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PYHÄ TIIH0N SADONSKILAINEN: 

Hengellistä 

12. Näet tuomioistuimen, jonka
edessä syytetty seisoo paljastettu_ 
na, pelosta vavisten ja häpeästä 
punastuen. Hän kuuntelee lain rik
ko·misesta saamaansa tuomiota, 
hä,neltä riistetään arvo ja omai
suus, hänet suljetaan pois hyvien 
ja kunniallisten ihmisten parista, 

leimataan pahaksi, kunnottomaksi 
ihmiseksi. Sitten hänet häpeälli
sesti viedään vankilaan,. hän saa 
lain hänelle määräämän rangais
tuks,en. Tästä oikeudenkäynnistä 
uskosi siirtäköön henkesi sille pel
jättävälle yleiselle tuomiolle, jos
sa itse Jumala tuomarina on tut
kiva meidän sydämemme. Kuvitte-

mietiskelyä 

le mielessäsi, että tämän tuomion 
edessä seisovat vanhurskaitten 
joukosta erotetut syntiset. He sei
sovat siellä häveten, peljäten ja 
vavisten. Heitä syytetään Jumalap 
lain rikkomisesta koko maailman, 
enkelten ja ihmisten edessä. He 
näkevät, että heidän syntinsä, jot
ka he olivat salassa tehneet, tule
vat ilmi koko maailman edessä. He 
näkevät teoistaan ansaitsemansa 
rangaistuksen. He näkevät niiden, 
joita he olivat täällä panetelleet, 
haukkuneet, pilkanneet, ahdista
neet, sortaneet ja maahan polke
neet, nauttivan nyt suurta kun
niaa ja riemua. Nämä väärinteki-
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Sain sydämellisen kirjeesi. Viimeiset sanasi "sielussani on hiljai

suus, ei ole mitään rauhattomuutta" tuottivat minulle iloa. Pyhien 

isien neuvojen mukaan näin tulisikin olla; jos horjahdatkin jostakin 

hyvästä, niin ei pidä vavista: lankesit - nouse, jälleen lankesit -

jälleen nouse, näin loppuun saakka, kuolinhetkeen asti. "Kunnia 

olkoon kärsivällisyydellesi, oi Herra!" Suurta hyvyyttäsi on se, että 

olet antanut meille syntisille katumuksen, sillä ethän olekaan tul

lut maailmaan vanhurskaita, vaan meitä syntisiä varten. 

Sinähän ammensit puhdasta vettä, mutta rupisammakko joutui kai

voon odottamatta: poistat sen, ja virvoittava vesi jää puhtaaksi. Olen 

iloinen, että olet oppinut ymmärtämään hengellistä elämää juuria 

myöten. Miten erinomaista on, että pyhät isät ovat jättäneet meille 

kokemusperäisesti tarkistamansa neuvot. Lue kirjoja useammin. 

Herra varjelkoon teitä, pelastukaa. 

jät näkevät vanhurskaan Tuoma

rin suuttumuksen, kuulevat peljät

tävän tuomion ja määräyksen: 

"Menkää pois minun tyköäni, te 

kirotut, siihen iankaikkiseen tu

leen, joka on valmistettu perke

leelle ja hänen enkeleilleen. Sillä 

minun oli nälkä, ja te ette anta

neet minulle syödä ... " (Matt. 25: 

41-42). Ja vihdoin nämä suuresti

häveten, peljäten ja surren, itkien,

parkuen ja huutaen epätoivoisina

tulevat karkoitetuiksi Jumalan kas-
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vojen edestä. iPahat enkelit raa

haavat heidät ja sulkevat vanki

laan, "jossa heidän matonsa ei 

kuole eikä tuli sammu" (Mark. 9: 

48). Ajallisen tuomion herättämät, 

mietteet opettakoot sinua katu

maan, itkemään syntejäsi ja nyt 

jo anomaan armoa Tuomarilta, et

tet sinäkin joutuisi häpeään koko 

maailman edessä ja ettei sinun 

tarvitsisi kuulla its,estäsi lausutta

vaa kauheata syytöstä ja tuo

miota. 

PYHÄN ESIPAIMENEN JÄÄHYVÄISSANAT 
Pyhän Tiihon Sadonskilaisen hengellisestä testamentistä*) 

Kunnia olkoon Jumalalle kai
kesta! 

Kunnia Jumalalle, joka minut 
loi kuvansa ja muotonsa mukaan! 
Kunnia Jumalalle, joka lunasti mi
nut langenneen! Kunnia Jumalalle, 
joka kai.tsi minua ansiotonta! Kun
nia Jumalalle, joka kutsui katu
mukseen minut syntiä tehneen! 
Kunnia Jumalalle, joka antoi py
hän sanansa ikäänkuin pimeässä 
loistavan valon johda:ttamaan mi
nut totuuden tielle! Kunnia Ju
malalle, joka valisti minun sydä
meni silmät! Kunnia Jumalalle, 
joka teki minulle tunnetuksi py
hän nimensä! Kunnia Jumalalle, 
joka kastepesossa pesi puhtaaksi 
minun syntini! Kunnia Jumalalle, 
joka näytti minulle tien ikuiseen 
autuuteen! Se tie on Jeesus Kris
tus, joka on itsestänsä sanonut: 
•'Minä olen tie ja totuus ja elämä." 

