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YKSINÄISYYS ••• HILJAISUUS ••• RUKOUS 

Viime aikoina olen puhunut ja kirjoittanut 

ta, yksinäisyydestä ja erämaasta ja aion jatkaa niistä kirjoittamis

ta, koska uskon, että ne ovat elintärkeitä meidän kasvavalle, muuttu

valle, tekniselle ja kaupungistuneelle väestöllemme. Näyttää siltä, 

että ihmiskunta kohtaa yhä uusia ongelmia ja että nämä ongelmat se-

koittavat syvästi kaikkien ihmisten sielua, On aivan selvää, että 

me emme voi emmekä saa hylätä tätä uutta pelottavaa maailmaa, joka 

on jo keskellämme. Erityisesti me kristityt emme voi tehdä tätä, 

koska Kristus itse on tullut tähän maailmaan ja me olemme hänen kan

saansa, hänen ruumiinsa, ja niinpä me kuulumme - niinkuin Hänkin kuu

luu - tähän IBM koneiden ja kybernetiikan maailmaan, joka tuo päivit-

täin valtavia ongelmia mieliimme, sydämiimme ja sieluihimme, Sillä 

tiede kehittyy yhä nopeammin, niin paljon nopeammin kuin tämän päi

vän ihminen - tai jopa huomisen ihminen - kykenee käsittämään ja su

lattamaan. 



Niin monet ihmiset yrittävät etsiä Kristusta sangen monista pai

koista. Hän itse sanoi:"Jos teille sanotaan: Katso, hän on erämaas

sa, niin älkää menkö sinne, tai: Katso, hän on kammiossa, niin älkää 

uskoko." (Matt.24:26) Kirkon isille, piispoille, on annettu Pyhä 

Henki, jotta he tekisivät oikeita ratkaisuja. Tämä näkökul_ma meidän 

on huomattava. 

Tuntuu ehkä kummalliselta, mutta juuri hiljaisuus, yksinäisyys 

sanalla sanoen erämaa - auttaa modernia ihmistä löytämään vastauk

set oman olemassaolon mysteeriin ja hänen salaisuuteerisa, jonka ku

vaksi ihminen on luotu. Nykyajan ihlniset tarvitsevat näitä asioita 

vieläpä enemmän kuin entisajan erakot. 

Jos meidän on todistettava Kristuksesta nykyajan markkinapaikoil

la, missä vaaditaan jatkuvasti meidän� persoonaamme, me tarvitsem

me hiljaisuutta. Jos me aiomme olla aina saatavilla, ei vain :fyysi

sesti, vaan ennen kaikkea osoittamalla empatiaa, sympatiaa, ystävyyt

tä, ymmärtämystä ja rajatonta rakkautta, me tarvitsemme hiljaisuutta. 

Kyetäksemme ösoittamaan iloista, eleetöntä vieraanvaraisuutta, ei vain 

majapaikan ja ruuan suhteen, vaan myös mielemme, sydämemme, ruumiimme 

ja sielumme, me tarvitsemme hiljaisuutta. Todellinen hiljaisuus on 

sitä, että ihminen etsii Juma1aa. Todellinen hiljaisuus on riippusil

ta, jonka Jumalaa rakastava sielu rakentaa ylittääkseen oman mielensä 

pimeät, pelottavat rotkot, kiusauksen oudot kuilut, omien pelkojen 

pohjattomat jyrkänteet, jotka estävät meidän tietämme Jumalan luo. 

Tosi hiljaisuus on suljettu puutarha, missä sielu yksin voi kohdata 

Jumalansa. Se on sinetöity lähde, jonka Hän yksin voi avata sammut-

taakseen sielun loputtoman Jumala-janon. 

Tällainen hiljaisuus ei ole vain luostarien yksinoikeus. Tämä 

yksinkertainen, rukouksellinen hiljaisuus on jokamiehen hiljaisuutta 

- tai jos se ei ole, niin sen tulisi sitä olla. Se kuuluu jokaiselle

kristitylle, joka rakastaa Jumalaa, jokaiselle juutalaiselle, joka on 
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kuullut sydämessään Jumalan äänen kaiun hänen pro�eetoissaan, jokai

selle, jonka sielu on noussut etsimään totuutta, etsimään Jumalaa. 

Sillä, missä on melua - sisäistä melua tai epäjärjestystä - siellä 

Jumala ei ole! 

Erämaat, hiljaisuus, yksinäisyys eivät ole välttämättä paikkoja, 

vaan pikemminkin mielen ja sydämen tiloja. Näitä erämaita voi löytää 

kaupungin sydämesssä ja elämämme arkipäivässä. Meidän on vain etsit

tävä niitä ja tajuttava se suunnaton tarve, joka meillä niihin on. 

Ne ovat pieniä yksinäisyyksiä, pieniä erämaita, aivan pieniä hiljai

suuden yhteenkeräytymiä, mutta niiden mukanaantuoma kokemus saattaa 

olla yhtä riemukas ja yhtä pyhä kuin kaikki tämän maailman enämaat. 

