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Vanhuksen kirjeitä 
Arvoisan kirjeesi olen saanut, 

ja siitä voi päätellä, että Sinä olet 

ryhtynyt harrastamaan sisäistä 

hengellistä elämää. Herra anta

koon Sinulle siihen viisautta! Oi

kea on Sinun huomautuks·esi, että 

"rukoukselta ei pidä mitään odot

taa". isen, joka rukousta harras

taa, tulee pitää itseänsä oman suu_ 

ren kelvottomuutensa tunnossa, 

eikä hänen tule kuvitella itsestään 

mitään erikoista siUoinkaan, kun 

ilmaantuu sydämen lämpö ja kyy

neleet. Nämä tulkoot ja menkööt 

meidän niihin pyrkimättä, äläkä 

Sinäkään hämmenny, kun ne vä

lillä häviävät; toisin ei voi olla

kaan. 

raskaan taistelun ponnistus. Her

ra antaa kuitenkin laupeudessaan 

rukoilijalle ajoLttain lohdutusta

kin, ettei tämä kilvoituksessaan 

laimenisi. Rukoussääntösi kotiru

kousta varten määrittele itse käy

tettävissäsi olevan ajan mukaan; 

ei siinä ole omavaltaisuutta. En 

kuitenkaan suosittele liian monien 

rukouksien siihen ottamista, ettet 

tuHsi sääntösi orjaksi ja että vält

täisit kiirehtimisen. 

Jumalan armosta on toistaisek

si kaikki hyvin, vietämme tavan

mukaista luostarielämää. 

Anoen Sinulle Jumalan siunaus

ta 

Valamon 

Rukous on kaikkein vaikein kil- luostar in vanhus

voitus, ja  siihen kätkeytyy aina 

viimeiseen hengenvetoon saakka 4. 8. 1939.



Vaeltajan. kertomukset 
(Jatkoa) 

"Kotikylässäni", niin hän ker
toi, "en ollut aivan huonoimpia 
eläjiä. Oliin käsityöläinen, värjäsin 
punaiseksi pumpulikangasta ja si
niseksi palttinaa ja elin yl:Jikyl
läisyydessä, mutta en silti syntiä 
harjoittamatta. Paljon näet p,etin 
kaupoissa, turhaan vannoin, kiroi
lin, join itseni juovuksiin ja tap
pelin. Oli meidän kylässämme luk
kari, jolla oli hyvin vanha kirja 
viimeisestä tuomiosta. Hänellä oli 
tapana käydä oikeauskoisten luo
na sitä lukemassa ja siitä hänene 
annettiin rahaa; kävi hän minun
kin luonani. Toisinaan annoin hä
nelle kymmenisen kopeekkaa ja 
hän luki kukonlauluun saakka. Mi
nä kuuntelin isrtuen työni ääressä, 
ja hän luki, minkälaiset vaivat 
odottavat meitä helvetissä, kuin� 
ka elossa olevat muuttuvat ja 
kuolleet ylösnousevat, kuinka Ju
mala astuu alas tuomitsemaan, 
kuinka enkelit puhalrtavat torviin 
ja minkä'1ainen tuli ja terva tulee 
olemaan ja kuinka mato tulee jäy
tämään syntisiä. Tätä kuunnelles
sani minut kerran valtasi pe1ko, 
ja minä ajattelin, etten ainakaan 
minä tule sitä piinaa välbtämään. 
Annas olh, ajattelin, ryhdynpä 
sieluani pelastamaan, ehkäpä saan 
rukoiltua syntini anteeksi. Miet
tiessäni jonkin aikaa minä jätin
kin ammattini, myin mökkini ja, 
yksinäinen kun olin, menin met
sänvartijaksi siinä uskossa, että 
kyllä kyläläiset antavat minulle 
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leipää, vaatetta ja rukousharjoi
tuksiini kynttilöitä. 

