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HENGELLISTA 

86. Näet, että sairas, joka toi
voo paranevansa, uskoutuu lää
kärin hoitoon ja noudattaa tä
män ohjeita antautuen näin 
lääkkeitten vaikutuksille. Me 
kaikki olemme luonnostaan hen
kisessä heikkouden tilassa. Sitä 
paitsi ryöväri, paha henki on 
haavoittanut meitä kuolettavas
ti, ja niin me makaamme maail
man tiellä verissämme, emmekä 
mitenkään voi itseämme auttaa, 
kuten tämän osoittaa vertaus 
ryövärin käsiin joutuneesta ja 
haavoille lyödystä (Lk.10:30-
35). Jos tahdomme parantua 
syntihaavoistamme täytyy mei
dän antautua sille laupiaalle Sa
marialaiselle, joka ei tullut Sa
mariasta, vaan Neitsyt Marian, 
Jumalansynnyttäjän kautta, Jee
sukselle Kristukselle, jotta Hän 
tekisi meille tahtonsa mukaan. 

MIETISKELYÄ 

Meidän täytyy myöskin noudat
taa hänen ohjeitansa, jotka on 
kirj,oitetut pyhään evankeliu
miin, vaikka nämä tuntuisivatkin 
katkerilta lihallis.elle mielellem
me. Sairaat, jotka tahtovat pa
rantua, pitävät hyvänään ja kär
sivät kaiken, minkä lääkärit 
määräävät. Näin meidänkin tu
lee pitää hyvänämme ja kärsiä 
se, minkä Parantajamme Kristus 
tahtoo ja määrää meille. Muussa 
tapauksessa hänen pelastavasta 
parannushoidostaan ei ole mi
tään hyötyä, kuten ei lääkärin 
hoito voi auttaa sairasta, joka ei 
noudata annettuja ohjeita. Päin
vastoin sdlaisen vaivat vain pa
henevat. Katkera on lihallisen 
ihmisen luopua itserakkaudesta 
ja lähteä seuraamaan Kristuksen 
tahtoa, mutta tämä on parane
misemme ja pelastuksemme kan-
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PYHÄT ISÄT R UK OUK SESTA 
P. Basileos Suuri.

Rukous on hurskaitten ihmis
ten Jumalalle kannettu hyvien 
lahjojen anominen. Mutta ei ole 
rukoiltava ainoastaan sanoilla, 
vaan ennemmin sielun rukouk
sellisella asenteella. Ja on ru
koiltava aina, joka tilaisuudes
sa. Istut pöydässä, rukoile. Syöt 
leipää, kiitä sen Antajaa. Kun 
vahvistat ruumiillista heikkoutta 
viinillä, muista Häntä, joka on 
antanut sinulle tämän lahjan sy
dämesi iloksi ja vaivojesi keven
tämiseksi. Kun ravitsemistarv.e 
on tyydytetty, älä lakkaa muis
tamasta Hyväntekijää. Puet 
päällesi viitan, kiitä Antajaa, 
pukeudut vaatteisiin, tehosta 
rakkauttasi Jumalaan, joka on 
antanut meille talveen ja kesään 
soveltuvat verhot varjelemaan 
terveyttämme ja peittämään 
muodottomuuttamme. Päivä on 
kulunut, kiitä taas Häntä, joka 
on antanut meille auringon suo
rittaaksemme päivän työt, ja tu
len yön valaisemiseksi sekä 
muitten elämäntoimien suoritta
miseksi. Antakoon yö sinulle 
muita virikkeitä rukoilemiseen. 
Kun katsahdat taivaas.een ja 
kiinnität huomiosi tähtien kau
neuteen, rukoile kaikkien näky
väisten Valtiasta ja kumarra ne
rokkainta Taitajaa Jumalaa, jo
ka "on kaikki viisaasti tehnyt" 
(Ps.104:24). Kun näet, että koko 
elollinen luonto on vaipunut 
uneen, kumarra taaskin Häntä, 
joka unen kautta vasten omaa
kin tahtoamme vapauttaa mei-
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dät työn kestävyydestä ja vähäi
sen levon välityksellä palauttaa 
voimien vireyden. Siksi älköön 
yö olko sinulle kokonaan vain 
unta varten, älä anna, että puo
let elämästäsi jäisi uneliaan tun
nottomuuden johdosta hyödyt
tömäksi. Jaa yön aika unen ja 
rukouksen kesken. Näin sinä 
käyttämättä rukoussanoja rukoi
let lakkaamatta, lähestyen koko 
elämäsi menolla Jumalaa. Silloin 
itse elämäsi on kestävää ja lak
kaamatonta rukousta. 

