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Keskustelujen päätteeksi ennätimme 1sannän kanssa nukkua 
puolisentoista tuntia, kun havahduimme kirkonkellojen soittoon. 
Soitettiin aamupalvelukseen. Lähdimme kirkkoon, jonne tultuamme 
näimme, että rouva, oli lastensa kanssa jo tullut sinne. Kuuntelimme 
aamupalv,eluksen. Kohta sen jälkeen alkoi jumalallinen liturgia. 
Minä ja isäntä sekä eräs pojista seisoimme alttarissa, rouva yhdessä 
tyttärensä kanssa jäi ikkunan ääreen lähelle alttaria nähdäkseen 
paremmin pyhien lahjain ylentämisen. Kuinka hartaasti he rukoili
vatkaan seisoessaan polvillaan ja vuodattaen ilon kyyneleitä. Kuin
ka kirkastuivatkaan heidän kasvonsa! Katsoessani heitä en voinut 
itsekään pidättää kyyneleitä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen herrasväki, pappi, palveluskunta ja 
kaikki kerjäläiset kävivät yhteiseen päivällispöytään. Kerjäläisiä 
olikin nelisenkymmentä henkeä. Siinä olivat myös vammaiset, lap
set ja sellaiset, jorlla oli �.airaalloiset kasvot. Kaikki he istuutuivat 
samaan pöytään. Millainen hiljaisuus ja vaitiolo vallitsikaan ruoka
pöydässä. Minä rohkenin hiljakseen huomauttaa isännälle, että luos
tareissa aterian aikana on tapana lukea pyhien elämäkertaa, ja että 
olisi hyvä, jos täälläkin näin tehtäisiin. "Teillähän on täydellinen 
kokoelma pyhien elämäkertoja", lisäsin siihen. "Tosiaankin, Masha, 
näin teemme mekin, tämä tulee olemaan hyvin opettavaista. Seuraa
van päivällisen aikana luen minä, sitten luet sinä, tämän jälkeen 
lukee pappi ja sitten vuoron perään veljistämme ne, jotka osaavat 
lukea". Pappi huomautti tähän: "Kuuntelemisesta minä kyllä pidän, 



mutta lukea - olen nöyrin palvelijanne - siihen ei minulla ole 
ollenkaan vapaata aikaa. Kun tulet k,otiin, et tiedä, mihin päin 
kääntyisit. Aina on touhua ja huolta, pitää tehdä tämä ja tuo. 
Lapsia on liuta ja karjaakin niin paljon, että koko päivä menee 
siinä touhutessa. Ei ole aå.kaa lukemiseen tai opettamiseen. Senkin, 
minkä aikoinaan opin seminaarissa, olen jo aikoja sitten unohtanut". 

Kuultuani tämän hätkähdin, mutta vieressäni istunut rouva tarttui 
käteeni ja sanoi: "Pappi puhuu näin nöyryydessään. Hän parjaa aina 
tällä tavoin itseään. Todellisuudessa hän on oikein hyvä ihminen ja 
viettää hurskasta elämää. Jo 20 vuotta hän on ollut leskenä ja 
kasvattaa kokonaista perhettä lastenlapsia. Tämän ohella hän toi
mittaa ahkerai.sti jumalanpalveluksia." Kuullessani tämän mieleeni 
tuh seuraava Filokaliasta löytyvä Niketas Stifatan lause: "Sielun 
sisäisen mielentilan mukaan määritellään asiain olemus", se on: me 

pyrimme arvostelema;an toisiamme sen mukaan, millaisia itse olem
me. Edelleen hän sanoo: "Se, joka on saavuttanut todellisen rukouk
sen ja rakkauden taidon, ei halua erotella vanhurskaan ja syntisen 
välillä, vaan rakastaa kaikkia yhtä paljon, eikä arvostele ketään, 
kuten ei Jumalakaan, joka antaa auringonpaistetta ja sadetta yhtä
hyvin vanhurskaille kuin väärillekin". 

