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P hän Ef'raim S 

Pyhä Ef'raim Syyrialainen eli JOO-luvun lopulla nykyisen Turkin 

ja Irakin alueella asuen ensin Nisibiksen kaupungissa, missä hän naut-

ti kaupungin piispan opetusta. Myöhsmmin hän tuli tunnetuksi syvälli-

sestä raamatunselityksestään sekä taidokkaista harhaoppeja vastaan suun-

natuista runomuotoisista opetuksistaan. Pyhä Ef'raim ei ollut munkki 

eikä erakko, vaan asusti kristillisen yhdyskunnan keskellä kehottaen 

ja opettaen veljiään. Hänet vihittiin diakoniksi, mutta papiksi ja 

piispaksi vihkimisestä hän kieltäytyi. Kirkko on myöhemmin suonut hä

nelle kunnianimen Doctor Ecclesiae, joka on tunnustus paitsi hänen kor

keasta oppineisuudestaan, myös hänen pyhästä elämästään. 

Seuraava katumussaarna on julkaistu sarjassa Bibliothek der Kirchen-

väter, osa J. Sen on saksankielestä suomentanut Henrik Holländer, Tä-

mä saarna, joka tunnetaan myös nimellä askeettinen puhe, on kehotus 

rappioituneen veljestökurin parantamiseksi. Se soveltuu myös jokaisel-

le kristitylle, joka pyrkii löytämään itselleen katumuksen hengen, 



Pyhä Efraim Syyrialainen 

I::A TUMUSSAARNA 

Huoli pakottaa minut puhumaan, mutta toisaalta vähäisyyteni painos

taa minua vaikenemaan. Tuskani pakottaa minua puhumaan, mutta syn-

tini vaikenemaan. Koska minut molemmilta puolilta on ajettu loukkuun, 

on parempi puhua, jotta saisin sydämeni tuskalle helpo tusta, sillä

sieluni on murheellinen ja silmäni kaipaavat kyyneliä. Kuka vuodat-

taisi päälleni vettä ja tekisi silmäni kyynellähteiksi (Jer.9:1), 

jotta yötä päivää itkisin sieluni haavoja ja kurin höltymistä, joka 

meidän aikanamme on valtavaa. Sieluni on nimittäin haavoja täynnä, 

muttei tunnusta sitä, sillä sen ylpeys estää sitä tarkastelemasta 

haavojaan ja siten parantamaan ne. 

Todellista kuria on se, joka isiemme aikaan kukoisti. He loistivat 

nimittäin kuin tähdet koko maailmalle ja kulkivat sen keskellä orjan

tappuroiden ja ohdakkeiden, ts. harhaoppisten ja jumalattomien jou

kossa kuin jalokivet ja kalliit helmet, niin että heidän puhtaan elä

mänsä vuoksi jopa heidän vihamiehistään tuli heidän seuraajiaan, sil

lä ken ei musertuisi nähdessään heidän nöyryytensä tai ihastuisi hei

dän hiljaisuudestaan ja rauhastaan? Ja kuka rahanhimoitsija ei tuli

si maailman vihaajaksi nähdessään heidän totisen köyhyytensä? Kuka 

voitonhimoitsija ja ylpeämielinen, joka näki heidän elämänsä todelli

sen rehellisyyden, ei olisi muuttunut oikeamieliseksi? Kuka niskuri 

ja pilkkaaja ei muuttunut puhtaaksi ja tottelevaiseksi, kun näki hei

dän totisen rukouksensa? 

Täällä he siis taistelivat ja nyt iloitsevat toisaalla, sillä 

heissä Jumala kirkastui ja ihmiset tekivät heidän kauttaan parannuksen. 
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Meidän kurimme sitä vastoin on poikennut oikrelta tieltä ja har-

hailemme nyt ympäriinsä jyrkkiä ja epämääräisiä polkuja pitkin. Sil-

lä ei ole enää olemassa niitä, jotka Jumalan vuoksi luopuisivat omai-

suudestaan tai iankaikkisen elämän vuoksi maailmasta. Ei enää löydy 

sellaista, joka on hiljainen ja nöyrä, käyttäytyy rauhallisesti, pi-

täytyy toisia loukkaamasta tai on puhumatta pahaa. Ei, kaikki ovat 

ylvästelijöitä ja vastahakoisia, kaikki laiskoja ja kiihkoilijoita 

ja koreutta rakastavia, kaikki täynnä pelkkiä kuvitelmia, kunnianha-

luisuutta ja itsekeskeisyyttä. Oppia saamaan tuleva antaa opettajalle 

ohjeita, ennenkuin on saanut opetusta, ja on olevinaan filosofi en

nenkuin osaa tavata; määräilee ennenkuin on oppinut nottelemaan, an

taa sääntöjä ennenkuin on niitä nähnyt. Kun joku on vanha, hän yleen

sä käskee, ja kun joku on nuori, hän inttää vastaan. Rikas tavoitte

lee kunniaa, köyhä taasen mukavaa elämää. Työläinen ei halua vahin

goittaa hienoa hipiäänsä. 

Rakkaani, kuka ei siis itkisi kuriamme? Sillä olemme sanoutuneet 

irti maailmasta, mutta olemme mieleltämme maallisia. Maalaiset vä

hättelevät maata - ainoastaan hengenmiehiltä näyttävät tuntevat kiin

nostusta sitä kohtaan. Veljet, emmekö tiedä, mihin olemme kutsutut, 

vai emmekö tiedä millaisiksi olemme tulleet. Meidät on kutsuttu pi-

dättyvyyteen ja kuitenkin himoitsemme herkkupaloja. Meidät on kut

suttu nöyryyteen ja alistuvaisuuteen ja silti väitämme tulisella kii-

vaudella kaikkea vastaan. Kun joku näkee murhatun verta, hän kauhis-

tuu ja hänen sydämensä lyö kiivaasti, mutta kun luemme siitä, miten 

apostoleja tapettiin ja profeettoja kivitettiin, ei se satuta meitä, 

sillä meistä se on vain turhahpäiväistä lisäystä. 