Sillä juuri Jumala tekee yksinäisyyden, erämaat ja hiljaisuuden py

häksi. 

Ajattele yksinäisyyttä, jota tunnet kulkiessasi raitiovaunulta 

tai bussilta kotiisi illalla, kun kadut ovat hiljaiset ja vain joku

nen jalankulkija on liikkeellä. Ajattele sitä yksinäisyyttä, joka 

tervehtii sinua, kun astut huoneeseesi vaihtaaksesi työvaatteesi muka

vampaan kotiasuun. Ajattele perheenäidin yksinäisyyttä, kun hän istuu 

yksin keittiössä kahvikupin ääressä ennenkuin aloittaa päivän työt. 

Ajattele sellaisten vähäpätöisten tehtävien kuten siivoamisen, silit

tämisen ja ompelemisen luomaa yksinäisyyttä. 

Eräs ensimmäisistä askelista kohti yksinäisyyttä on poislähtemi

nen. Jos lähdet todelliseen erämaahan, saatat ottaa lentokoneen, 

junan tai auton päästäksesi sinne. Mutta me olemme sokeita "pienille 

lähdöille", jotka täyttävät meidän päivämme. Nämä "pienet yksinäisyy

det" ovat usein sen oven takana, jonka me voimme avata. Autossa, jos

sa palaamme työstämme, on yksinäisyyttä. Tämäkin voi toimia "lähtö

paikkana" erämaahan, hiljaisuuteen, yksinäisyyteen, Mutta meidän 

sydämemme, mielemme ja sielumme täytyy tajuta ne yksinäisyyden hetket, 

jotka Jumala on meille antanut, Sopeutuaksemme meidän täytyy muuttaa 
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nykyinen aikakäsityksemme. Jumala nauraa ajalle, sillä jos sielumme 

ovat avoimet hänelle, jos hän pääsee sisälle niihin hän voi muuttaa 
' 

ne yhdessä silmänräpäyksessä. Hän voi sanoa sille, joka ajaa autoa, 

"Minä johdatan sinut yksinäisyyteen ja siellä minä puhun sinun sydä

mellesi." (Hoosea 2:14) 

Yksinäisyyttä ei ole olemassa ilman hiljaisuutta. Totta kyllä, 

että hiljaisuus on joskus pelkkää puheen puuttumista - mutta hiljai

suuden pitäisi olla aina kuuntelemista. Pelkkä melun poissaoleminen 

ei ole vielä tätä hiljaisuutta. Päivä, joka on täynnä melua ja ääniä, 

voi olla hiljaisuuden päivä, jos melu tulee meille Jumalan läsnäolon 

kaiuksi, ja jos äänet ovat meille Jumalan viestejä ja pyyntöjä. Kun 

me puhumme itsestämme ja olemme täynnä itseämme, jätämme hiljai�uuden 

taaksemme. Kun me toistamme Jumalaa lähellä olevia sanoja, jotka hän 

on jättänyt meille, meidän hiljaisuutemme jää rikkumattomaksi. 

Erämaat, hiljaisuus, yksinäisyys. Sellaiselle sielulle, joka 

tuntee näiden kaikkien suunnatonta tarvetta, tarjoutuu tähän mahdolli

suus tungokseen asti täynnä olevien kaupunkien keskellä. Mutta miten 

todella me voimme saavuttaa sellaisen yksinäisyyden? Pysy hiljaa ja 

katso syvälle elämäsi perusteisiin. Ovatko ne sellaisia, että niille 

voi rakentaa tosi pyhyyden? Sillä totisesti ihminen on syntynyt tän

ne tullakseen pyhäksi - sen Rakkauden rakastajaksi, joka kuoli meidän 

puolestamme. Traagista vain on se, että me emme ole pyhiä. Jos huo

maamme rakentaneemme väärille perusteille, silloin täytyy sielun aloit

taa kaikki alusta uudestaan ja löytää muita perusteita. Se täytyy 

tehdä. Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa uudestaan. 

Pysy hiljaa ja kohottaen sydämesi ja kätesi Jumalan puoleen, ru

koile, että Hänen Pyhä Henkensä mahtava tuuli pyyhkisi pois kaikki 

pelkojen, itsekkyyden, ahneuden ja pikkumaisuuden hämähäkinverkot sie

lustasi; että Hänen tuliset kielensä laskeutuisivat antamaan rohkeutta 

alkaa taas alusta. 
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Aluksi tällaiset hiljaisuudet voivat olla harvinaisia. Mutta 

