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PAASTO 

Jumala ei tarvitse paastoamme. Hän ei edes tarvitse rukoustam
me. Täydellisen ei voi ajatella kärsivän mitään puutetta tai olevan 
minkään tarpeessa, mitä me, Hänen luotunsa, voisimme antaa Hä-
nelle. Eikä Hän vaadikaan meiltä mitään, mutta, sanoo Johannes 
Krysostomos: Hän sallii meidän kantaa uhreja Hänelle oman pelas
tuksemme tähden. 

Suurin uhri, jonka kannamme Herralle, on itsemme. Tätä emme 
voi tehdä luopumatta omasta tahdostamme. Tämän opimme kuuliai
suuden kautta. Kuuliaisuuden opimme harjoittelemalla. Parhaan har
joituksen on Kirkko lahjoittanut meille määräämissään paastopäi
vissä ja -ajoissa. 

Paasto, joka ei käy yli voimiesi eikä ole liian helppo, auttaa sinua 
valvomisessasi. Vatsa kylläisenä ei ylipäänsä pidä ajatella jumalal
lisia asioita, sanovat kilvoittelijat. Sillä hyvin ravitulta jäävät Kol
minaisuuden pinnallisimmatkin salaisuudet kätköön. Kristus itse 
näytti meille esimerkin pitkällä paastollaan: Kun Hän ajoi pois per
keleen, Hän oli paastonnut neljäkymmentä vuorokautta. Olemmeko 
Häntä parempia? 

"Ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle pal
velusta" (Matt. 4: 11 ). Sinuakin he odottavat saavansa palv.ella. 

(Tito Colliander "Kristityn tie") 



Pyhä Tihon Sadonskilainen 

HE NGELLISTA M I E TISK EL Y Ä

88. Sinä näet, että vedetty kello käy pysähtymättä. Aika kuluu
lakkaamatta ja lähenee määrähetkeään välittämättä siitä, nukum
meko vai valvomme, teemmekö jotain vai olemme tekemättä. Näin 
on elämässämmekin: syntymästä kuolemaan se lähestyy taukoamatta 
loppuansa kohti. Lepäämmekö vai aherramme, valvommeko vai nu
kumme, keskustelemme jonkun kanssa tai vaikenemme - elämä jat
kaa kulkuaan ja lähestyy ilman viivytyksiä määränpäätänsä. Tänään 
ja tänä hetkenä loppu on lähempänä kuin se oli eilen tai toissa päi
vänä tai menneenä hetkenä. Näin huomaamatta elämämme lyhenee. 
Näin tunnit ja minuutit kiitävät ohi. Emme tiedä, milloin kellon 
paino laskeutuu alimpaan kohtaan ja heiluri lakkaa käymästä. Juma
lan kaitselmus on kätkenyt tämän meiltä, jotta olisimme aina valmiit 
lähtöön, kun Herramme Jumala meitä kutsuu, tapahtuipa tämä mil
loin tahansa. "Autuas on se, jonka hänen Herransa tapaa valvomas
ta" (Lk. 12:37), mutta voi sitä, jonka tapaa synnin uneen vaipuneena. 

