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PYHÄN GREGORIOS TEOLOGIN SAARNOISTA 

Älkää pitäkö hurskautena sitä, että usein puhutte Jumalasta, 
vaan sitä, että olette enimmäkseen vaiti. Sillä kieli, jota ei järki 
hillitse, on lankeemukseksi kaikille ihmisille. Pitäkää aina mielessä, 
että vaarattomampaa on kuunnella kuin puhua, hyödyllisempää 
oppia kuin opettaa Jumalasta. Jättäkää tarkempi tutkiskelu tästä 
sanan taitajille ja itse osoittakaa hurskautenne ennemmin teoilla 
kuin sanoilla, ilmaiskaa rakkautenne Jumalaa kohtaan Hänen käs
kyjensä täyttämisellä eikä niinkään vain lain antajaa ihmettelemäl
lä. Paetkaa pahaa, menestykää hyveessä, hengessä eläkää, hengessä 
vaeltakaa ja sillä tavoin hankkikaa tietämistä. Uskon perustaksi 
älkää ottako "puuta, heinää tai olkia", heikkoja aineita, jotka hel
posti hajoavat, kun tekomme tutkitaan ja koetellaan tulen kautta, 
vaan "kultaa, hopeaa, jalokiviä" (1 Kor. 3: 12-13), lujia ja kes
täviä aineita. Olkaa Jumalan lapsina puhtaita ja viattomia tämän 
pahan ja turmeltuneen sukukunnan kesken. Älköön ympärillänne 
olevien jumalattomien verkot saako teitä kiedotuiksi, älkää tart
tuko otnan syntin:qe pauloihin. Älköön Jumalan sana hukkuko kes
kuudessanne huolten painamana, jottette jäisi hedelmättömiksi. 
Kulkekaa kuninkaallista tietä, väistämättä oikeaan tai vasempaan, 
ja Hengen opastamina vaeltakaa ahdasta tietä niinkuin kulkisitte 
leveätä .. Silloin tulette kaikessa menestymään niin tässä nykyises
sä elämässänne kuin myöskin tu)evassa Herramme Jeesuksen Kris
tuksen pitämässä tutkimuksessa. 



Erakkopiispa Feofan 

JEESUKSEN RUKOUKSESTA 

Suullinen rukous. Lyhyesti lausuttuna se kuuluu nam: Herra, 
armahda! Tai: Herra Jeesus Kristus, armahda. minua!· Täydellisenä 
se lausutaan näin: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda 
minua syntistä! Alussa on pakottauduttava täman .ruk'o:uksen lau� 
sumiseen, vaikkei siihen olisi halua, mutta vähitdleµ 'harjoittelun, 
ja ponnistusten kestäessä ja sikäli kuin rukouk�en avulla päättä:,) 
västi pyritään Jumalan armoon turvautuen vähentämään kaiken1..> 

laisten himojen vaikutus, rukouksen toistaminen tulee vähitellen 
helpommaksi, miellyttävämmäksi ja halutummaksi. Ja samalla tä
män rukouksen alituisen toistamisen yhteydessä himot heikkene
vät. Suullisesti rukousta lausuttaessa on kaikin puolin yritettävä 
saada järki pysymään rukouksen sanoissa, on lausuttava nämä kii
rehtimättä, keskittäen huomio kokonaan ajatukseen, joka sanoihin 
sisältyy. Jos mieleen pyrkii sivullisia ajatuksia, on hämmentymät
tä palattava taas rukouksen sanoihin. Hajamielisyyden vastusta
miskykyä ei saavuteta lyhyessä ajassa eikä silloin, kun sitä itse 
tahdomme, vaan vasta silloin, kun nöyrrymme ja kun Jumala sen 
meille suo. Tämä Jumalan lahja ei riipu ajasta eikä rukousten 
määrästä, vaan sydämen nöyryydestä ja Kristuksen armosta, ja 
myöskin siitä, että aina pakottaudumme sitä tavoittamaan. Tark
kaavaisesta sanallisesta rukouksesta siirrytään sitten järjen rukouk
seen. Sellaiseksi sanotaan rukousta, jossa koko mielestämme koh
distumme tarkkailemaan Jumalaa. 