Niin minä elänkin tässä jo yli · 
10 vuotta. Syön ainoastaan k,erran 
päivässä ja silloinkin vain vettä ja 
leipää. Joka yö nousen ylös ensi 
kukonlaulun aikaan ja aamun
koittoon saakka teen kumarruksi::. 
maahan sg;akka. Rukouksen ajak
si sytytän seitsemän kynttilää 
ikonien eteen. Mutta päivisin ol
[,essani metsässä tarkastuskier
roksella kannan kahden puudan 
painoisia kHvoituskahleita paljasta 
ihoani vasten. En kiröHe, viinaa ja 
olutta en juo enkä ,tappele kenen
kään kanssa, akoista ja tytöistä 
,taas en ole koskaan välittänyt. 
Alussa tällainen elämäntapa miel
lytti, mutta lopuksi alkoivat mi
nua ahdistaa hellittämättömät aja
tukset. Jumala tietää, saanenko 
rukoiltua synnit anteeksi, mutta 
tällainen elämä on raskasta. Ja 
onkohan totta, mitä on kirjoitert
tu? Voineeko ihminen ylösnousta 
kuolleista? Toinen on ollut kuol
leena jo sata vuotta tai enemmän
kin, ,eikä hänestä ole tomuakaan 
jäljellä. Ja kuinka kuka tietää, tu
leeko olemaan helvettiäkään? Ei
hän kukaan ole palannut tuonpuo_ 
leisesta elämästä, ja tuntuu siltä, 
että kun ihminen kuolee ja maa
tuu, niin hän katoaakin tietymät
tömiin. Ehkäpä kirjan ovat kir
joittaneet papit ja päämiehet itse 
pelotteUakseen meitä hupsuja, et
tä eläisimme siivommin. Voihan 

niinkin käydä, että maan päällä 
elät vaivaa nähden mistään loh
dutusta saama:tta, eikä tuonpuolei
sessakaan elämässä tule mitään 
olemaan. Eikö näin ollen ,olisi pa
rempi edes maan päällä elää vä:1-
jemmästi ja iloisemmasti? Tällai
set ajatukset pyrkivät voittamaan 
minut, ja pelkään, kunpa en palai• 
si harjoittamaan jalleen entistä 
ammattiani.'' 

Tätä kuunnellessani minä saa
Iin häntä ja ajattelin �tseksenikin: 
sanotaan, että vain oppineet ja 
viisaat ovat vapaa-ajatteHjoita 
eivätkä mihinkään usko, mutta 
katso meikäläisetkin - yksinker
taiset miehet, millaista epäuskoa 
hautovat. Näyttää siltä, että pi
meän maailman on sallittu kaikkia 
lähestyä, ja ehkäpä yksinkertaisia 
vastaan on helpompd. hyökätäkin. 
Hengell:istä vihollista vastaan täy
tyy niin padjon kuin mahdollista 
etsiä viisautta Jumalan sanasta 
ja siitä vahvistua. Voidakseni mah
dollisuuk,;;;ien mukaan auttaa ja 
vahvistaa uskossa tätä veljeä mi
nä otin laukustani Filokalirun, et
sin pyhisttäjä !Psykhioksen 109. lu
vun ja luettuani sen aloin selirt
tää hänelle, että pidättäytyminen 
synnistä helvetin vaivojen pelos
ta ei tuota menestystä eikä he
delmiä ja ettei sielun ole mahdol
lista vapautua ajatussynneistä 
millään muulla tavalla kuin var
jelemalla mielfä ja sydämen puh
tautta. Ja tämä saavutetaan s,isäl
lisellä rukouksella vieläpä, lisäsin 
minä, jos joku alkaa kilvoitella pe_ 
lastuksen saavuttamiseksi ei hel
vetin vaivojen pelon vuoksi, vaan 

halusta saavuttaa taivaan va·Lta
kunta, niin tätäkin pythät isät ni
mittävät palkkalaisen työksi. He 
sanovat, että vaivojen pelko on 
orjan tie, kun taas halu tulla pal
kituksi taivaan valtakunnassa on 
palkkalaisen tie. Mutta Jumala 
tahtoo, että me lähestyisimme 
Häntä pojan ,tietä, ts. että rakkau
desta ja hartaudesta Häntä koh
taan ,eläisimme rehellisesti ja 
nauttisimme sielussa ja sydämes
sä tapahtuvasta pelastavaisesta 
yhteydestä Häneen. 