Mutta mitä minä apostoleista ja profeetoista puhumaan! Tiedämmehän 

että Sana itse, Jumala on syntiemme tähden naulittu ristiin ja tapettu, 
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ja me nauramme kuitenkin vain kevytmielises�i. Aurinko vaihtoi kirk

kautensa pimeydeksi, sillä Herran häpeällinen häväistys oli sille 

liikaa,ja me haluamme pahuudessamme jäädä tähän pimeyteen. Synnitön 

temppelin esirippu repesi itsestään, mutta me emme tahdo syntiemme 

tähden murtaa sydäntämme. Herran pelosta maa allamme vapisee, mutta 

ei edes tämä saa meitä pelkäämään. Maa on nielaissut kaupunkeja ja 

kyliä on kadonnut Jumalan kiivauden vuoksi, mutta tämänkään emme anna 

istuttaa pelkoa itseemme. Keskellä päivää aurinko päidemme yläpuo-

lella pimeni eikä se meitä liikuttanut. Persialaisten ja barbaarien 

sotaisat hyökkäykset vyöryivät maamme yli sen hävittäen, jotta me 

pelosta Jumalan edessä kääntyisimme katumukseen, mutta edes tämä ei 

saanut aikaan meiBSä mielenmuutosta. (Persialaiset valloittivat osan 

Syyriaa ja mm. Efraim joutui pakenemaan Nisibiksestä Edessaan, suom. 

huom.) 

Tehkäämme, veljet, katumus, jotta hyvittäisimme Jumalalle syn

timme! Rukoilkaamme Häntä innolla, koska olemme loukanneet Häntä! 

Alentakaamme itsemme, jotta Hän meidät ylentäisi! Surkaamme, jotta 

Hän meitä lohduttaisi! Heittäkäämme pois pahat tapamme ja pukeutu

kaamme pyhyyteen kuin viittaan edellyttäen, että olemme tämän enkeli-

mäisen tilan arvoisia. Niin, rakkaanni, omaksukaamme ne täydelliset 

säännöt, jotka isillämme olivat. Älä tänään kanna karkeasta kankaasta 

olevaa pukua, mutta huomenna samettista. Jos tänään olet nöyrä ja 

alistuvainen, älä huomenna ole ylpeä ja ylimielinen. Älä tänään ole 

pidättyvä, jotta huomenna voisit järjestää vieraspidot. Jos tänään 

juot vettä, älä huomenna etsi itsellesi viiniä. Älä tänään anna it-

seäsi itkun ja valituksen valtaan ja huomenna taas kevytmielisyyden 

valtaan. Jos tänään makaat paljaalla maalla, älä huomenna nuku peh-

meässä vuoteessa. 
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Rakkaaani, aseta itsellesi sääntö, jota seuraamalla voit olla 

Jumalalle mieliksi ja lähimmäisillesi hyödyksi. Kun kuoletat itse

si ja elät itsellesi, niin kuuntele Herran kehotusta:"Minkä tahdotte 

ihmisten tekevän teille, se tehkää myös heille'."(Matt.7:12) Mutta 

jos sinä ruumiinheikkouden vuoksi tarvitset palvelua, niin varo, 

ettet loukkaa lähimmäistäsi. Tällä tavoin ovat täydellisiksi tulleet 

isämmekin eläneet. He ovat pitäytyneet yhdessä kerran päättämäemän 

säännössä antamatta minkään sitä häiritä, aina loppuun saakka. 40-50 

vuoteen he eivät kertaakaan muuttaneet sääntöään. He olivat kuului-

sia pidättyvyydestään syömisessä ja puheissa, paljaalla maalla makaa

misesta, alistuvaisuudesta, nöyryydestä, uskosta ja rakkaudesta, ja 

rakkaus sitoi yhteen koko hengellisen kasvun. Lisäksi he eivät omis

taneet mitään, he olivat irtaantuneet kaikesta maallisesta. He val

voivat ja rukoilivat kyynelin ja murtuivat. Koskaan heidän ei nähty 

nauravan, korkeintaan hieman hymyilevän. Ylpeyden he olivat kitkeneet 

itsestään juuriaan myöten, kiivaus ja viha olivat heissä kylmenneet 

ja loppuneet. Kulta ja hopea ei heidän silmissään ollut minkään ar-

voista ja he puhdistautuivat kerralla siitä kaikesta. Siksi Jumala 

asui ja kirkastui heissä heidän ylistäessään Jumalaa heitä kuunteleville. 

Jos joku ei puhdista itseään kaikesta jo olevasta pahasta, kuten 

epäpuhtaista ajatuksista, pahoista haluista, kiivaudesta, vihasta, 

pilkasta ja ylimielisyydestä, pelkästä kunnianhimosta, vihamielisyyy

destä, kostonhimosta, salaa panettelusta, selän takana puhumisesta, 

jaarittelusta ja välinpitämättömyydestä - mitäpä minä niitä kaikkia 

tässä luettelemaan - niin Jumala ei tule häneen asumaan. Kaikesta 

mikä ei ole Jumalalle mieleen, täytyy katuvan lopullisesti luopua ja 

siitä pidättäytyä, silloin Jumala asettuu häneen asumaan. Sanohan, 

jos joku heittäisi sinut likaan siten, että sinun pitäisi jäädä siihen 

lopullisesti makaamaan, sietäisitkö sitä? Kun sinä, joka olet vain 

5 



matonen, et moista sietäisi, miten voitkaan ajatella, että puhdas, 

tahraton, ainoa pyhä Jumala, joka pyhissä asuu, asuisi sinussa, joka 

olet haiseva likatunkio! Puhdistautukaamme siis, rakkaat, jotta Ju

mala asuisi meissä, ja jotta tulisimme Hänen lupauksistaan osallisik-

si. Älkäämme häväiskö Hänen pyhää nimeänsä, jota avuksi huudamme. 

Älköön Jumalan nimeä meidän vuoksemme parjattako. 

Varokaamme käytöstämme, ja ajatelkaamme, että meillä on sama nimi 

kuin Kristuksella - Hänen nimensä on Kristus ja me olemme kristittyjä. 