Järjen rukous. Järjen rukousta harjoitettaessa on huomio pi
dettävä Herraan kohdistettuna sydämessä. Rukoilemisessa osoit
tamamme harrastuksen ja nöyrän pyrkimisemme määrän mukaan 
Jumala suo järjellemme ensimmäisenä lahjana koossapysymisen 
ja keskittymisen rukoukseen. Pysyväiseksi muodostuva Herraan 
kohdistettu huomio tulee armosta, sillä meidän oma huomiomme on 
aina väkinäinen. Tästä järjen rukouksesta siirrytään sydämen si
sä�seen rukou��een, mikäli löytyy kokenut, sopiva ja vapaa opet
taJa. Kun sydamen tunteet ovat kokonaan Jumalassa ja rakkaus 
Jumalaan täyttää sydämen, niin rukousta sanotaan sydämen ru
koukseksi. 

Ortodoksinen Veljestö kokoontuu 30. 9-1. 10. Lappeenrantaan viettämään kirkon 

nimikkojuhlaa Herran Kidin suojeluspäivää. 
Osanottoilmoituk�et isä Leo Merrakselle. 

Pyhä Tihon Sadonskilainen 

HENGELLISTA MIETISKELYÄ 

85. Näet kaksi omenaa. Ulko
naisesti ne ovat yhtä kauniit ja 
miellyttävät, mutta sisältä eri
laiset: toinen on mätä ja pahan
hajuinen, toinen taas yhtä hyvä 
kuin miltä ulkoakin näyttää. 
Ajattele, että näin on myöskin 
ihmisten tekojen laita. Moriien 
teot näyttävät yhtä kiitettäviltä, 
mutta sisäisesti · niiden arvo on 
erilainen, sillä ne eivät lähde 
yhtäläisistä sydämistä, niitä ei 
suoriteta samanlaisista vaikut
teista. Joku toimitsija ei ota lah
juksia ja menettelee oikein, toi
nenkin on lahjomaton ja oikeu
denmukainen. Ulkonaisesti otet
tuna molempien toiminta ansait
see yhtäläistä kiitosta. Mutta si
säisesti siinä on eroa, jos toinen 
toimii peljäten Jumalaa, joka 
rankaisee väärintekijän, toinen 
välttää pahaa maallisen tuomion 
tai ihmisten ylenkatseen pelosta. 
Jälkimmäinen on silmänpalveli
ja, edellinen oikea kristitty. Jos 
toinen antaa almua Jumalaa ja 
lähimmäistä rakastaen, toinen 
taas omahyväisyydestä ja kun
nianhimosta, niin toinen on lau
peuden harjoittaja ja toinen it
serakas. Eräs nyytää loukatulta 
anteeksi pahoitellen, että oli lou
kannut lähimmäistä, toinen taas 
pyytää anteeksi vain välttääk
seen oikeuteen ja ikävyyksiin 
joutumista. Edellinen tuntee 
rakkautta lähimmäiseen, j älkim
mäinen rakastaa itseään. Toi
nen on ystävällinen ja kohtelias, 
sillä hän ei tahdo loukata lä
himmäisiään, nam käyttäytyy 

toinenkin, kuitenkin hän hautoo 
sydämessään pahaa; näin toinen 
on todellinen ja vilpitön ystävä, 
toinen taas petturi, samaa maa
ta kuin paha henki, joka kaikel
la tavoin pyrkii pettämään ih
misiä. Joku itkee kadottamaan
sa ,rikkautta tai kunniaa, tai si
tä, ettei pysty kostamaan viha� 
miehelleen,· toinen murehtii, että 
on pahoittanut Jumalan, Luo
jansa ja Hyväntekijänsä mieltä. 
Tämän murhe on kristillinen, 
pelastava, tuon toisen taas 
maallinen, kadotukseen johtava. 
Näin kaikessa muussakin ihmis
ten teot saattavat näyttää sa
manlaisilta, mutta sisäisesti, sy
dämessä niillä on ero. Omasta 
mielestämme me arvostamme 
niitä samalla tavoin, sillä kiin
nitämme huomion ulkonaiseen, 
mutta Jumala, joka katsoo sydä
men syvyyteen ja sitä koettelee, 
tuomitsee toisin. Näin Herra sa
noi Samuelille, kun tämä tuli 
Betlehemiin voitelemaan yhtä Ii
sain pojista kuninkaaksi ja kun 
hän tahtoi suorittaa tämän Elia
bille: "Älä katso hänen näköän
sä äläkä kookasta vartaloaan, 
sillä minä olen hänet hyljännyt. 
Sillä ei ole, niinkuin ihminen 
näkee: ihminen näkee ulkomuo
don, mutta Herra näkee sydä
men" (1 Sam. 16:7). Tärnä mie
tiskely opettaa sinua huolehti
maan, että hyviltä näyttävät te
kosi olisivat hyviä jo sisäisesti, 
sydämessäsi, että hyvät tekosi 
olisivat läht'öisin hyvästä sydä
mestä. 