Kunnia Jumalalle, joka ei hu
kuttanut minua syntiä tehnyttä, 
vaan hyvyydessään kärsi rikko
muksiani ! Kunnia Jumalalle, joka 
osoitti minulle tämän maailman 

•) Tällä jäähyväispuheella eli "vä
häisellä kirjeellä", kuten pyhä esipai
men itse sitä nimittää, alkaa hänen 
hengellinen tlestamenttinsa, jonka hän 
kirjoitti vähän ennen kuolemaansa, 
nim. 29. 1. 1782. Tämä puhe luettiin, 
ilmeisesti kirjoittajan toivomuksen 
mukaisesti, kaiken kansan kuullen 
arkun ääressä ennen viimeistä hy
västijättöä, ja silminnäkijän (mletro
poliitta Eugenin) kertoman mukaan 
se vaikutti niin, "että sekä lukijan 
että kuulijain ääneen itkeminen kes
keytti aina välillä lukemisen". 

petollisuuden ja turhuuden! Kun
nia Jumalalle, joka auttoi minua 
pääsemään moninaisista kiusauk
sista, onnettomuuksista ja hädäs
tä! Kunnia Jumalrulle, joka var
jeli minua vaaroilta ja kuolemal
ta! Kunnia JumalaUe, joka puo
lusti minua sieluni vihollista vas
taan! Kunnia Jumalalle, joka mi
nua herätteli! Kunnia Jumalalle, 
joka minua isällisesti rankaisi! 
Kunnia Jumalalle, joka teki mi
nulle tiettäväksi peljättävän tuo
mionsa, että sitä pelkäisin ja 
syntejäni katuisin! Kunnia Juma
lalle, joka teki minulle tunnetuksi 
ikuisen vaivan ja ikuisen autuu
den, että minä toista varoisin ja 
toista· etsisin ! 

Kunnia Jumalalle, joka antoi 
minulle raadolliselle ruoan heikon 
ruumiini vahvistukseksi, vaatteet 
alastomuuteni verhoksi ja asun
non lepopaikakseni ! Kunnia ol
koon Jumalalle myös kaikesta 
muusta hyvästä, mitä Hän on elä
määni varten ja lohdutuksekseni 
antanut. Hänen hyvien tekojensa 
paljous vastaa hengitykseni mää
rää. 

Kunnia olkoon Jumalalle kai
kesta! 

Nyt kohdistan sanani teihin, 
veljeni. En voi kanssanne ,entiseen 
tapaan suullani ja äänelläni kes
kustella, sillä olen hengetön ja 
äänetön, mutta puhun teille tällä 
vähäisellä kirjeelläni. 

Ensiksi. Ruumiini maja on ha
jonnut ja ollen maata se myös 
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maalle luovutetaan, kuten Herra 
on sanonut: "Maa sinä olet ja 
maahan olet jälleen menevä." Mut
ta · pyhän Seurakunnan kanssa 
"odotan kuolleitten ylösnousemis
ta ja tulevaisen maailman elämää''. 
Herra sanoo minulle: "Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; joka us
koo minuun, hän elää, vaikka oli
si kuollut." Hän on äänellänsä mi
nut nukkuvan herättävä. 

Toiseksi. Olen lähtenyt luotan
ne sille tielle, jolle kaikki lähtevät. 
Olen eronnut teistä, emmekä enää 
näe toisiamme kuten ennen. Mut
ta me tapaamme siellä, minne 
kaikki kansat, mitä on elänyt maa
ilman alusta, kokoontuvat. Oi Her
ra suo meidän nähdä toiS'emme 
m�ös siellä, jossa Jumala näl:.dään 
"kasvoista kasvoihin", niin että 
siitä on näkijöille elämä, lo�du
tus, ilo, riemu ja ikuinen autuus! 
Siellä ihmiset loistavat niinkuin 
aurinko; si'ellä on todellinen elä
mä, siellä tosi kunnia ja a:rvolli
suus, aito ilo ja riemu, oikea au
tuus ja kaikki ikuista, loputonta. 
",Sinun armosi, Herra, olkoon mei
dän päällämme, niinkuin me pa
nemme toivomme Sinuun!" 

Kolmanneksi. Hyväntekijöitäni 
suuresti kiitän, etteivät minua hä
dässä ja heikkoudessa ollessani 
hyljänneet. Palkitkoon Herra hei
dät kaikesta sinä päivänä, jona 
kaikille annetaan heidän tekojen
sa mukaan! 

Neljänneksi. Kaikille niille, jot
ka ovat minulle jo!Jakin tavalla 
pahaa tehneet, olen jo antanut ja 
annan anteeksi, ja antakoon Her
rakin heille anteeksi armossaan. 
Pyydän minullekin anteeksi anta-

maan, jos olen kuten ihminen ai
nakin jotaJmta jollakin tavoin lou
kannut. "Antakaa anteeksi, niin 
teillekin anteeksi annetaan!" sa
noo Herra. 

Viidenneksi. Omaisuutta, jollais
ta ei ole minulla ollut, ei ole myös
kään jälkeeni jäänyt, joten PYY
dänkin, ettei niiltä, jotka ovat 
kanssani eläneet ja minua palvel
leet, mitään vaadittaisi. 

Antakaa anteeksi, rakkaat, ja 
Tiihonia rukouksin muistakaa. 

Vuosikokous 

Viime vuosikokouksessa tehdyn 
ehdotuksen mukaisesti kokoonnutaan 
nyt vuosikokouksen pitoon Tampe
reelle tammikuun 17 päiväksi. Ne 
veljestön jäsenistä, jotka saapuvat 
Tampereelle jo aamupäivällä, voivat 
osallistua isä Väinön toimittamaan 
liturgiaan, mutta varsinainen vuosi
kokous alkaa rukoushetkellä klo 12 
ja päättyy samana iltana. Samassa 
yhteydessä pidetään myös valistus
järjestöjen neuvottelukunnan kokous. 
Ilmoittautuminen 15. 1. 61 mennes
sä V. K. Ihatsulle, os. Tuomiokirkon
katu 27, Tampere, puh. 24 935. -
Tervetuloa! 
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