jos ravitsemme itseämme liturgisella rukouselämällä, mielen rukouk

sella ja kirkon sakramenteilla, niin hitaasti, hitaasti alkaa hiljai-

suus kasvaa ja asua sielussa yhä enemmän. Sitten yhtäkkiä se on erää-

nä päivänä tullut jäädäkseen. Hitaasti ja huomaamattomasti maailma 

heidän ympärillään alkaa muuttua. Sillä heissä oleva hiljaisuus tu-

lee osaksi Jumalan rakastavaa, mahtavaa, luovaa, hedelmällistä hil

jaisuutta. Heidän kauttaan kuullaan Jumalan ääni. Heissä nähdään 

Hänen kasvonsa, ja heidän kasvojensa valo tulee lähimmäisten jalkojen 

lampuksi. Siten hiljaisuus tuo rauhaa kaikille. Hiljaisuuden rukous 

kuullaan meidän maassamme kaikkialla. Ja kaikkien Herra tulee ker

ran asumaan ihmisten keskuuteen, sillä Hänen viinitarhansa - maailma 

tullaan korjaamaan hänelle. Niin, "olkaa hiljaa ja tuntekaa, että 

minä olen Herra." (Ps.46: 10) 

On olemassa kuitenkin vaara, ettemme erota toisistaan rukousta 

ja yksinäisyyttä. Nämä ovat hengellisen elämän kaksi eri puolta. 

Rukous kuuluu tietenkin jokaisen kristityn e1ämään. Ilman rukousta, 

ilman kosketusta Jumalaan, hengellinen elämä kuolee. Yksinäisyys 

toisaalta on erityinen kutsumus: se on tarkoitettu harvoille, ei ko

vin useille. Kuitenkin nykyisin monet ajattelevat erilaisia yksinäi

syyden paikkoja; Monet Aisaret ja veljet, joiden kutsumus itse asi

assa olisi aktiivin ihmisen, päättävät yhtäkkiä, että he haluavat 

päästä kartusiaanimunkin yksinäisyyteen. Suurimmaksi osaksi tämä 

on vain päiväuni ja hengellisen elämän romanttinen kiusaus. Hyväksy 

ensin yksinäisyys omassa sydämessäsi. Rukous aivan kuten hiljaisuus

kin on matka sisäänpäin, niinkuin kaikki pyhiinvaellukset hengessä. 

Minun täytyv tehdä matka sisäänpäin kohdatakseni Kolmiyhteisen Juma

lan, Joka asuu minussa. On hyvin tärkeätä huomata, että me emme tar

vitse välttämättä erakkomajoja viettääksemme rukouselämää. Rukous on 

sisässämme. Erakkomaja on ihmissydän, jossa meidän tulee oppia, miten 
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rukoillaan, Yksinäisyys auttaa joskus rukousta ja erityisessä kutsu

muksessa se toimii voimallisen rukouksen kehtona, Mutta keskiverto

kristitylle rukous ei tarvitse maantieteellistä paikkaa, Rukous on 

rakkauden yhdysside Jumalan ja ihmisen välillä. 

Jos yhdistämme rukouksen yksinäisyyteen ja sanomme, että meillä 

tulee olla yksinäisyyttä, jossa rukoilla, on tämä väärin. On hyvä, 

jos meillä on ajoittain yksinäisyyttä. On hyvä koota itsensä, olla 

valveilla Herran kanssa Getsemanessa, valvoa hänen kanssaan ei vain 

yhtä tuntia, vaan ehkä monta, koko matkan Golgatalle ja sieltä ylös

nousemukseen seuraten häntä aina Isän ja Hengen helmaan asti, Mutta 

tämä yksinäisyys vaatii vain pienen paikan, Se voi olla huone isos

sa luostarissa, Se voi olla paikka perheasunnon ullakolla tai kella

rissa. Se voi olla osa huonetta, verhoilla eristetty nurkka, Kadun 

päivittäinen meteli ja perheen äänet saattavat muistuttaa hienovarai

sesti siitä, että me emme koskaan rukoile yksin emmekä vain itsemme 

puolesta, 

Rujous on kokopäiväistä työtä_ Sen sijaan yksinäisyys, jollei 

Jumala ole meitä siihen kutsunut eliniäksi, on aina ajoittainen asia, 

eikä se saa tulla pakopaikaksi, Valitettavasti nämä kaksi mainitaan 

usein samassa hengenvedossa, vaikka niiden roolit meidän elämässämme 

Herrassa ovat erilaiset, Kiitos Jumalalle uudistuneesta halustamme 

rukoilla, Mutta edetkäämme pehmeästi ja kysykäämme neuvoa viisailta 

miehiltä halutessamme yksinäisyyteen, 

lemus, suorastaan kiusaus, 

Se saattaa olla vaikea koetta-

IDÄN KIRKON ERÄMAA - PUSTINJA 

Sana pustinja merkitsee hiljaista yksinäistä paikkaa, jonne ihmiset 

vetäytyvät löytääkseen Jumalan, joka asuu heissä. Se tarkoittaa 

myös erämaata, minne erityisen kutsumuksen saaneet ihmiset menevät 

elämään erakkoina ja etsivät Jumalaa yksinäisyydessä, hiljaisuudessa 

ja rukouksessa elämänsä loppuun asti, Pustinja ei kuitenkaan välttä-

mättä sijel:tse täydellisesti erossa ihmisten olinpaikoista, Jotkut 

ihmiset ovat varanneet kotoaan pienen huoneen tai nurkan, jonne he 

vetäytyvät rukoilemaan tai mietiskelemään, ja tätä voitaisiin kutsua 

myös pustinjaksi. 