Jumala on Henki, ja niinpä meidänkin tulee henkevöityä, sillä missä 

on Herran henki, siellä on vapaus(1KorJ:17). Kilvoitelkaamme, jotta 

saavuttaisimme tämän vapauden. Ajatelkaamme, mille asteelle tuo va

paus on meidät kelpuuttanut! Hän on kutsunut meidät häihinsä. Rakas-

takaamme itseämme, kuten Hän on rakastanut meitä. Ikävöikäämme Häntä, 

jotta Hän meidät kirkastaisi. Olkaamme varuillamme, ettemme tuomion 

päivänä vetäisi päällemme kaksinkertaista rangaistusta. Olemme eron-

neet maailmasta, mutta olemme kuitenkin mieleltämme maallisia. Olemme 

väheksyneet rikkauksia ja kui tenkin_.kannamme niistä huolta. Olemme 

paenneet kaikkea lihallista, mutta siitä huolimatta juoksemme sen pe-

rässä. Tämän vuoksi pelkään, että nämä asiat tuomion päivänä hyökkää-

vät kimppuumme ja että meidät otdetaan alastomiksi, onnettomiksi ja 

valmistautumattomiksi, ja että meillä silloin ei ole muuta vaihtoehtoa 

kuin syyttää itseämme. 

Samoin kävi nimittäin Noan aikalaisilla. (Gen.6:8-, Matt.24:37, 

Luu:c. 1 7:26) He söivät ja joivat, naivat ja naittivat, ostivat ja myi

vät, kunnes vedenpaisumus heidät hävitti. Veljet, se oli ihmeellinen 

kokemus! Nuo ihmiset näkivät miten villieläimet kokoontuivat. Norsut 

tulivat Intiasta ja Persiasta, leijonat japantterit tulivat yhdessä 

lam�oaiden ja vuohien kanssa tekemättä näille vahinkoa. Madot ja lin-
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nut tulivat ilma:i, että niitä kukaan ajoi kokoon, ja ne asettuivat 

arkin ympärille. Tätä kesti melko monta päivää. Noan he näkivät 

rakentavan innolla arkkia ja huutavan heille:"Tehkää parannus!" 

He välittivät tästä yhtä vähän kuin siitä, e·ttä he näkivät ymmärrys

tä vailla olevien eläinten kokoontuvan, eivätkä he pelastuksekseen 

nöyrtyneet. 

si samoin. 

O1kaamme siis varuillamme, rakkaani, ettei meille kävi

Sillä maailmanlopusta on olemassa ennustuksia, jotka 

jo ovat toteutuneet. Enää on jäljellä vain vihollisen, Antikristuk

sen ilmestyminen. Rooman valtakunnan lopun yhteydessä täytyy nimit

täin kaiken käydä toteen. (Efraimin aikana uskottiin - kuten koko 

Kirkon olemassaolon aikana - maailman lopun olevan lähellä. Tessalo-

nikalaiskirjeessähän Paavali jo kuvaa tuomion päivän olevan lähellä, 

samoin teki esim. paavi Gregorios Suuri VI vuosisadalla, suom. huom.) 

Joka haluaa tulla autuaaksi, nähköön innolla vaivaa! Joka haluaa 

päästä taivaan valtakuntaan, älköön antautuko suruttomuuteeen. Joka 

haluaa pelastua liekehtivästä helvetistä, kilvoitelkoon sääntöjen 

mukaisesti, ja joka ei tahdo tulla koskaan kuolemattoman madon uh-

riksi (Mark.9:4o/), olkoon varuillaan. Joka tahtoo tulla ylennetyksi, 

nöyryyttäköön itsensä, ja joka haluaa tulla lohdutetuksi, surkoon. 

Kuka mielellään haluaa päästä häähuoneeseen iloitsemaan, ottakoon 

kuten viisaat neitsyet palavan lampun ja öljyä säiliöön (Matt.25:4-). 

Se, joka odottaa osallistuvansa hääateriaan, hankkikoon itselleen 

loistavan puvun (Matt.22:11). Kuninkaan kaupunki on täynnä iloa, 

valoa ja ihanuutta ja sen asukkaista hohtaa autuus ja ikuinen elämä. 

Jos joku mielellään haluaisi kuninkaan kaupungin asukkaaksi, täytyy 

hänen kiiruhtaa askeleitaan, sillä päivä on jo pitkälle kulunut 

(Luuk.24:29), eikä kukaan tiedä, mitä matkallaan kohtaa. Jos matka-

mies tietää matkan pituuden, mutta kuitenkin nukkuu iltaan asti, ja 

hän sitten herää ja huomaa päivän jo laskeneen ja alkaa kulkea eteen-
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päin, mutta joutuukin sadekuuron, sumun, ukonilman ja rakeiden yllät

tämäksi niin, ettei kerkiä majataloon eikä voi enää kääntyä takaisin 

kotiin; samoin käy meidän, jos annamme katumuksen ajan mennä surutta 

ohi. Silloin tulemme olemaan vain vieraita ja muukalaisia, (ps,J8:1J, 

Hebr,11:13) 

Suun kautta sydän tekee tiettäväksi, mitä se kaipaa, Huulten kaut

ta tulevat sydämemme salaisuudet julki, Heti kun suu on ilman porttia 

ja vartijaa, virtaa puheemme ilman erottelua meistä esiin, ja näin 

puhumisemme ryöstää sydämemme, koska sen salaiset taipumukset paljas

tetaan; sillä suu, joka ei ota huomioon sydämen salaisuuksia, varastaa 

sen ajatuksia, Suun kautta ne asetetaan näytteille, vaikka ne eivät 

haluaisi tulla nähdyiksi, Älköön kukaan antako ulkoisen hurskauden 

hurmata itseään, Joka luulee, että ulkonainen Jumalan pelko hänet pe-

lastaa, hän pettää itseään ja veljeään. Hänen valheellinen jumalanpel-

konsa paljastaa hänen elämänsä, Jos haluat saada selville sydämen ajat

telutavan, pidä silmällä suuta, sillä sen kautta saat tietää, minkä 

parissa sydämen surut ja halut liikkuvat: maallisten vai taivaallisten 

asioiden, hengellisten vai lihallisten, itsensä tyydyttämisen vai pi

dättyväisyyden, omistamisen halun vai köyhyyden, nöyryyden vai ylpey-

den, rakkauden vai vihan. Sillä sydämen aarrekammiosta tuo suu esiin 

ravintoa sitä lähestyville, ja kieli vahvistaa, mihin sydän kaipaa: 