Näännytä itseäsi miten paljon 
tahansa, harjoita mitä tahansa 
ruumiiHisia vaivoja ja kilvoituk
sia, mutta jos et tule pitämään aL 
na Jumalaa mielessä ja Jeesuksen 
lakkaamatonta rukousta sydämeS
sä, niin ajatukset eivät koskaan 
jätä sinua rauhaan ja alati tulet 
olemaan altis synnille, vähäisen
kin aiheen ilmaantuessa. Ryhdy
hän, veli, alati toistaimaan Jee
suksen rulwusta - sinullehan se 
on mahdollista ja sopivaa tässä 
yksinäisyydessä - niin kohta huo
maat siitä hyötyväsi. Jumalatto
mia ajatuksia ei enää tule mielee
si, ja sinulle avautuu usko ja rak
kaus Jeesukseen Kristukseen. Tu
let senkin tietämään; kuinka kuol
leet ylösnousevat, ja viimeinen 
tuomio selviää sinulle sellaisena, 
kuin se todella tulee olemaan. Ja 
sellainen keveys ja ilo tulee ole
maan sydämessä rukouksesta, et
tä sinä hämmä:styt etkä tule enää 
ikävöimään etkä epäilemään pe
lastavaista elämääsi. 

Kykyni mukaan selitin hänelle 
edelleen, miten hänen tulisi alkaa 
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Pyhä Tiihon Sadonskilainen: 

Hengellistä mietiskelyä 

Herra on suuri ja peljäJttävä, 
ja Hänen edessään taivaalliset 
voimatkin peloissaan seisova,t har
taina ja Hänen käskyjänsä 
noudattavat. Ajattele myös si
tä, kuinka häpeämättömästi me
nettelemme ja pahasti rikomme, 
kun emme osoita Hänelle edes sel
laista kunnioitusta ja hartautta 
kuin palvelijat isännälleen - ih
miselle, vaan käyttäydymme Hä
nen edessään sopimattomasti, em

mekä edes senkään verran tottele 
kuin palvelijat isäntäänsä - ih
mistä, vaan julkisesti ja arkaile
matta uskallamme rikkoa Hänen 
käskyjään. Katso, kuinka itse Her
ra profeettansa kautta meitä nuh
telee: "Poika kunnioittaJkoon isää 
ja palvelija herraansa. Mutta jos 
minä olen isä, missä on minun 
kunnioitukseni? Ja jos minä olen 
Herra, missä on minun pelkoni? 
- sanoo Herra Sebaot" (Mal. 1:
6). Huomaa siis, kuinka valtavat
ovat sekä sokeutemme että tun
teettomuutemme, ja ihmettele Ju
malamme hyvyyttä ja pitkäm:eli-

lakkaamattoman Jeesuksen ru
kouksen harjoittaminen ja sitä 
jatkaa ja mttä siitä säätää Juma
lan sana ja mitä pyhät iisät opet
tavat. Hän näytti suostuvaiselta 
ja rauhoittui melkoisesti. Tämän 
jälkeen minä erosin hänestä ja 
sulkeuduin minulle .osoitettuun 
ränsistyneeseen turvemajaan. 
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ISIEN ELÄMÄSTÄ 

Kaksi veljeä eli yhdessä. 'I'apah
tui niin, että se heistä, joka huo
lehti taloudesta, toi tavallista vä
hemmän rahaa, jolloin toinen alkoi 
ajatella, että hän oli joko laittomas
ti käyttänyt rahaa tai leikkii hä
nen kustannu,k:sellaan. Haluten 
päästä asiasta perille hän seurasi 
veljeään. Kun hän näki veljen me
nevän sisään kunniattomaan paik
kaan, niin hänkin teeskennellen as
tui samaan taloon ja langeten vel
jensä eteen pyysi tätä katumaan. 
Mutta vaikka hän olikin osaton syn
tiin hän sittemmin usein pyysi Ian
gennutta veljeään rukoilemaan hä
nen kuten langenneen puolesta. Ta
pahtui sitten niin, että se viaton 
veli sairastui ja ollen jo lähellä kuo
lemaa pyysi toista luokseen ja tun
nusti hänelle sanoen: - Viaton minä 
olen siihen syntiin, johon luulet mi
nun osallistuneen, mutta sinun täh
tesi olen siten menetellyt saadakse
ni sinut katumaan. Ja kun veli oli 
kuollut, niin syntiin langennut otti 
kantaakseen katumuksen kilvoituk
sen. - 17: 36. 

syyttä, Hänen, joka niin sävyisäs
ti ja kärsivällisesti kohtelee mei
,tä, huonoja palvelijoitaan. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 
Toimituskunta: 

Piispa P a avali (vastaava) ja 
Aleill:santeri Kas a n k o. 

KUOPIO 1&59 

Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaint>. 