.A FEOFANIN ··OPETUKSIA 

Minä kerron teille, minkä itse 
kuulin, minkä opin yksinkertai
silta, oppimattomilta vanhuksil
ta. Ja teillekin nyt puhuu oppi
maton. 

Meillä ei ole mitään syytä yl
västellä ja ylpeillä: se, mikä 
meillä on, on Jumalan. Meidän 
omamme ovat ainoastaan mei
dän syntimme. Jos aloitettuam
me henkisen elämän emme alus
sa onnistu missään, niin tarkat
kaamme esimerkiksi uutta kyl
vöä: ensin tapahtuu itäminen, 
sitten kasvaa lehti, sen jälkeen 
ilmaantuu kukka ja kypsyy he
delmäksi. Näin käy myöskin 
henkisessä elämässä. Älkää hä
täilkö, kun ette heti edisty. Huo
lehtikaa vain parannuksen teos
ta ja anokaa Herralta Jumalal
ta: "Opeta minua täyttämään 
tahtosi, sillä Sinä olet minun 
Jumalani". 

Hengellisen elämän tulee ol
la yksinkertainen, vilpitön, hil
jainen, hyvään alistuva, mutta 
ennen kaikkea nöyrä. 

Jos tahdot olla nöyrä, niin 
ano Herralta: "Anna, Herra mi
nulle nöyryyttä". Tämän jälkeen 
moiti ja halvenna itseäsi, silloin 
tulet arvolliseksi Jumalan lau
peudesta. Nöyryys on niin suur
ta, että se pystyy Jumalan ar.:. 

mon vetämään sieluun. 
Ei ole tarpeen aprikoida, ra

kastetaanko meitä vaiko · ei ra
kasteta. Parempi on ajatella, et
tä en ansaitse toisten rakkautta, 
mutta itseni tulee rakastaa kaik
kia. Eihän meille ole sanottu, et-

tä meidän tulisi olla rakastettu
ja, mutta on käsketty 'rakasta
maan kaikkia. Ei ole edes syytä 
huomata, kuka on meihin suut
tunut tai miten kukin meihin 
katsoo. Ei pidä tunkeutua tois
ten mielialoihin. 

Eräät sulkeutuvat, toiset kan
tavat raskaita kahleita, mutta 
tällaista et tulla meiltä vaati
maan. Sen sijaan nöyrtyminen, 
kärsiminen, kuuliaisina olemi
nen - se on tarpeen. Kun kes
tät loukkaavan sanan, kas, siinä 
ovat kahleesi. 

Älä arvele, ettei ole ketään 
joka meitä neuvoisi. Entä evan
keliumi, eikö se ole opetusta? 
Sehän on Jumalan sana. Entä 
apostolien teot ja heidän kirjoi
tuksensa? Siinä on Jumalan 
Henki. Näistä meidän tulee et
siä neuvoja. 

Taivaallisen aatoksen voim
me vain vaivalla saavuttaa, huo
no taas tulee itsestään, ja voim
me karkoittaa sen ainoastaan ru
kouksen avulla. 

Me pakenemme tuskia, mut
ta pyhät tuskailivat sitä, ettei 
heillä ole tuskia. Voiko, sanoi -
vat, pelastua ilman niitä? 
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