Kristukseenko vai tämän olemassaolevan maailman esineisiin, Millainen 

näkymätön sielu on hyvä tai paha, sen näyttää ruumiin toiminta, Luon-

nostaan se tosin on hyvä (Gen,1:J1), mutta pahan vaikutuksen vuoksi 

se kieroutuu pahaksi, 

Joku voi kuitenkin sanoa: Himot johtuvat luonnostamme ja ne tyy

·:yttävät sitä eikä niitä näin ollen voi moittia, (Tämä on valitettavan

yleinen syntien kaunistelutapa, suom, huom,) Ole v_aruillasi, ettet 

0 
c) 

epäilisi Jumalan hyviä töitä, Sillä Hän on tehnyt kaiken sangen hy-

väksi ja koristanut luonnon kaikilla hyveillä, Kun siis joku näkee 

nälkää, ei häntä moitita siitä, että hän haluaisi syödä kohtuullisesti, 

sillä hänen nälkänsä on luonnon mukaista, Jos joku tuntee janoa, ei 

häntä toruta siitä, että hän juo kohtuullisesti, sillä hänen janonsa 

on luonnollista, Jos joku nukkuu, ei häntä moitita, ellei hän nuku 

liikaa ja heikkoudessaan antaudu uneen niin, että ylenpalttisen nukku

misen tapa kukistaa hänet, Luonto ja tottumus ilmaisevat nimittäin 

kaksi eri puolta ihmisessä: luonto palvelee luonnollisten tarpeitten 

täyttämistä, mutta tottumus osoittaa, miten käytämme vapaata tahtoa, 

sillä ihminen koostuu molemmista. 

Tahto on verrattavissa viljelijään, joka kokeilee mielensä mukaan 

luonteeseemme hyviä ja pahoja tottumuksia, Huonoja hän kokeilee seu

raavasti: nälän kautta ylensyömistä, janon avulla juopottelua, unen 

avulla heikkoutta, ympärilleen vilkuilemisen avulla pahoja ajatuksia 

ja totuuden avulla valhetta eli totuuden vääristelyä, Samoin hän voi 

tuoda valittavaksemme hyveitä seuraavasti: syömisen kautta kohtuulli

suutta, janon kautta syyllisyyttä, unen kautta varuillaanoloa ja to

tuuden kautta valheen paljastumista, 

Yhtenä hetkenä istuttaa tahtomme maanviljelijän tavoin meihin paho

ja tottumuksia ja liittää meihin hyvää siksi, että tahtomme voittaisi 

luonnon, 

tomme. 

Luonto on rakennuspohjamme ja rakentajana toimii vapaa tah

Jumalalliset ldrjoi tukset ovat neuvonantajia ja opettajia, kun 

ne opettavat rakentajaa siinä, mitä pahoja tottumuksia hänen tulee 

kitkeä juurineen ja mitä erinomaisia hyveitä hänen tulee meihin istut

taa, Viljelijämme saa olla kuinka innokas.ja valveilla oleva tahansa, 

mutta ilman pyhien kirjoitusten antamia opetuksia se kuitenkin on heik-

ko ja tietämätön, Sillä jumalallisten kirjoitusten antamat säännöt 

suovat tahdolla viisautta ja voimaa sekä kypsyyden h�eitä, joilla se 
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voi liittää ne luonnon puuhun; uskoa epäuskon sijaan, toivoa toivotto

muuden sijaan, rakkautta vihan tilalle, tietoa epätietoisuuden tilalle, 

mainetta ja kunniaa kunniattomuuden tilalle, kuolemattomuutta kuolevai

suuden tilalle ja jumalallisen luonnon ihmisiuontoon. Jos kuitenkin 

tarhurimme omasta halustaan jättää opettajansa ja neuvonantajansa -

pyhät kirjoitukset - se tavataan päämäärättä harhailevana ja pahoja 

ajatuksia keräävänä, tuhoavia tottumuksia etsivänä ja liittämässä luon-

toon sellaista, mikä on sen ulkopuolella eikä kuulu siihen. Tarkoitan 

epäuskoa, tietämättömyyttä, vihaa, kateutta ja ylimielisyyttä, pelkkää 

kunnianhimoa ja vallanhalua sekä ylensyömisen himoa, itsepäis;yyttä ja 

kostonhalua sekä monia muita näihin verrattavia paheita. 

Kun tahtomme unohtaa sääntöjen antajan, jättää tämä myös sen, Jos 

se kuitenkin katuvana tuomitsee itsensä, lankeaa sääntöjen antajan jal

kojen juureen ja sanoo:"Olen tehnyt syntiä, kun olen sinut hyljännyt," 

niin sääntöjen antaja ottaa hänelle ominaisella ihmisrakkaudella sen 

luokseen takaisin ja antaa sille tietoa ja erinomaisen voiman, jotta 

se voisi muokata uudelleen oman luontonsa maaperän, kitkeä siitä paheet 

juurineen ja istuttaa siihen erinomaisia hyveitä paheiden sijaan, Niin, 

hän ojentaa siJJe myös seppeleitä ja ylistää sitä. Niinpä esimerkiksi, 

kun lu.onto osoittaa nälän tunnetta, mutta hän kuitenkin pidättäytyy ruu

asta, tuntee janoa ja pidättäytyy juomasta, tuntee jotain halua, mutta 

pidättäytyy siitä, luopuu nukkumisesta, tai kun hänet valtaa laiskuus 

Jumalan ylistämisessä ja kuitenkin hän pakottaa itsensä olemaan valveil

la ja ylistämään Jumalaa, niin hänet kruunataan, koska hän on voittanut 

luonnon ja saanut aikaan hyveen. Kunnia olkoon siis Hänen ihmisrakkau-

delleen ja ylistys Hänen hyvyydelleen ja kumarrus Hänen laupeudelleen. 

