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PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN 

OPETUKSISTA 

Mielenrauhan saavuttamiseksi 
on kaikin tavoin vältettävä tois
ten ihmisten tuomitsemista. Kun 
ollaan toisista puhumatta ja hei
tä arvostelematta, säilyy mielen
rauha. 

Eniten pyhittäjä Serafim varoi 
rukouksen aikana ilmenevää ha
j amielisyyttä, jonka kautta paha 
henki riistää ihmiseltä kaikki ru
koustoimen hedelmät. Jumalaan 
kohdistettujen ajatustemme ha
joittamisen pyhittäjä Serafim piti 
ihmissuvun vihollisen tärkeimpä
nä huolena ja tehtävänä. Emme 
saa päästää ajatuksiamme ha
jaantumaan, muuten sielu kadot-
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den lahjan ja on syvästi tietoi
nen omasta heikkoudestaan mu
rehtii, hiljenee, ikäänkuin vuotaa 
tyhjiin sanoessaan "armahda mi-

taa Jumalan ja Hänen rakkau
tensa muistamisen. Pyhä Maka
rios sanoo, että vihollisemme pyr
kii kaikin voimin johtamaan aja
tuksemme pois Jumalasta, ettem
me Häntä muistaisi, pelkäisi, ra
kastaisi. 

Jos. ymmärrys ja sydän yhty
vät rukoukseen, eivätkä sielun ai.
keet pyri hajaantumaan, niin sy
dän saa tuntea hengen lämpöä ja 
siinä syttyy Kristuksen valo täyt
täen koko sisäisen ihmisen rau
halla ja riemulla. 
(Pyhittäjä Serafim Sarovilais,en 
muistoa vietetään tammikuun 2. 
päivänä) 

nua". Siinä ovat minun nähdäk
seni syyt erilaisiin äänen painoi
hin, kun rukoillaan Jeesuksen 
Kristuksen nimeen. 

(Vaeltajan kertomukset. II osa) 



ERÄÄN VANHUKSEN ELÄMÄNOHJEET 

Epätoivon hetkellä tietäkää, ettei Herra hylkää teitä, vaan te Her
ran. Jumalan nimessä minä neuvon teitä ollessanne yksinäisyydessä 
elämään näin: vaikka teitä painaisi murhe ja vaikka olisitte haluton, 
niin kuitenkin sydämenne ajatuksissa huutakaa aina sielussanne asu
vaa Herraa. 

Jos te asutte yhdessä muitten kanssa, niin palvelkaa heitä kuten 
palvefäitte Jumalaa. Älkää vaatiko rakkaudesta vastarakkautta, tun
nustusta suorituksistanne, kiitollisuutta palveluksista. 

Älkää missään tapauksessa tehkö sellaista, mikä saattaisi vietellä 
tai loukata kanssanne asuvia lähimmäisiä. Ja jos he loukkaavat teitä, 
älkää pitäkö sitä louikkauksena, vaan Herran Jumalan teille järjestä
mänä mahdollisuutena, jolla pystytte, mikäl,i tahdotte, poistamaan 
itsestänne kaiken sydämen saastan. 

Ennen kuin sanotte jotakin, miettikää, eikö sanomanne tai tekonne 
loukkaa Jumalaa tai lähimmäisiä. 

Älkää tuomitko toisen py,styssä olevaa tai lankeavaa palvelijaa, 
hänellä on Jumala, joka on voimallinen estämään hänet kaatumasta 
tai nostamaan lankeamis,en jälkeen. 

Muistakaa, että se hetki, jona te antaudutte laiskotteluun, saattaa 
olla elämänne viimeinen, sen jälkeen tulee kuolema ja tuomio. 

Älkää katkeroittako kenenkään mie1tä, älkää sadatelko kun teitä 
sadatellaan, älkää aiheuttako kärsimystä toisille, kun te saatte kärsiä, 
niin nimenne merkitään elämän kirjaan yhdessä pyhittäjien kanssa. 

