessaan seuraavalla kerralla 
vanhus näki, että demonit oli'vat al
lapäin ja vaiti. Ja hän kiitti Juma
laa ja aSltu.en vie ä kerran veljen 
kammioon pyysi tätä kantamaan hä
nen puolestaan vieläkin yhden lisä
rukouksen. Ja veli puolestaan lisäsi 
itsensäkin puolesta yhden rukouksen 
ja niin kantoi joka yö kuusi ru
kousta. 

Kun vamhus jälleen seuraavalla 
kerralla oli menossa veljen luo, niin 
demoni,t olivat hänelle vihaisia ja 
syyt;-ivät häntä kohtaan loukkauksia, 
ollen hamnissaan veljen peiastumi� 
sesta. Mutta abba Makarios ylisti 
Jumalaa veljen edistymisen vuoksi 
ja mennen vielä kerran hänen luok
seen hän opetti fätä, ettei hän va
joa1st enaa suruttomuuteen vaan 
säännöllisesti rukoilisi, ja poistui sit
ten veljen. Juota. Ja demonit jätti
vät veljen havaittuaan hänessä he
ränneen suuren innostuksen rukouk
seen. - 18: 15. 

* 

Eräät isistä ker-toivat abba Mrur
kel�os Thebalaisesta hänen oppilaan
sa sanojen perusteella, että aikoes
saan mennä pyhä.päivänä kirkkoon 
hän valmistautui opettelemalla osan 
luettavasta raamatunteksUstä ulkoa 
ennen kirkkoon menoa, ja näin teh
dessään hänen huulensa eivät liik
kuneet, jottei kukaan ·olisi häntä 
kuullut. Ja kun hän seisoi kirkossa, 
niin. hänen rintaillSa oli kyynelten 
kastelema, ja hän sanoi, että palve-

. lusta toimitettaessa hän näki koko 
kirkon ikäänkuin tulessa, mikä nä
ky hävisi jälleen palveluksen päät
•tyessä. - 18: 21. 
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Veljesviesti 

Ortodoksisen Veljestön 

vuosiko kou s 

pideitään Hämeenlinnan pappilassa. 
Kokous alkaa tammikuun 29 pn :ä 
klo :t5. Illa,la toimitetaan vigilia klo 
18 ja· aamulla liturgia klo 9. 

Veljestön jäseniä pyydetään ilmoit
tamaan tulostaan isä Aleksanterille, 
os. Peltokatu 11. 

Pyhä Dimitri Rostovilainen: 

Eräs henkilö tuli sairaalaan ;ja 
kysyi lääkäriltä: "Onko olemassa 
rohtoa, jolla voisi parantua syn
neistä"? Lääkäri vastasi: "Ota 
kuuliaisuuden juurta, kärsivälli
syyden lehtiä ja puhtauden kukkia 
sekä hyvien tekojen hedelmää. 
Hienonna nämä kaikki hiljaisuu
den huhmaressa, seulo ajatuksen 
siivillä ja pane nöyryyden katti
laan. Lisää siihen rukousten kyy
nelvettä ja kuumenna kaikki Ju
malan rakkauden tulella sekä peitä 
armeliaisuudella. Kun keitos on 
kypsynyt, jäähdytä se, suohta vel
jesrakkaudella ja nauti katumuk
sen lusikalla. Kun näin teet, tulet 
olemaan aina terve." 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta: 
Piispa P a a v a 1 i (vastaava) ja 

Aleksanteri K a s a n k o . 

Kuopio 1957 
Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino. 