Kuka isä on.niin sääliväinen, kuka niin armahtavainen, kuka isä rakas

taa niin paljon meitä, sotilaitaan, kuin meidän Herramme. 
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Kaikkea Hän antaa ja suo kaikkea kukkuramitoin. Hän parantaa sie-

lujemme haavat ja on pitkämielinen, vaikkakaan emme Häntä paljoakaan 

kunnioita. Hän haluaa, että meistä kaikista tulisi Hänen valtakuntansa 

perillisiä, että Hän saisi ylistää vapaata tahtoamme, koska se parantaa 

kevyet ja vähäarvoiset haavamme, sillä vaikeat ja suuret sielun vammat 

Hän itse parantaa. Hän parantaa laiskan vammat avaamalla hänen suunsa 

ylistykseen. Hän antaa syntisen synnit anteeksi, jotta herättäisi hä-

nessä halukkuuden. Heikkoa Hän kuulee nopeasti, jottei tämä heikentyisi 

entisestään. Syylliselle, joka lakkaamatta koputtaa oville, Hän suo 

molemmat: sekä parannuksen että palkan, Hän tosin voisi parantaa kaikki 

meidän.sielujemme vammat ja muuttaa meidät hyviksi, mutta Hän ei sitä 

tahdo, jottei vapaalta tahdoltamme ryöstettäisi Hänen ylistystään, Hän 

rakastaa meitä ja armahtaa meitä. Hän on antanut meille Itsensä tunte-

misen ja suonut meidän maistaa hyvyyttään, jotta lakkaamatta pyrkisimme 

Hänen luokseen. 

Autuas se, joka heti kun on saanut maistaa Hänen rakkauttaan, alkaa 

valmistaa itseään, sillä kun hän on tämän rakkauden täyttämä, ei hän 

muusta rakkaudesta huoli, Rakkaani, kuka ei sellaista Herraa rakastai-

si! Kuka ei rukoillen lankeaisi maahan ja ylistäisi Hänen hyvyyttään! 

Mitä meillä on sanottavana puolustukseksemme tuomion päivänä, jos olem

me olleet suruttomia? Tai mitä me Hänelle sanomme? Ettemme kuulleet? 

Tai oppineet tuntemaan? Mikä on sellaista, jonka Hän olisi voinut teh

dä, mutta ei ole sitä tehnyt? (Jes,5:4) Eikö Hän astunut alas mittaa

mattomasta korkeudesta ja Isänsä kunnioitettavasta helmasta meidän kes

kellemme? Eikö näkymätön tullut meille näkyväiseksi? Eikö Hän, sammu

me.ton tu1_i, tullut lihaksi meidän tähtemme? Eikö Häntä lyöty korvalle, 

jotta Hän tekisi meidät vapaiksi? Oi ihmettä täynnä kauhistusta ja 

Savesta tehty käsi antoi taivaan ja maan Luojalle korvatillilcan, 

me, onnettomat ja vähäarvoiset, savesta tehdyt, tuhkaa olevat kuolevaiset, 
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siedämme tuskin sanan toisiltamme. Eikö Hän kuolematon antanut tappaa 

itsensä vuoksemme, jotta Hän antaisi meille elämän? Eikö Häntä haudat

tu, jotta me voisimme nousta Hänen kanssaan? Hän vapauttu meidät vihol

lisen. paulasta antamalla sitoa itsensä siiheri. Hän antoi meille vallan 

tallata vihollinen jalkoihimme. Olemmeko koskaan huutaneet Hänelle 

niin ettei Hän olisi huutoamme kuullut? Olemmeko koskaan kolkuttaneet 

niin ettei meille olisi avattu? Jos Hän joskus on hidastellut, johtuu 

se vai� siitä, että Hän tahtoo palkkamme olevan suuremman. 

Miksi, rakkaani, olet jättänyt maailman, kun kuitenkin haet maalli

sia virkistyksiä, ja alastomuuden sijaan haluaisit vaatetusta ja janon 

sijaan viinistä nauttimista? Sotaan kutsuttuna haluat asettua vihollis

tasi vastaan ilman aseita, kun sinä valvomisen sijaan olet uneen vajon

neena ja itkun ja valituksen sijaan naurat hillittömästi ja rakkauden 

sijaan kannat kaunaa veljeäsi vastaan. Sinut on kutsuttu valtakunnan 

perilliseksi, mutta sinä ajattelet vain maallisia asioita. Sinut on 

kutsuttu kuuliaisuuteen, mutta kieltäydyt tottelemasta. Nöyryyden ja 

lempeyden sijasta olet kerskaileva ja ylimielinen. Mitä sanot Hänelle 

tuona tuomion päivänä? Ehkä sanot suurinpiirtein:"Olen Sinun takiasi 

nöyrtynyt," tai: "Olin köyhä ja kärsin nälkää ja janoa, rakstin Sinua 

koko sielustani ja lähimmäistäni niinkuin itseäni." Varmaankaan et ole 

epätietoinen siitä, että puheesi ja ajatukse.s.i eivät ole jääneet muis-

tiinmerkitsemättä, Älä kuvittele omantuntosi auttavan sinua, kun se 

valehdellessasi ei yritä nousta sinua vastaan. Vai oletko tietämätön 

siitä, että koko luomakunta suurella pelolla ja kauhulla asetetaan Hä

nen tuomarinistuimensa eteen, ja että sen ympärillä on tuhat kertaa tu

hat ja lukemattomia ja taas lukemattomia enkeleitä? Ja sinä aiot sil

loin valehdella ja sanoa:"Tätä kaikkea olen Sinun vuoksesi kestänyt." 

Varn, ettet saa suurta rangaistusta valheestasi ja pahoista teoistasi! 
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Herää unest�si ja tule omaksi itseksesi! Herätä ajatuksesi ja näe, 

että päivä on jo pitkälle kulunut. Huomaa myös tämä, veljeni, ne vel

jet, jotka vielä eilen olivat keskuudessamme ja joiden-kanssa keskuste

limme, eivät enää ole tänään täällä. Heidät kutsuttiin heidän Herransa 

luo, joka on myös meidän Herramme, jotta jokainen heistä näyttäisi, mi

ten on asiansa hoitanut hengellisenä liikemiehenä. Ajattele, miten on 

eilisen ja tämän päivän laita. Eilinen kuihtui kuin kevätkukkanen ja 

tämä päivä on kuin illan varjo. Mieti myös, miten sinun kaupankäyntisi 

laita on, Onko se Jumalaan nähden edistynyt? Sillä päivämme kulkevat 

ohi pikajuoksiJan tavoin, Autuas se, joka joka päivä harrastaa liike

toimintaansa ja kerää itselleen ikuista elämää varten. 