Oltiin taias vaiti. Vastapäätä minua istui eräs hoidokki, joka oli 
umpisokea. Isäntä syötti häntä, paloitteli hänelle kalan, ojensi lusi
kan ja kaatoi keittoa. Kun katselin tarkemmin, huomasin, että tämä 
sokea piti suutaan jatkuvasti auki, ja että hänen kielensä liikkui 
herkeämättä ikäänkuin värähdellen. Tulin ajatelleeksi, että hän on 

varmaankin rukoilija, ja aloin tarkkailla häntä. Aivan päivällisen 
lopussa eräs vanha nainen tuli pahoinvoivaksi. Hän sai kouristus
kohtauksen ja alkoi vaikeroida. Isäntä ja emäntä veivät hänet ma
kuuhuoneeseensa ja asettivat vuoteelle. Rouva jäi hoivaamaan häntä, 
pappi lähti kaiken varalta hakemaan pyhät ehtoomslahjat ja isäntä 
antoi käskyn valjastaa hevosen ja kiirehti hakemaan lääkäriä 
kaupungista. Kaikki hajaantuivat. 

Minä tunsin eräänlaista rukousnälkää. Minulla, oli voimakas tarve 
rukoukselhseen vuodatukseen, mutta jo toista vuorokautta ei ollut 
tilaisuutta hiljentymiseen yksinäisyydessä. Sydämessäni oli kuin 
jokin tulva, joka pyrki purkautumaan esiin ja virtaamaan kaikkiin 
jäseniin. Mutta kun minun piti pidättäytyä siitä, aiheutti tämä sydä-

messäni voimakkaan, mutta samalla myös miellyttävän kivun, joka 
pakotti minua etsimään rauhoittumista ja ravitsemista itseäni ru
kouksella. Tästä minulle selvisi se, miksi itsetoimivan rukouksen 
todelliset taitajat pakenivat ihmisiä ja kätkeytyivät tuntemattomuu
teen. Samalla käsitin senkin, minkä vuoksi pyhittäjä Isikhios nimit-
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tää turhanpuhumiseksi kaikkein henkevintä ja arvokkainta, mutta 
kohtuuttomasti käytyä keskustelua, ja miksi pyhä Efrain Syyria
lainen sanoo: "Hyvä puhe on hopeaa, mutta vaitiolo puhdasta kul
taa". Näitä ajatellessani menin köyhäinhoitolaan, jossa kaikki olivat 
ruokalevolla. Kiipesin ullakolle, jossa rauhoituin, lepäsin ja rukoilin. 
Kun sitten kerjäläiset nousivat ruokalevoLta, etsin käsiini sokean 
miehen ja vein hänet kasvitarhaan. Siellä me istuuduimme ja kenen
kään häiritsemättä aloimme keskustella. 

"Sanohan, Herran nimessä, henkiseksi hyödykseni, harrastatko 
sinä Jeesuksen rukousta?" - kysyin häneltä. Hän vastasi: "Olen jo 
pitkän aikaa sitä harrastanut". - "Miten se sinuun vaikuttaa?" -
"Se vaikuttaa minussa vain sen, etten päivin enkä öin voi olla tois
tamatta rukousta". - "Kerrohan, rakas veli, minulle yksityiskohtai
sesti, kuinka Herra on opettanut sinulle tämän taidon?" - "Katsos, 
olen täkäläinen käsityöläinen. Hankin leipäni vaatturin työllä ja 
kuljin paljon toisissakin lääneissä ja kylissä ompelemassa talon

poikaispukuja. Eräässä kylässä tulin kauan aikaa viipyneeksi erään 
talonpojan luona ompelemassa hänen perheelleen vaatteita. Kerran 
pyhäpäivänä huomasin kotialttarilla kolme kirjaa ja kysyin, kuka 
heistä osaa lukea? "Ei kukaan", vastaittiin", nämä kirjat jäivät sedäl
tämme, joka oli lukutaitoinen". Otin yhden kirjoista, avasin sen 

umpimähkään ja luin, - muistan sen vielä nytkin, - seuraavat 
sanat: Lakkaamaton rukous on sitä, että Jumalan nimi alati maini
t;-;an riippumatta siitä, ollaanko keskustelemassa, istutaanko vai kä-