Pustinnik tarkoittaa yksinäisessä paikassa olevaa henkilöä. 

Pustinnik voi olla kuka tahansa - talonpoika, herttua, keskiluokan 

ihmisen, oppinut tai oppimaton, tai kuka tahansa tältä väliltä, Pus

tinnik seuraa Jumalan kutsua mennä rukoilemaan erämaahan omien syntien 

ja maailman syntien puolesta sekä myös kiittämään häntä ilosta ja kai

kista hänen lahjoistaan, 

Minä tunsin hyvin erään pustinnikin, jonka luokse äitini meni 

saamaan neuvoa vuosisadan alun Venäjällä, En tiedä, kuka hän oli, 

Meillä oli tapana mennä sinne jalkaisin ja palata takaisin taas jal

kaisin, Kun tulimme perille, äitini koputti ovelle ja avasi sen, 

Ovessa ei ollut lukkoa, Pustinnik oli aina siellä toivottamassa ter

vetulleeksi jokaisen, joka tuli. Äitini kumarsi suuren ristin edessä, 

joka riippui seinällä, ja Jumalansynnyttäjän ikonin edessä. Sitten 

hän kumarsi pustinnikille ja sanoi:"Rauha olkoon tälle huoneelle," 

Toinen vastasi:"Olkoon Herran rauha myös sinun kanssasi," Minä tein 

samoin, Sitten hän tarjosi meille vähän teetä ja leipää, mitä hänellä 

sattui olemaan, ja sanoi:"Tulkaa ja ottakaa siitä, minkä Jumala armos

saan on lähettänyt minulle," Teimme niin, Sitten minä läksin ulos 

leikkimään ja äitini puhui pustinnikin kanssa, Sitten me läksimme 

kotiin, 

On oikeastaan vaikea liittää tätä miestä ja toisia pustinnikeja, 

jotka tulin tuntemaan elämäni varrella, siihen, mitä yleisesti kutsu

taas erakoiksi, Sillä heissä on jotain eroa, Pustinnik tuntuu olevan 

enemmän lähestyttävissä, Hän osoittaa vieraanvaraisuutta aivan kuin 

tulija ei häiritsisi koskaan hänen rauhaansa. Hänen silmänsä tuntui

vat tuikkivan iloa hänen vastaanottaessaan vieraan, Hän tuntui olevan 



kuunteleva henkilö, Hän puhui vähän, mutta kuunteli syvästi ja 

hänestä sai sen käsityksen, että hän ymmärsi, Nämä pustinnikit halu

sivat sydämessään kuitenkin olla kahden Jumalan ja hänen äärettömän 

hiljaisuutensa kanssa, Miksi he halusivat tuota hiljaisuutta ja yk

sinäisyyttä? Itseäänkö varten? Ei, Tämäntapainen idän kristilli

syyden erakko meni erämaahan muiden tähden, Hän uhrasi itsensä ikään

kuin polttouhriksi toisten edestä, 

Erämaahan meneminen tarkoittaa Jumalan kuuntelemista, Se mer

kitsee kenosista - itsensä tyhjentämistä, Tämä itsensä tyhjentäminen 

niinkuin Kristuskin tyhjensi itsensä meidän tähtemme - on todellista 

kiipeämistä vuorelle sen huipun läheisyyteen, missä Jumala asustaa 

lämpimässä hiljaisuudessaan, Se tarkoittaa myös, että tulemme tietä-

mään "miten kauheaa on langeta elävän Jumalan käsiin" .,,ja kuitenkin 

niin suloista, niin riemullista, niin viehättävää! Niin ihanaa, ettei 

sielu voi vastustaa sitä, Siksi venäläiset sanovat, että sen, joka 

on kutsuttu pustinjaan, on mentävä sinne tai kuoltava, koska Jumala 

on kutsunut hänet tälle vuorelle puhuakseen hänelle pelottavassa, 

mutta hellässä ja rakastavassa hiljaisuudessa, Sillä Jumalalla on 

jotain sanottavaa niille, jotka hän kutsuu pustinjaan ja heidän täy

tyy profeetan tavoin toistaa sitä, minkä Jumala sanoo heille, 

He lähtivät matkaan ••• yksin, tuntemattomaan, Niin, nämä pus

tinnikit tyhjensivät mielensä ja sielunsa kaikista ihmissuhteista, 

koska tästä lähtien he olisivat uudessa yhteydessä kaikkiin rakkai-

siinsa rakkauden syvemmässä ulottuvuudessa, Sillä ne, jotka jättävät 

kaiken Jumalan tähden, saavat kaiken takaisin häneltä, mutta toisella 

tavalla, Pustinnikin piti rukoilla koko ihmiskunnan puolesta, Hänen 

piti itkeä ja kestää kaikki kiusaukset, jotka tulevat erämaassa asu

van osaksi, Hänen piti muiden tähden kuolettaa oma lihansa, heidän 

edestään hyväksyttävä yksinäisyys, joka ylittää meidän käsityskykymme, 

ja joka tullessaan hyväksytyksi ei olekaan mitään todellista yksinäi

syyttä, 
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Mitä enemmän yritän selittää venäläisen pustinjan ideaa, sitä 