Miksi sinä, rakkaani, olet suruton? Miksi olet huolimaton? Miksi 

raskasmielisyys humalluttaa sinut kuin viini? Miksi itsessäsi olet pe

lokas? Voitko tähän maailmaan jäävänä pitää huolta itsestäsi? Kaksi 

kulkijaa tapaavat tiellä toisensa ja ovat menossa kotimaahansa. Ilta 

yllättää heidät majatalossa, jonne he päivän mittaan ovat kerinneet, ja 

je jäävät sinne. Mutta he lähtevät heti. aamunkoitteessa jatkamaan mat

kaa kukin taholleen tietäen, mikä heitä kotona odottaa: rikkaus tai koy-

hyys, hyvät päivät tai murhe, Samoin on myös meidän laitamme tässä maa-

ilmassa, sillä tämä maailma on majatalon k:a.l tainen, josta aamunkni ttees

sa lähdimme, Meistä jokainen lähtee omaa kotiansa kohti täysin tietoi-

sena siitä, mikä meillä on edeRsämme, Jokainen tietää, mitä hän on 

edeltäpäin taivaaseen lähettänyt: rukouksia kyynelissä tai puhcl.asta val

vomista. psalmilaulantaa katumuksessa tai pidättyvyyttä nöyryydessä, 

luopumista maallisista asioista tai tahratonta Kristuksen rakastamista, 

ja Hänen hatajamistaan, Jos olet lähettänyt näitä harjoituksia edellä-

si, ole turvallisella mielellä, koska olet menossa kotiin lepäämään, 

Jos et ole mitään vastaavaa lähettänyt edeltäsi, niin miksi sitten ha

luat katkeroittaa lähimmäisiäsi tässä majatalossa? Sinähän voit jo 
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aikaisin aamulla olla heistä erotettu. 

Miksi olet ylimielinen ja korskea? Miksi olet suruissasi etkä ha

lua olla yksin majatalossa? Miksi huolehdit takista ja Viitasta sekä 

ruuasta? Eikö Hän, joka antaa k�rjalle ravinnon, ruoki sinua, joka 

Häntä ylistät? Mitä sinä, joka odotat periväsi Hänen valtakuntansa, 

murehdit yhtä takkia ja viittaa? Sinä, joka vapaaehtoisesti olet itse-

si maailmalta kuolettanut, mietit vielä maallisia asioita, Miksi vihas-

tutat lääkärin, kun haluat tulla parannetuksi? Parantamisen hetkeen 

asti sinä salaat vammasi, ja sitten syytät lääkäriä, ettei Hän sinua 

paranna, Sinulle on annettu katumusaika etkä välitä katumuksesta, Mik-

si valitat sääntöjen antajalle, että Hän tuo paikalle kuoleman, kun tun-

net vain ylenkatsetta? Sanotko kuolemalle:"Anna minun olla, jotta saan 

vielä katua," Ole varuillasi, rakkaani! Sillä ansan tavoin hetkesi 

yllättää sinut ja sinun mielesi valtaa ma'.sennus ja sanot:"Miten päiväni 

ovatkaan kuluneet kevytmielisyydessä! 

ovatkaan vieneet minun aikani! n 

Ja miten tarpeettomat ajatukset 

Kuitenkin - miksi kuolemasi hetkellä ajatella tällaisia ajatuksia, 

kun sinun ei enää ole sallittu vaeltaa tässä maailmassa? Suuntaa sen 

sijaan henkesi ylöspäin luvattuun! Tarkatkoon kuulosi sitä, mitä Her-

ra puhuu, kun kerran muuten uskot Häneen, Hänhän sanoi, että meidän 

tuona tuomion päivänä on tehtävä tili jokaisesta tarpeettomasta sanasta 

(Matt.12:36), Tämä sanonta olisi riittävä, jos henkemme olisi raitis. 

Sellainen, joka ei ymmärre. kirjoitettua eikä kuuntele puhuttua, on put

ken l,al tainen, joka ei huomaa, että sen ottama vesi valuu sen kautta 

poispäin. Kuka ei siis itkisi ja surisi� Kun Herra itsensä ja palve-

lijoidensa, profeattojen ja apostolien kautta saarnaa ja huutaa, eikä 

kukaan kuuntele, niin kenen ei siitä tule olla kau:.1istunut? Mitä Hän 

meille julistaa'? "Pidot on valmistettu", Hän sanoo, "syöttilääni on teu

lli 

rastettu, sulhanen istuu häähuoneessa suuressa komeudessaan ja ottaa 

ilolla vastaan sinne saapuvat, Ovet ovat avoinna, palvelijat pitävät 

kiirettä, Kiiruhtakaa askeleitanne, että kerkeätte ennenkuin ovet sul-

keutuvat, Jos te jäätte ulos, siellä ei ole ketään, joka veisi teidät 

sisälle." 

Kukaan ei sitä ymmärrä eikä kukaan välitä, vaan huoli tästä maail

masta ja raskasmielisyys pitävät kahleen tavoin henkeämme vangittuna, 

Me toki kirjoitamme pyhiä kirjoituksia oikein, ja oikein me niitä luem

mekin, mutta emme halua niitä oikein kuunnella, koska emme halua noudat

taa niiden antamia neuvoja, Kuka koskaan lähtisi pitkälle matkalle il

man matkaevästä, ja kuitenkin jätämme matkaeväämme tänne emmekä ota mi-

tään siitä mukaamme toiseen maailmaan, Autuas se, joka luottamuksella 

vaeltaa Herran luo, koska hänellä on mukanaan riittävä varasto matkaa 

varten, Katso, myös kymmenen neitsyttä nukkuivat ja palvelijat odotta

vat Herraansa, koska tietävät, että Hän on lähtenyt valtakunnastaan ja 

tulee suuressa kunniassa ja voimassa kruunaamaan palvelijoitaan, jotka 

ovat häneltä saamansa hopean kanssa tehneet hyviä kauppoja. Mutta Hän 

tulee tuhoamaan vihollisensa, joka ei halunnut, että Hän olisi sen hal

litsija, 

Keskiyöllä kun koko ihmisstiku on uneen vaipuneena, kuuluu taivaalta 

valtava melu, kauhea jyrinä ja hinrittävät salamat, jotka jyristen lyö

vät maahan niin, että nukkuvat kauhistuen heräävät ja kaikki ajattele-

vat hyviä tai pahoja tekojaan, Pahaa tehneet makaavat vuoteillaan ja 

lyövät rintaansa, koska eivät voi paeta minnekään, eivätkä voi mihin-

kään piiloutua, eivätkä voi katua pahoja tekojaan, Maa järisee ja jy-

rinä kauhistuttaa, salamat tainnuttavat ja syvä pimeys imee ne itseensä. 