Pyydän teitä, ystäväis,eni, älkää hylkikö mitään keinoa, jolla voit
te olla mieliksi Jumalalle. Näitä kieinoja on paljon, esimerkiksi: ystä
vällinen suhtautuminen ihmisiin, surevan lohduttaminen, loukatun 
puolustaminen, köyhälle avun antaminen, silmien varjeleminen huo
noista asioista, huonojen mielijohteitten vastustaminen, itsensä pakot
taminen rukoukseen, kärsivällisyys, laupeus, oikeudenmukaisuus ynnä 
muu tämän kaltainen. Näitten pyhien hyveitten noudattaminen tuo 
teille Jumalan kaikkivoimallisen avun ja sen mukana te pääsette voi
tolle kaikista vaikeuksiS'ta, joitten v,oittaminen omin voimin ennen tun
tui mahdottomalta. 

Kaikella tavoin varokaa suuttumasta johonkin. Mikään ikävä ta
pahtuma ei satu itsestään, vaan Jumalan sallimuksesta. Niinhän pyhä 
apostoli Paavalikin kesti vaaroja pelastavan päämäärän vuoksi (2 
Kor. 11 :26). Tietäen tämän älkää väliittäkö, jos joku jos1takin syystä 
aiheuttaa teille mielipahaa, vaan muistakaa, ettei kukaan rohkene 
loukata tei1tä, ellei Herra tahdo sallia sitä. Siksi mieluummin kiittä
kää Herraa, että Hän osaksenne tulevien murheitten välityksellä sel
västi osoittaa teille, ettette ole Hänelle vieras ja että Hän johtaa teitä 
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ATHOSVUOREN MUNKKI JEESUSRUKOUKSESTA 

Jos tahdot, voin kertoa sinulle 
vielä äänen painosta, jolla Jee
sus-rukous lausutaan. Olen useas
ti kuullut monen Jumalaa pel
käävän kristityn lausuvan tämän 
rukouksen Jumalan sanan ja kir
kon perinteitten mukaisesti. He 
käyttävät sitä sekä kotioloissa 
että kirkossa ollen. Kun tarkkaa
vaisesti kuuntelee tätä hiljaista 
rukouksen lausumista, voi eri ih
misten lausumistavassa havai
ta eri sanojen kohdalla äänen sä
vyn vaihteluja. Rukous on sama 
ja ortodoksikristityillä on sama 
uskontunnustus. Kaikki yhtäläi
sesti tietävät, että tässä tärkeässä 

ja ylevässä rukouksessa on kaksi 
ajatusta: Herra Jeesus ja meidän 
vetoomuksemme Hänen armoon
sa. Miksi sitten eivät kaikki il
mennä sitä yhdellä tavoin. Miksi 
eivät kaikki lausu sitä samalla 
tavoin korostaen? Miksi ei sielu 
kaikilla helly samalla tavoin, 
vaan kullakin rukoilijalla se jou
tuu rukouksen tietyssä kohdassa 
erityisen liikutuksen valtaan, 
niin että tämä ilmenee korostuk
sena ja äänensävyn jännitykse
nä? Moni kenties sanoo sen joh
tuvan tottumuksesta tai jäljitte
lystä tai ehkä eri näkemyksistä, 
tai vihdoin siitä, miten se eri hen-

Taivaalliseen Valtakuntaan. Jumalahan on Isänne, joka kohtelee teitä 
lapsinaan. Onko olemassa poikaa, jota isä ei rankaisisi? 

Pelastusta ei saavuteta monisanaisuudella, vaan täydellisen itsen
sä tarkkailemisen avulla. 

Koettakaa karttaa väittelyjä. Ne saavat aikaan hämmennystä sy
dämessä ja riistävät teiltä sielunrauhan. Jokaista joutavaa ajatusta 
vastustakaa Jeesus-rukouksella. 

Älkää luottako ennakkoluuloihin. 
Epäluulo ei ole lainkaan kristillinen ominaisuus, siksi älkää omak

suko sitä. Mutta älykkyyttä, varovaisuutta ja viattomuutta vaatii 
meiltä itse Jumala pyhässä sanassaan: "Olkaa älykkäät kuin käärmeet 
ja viattomat kuin kyyhkyset". 

Noudattakaa keskitietä, äärimmäisyydet eivät missään ansaitse kii
tosta. 

Muistakaa vanhuksen sana: Kerro kaikki sille, joka jaksaa sen 
kantaa. 

Olkaa aina uskolliset Jumalan tahdolle, se tarkoittaa pelastustam
me. 