vaikeammalta se tuntuu, koska länsimaiselle nykypäivän ihmiselle se 

kuulostaa vieraalta, Kuitenkin tiedän, että _pustinja on ainakin 

yksi vastaus tälle läntiselle kulttuurillemme, juka on niin riippu

vainen aivotoiminnasta, intellektualismista ja jolla on tarve seuloa 

kaikkea mielessään ja tutkia asioita tieteellisellä tarkkuudella, 

Idän hengellisyyden pustinja-kokemus voi auttaa oikaisemaan vikaan 

menneitä arvoja, Sillä se ei ole itäistä eikä läntistä, vaan yksin

kertaisesti kristillistä, Se on ihmisen ikuista Jumala-nälkää, Ih

miset etsivät Jumalaa, tunsivatpa he sitten hänet tai ei, matkalla 

kohti Absoluuttista totuutta, 

Niiden, jotka on kutsuttu tähän tehtävään, täytyy saada kirkon 

siunaus, Kukaan venäläinen ei lähtisi sinne omin päi.n käymättä ehtool

lisella ja saamatta papilta siunausta, He lähtivät elämänsä ajaksi 

tai ainakin moneksi vuodeksi, He jättivät kaiken ja lähtivät tyhjin 

käsin, He etsi-vät tietoa Jumalasta suoraan, ei kirjatiedon välityk

sellä, sillä he eivät uskoneet, että Jumala paljastaisi itsensä kir

jojen välityksellä, Pustinnik, starez, erakko - näitä nimiä venäläi

set käyttivät,- lähtee siitä, että on olemassa vain yksi kirja, joka 

voi opettaa hänelle Jumalasta, Hän uskoo, että ainoa tapa oppia tun

temaan Jumala on mennä hänen luokseen nöyryydessä, yksinkertaisuudessa 

ja köyhyydessä, astua sisälle hänen hiljaisuuteensa ja siellä rukouk

sessa ja kärsivällisyydessä odottaa, kunnes hän paljastaa itsensä oman 

aikataulun mukaan, Pustinnik vie pustinjaansa vain yhden kirjan -

raamatun, Hän lukee sitä polvillaan kiinnostumatta kaikista sitä kos

kevista puhtaasti akateemisista kysymyksistä, Hänelle raamattu on 

Sanan inkarnaatio ja hänen mielestään ei ihmisen elinaikakaan riitä 

sen oppimiseen, Joka kerta, kun hän avaa sen, hän uskoo syvästi, että 

hän on kasvokkain Sanan kanssa, 
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Ihlninen, joka seuraa kutsua erämaahan ja jättää kaiken taakseen,

luottaa kanssaihmisten apuun, Hänestä tulee itse asiassa kerjäläinen, 

Kun joku kylä Venäjällä sai kuulla, että erakko aikoo asustaa jossa

kin hylätyssä mökissä tai että hän tulee pyytämään apua rakentaakseen 

mökin, kylässä iloittiin, Se merkitsi, että joku rukoilisi heidän 

puolestaan. Niinpä pustinnik tavallisesti valitsi metsän keskellä 

sijaitsevan aukean paikan, Erakko todella etsi piilopaikkoja vuoril

ta, metsistä - paikoista, missä hän todella oli yksin Jumalan kanssa,

Niinpä hänen inhimilliset näköalansa olivat aika rajoittuneita, jotta 

hänen hengelliset horisonttinsa saattaisivat esteettä kasvaa, 

Venäjällä.uskottiin, että pyrkiessään koskettamaan Jumalaa, mi

nun pitää koskettaa ihmistä, sillä tässä ei ole mitään eroa, Kristus 

tuli ihmiseksi, niinpä pitää minunkin Kristuksen tavoin tulla ihmisek

si, joka palvelee veden ja pyyhkeen keralla, Toisin sanoen minun tu

lee pestä kanssaihmisten jalat, niinkuin Kristus teki ja ihmisten jal

kojen peseminen merkitsee palvelemista, Minä en voi rukoilla, jos 

veljeni näkee puutetta. Se on mahdotonta, Niinpä joskus pustinnik 

saattoi viettää kuukauden tai enemmänkin auttaen kyläläisiä erilaisis

sa töissä eikä koskaan ajatellut hetkeäkään, että hänen piti olla pus

tinjassa lukemassa raamattua, rukoilemassa tai mitä hyvänsä, koska 

hän on sydämensä pustinjassa aina, erityisesti silloin, kun hän palve

lee lähimmäisiään, 

MENEMME PUSTINJAAN 

Pustinja on vain tavallinen maja, jossa on uuni, pöytä, tuoli ja 

vuode, Löydät sieltä myös raamatun, Kukaan ei voi kertoa sinulle, 

mitä tehdä siellä. Sinulla on siellä kohtaaminen Kristuksen kanssa, 

Tulet olemaan yksin Jumalan kanssa ja ainoa kirja, jota tulet luke

maan, on raamattu, Älä ota mukaasi mitään muuta, Jos haluat nukkua, 
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nuku! Jos haluat kävellä, kävele! Kaikki riippuu sinusta itsestäsi,