Samoin tuona hetkenä yksi salama vavisuttaa koko maailmaa, taivaasta 

kuuluva pasuunan ääni on herättävä kaikki nukkuvat ja maailman alusta 
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asti poisnukkuneet nousevat ylös unestaan. Sen voimasta taivas järk-

kyy ja maa vapisee samoin kuin meren vesi nähdessään Hänen kirkkautensa, 

sillä Hänen kasvonsa hehkuvat kauhistuttavaa tulta puhdistaen heidän 

pahat tekonsa. Manala avaa ikuiset porttinsa, kuolema on tyhjäksi teh-

ty ja ihmiskunnan mädännyt savi tulee pasuunan äänestä eläväksi. 

Todella ihmeellistä tulee olemaan nähdä, miten yhdessä silmänräpä

yksessä yhtä lukematon määrä ihmisluita kuin meressä vilisee kaloja liik-

kuu Tuonelassa etsien kukin omaa paikkaansa. Herätetyt huutavat suureen 

ääneen sanoen:"Ylistetty olkoon Hän, joka meidät taas yhteen kokosi ja 

ihmisrakkautensa vuoksi meidät herätti!" Silloin oikeamieliset riemuit-

sevat ja pyhät iloitse�at. Täydelliset askeetit lepäävät lohdullisesti 

ankaran elämäntapansa vaivoista. Marttyyrit kruunataan, samoin aposto-

lit ja profeetat. Autuas se, joka tuona hetkenä on arvollinen katso-

maan, miten kunniassa pilviin temmatut tulevat Sulhasta vastaan, kaikki 

jotka ovat Hä�tä rakastaneet ja ovat innokkaasti kilvoitelleet täyttääk-

seen Hänen käskynsä. Samassa määrin kuin jokainen täällä hankki itsel-

leen suuria siipiä, lentää hän myös korkeuksiin, ja samassa määrin kuin 

jokainen täällä on puhdistanut mielenlaatunsa, näkee myös Hänen kunnian-

sa. Yhtä paljon kuin jokainen täällä ikävöi, saa hän Herraltaan rakka-

utta. 

Tuona päivänä ensimmäinen Adam hämmästyy nähdessään, miten hänestä 

ja hänen vaimostaan on polveutunut mittaamaton määrä ihmisiä ja monia 

sukukuntia. Vielä enemmän ihmetellen hän ylistää Jumalaa, Luojaansa, 
.. 

ja sitä, että luoduista, jotka ovat yhdestä luonnosta ja suVJ/sta, toi-

set saavat osakseen osuuden valtakunnasta ja paratiisista, ja että toi-

set sen sijaan ovat joutuneet helvettiin. Kunnia olkoon yksin viisaalle 

Ju"1alalle! 

Rakkaani, ajatell"ssani tuota hetkeä, vapisen. Ajatellessani tuota 

kauhistuttavaa tuomiota minut valtaa pelko. Ajatellessani toisaalta 

1,:; 

tuonpuoleista iloa paratiisissa huokaan ja alan itkeä, kunnes minulla 

ei ole enää voimia itkeä, koska olen vaeltanut päiväni raskasmielisyy-

dessä ja hajamielisyydessä sekä likaisten ajatusten seuraamana. Miten 

ne salaisesti elämääni liukuivat, sitä en huomannut, ja miten ne toimi-

vat, siitä en tullut tietoiseksi. Päiväni täyttyivät ja rikkomusteni 

mitta tuli täyteen. Voi minua, voi minua, rakkaani! Mitä minä teen 

häpeän kanssa tuona hetkenä? Ympärilläni seisoo silloin tuttaviani, 

jotka näkivät minut vanhurskaana ulkomuodoltani ja ylistivät minua, jo

ka sisältä olin täynnä syntiä ja epäpuhtauksia ja olin unohtanut Herran 

hengen, joka tutkii sydämet ja sisukset. Siellä varsinainen häpeä lan-

kesi päälleni. Se, joka siellä häväistään, on todella surkea. 

Oi Hyvä, joka ihmisiä rakastat, armahtavaisuutesi tähden rukoilen 

Sinua: Älä aseta minua vasemmalle puolelle vuohien pariin, jotka ovat 

ärsyttäneet Sinua ja Sinä olacheihin vihastunut. Älä sano minulle: 

En tunne sinua, vaan suo minil� armahtavaisen lempeytesi tähden jatku

vaa itkua ja katumusta ja sydämeeni nöyryyttä, jotta siitä tulisi Sinun 

pyhän armosi temppeli. Vaikka olenkin syntinen, kolkutan kuitenkin lak-

kaamatta ovellesi. Vaikka olenkin vähäarvoinen, laiska ja huolimaton, 

niin kuitenkin kuljen tietäsi. 

Rakkaat ve]j:,t, pyydän teitä: Kilvoitelkaa innolla olemaan Jumalal-

le mieliksi, niin kauan kuin siihen on vielä aikaa. Itkekää Hänen edes-

sään, yötä päivää rukouksissanne ja psalmilauluissanne, jotta Hän pelas

taisi meidät ikuisesta itkusta ja hammastenkiristyksestä, helvetin tu

lesta ja kuolemattomasta madosta valtakuntansa ikuiseen elämään ja iloon. 

Sieltä ovat poissa kipu, suru ja huokaukset. Siellä ei tarvita kyyne-

leitä eikä katumusta, siellä ei ole pelkoa <'!ikä ahdistusta, siellä ei 

ole ystäviä ja vihamiehiä, ei katkeruutta, ei vihaa, vaan ainaista mie

lihyvää, iloa ja riemua, ja siellä on pöytä katettuna hengellisillä ruu-

illa, jotka Jumala on Häntä rakastaville valmistanut, Autuas on se, 
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joka saa arvon tulla siitä osalliseksi, mutta se on kurja, jolla ei ole 

sinne pääsyä. 