P. Efraim Syyrialainen.

Hyvä on "aina rukoilla eikä
väsyä", kuten Herra sanoo 
(Lk.18:1). Apostoli myös kehoit
taa: "rukoilkaa lakkaamatta", 
siis yötä päivää, joka hetki. Älä 
ainoastaan mennessäsi kirkkoon, 
myöskin muuna aikana älä her
keä huolehtimasta siitä. Päinvas
toin, teetpä työtä tai nukut, olet 
matkoillasi tai syöt, juot, ma
kaat, älä katkaise rukousta, sillä 
et tiedä, milloin tulee se, joka 
vaatii sielusi. Älä odota sunnun
taipäivää tai juhlaa, älä valikoi 
paikkoja, vaan rukoile "Hänen 
valtakuntansa kaikissa paikois
sa" (Ps.103:22), kuten profeetta 
Daavid sanoo. Siis, olitpa kir
kossa tai kotonasi, pellolla lam
paita paimentamassa, tai aherrat 
rakennustöissä, älä jätä rukous
ta. N otkista polvesi, kun siihen 
on tilaisuus, ja kun se on mah
dotonta, rukoile mielessäsi, illal
la ja aamulla ja keskipäivällä
kin. 

PI ISPA ALEKSANTE RIN KOKOAMIA MURUJA 

Ryhtyessäsi taistelemaan syn
nin painetta vastaan muista, et
tet yksinomaan omin voimin 
pysty voittamaan vihollista. 
Käänny elämämme Antajan 
puoleen ja anna Hänen taistella 
itsessäsi ja itsesi kanssa. Ota 
Häneltä vastaan tarpeelliset oh
jeet ja tottele Häntä. Älä päästä 
Häntä näköpiiristäsi, ettet kuu
mennettuasi taistelussa ohittaisi 
Häntä. Kun äänesi, rukouksesi 
ääni saavuttaa Hänet, Hän ar
movoimallaan laskeutuu sinuun 
ja täyttää sinussa olevan tyh
jyyden. Ja kun näin on, niin 

P. Johannes Krysostomos.

Älkäämme etsikö tekosyitä,
sanoen ettei ole rukouspaikkaa 
läheisyydessä. Pyhän Hengen ar
mo tahtoo tehdä meidät itse Ju
malan temppeleiksi, mikäli py
symme valvovina, ja näin meil
lä on kaikkialla sopiva tilaisuus 
rukoilla. Missä tahansa oletkin, 
voit pystyttää alttarin, kun vain 
osoitat valvovaa harrastusta. 
Paikka ei ole esteenä eikä aika
kaan. Vaikka et notkistaisi, pol
via, vaikka et löisi rintaasi, etkä 
kohottaisi käsiäsi, mutta tuntisit 
lämpimän liikutuksen Jumalaa 
kohden, niin olet jo suorittanut 
rukouksesi oikein. Rukin ääressä 
tai kangaspuitten takana istuen
kin voi nainen kohottaa katseen
sa taivaaseen ja lämmöllä puhua 
Jumalalle. Kaupantekoa käyvä 
tai yksikseen kulkeva mies voi 
ahkerasti harjoittaa rukousta. 

saatat kestää taistelun väsymät
tä, sillä Hän taistelee puolesta
si ja sinun kanssasi. Mutta jos 
kadotat Hänet näkyvistäsi, niin 
olet avuton ja menetät taistelusi. 
Ollessasi yksin sinä taistelun tii
mellyksessä kadotat silmiesi 
kirkkauden, järkesi pettää sinut, 
etkä voi erehtymättä erottaa, 
ketkä ovat omiasi ja ketkä vi
hollisen puolella. 