Suhtautukaa rakkaudella kaikkiin lähimmäisiin. Rakastakaa heitä, 
palvelkaa heitä, he ovat kalliisti ostetut, heidän edestään on vuoda
tettu Vapahtajan veri, he ovat Kristuksen jäseniä. Älkää loukatko hei
tä edes tuskin huomattavilla elkeillä. 

(Lintulan luostarin kätköistä) 
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kilöillä tulee helpommin ja luon
tevammin sanotuksi. Mutta minä 
ajattelen tästä toisella tavalla. Mi
nä näkisin siinä jotain korkeam
paa, sellaista, mikä ei olisi outoa 
va!� _

kuul�jalle, vaan myöskin ru
k01hJalle itselleen. Eikö tässä saata 
olla Pyhän Hengen salattu liike 
joka toimii puolestamme sanatto� 
min huokauksin, kun itse emme 
!iedä

_ 
mi�en ja mitä rukoilla. J a

JOS_ Jokamen
_ 

rukoilee Jeesuksen
Kristuksen mmessä Pyhän Hen
g�_n kautta, kuten apostoli sanoo,
mm �alassa työtä tekevä Pyhä 
Henki antaen rukoilevalle ru
ko�slahj a1?: voi saI?a�sa antaa jo
kaiselle hanen v01miensa mukai
sen armolahjan: eräälle hurskas
ta Jumalan pelkoa, toiselle rak
kautta, jollekin uskon varmuutta 
j� j?llekii_i liikuttavaa nöyryyttä. 
Siksi se, Joka on saanut Kaikki
valtiaan voiman kunnioittamisen 
ja kiittämisen lahjan, painottaa 
rukouksessaan erikoisella ihas
tuksella sanan "Herra" nähden 
tässä sanassa ilmaukse� maail
man Luojan suuruudesta ja val
lasta. Se. jonka sydämeen on ih
meellisellä tavalla vuodatettu 
:akkauden lahja, riemuitsee ja 
ihastuu lausuessaan "Jeesus Kris
tu�", kuten eräs vanhus, joka ei 
vomut olla tuntematta erityistä 
iloa ja rakkautta kuullessaan 
Jeesuksen nimeä mainittavan jo
pa tavallisessa keskustelussa. Jo
ka järkkymättömästi uskoo Jee
suksen Kristuksen yksiolennol
liseen jumaluuteen I sän kanssa, 
syttyy ja vahvistuu uskossaan 
lausuessaan sanat "Jumalan Poi
ka". Se, joka on saanut nöyryy-
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VELJESVIESTI 
Tammikuu on perinteisesti ol

lut se ajankohta, jolloin Ortodok
sinen Veljestö on kokoontunut 
talvipäiville ja vuosikokoukseen
sa . .. '!.'änä vuonna talvipäivät pi
detaan Turussa tammikuun 30-
31 päivinä. 

Ohjelman runko on seuraava: 
Perjantaina, 30. 1. 76 klo 15.00

alkajaisrukoushetki p. Aleksand
ran kirkossa, minkä jälkeen tulo
kahvi ja vuosikokous. 

Klo 19.00 ehtoopalvelus kirkos
sa ja seurakuntailta, jossa puhu
vat korkeastipyhitetyt arkkipiispa 
Paavali ja metropoliitta Johan
nes ja Turun kirkkokuoro laulaa. 

Lauantaina, 31. 1. 76 klo 8.30 
aamupalvelus ja liturgia, juma
lanpalvelusten päätyttyä ruokai
lu. 

Klo 12 metropoliitta Johannek
sen ja kirjailija Tito Collianderin 
alustukset, keskustelua ja päätös
kahvit. 

Puheitten ja alustuskn teema
na on Liturgia Jumalan sanan ja 
evankeliumin välittäjänä. 

Talvipäiville toivotaan runsas
ta osanottoa, erityisesti seura
kuntailtaan ja luentotilaisuuksiin 
samoin kuin jumalanpalveluksiin 
toivotaan muidenkin kuin OV:o 
jäsenten osallistuvan. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimitus kun t a: 

Tito Colliander (vastaava) 
ja Aleksanteri Kasanko. 
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Oy Kuopion Kansallinen Kirjapaino 