P. Efraim Syyrialainen (k. 373)

ISIEN MIETTEET SYNNISTÄ JA KATUM UKSESTA

Kuka ilmoitti niiniveläisille 
Jumalan salaisuuden, että paas
toamisella saattoi saada aikaan 
peruutuksen Jumalan tuomioon? 
Joona se ei varmaankaan ollut, 
sillä tämä pelkäsi anteeksianta
mista, kun oli niiniveläisille saar
nannut, että rangaistustuomio 
olisi varma. Ja vaikka niiniveläi
set uskoivat Joonan sanoja, he 
saivat muutoksen Joonan ilmoit
tamaan tuomioon. Ymmärtäväi
sinä ihmisinä he tunsivat sekä 
Jumalan että ihmisen. He tiesi
vät, että profeetta oli ankara, 
mutta laskivat kuitenkin viisaas
ti, että Jumala oli laupias. He ei
vät ruvenneet väittelemään an
karan kanssa, vaan katsoivat, 
kuinka voisivat sopia Laupiaan 
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kanssa. Profeetan he myönsivät 
olleen oikeassa, mutta Jumalassa 
he näkivät hyvyyden. Kun Joona 
riisti heiltä kaiken toivon, he sai
vat toivon kasvamaan paastoa
misella. Kun J oona murskasi hei
dän rohkeutensa, vahvistui roh
keus rukouksen avulla. Kun ran
gaistustuomio tuli yhä uhkaa
vammaksi, heikensi katumusasu 
s.en vallan. Pilvet tummenivat,
mutta katumusvaatteet hajoitti
vat ne. Ilmapiiri oli synkkä, mut
ta katumus kirkasti sen. Aasian
pelästyneet asukkaat palauttivat
elintapojensa puhtauden. Kau
punki horjui, motta ei kaatunut,
sillä almuilla se hankki itselleen
vahvan tuen. Mammonalla, joka
oli aiheuttanut paljon syntiä, syn-

Valamon luostarin kronikasta. 

IS Ä A N TIPAN PA AS TO 

Isä Antipasta tiedettiin, että hän oli suuri kilvoittelija. Suuren 
paaston ensimmäisellä viikolla hän ei lainkaan nauttinut ruokaa aina 
lauantaihin asti. Vasta silloin käytyään Herran pyhällä Ehtoollisella 
hän salli itselleen vähäisen aterian. Tätä sääntöä hän noudatti mo
nen vuoden aikana. "Mutta sitten kerran", näin hän kertoi eräälle 
läheiselle henkiystävälleen, "minä lankesin henkiseen turhamaisuu
teen: suuren paaston alkaessa en pyytänytkään Herralta tukea kil
voitteluuni, vaan kevytmielisesti aloitin paastoamisen omiin voimiini 
ja monivuotiseen kokemukseeni luottaen. Ja miten kävikään: jo en
simmäisen päivän jälkeen minä heikostuin ja tulin siinä määrin voi
mattomaksi, etten parhaallakaan tahdollani voinut jatkaa täydelli
sen paaston noudattamista, vaan minun oli jo seuraavana päivänä 
nautittava vähän ruokaa vahvistaakseni menehtyvää ruumistani. 
Näin Herra nöyryytti minua ja minä ymmärsin, että ilman Jumalan 
myötävaikutusta me emme voi mitään hyvää saada aikaan. 

nit taas sovittiin. Äidin helmassa 
olleet lapset pelastuivat, sillä he 
oppivat paastoamaan ja rukoile
maan. Vanhukset vaikeroivat ka-
tumussäkkeihin pukeutuneina i a 
varmistivat itselleen elämän. Ja 
kun nuoret miehet itkivät tuskis • 
saan, he säilyttivät avioseppe
leensä. Kun morsiamet pukeutui
vat suruasuun, saivat he pitää 
morsiuskammionsa. 

Markus erakko (k. n. 430) 

Jos olet tehnyt syntiä, älä syy
tä tekoa, vaan ajatusta. Ellei mie
lesi olisi kiirehtinyt edelle, ei 
ruumiisi olisi seurannut sitä. 

P. Kyrillos Jerusalemilainen
(k. 386)

Synti on hirmuinen paha, mut
ta se ei ole parantumaton. Hir
muinen se on sille, joka pitää sii-

tä kiinni. Helposti parannetta•
vissa se on sille, joka vapautuu 
siitä katumuksen avulla. Kuvit
tele, että joku kantaa tulta käsil
lään. Niin kauan, kuin hän pitää 
hehkuvaa hiiltä käsissään, hän 
varmasti polttaa itseään. Kun 
hän panee hiilen pois, hän pois
taa myös polton aiheuttajan. 
Mutta jos joku ajattelee, ettei 
hän polta itseään synnin kautta, 
niin raamattu sanoon hänelle: 
"Voiko kukaan kuljettaa tulta 
helmassaan, puvun häneltä pala
matta?" (Sn. 6 :27) . Sillä synti 
polttaa sielun hermot. 