vellään, ollaanko tekemässä jotain, syömässä tai muuta touhuamassa, 
-· kaikkialla ja joka hetki tulee avuksi huutaa Jumalan nimeä.
Luettuani tämän ajattelin, että minulle tämä sopii erinomaisesti, ja
niin aloin ompelutyöni aikana toistaa rukousta kuiskaamalla. Tämä
miellytti minua kovasti. Ne, jotka kanssani mökissä asuivat, huoma

sivat tämän ja rupesivat pilkkaamaain minua. "Oletko velho, kun 
aina kuiskailet, vai lausutko loitsuja?" Salatakseni rukousharrastuk
seni minä lakkasin liikuttelemasta huuliani ja aloin lukea rukousta 
vain kielelläni. Lopuksi totuin siinä määrin tähän rukoukseen, että 
kieleni itsestään nyt päivin öin lausuu sen, ja minulle se tekee 
hyvää." 

"Kauan mma näin kuljeskelin," jatkoi mies, "sitten tulin umpi
sokeaksi. Suvussamme melkein kaikilla on vikaa silmissä. Köyhyyte
ni takia seuramme määräsi minut kunnalliskotiin, jollainen on lää
nimme pääkaupungissa Tobolskissa. Olen nyt matkalla sinne. Her
rasväki pidätti minua luonaan vain sen vuoksi, että haluavat järjes
tää minulle kyydin Tobolskiin asti". 

(Jatkuu) 
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Pyhittäjä Tihon Sadonskilainen 
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55. Sinä näet, että vesi virtaa
korkealta vuorelta alhaalla ole
vaan laaksoon. Tästä opi tunte
maan, että suuri Jumala katsoo 
korkeudesta alas nöyrien puo
leen ja vuodattaa heidän sydä
miinsä lahjojensa virrat. Meidän 
tulee nöyrtyä, jotta tulisimme 
osalliseksi Hänen armostaan. 
Pyhä Krysostomos kysyy: "Kuin
ka voi löytää ,armon Jumalan 
edessä? Eihän toki muulla kuin 
nöyryydellä. Sillä 'Jumala on 
ylpeitä vastaan, mutta nöyrille 
Hän antaa armonsa' (1 Piet: 5,5). 
'JumalaUe kelpaava uhri on sär
jetty henki', ja 'murtunutta sy-• 
däntä ei Jumala hylkää' (Ps. 51: 
219)". Edelleen isä opettaa, mikä 
on nöyryyttä: "Jos sinä pahoitat 
nöyrän mieltä, jos solvaat häntä, 
tai sanot jotain muuta pahaa, ja 
hän pysyy vaiti ja hiljaisuudessa 
sen kärsii, niin näin hän saavut
taa sellaisen rauhan, että sitä 
on mahdotonta kuvatakaan". 

57. Näet, että saviastiasta läh
tee se haju, joka siihen on tart-

Pyhittäjä Johannes Klimakos 

Ruoka tehdään maukkaaksi 
voilla ja suolalla. Siv,eellisyys ja 
kyyneleet siiviittävät rukouksen. 
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tunut sen oltua vie.lä uusi. Mil
lään pesulla tai puhdistamisella 
ei sitä hajua saa pois. Ymmärrä, 
että näin on myös ihmisen, tuon 
saviastian suhteen: minkä hän 
nuorena oppii, sen hän myöhem
mällä iällä noudattaa. Jos hänet 
on kasvatettu hyvään ja Juma
lan pelkoon, niin sen mukaista 
elämääkin hän tulee viettämään. 
Mutta jos hän oppii pahuuteen, 
niin hänen elämästään tulee läh
temään pahuuden inhoittava 
löyhkä. Mutta ihminen on altis 
pahuuteen. Sen vuoksi kaiken
lainen paha tarttuu jo nuoruus
vuos�na helposti häneen, ell:eivät 
pelko ja rangaistukset toimi hil
litsevinä suitsina, näin taltuttaen 
hänessä olevaa lihan raivoa. Tä-
mä esimerkki ope:ttakoon sinua 
kiasvattamaan lapsesi hyvään 
pitäen heidät Herran pelossa, 
kuten apostolikin neuvoo: "Te 
isät, kasvattakaa lapsiianne Her
ran kurissa ja nuhteessa" (Ef. 
6:4). 
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