Pyydän teitä. rakkaani, vuodattakaa sydämenne sääli päälleni ja kan

takaa esirukouksia puolestani, kun lanl,eatte hyvän ja ihmisiärakastavan 

Jumalan Ainosyntyisen Pojan eteen, jotta Hän osoituaisi minulle armah

tavaisuuttaan ja pelastaisi minut monista rikkomuksistani ja antaisi 

minulle majan teidän kanssanne siunatun paratiisin porttien sisäpuolel

le, jotta saisin olla teidän lähellänne. Teidän, jotka olette sen pa

ratiisin perijöitä, koska olette rakastettuja lapsia, mutta minä vain 

arvoton koira. Heittäkää siis leivänmuruja pöydältänne minulle, että 

kävisi toteen, mikä kirjoitettu on: "Syöväthän penikatkin nii tsi. muruja, 

joita pöydältä tippuu.(Matt.15:27)" Siispä rakkaani, vuodattakaa esi

rukouksenne puolestani, tulkaa, työskennelkäämme pelastuksemme puolesta. 

�illä kaikki on varjon tavoin katoavaista. Vihatkaamme maailmaa ja kaik

kea, mitä siinä on, ja olkaamme huolehtimatta muusta ku;n sielumme pe

lastuksesta, kuten Herramme sanoi: "Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, 

vaikka hän voittaisiomakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa va

hingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? (Matt.16:26) 11 

Veljet, me olemme hengellisiä kauppamiehiä ja muistutamme siinä

maallisia kauppiaita. Kauppias laskee päivittäin voittonsa ja tappion-

sa. Jos hän on kärsinyt tappiota, hän vaivaa nähden huolehtii siitä, 

että saa tappionsa paikattua. Samoin ajattele sinäkin, rakkaani, joka 

päivä ja ilta sekä myös varhain aamulla, miten kauppaasi hoidat. Iltai

sin mene sydämeesi ja mieti ja kysy itseltäsi: Millä olen tehnyt Juma

lan murheelliseksi? Olenko ehkä puhunut joutavia sanoja? Olinko välin

pitämätön? Enkö katkeroittanut veljeänikin? Olenko panetellut ketään? 

Leijailiko mieleni maallisissa kuvitelmissa kun suuni lauloi psalmeja? 

Enl,ö ottanutldn ilolla vastaan kimppuuni '.1yökännei tä lihallisia himo ja? 
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Annoinko maallisten huolten ja viettelysten voittaa itseni? -Jos näil

lä kohdin olet kärsinyt vahinkoa, niin kilvoittele ahkerasti, jotta paik

kaisit vahinkosi voitolla. Huokaa ja itke, jottet enää lankeaisi samoi

hin ansoihin. Aikaisin aamulla mieti tarkkaan kysyen:"Miten tämä yö 

minulta kului? Onko henkeni valvonut ruumiini kanssa? Itkivätkö sil

mäni? Enkö nukahtanutkin polvillani ollessani? Eivätkö pahat mieliku

vat tulleetkin mieleeni ja enkö mielelläni pysynytkin niitten parissa? 

Jos sinut näissä asioissa voitettiin, niin kilvoittele innokkaasti, 

jotta paramtuisit ja aseta sydämellesi vartija, ettet toista kertaa 

lankeaisi mainittuihin ansoihin. Jos teet näin huolella, niin pelastat 

liikkeesi konkurssilta ja olet tällä tavoin Herrallesi mieliksi ja voi

tat itsellesi hyötyä. Tarkkaile itseäsi, ettet koskaan antaudu synkkä-

mielisyyteeen. Sillä se on tuhon alku. Seuraa mehiläistä ja katsele 

sen ihmeellistä olemusta, miten se hajallaan olevista kukkasista kokoaa 

työaineensa. Sillä vaikka kaikki maailman viisaat ja filosofit kokoon-

tuisivat yhteen, he eivät koskaan kykenisi kertomaan mehiläisten viisau

desta, miten ne kultista keräävät kennoja ja hautaavat niihin jälkeläi-

sensä. Ne tekevät ne eläviksi jälleen huutamalla sotajoul<kojen johtajan 

tavoin. Ne kuulevat yksimielisesti huudon ja lentävät ulos. Sen jäl-

keen ne täyttävät hautapail,kansa makeudella. Jokainen järkevä ylistää 

Luojaa ja J�malaa katsellessaan niiden työtä, sillä ouuri on se viisaus, 

jonka Hän näyttää niin merkityksettömissä luoduissaan. Tule sinäkin, 

rakkaani, mehiläisen kaltaiseksi ja kerää pyhistä kirjoituksista itsel

lesi aarre, jota sinulta ei voida ryöstää, ja lähetä se edeltäkäsin tai-

vaaseen. Sillä myös maan mahtavat tekevät samalla tavoin. Jos joku 

J-10istä on lähdössä vieraalle maalle, häri lähettää orjan viemaan rikkaul<-

sia edellään. Samoin sinäkin lähetä riltl,autesi taivaaseen edelläsi, 

jotta sinut otettaisiin asumaan pyhien majoihin. (Luuk.16:9) 
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JOUKKOJULKAISU 

V E L J E S V I E S T I 

Vuonna 1984 tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Ortodoksinen 

Veljestö perustettiin. Veljestön johto on siksi päättänyt järjes-

tää 40-vuotisjuhlan Valamon luostariin 26-27.5.1984, Samassa yhtey-,. 

dessä pidetään myös vuosikokous, joten tammikuun perinteistä ko_koon

tumista ei nyt järjestetä. Palaamme 40-vuotisjuhlien ohjelmaan tar-

kemmin seuraavassa numerossa, joka ilmestynee suuren paaston loppu-

aikoina. 

Suuren paaston aikana on tarkoitus järjestää myös retriitti, hiljai

suuden päivät, mutta asia on vie.lä kesken, koska emme pääse Läyli

äisten leirikeskukseen, missä viime vuonna kokoonnuimme, Ajankohta 

tulee olemaan kuitenkin 29.J.-1.4, (tai vaihtoehtoisesti 15-18,J,) 

alkaen torstai-illasta ja päättyen sunnuntaina puolen päivän aikaan, 

Etsimme parhaillaan sopivaa kokoontumispaikkaa Etelä- tai Itä-Suomes

ta, Jos joku sellaisen tietää, pyydämme ottamaan yhteyttä toimituk-

seen. 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimituskunta: Olavi Merras (vastaava), piispa Aleksi ja Matti Sldoroff 

Toimituksen.osoite: Hollolankatu 10 B 36, 15110 Lahti 11, puh. 918-46748 
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Antin Paino Oy - Kuopio 1983 