P. Malrnrios Suuri (k. 390)

Kun kuulet, että Herra on va
pauttanut sielut manalasta ja pi
meydestä, että Hän .on astunut 
tuonelaan ja suorittanut loistavan 
teon, niin älä arvele, että nämä 
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PIISPA ALEKSANTERIN KOKOA.MIA MURUJA 

Jos tahdomme taistella syntiä 
vastaan, on meidän kerralla kat
kaistava kaikki ajatukset synnis
tä. Tulipalo on sammutettava al
kuunsa. Kun se pääsee valloil
leen, käy sammuttaminen vai
keaksi. Toteutettu ajatus on syn
tiä. Syntiä vastaan voi taistella 
monin tavoin. Voit johtaa huo
miosi hyvään, valoon päin, tämä 
rauhoittaa. Mutta aina tämä ei 
auta. Silloin on rukoiltava. Herra 
on laupias ja Hän antaa apunsa. 
Mutta mitä on tehtävä, jos tästä
kin huolimatta edelleen teemme 
syntiä? Silloinkaan ei saa joutua 
epätoivoon. Onhan meillä mah
dollisuus ka:tumukseen. Mutta 
eräs ehto on täytettävä: Herra 
antaa meille anteeksi, jos itse an
namme anteeksi lähimmäisillem
me. Ellemme näin tee, ei Herra
kaan anna anteeksi. Joskus an
teeksi antaminen toiselle tuntuu 
vaikealta. Miksi meidän on an
nettava anteeksi? Eikö Herra il
man sitäkään voisi hyvyydessään 
antaa meille anteeksi? Kyllä Her
ra voi. mutta me emme tule toi
meen ilman omalta kohdaltamme 
tapahtuvaa anteeksiantamusta. 
Sydämemme kaipaa rauhaa ja 
sovintoa. Jos anteeksi antaminen 
tapahtuu ainoastaan Jumalan tie
toisuudessa, niin sydän ei saavu
ta rauhaa eikä sovintoa. Anteeksi 
antamisen tulee tapahtua myös
kin ihmisen tietoisuudessa. Her
ra lähestyy meitä rakkaudes
saan. Hän avaa silmämme näke
mään maailmassa vallitsevan ko
vuuden. Jos kuulemme Jumalan 

kutsun, niin sydän pehmenee ja 
näin opimme antamaan anteeksi. 
Muussa tapauksessa emme pysty 
ottamaan Jumalan anteeksianta
musta vastaan. 

Miksi katumus on mahdoton 
kuoleman jälkeen? Se on mah
dollinen kuolemankin jälkeen, 
jos se on aloitettu täällä maan 
päällä. Kuoleman jälkeen on 
enää mahdoton aloittaa katumus
ta siksi, että siihen tarvitaan aika 
ja paikka. Sanokaamme esimer
kiksi, että pöydällä on sokerias
tia ja että se on minulle esteenä 
sisäisen elämän saavuttamiseksi. 
Silloin minun on se siirrettävä 
syrjään. Mutta siellä kuoleman 
jälkeen ei enää ole pöytää eikä 
sokeriastiaa. 

Sivulta 7. 

asiat olisivat kaukana sielustasi. 
Sillä juuri ihminen on se, joka 
päästää pahan sisäänsä, ottaa sen 
vastaan. Kuolema pitää Aadamin 
sielut vankeudessa, pimeyteen 
ovat sielun ajatukset· suljetut. 
Kun kuulet puhuttavan hauta
kammioista, niin älä ajattele nii
tä, joita voidaan nähdä, sillä 
kuoleman kammio ja hauta on 
myös sinun sydämesi. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 
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