* 

Ortodoksinen uskonto neuvoo 
meitä, kuinka meidän tulee jär
jestää elämämme "Kristuksen 

Myöskin se, joka istuu puodissa 
ja ompelee nahkapukua, voi 
hengessään kohota Jumalan luo. 
Palvelijakin, joka käy ostoksilla 
tai kiirehtii huoneenherran asi
oilla ylös ja alas, tai seisoo keit
tiössä tulisijan edessä, voi sydä
messään rukoilla, jos ei ole. ai
kaa käydä kirkossa. Jumala ei 
häpeä paikkaa, yhtä Hän tahtoo: 
palavan sydämen ja puhtaan 
sielun. Niinpä siis vakavasti ke
hoitan: käykää kirkossakin 
usein, mutta myös kotona. rau
hassa rukoilkaa. Jos on tilai_suus, 
niin notkistakaa polvet ja kohot
takaa kädet, mutta jos satutte 
olemaan monien muitten seuras
sa, niin älkää sen vuoksi unohta
ko rukousta, vaan sillä tavalla 
kuin äsken sen rakkaudellenne 
osoitin, huutakaa Jumalan puo
leen vakuuttuneina, että tulette 
saamaan sen, mitä anotte. 
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mukaan". Moderni kristinusko 
taas poimii Jumalan ilmoitukses
ta sen, mikä soveltuu nykykult
tuurin piiriin ja senkin ainoas
taan siinä määrin, kuin se ei ole 
ristiriidassa sivistys.elämämme 
kanssa. 

Ortodoksisuudessa on kilvoi
tusta, pyrkimystä kohti iäisyyttä. 
Modernistit taas ovat lujasti 
kiinni tässä maailmassa, he us
kovat ihmiskunnan edistykseen. 
Nykyinen kristillisyys ei huo
lehdi niinkään paljon elämän 
kohottamisesta evankeliumissa 
olevien käskyjen ja Kirkon ke
hoitusten .tasolle, kuin itse Kir
kon sovelluttamisesta siveelli
sesti madaltuneeseen elämään. 

* 

Jos sinä paastoat vaikkapa 
ainoastaan liturgisella paastolla 
ja samalla tuomitset veljeäsi tai 
sisartasi, jotka eivät jaksa paas
tota, niin hukkaan on mennyt si
nun paastosi, sillä lausuessasi 
tuomion sinä et ainoastaan naut
tinut arkiruokaa, vaan haukkasit 
elävän palasen veljestäsi tai si
sarestasi. 

OV:n julkaisemana on il
mestynyt 

A. SCHMEMANN

MAAILMAN ELÄMÄN 

EDESTÄ 

20:- · ynnä lähetyskulut 
Tilattavissa OV :n toimis
tosta past. M. Sidoroff 
Ajurinkatu 28, 70100 Kuo
pio 10, puh. 971-84 002 

* 

Mitä me anomme rukoilles-
samme: "Tulkoon valtakuntasi"? 
- Tulkoon valtakuntasi minun
sydämeeni, anna minun oppia 
tuntemaan Sinua, anna, että op
pisin rakastamaan Sinua koko 
sydämestäni. Anna, että oppisin 
tietämään, kuka Sinä olet, ja ku
ka - minä. 

Ja toinen anomus: "Tapahtu
koon Sinun tahtosi" - mitä se 
merkitsee? 

- Anna minulle, minun s1.e
lulleni Sinun rauhasi! 

Bivulta 27, 

nalta ehdottomasti tärkeä. Tästä 
seuraa, etteivät tunne todellista 
parannusta ja katumusta ne, 
jotka eivät ole valmiit luopu
maan itserakkaudesta, kunnian
himosta, turhamaisuudesta ynnä 
muista lihallisista himoistaan. 
He jäävät henkisesti sairaaksi, 
ja pysyvät parantumattomina, 
vaikka Kristuksen pelastava hoi
to on tarjona kaikille. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimi tus kun t a: 
Tito Colliander (vastaava) 

ja Aleksanteri Kasanko. 
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