Kun kerran olet lähtenyt pustinjaan, tee mitä Henki käskee sinun teh

dä, Siinä ei ole mitään pelottavaa, 

Joskus olemme niin uupuneita, että me emme yksinkertaisesti voi 

tehdä juuri mitään. Menemällä pustinjaan me vain putoamme sinne.

Kristuksen käsivarsilla nukkuminen on oikeastaan aika hyvä ajatus, 

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, Kerran pustinjan ensimmäisenä päivä

nä minä nukuin suurimman osan ajasta, olin niin uupunut, En voinut 

lukea edes raamattua, Niinpä sanoin Herralle:"Olet näköjään antanut 

minulle unen lahjan, anna myös hyviä unia." Niinpä sain kauniita 

unia ja vasta seuraavana päivänä rukoilin, Olin virkistynyt ja kyke

nin tarkkaamaan hyvin. Tässä näet erään esimerkin rentoutumisesta, 

Jumalan kanssa ollessasi sinun ei tarvitse tehdä parhaasi ollaksesi 

tip top. Voit olla vain oma itsesi, Muista, että hän tietää sinusta 

kaiken, sormesi kynnet ja pääsi hiukset, On aivan mieletöntä yrittää 

pettää Jumalaa panemalla pystyyn jonkinlainen show, Pustinja on paik

ka, missä voit hellittää hetkeksi, Herra tuntee kaiken sinusta, Jut

tele hänen kanssaan, torkahda hiukan, lue vähän, mene ulos ja katso 

ruohoa tai lunta ja sano:"Miten kauniiksi oletkaan tehnyt ruohon, tai 

miten kauniiksi loitkaan lumen,,.Kuinka ihanaa on sade!" Tämänkaltais

ta voit tehdä, Siinä ei ole mitään pelottavaa, 

Se, joka menee pustinjaan ensimmäistä kertaa päiväksi tai pariksi, 

kokee jossain määrin sisäistä melua, Eräs ystäväni kertoi minulle 

palattuaan pustinjasta:"Sepä oli kauhea kokemus] Tiedätkö mitä minul

le tapahtui?" Sanoin, että luulin tietäväni, mutta pyysin kertomaan 

kumminkin, Hän kertoi:"Kaikki ajatukseni surisivat minussa niinkuin 

kärpäset, Ajattelin, että farkkuihin pitää ommella paikat ja että puu

tarha tarvitsee kitkemistä, Ajattelin kaikkea muuta paitsi Jumalaa," 

"Sehän on aivan luonnollista", minä sanoin, Modernille ihmiselle kes

tää kauan laskea älynsä siivet ja avata sydämensä ovi, Niiden, jotka 
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menevät pustinjaan päiväksi tai pariksi, o1isi muistettava ennenkaik

kea tämä: 1aske ä1ysi siivet a1as, Meidän ku1ttuurissamme kaikki seu-

1oontuu pääsi 1ävitse. Sinäkin o1et kovin ä1y11inen .1a niin täynnä 

kaiken1aista tietoa, Mutta pustinja vie sinut ennenkaikkea yhteyteen 

yksinäisyyden kanssa. Toiseksi se tuo sinut yhteyteen Juma1an kanssa, 

Vaikket tuntisikaan mitään, on kuitenkin olemassa se tosiseikka, että 

sinä olet tu11ut tapaamaan Juma1aa, hyvin erikoiseen kohtaukseen, 

Sinä o1et .sanonut Herra11e:"Herra, ha1uan ottaa nämä 24,36,48 tuntia 

pois kiireisestä elämästäni ja ha1uan tu11a tinun 1uoksesi, koska olen 

kovin väsynyt, Maailma ei ole sellainen kuin sinä sen toivoisit ole

van enkä minäkään ole sel1ainen, Haluan tulla ja levätä sinun rintaa-

ei vasten niinkuin Pyhä Johannes Teologi, Siksi olen tu11ut tähän 

paikkaan," Tai sinä voit sanoa:"Herra, en usko sinuun, En tiedä, 

oletko olemassa, Ehkä o1et kuo1lut, Mutta minul1e on kerrottu, että 

tässä hassussa pikku mökissä metsän keskel1ä sinä saattaisit olla elos

sa, Haluan tulla ja nähdä, Saanko?" On tuhansia syitä, miksi joku 

henkilö tulee tä1laiseen retriittiin, mutta oleellista on sen älyn 

käyttämättä jättäminen, joka tekee niin monia Baabelin torneja, ja sy

dämen avaaminen, sillä se yksin voi ottaa vastaan Juma1an sanan, 

Toiseksi pustinja haluaa opettaa sinut rukoilemaan eri tava1la 

kuin ehkä tähän mennessä olet rukoillut, Usein ihmiset sanovat, ettei 

heillä ole aikaa rukoilla, Missä on rukouksen paikka? Rukoushan on 

sisäistä, Minä olen kirkko, Minä olen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen 

temppeli, He tulevat minun luokseni, Herra sanoi, että hän ja hänen 

Isänsä tulevat ja tekevät asuntonsa minuun, Minun ei tarvitse mennä 

minnekään, Tämä ei myöskään tarkoita, että sinun ei tarvitsisi osoit

taa kunnioitusta Juma1a1le kirkossa, jonne kaikki muut kokoontuvat ru

koi1emaan, mutta se tarkoittaa, että sinun tulee rukoilla alituiseen, 

Rukouksessasi ei saa o11a keskeytystä, Sydämessäsi on pustinja, Mik-

si minun sydämeni pitäisi nyt lähteä Jumalan luota, kun puhun sinulle? 
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Jos o1et rakastunut johonkin ihmiseen, sinusta tuntuu kuin rakastettu

si kasvot olisivat aina edessäsi kun esim, ajat autoa, kun kirjoitat, 

kun asioit pankissa jne, Jotenkin me voimme yhdistää nämä kaksi: 

rakastetun kasvot ja sen, mitä me parhaillaan teemme, Rukous on juuri 

tällaista, Se on yksinkertaisesti yhteyttä Jumalan kanssa eikä se 

välttämättä tarvitse sanoja, 

Toivon tode1la, että et enää pelkää, kun lähdet pustinjaan, Toi

von, että sielusi on hallinnassasi eikä harhai1e minkä hyvänsä peräs

sä, Ei ole mitään hyötyä 1ähteä pustinjaan, jos o1et aivan sekaisin, 

Päivää ennen pustinjaa tyynnytä mie1esi, Sulje ä1ysi, Avaa sydämesi, 

Hymyile jokaise1le - erityisesti itse11esi - ja ole aivan rauhassa, 

Kun tulet pustinjaan, katso ikoniin päin, Jokaisessa pustinjas

sa on ikoni, Kumarra sen edessä, Tämä siksi, että tunnustat näin, 

että paikan pää on meidän Herramme tai Jumalansynnyttäjä, riippuen 

siitä, kenen ikoni seinällä on, 

Näin sinun tu1ee saapua pustinjaan, pelottomasti, suuressa rau

hassa odottaen kohtaamista Herran kanssa, 

+ + + + + + + + + + + + 

Katke1mia Catherine de Hueck Dohertyn kirjasta POUSTINIA, Copy

wright 0 1975 Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana 46556, 

Suomennettu ja julkaistu kustantajan luvalla. 

+ + + + + + + + + + + + 

Catherine de Hueck Doherty on yli 80-vuotias roomalais-katolinen puo

lalaissyntyinen nainen, joka on elänyt lapsuutensa tsaarin V.enäjällä, 

Vallankumouksen jälkeen hän muutti Kanadaan, missä monien vaiheitten 

jälkeen perusti uskonnollisen yhteisön Madonna House'n Toronton lähel

le rukouksen ja rakkaudenpalve1un paikaksi, Täältä käsin Mrs, Doherty 

on levittänyt toisten palvelemisen, rakkauden ja hiljaisuuden aatetta, 

joka poikkeaa perinteisestä luostarielämästä. Lapsuudessa koettu ve

näläinen hengellinen maailma on ollut hänen innoittajanaan koko hänen 

elämän työssään, 

+ + + + + + + + + + + + 
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OV JÄRJESTÄÄ HILJAISUUDEN PÄIVÄT, "PUSTINJAN", SUUREN PAASTON AIKANA 

ENSI MAALISKUUSSA 

Tarkoituksena on tarjota halukkaille mahdollisuus koota itseään 

vapaina odotuksista ja paineista sekä kuulla hiljaisuudessa ja ruko

uksessa Jumalan ääntä. Jeesuskin kehotti opetuslapsiaan:"Tulkaa te 

yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän." (Mark.6:Jl) 

Tähän ajatukseen liittyy myös tämänkertainen artikkelimme hiljai

suudesta ja rukouksesta. Nyt järjestettävät hiljaisuuden päivät ei

vät ole kuitenkaan täysin samaa kuin oheisen artikkelin kuvaama pus

tinja. Vaikka asummekin jokainen siellä omassa huoneessa, omassa pus

tinjassa, kokoonnumme yhteisiin jumalanpalveluksiin ja yhteisille ate

rioilla. Kuitenkin noudatamme täydellistä hiljaisuutta. Osanottajat 

eivät keskustele keskenään, vaan suovat toisilleen rauhan hiljentyä 

Jumalan edessä. Hiljaisuuden merkitys on kahtalainen. Se auttaa ih

mistä kuulemaan, mitä Jumalalla on hänelle sanottavaa. Arkielämässä 

Jumalan hiljainen ääni hukkuu sanojen tulvaan. Toiseksi hiljaisuus 

vapauttaa meidät lähimmäistemme meihin kohdistamista odotuksista. Kun 

meillä on vapaus kulkea toistemme joukossa sanomatta sanaakaan, edes 

tervehtimättä, meidän ei tarvitse huolehtia siitä, miten esiintyisim

me eduksemme muiden silmissä. 

Koska tällainen kokoontuminen on useimmille uusi asia, pyrimme 

perehtymään sen tarjoamiin mahdollisuuksiin myös opetuksen merkeissä. 

Helsingin yliopiston spiritualiteetin dosentti Paavo R i s s a n e n  

- monia luterilaisten retriittejä ohjannut henkilö - on lupautunut

pitämään päivien aikana kolme esitystä kreikkalaisten kirkkoisien 

hengellisyyteen kasvamisesta. Isät Olavi M e  r r a s ja Timo L e  h -

m u s k o  s k i (mahd. myös muita) toimittavat kaikki vuorokauden 

jumalanpalvelukset ja ovat käytettävissä sielunhoidollista keskustelua 

varten. Vaikka oikea pustinnik ottaakin mukaansa pustinjaan vain raa-
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matun, voi meille muukin hyvä hengellinen kirjallisuus olla hyödyksi. 

Sen sijaan työhömme tai harrastuksiimme liittyvät kirjat jätämme ko

tiin. 

Hiljaisuuden päivät pidetään Helsingin ortodoksisen seurakunnan 

Läyliäisten leirikeskuksessa 16-19.J. Osanottajat saapuvat keskiviik

koiltana 16.J. klo 19 mennessä paikalle, jolloin on ruokailu ja käy

tännön asioitten selvittely. Sen jälkeen laskeudumme hiljaisuuteen. 

Torstain ja perjantain vietämme yhteisten jumalanpalvelusten, esitelmä

hetkien ja ruokailun sekä yksityisen levon ja hiljentymisen merkeissä. 

Lauantaiaamuna osallistumme yhteiseen liturgiaan, jonka jälkeen pää

tämme hiljaisuuden ja keskustelemme vaikutteistamme ennen kotiinlähtöä 

n. klo 12.

Hiljaisuuden päiville osallistuminen edellyttää mukanaoloa alus

ta loppuun sekä hiljaisuuden hyväksymistä omalla kohdalla. Ruuasta 

perimme n. 100-150 mk maksun. Retriitin kustannuksiin osallistuu myös 

Vapaan Sivistystyön toimikunta. 

Helsingistä ja Hyvinkäältä lähtee bussi Läyliäisiin klo 17.JO. 

Pois jäädään Hevosojan tienhaarassa. Kävellään Hevosojaan päin n. 

600-700 m, missä leirikeskus sijaitsee. 

Ilmoittautumiset lähetettävä tammikuun loppuun mennessä Merja 

Merrakselle, joka Ortodoksisen Veljestön puolesta hoitaa tapahtuman 

käytännön järjestelyjä. Os. Hollolankatu 10 B J6, 15110 Lahti 11. 

Puh. 918-46748. 

+ + + + + + + + + + 

Tämän lehden välissä on tilillepanokortti, jolla toivomme teidän 

ystävällisesti suorittavan vuoden 1982 tilaushinnan 20 mk, mikäli 

ette ole maksua suorittanut muulla tavalla. Kiitos! 

15 



·  
V E L J E S V I E.1 f .lJ §0

Ortodoksisen Veljestön talvipäivät pidetään ensi tammik,.1un 29-JO. 

pvnä Mikkelissä. 

Ohjelma alkaa lauantaina 29.1. klo 14 rukouspalveluksella 

Yli.enkeli Mikaelin kirkossa. Tämän jälkeen pidetään Ortodoksisen 

Veljestön vuosikokous seurakuntasalissa. Päivien aikana esitelmöi

vät K.P. arkkipiispa Paavali Jeesuksen rukouksesta sekä K.P. metro

poliitta Johannes Neitsyt Mariasta pyhien isien opetusten ja kir

kolliskokousten säädösten valossa. 

Johdon kokous 29,1. klo 13. 

TERVETUL OA 

ORTODOKSINEN VELJESTÖ RY:n 

vuosikokous pidetään 29.1.1983 klo 15 

Mikkelin ort. srk:n seurakuntasalissa, 

Paavalinkatu 4. Esillä sääntöjen 10§ 

vuosikokousasiat. 

Kuopiossa, jouluk, 9. pvnä 1982 

Niilo Karjomaa 
OVrn johtaja 
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