
HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 3 13. VUOSIKERTA 1955 

KRISTUKSEN NÄKEMISESTÄ 

Pyhittäjä Akakios Uuden 
(muistopäivä huhtikuun 12 pnä) 
elämäkerrassa kertoo pappismunk
ki Joona seuraavaa: 

Lukiessani kerran pyhän Si
meon Uuden Teologin opetuksia, 
minä löysin kohdan, missä hän sa
noo, että ellei kristitty näe Kris
tusta tässä elämässä, niin hän ei 
näe Häntä tulevassakaan (3. saar
na). Hämmästyen näistä sanoista 
kysyin pyhittäjä Akakiokselta hä
nen mieltään niiden johdosta, ja 
hän sanoi: "Niin se on, lapseni, 
älä epäile sitä. Kristytyn todella 
tulee jo täällä sydämen silmin 
nähdä Kristus, niin että Kristus 
saa muodon sydämessä (Gal. 4:19) 
kuten apostoli Paavali on sanonut, 

muuten ei voi ollakaan." -
"Oletko sinä nähnyt Kristuksen?'' 
kysyin vielä vanhukselta. - "Olen 
nähnyt", hän vastasi. "Mitä Hän 
sinulle sanoi ja sanoo? - "Hän 

sanoo minulle: Seuraa minua! ts. 
täytä minun käskyni, ja kuiten
kaan minä en ole seurannut Hän
tä''. Näin sanoen vanhus alkoi 
katkerasti ja lohduttomasti itkeä. 
� "Miten ihminen täällä näkee 
Kristuksen, näkyväisesti vai nä
kymättömästi?" - "Näkymättö
mästi hengessä. Kun luet Jumalan 
sanan ylevistä totuuksista ja sy
dämesi tulee niistä liikutetuksi. 
älä käännä ajatuksiasi pois näistä 
totuuksista ja mahdollisimman 
usein lue pyhää sanaa. Autuas se, 
joka niin tekee, sillä hän saa osak
seen suuria armolahjoja", lopetti 
vanhus. 

Ja epäilemättä on niin, että kun 
ihminen ·lukee Jumalan sanaa ja 
tekee sen mukaan, silloin Herra 
lähestyy · ihmisen sydäntä, joka 
tuntee Herran läheisyyden ja niin 
hengellisin silmin näkee Kristuk
sen. 



VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa) 
--- Kuuntele tarkkaan, minä luen 

nyt siitä, miten voidaan oppia lak
kaamaton sisäinen rukoileminen. 

Vanhus avasi Filokalian, etsi 
siitä pyhän Siimeon Uuden Teolo
gin ohjeet ja alkoi lukea: 

"Istuudu yksinäisyyden hiljai
suudessa, paina alas pääsi, sulje 
silmäsi ja sitten hidastaen hengi
tyksesi kuvittele :katsovasi sydä
meesi ja johda ymmärrys eli mieli 
päästä sydä;meen. Hengityksesi 
tahdissa lausu hiljaa huulillasi tai 
vain yksin ymmärrykselläsi: 'Her
ra, Jeesus Kristus, armahda mi
nua!' Pyri karkoittamaan esiin
tulevat ajatukset, ole rauhallinen 
ja kärsivällisesti mahdollisimman 
usein toista tällainen harjoitus;" 

Tämän jälkeen vanhus vielä 
uudelleen selitti kaiken ja näytti, 
kuinka tulee menetellä. Sitten 
luimme Filokaliasta vielä pyhän 
Gregorios Siinailaisen ja pyhittä
jien Kallistoksen ja Ignatioksen 
opetuksia. Kaiken Filokaliasta lu
kemansa vanhus vielä selitti mi
nulle omin sanoin. Minä kuuntelin 
kaikkea ihastuksella ja tarkkaa
vaisena painoin kuulemani mielee
ni muistaakseni kaiken mahdolli
simman tarkoin. Näin istuimme 
koko yön ja nukkumatta läksimme 
aamupalvelukseen. 

Saattaessaan minut luotaan van
hus siunasi minua ja sanoi, että 

· rukousta harjoittaessani kävisin
hänen luonaan avautumassa hä
nelle sydämen yksinkertaisuudella,
sillä on sopimatonta ja tulokse
tonta harjoitella sisäistä rukousta
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omavaltaisesti, ilman ohjaajan 
valvontaa. 

Kirkossa seisoessani tunsin pac· 
lavaa intoa sisäisen lakkaamatto
man rukouksen uutteraan opiske
lemiseen ja pyysin Jumalaa aut0

·, 

tamaan minua siinä. 
Aloin aprikoida, miten voisin 

käydä vanhukselle avautumassa, 
kun luostarin majatalossa ei an
neta asua kolmea päivää enempää 
ja kun erakkolan läheisyydessä ei 
ollut muita asuintaloja. Sitten 
kuulin, että 4 virstan päässä oli 
maakylä. Menin sinne etsimään it
selleni olinpaikkaa, ja onneksi Ju
mala osoitti minulle sopivan pai
kan. Eräs talonpoika palkkasi mi
nut kasvi:maansa vartijaksi sillä 
ehdolla, että minun täytyi asualtin 
kasvimaalla olleessa :majassa yksin, 
Jumalan kiitos; näin löysin rau
hallisen asuinpaikan. Ja niin ryh
dyin elämään ja opettelemaan mi
nulle neuvotulla tavalla sisäistä 
rukousta sekä käymään aika ajoin 
vanhuksen luona. 

Viikkokauden vietin yksinäisyy
dessäni kasvimaalla ja kiinteästi 
opettelin lakkaamatta rukoile
maan juuri sillä tavoin, kuin van
hus oli minua neuvonut. Alussa 
tuntuikin kaikki sujuvan hyvin. 
Mutta sitten minut valtasi painos
tava tunne, laiskuus, ikävystymi
nen, ylivoimainen uneliaisuus, ja 
kaikenlaiset ajatukset pilvenä 
karkasivat päälleni. !Murheellise
na menin vanhuksen luo ja ker
roin miten oli laitani. 

Otettuaan minut ystävällisesti 
vastaan vanhus alkoi selittää: 

ISIEN ELÄMÄSTÄ 

Veli kysyi vanhukselta sanoen: 

-· On kaksi veljeä, joista toinen

elää kelliansa hiljaisuudessa pitkit

täen. paastonsa kuuteen päivään vii

kossa ja näkee paljon vaivaa, kun 

taas toinen palvelee sairaita. Kum

man teot ovat Jumalalle mieluisam

rnat? 

Vanhus sanoi tähän: 

---- Tämä on, rakas veli, merk
kinä siitä, että sinua vastaan so
tii pimeyden maailma, jolle ei 
mikään muu meissä ole niin pel
jättävää kuin sydämen rukous. 
�en vuoksi se kaikin tavoin koet
taa häiritä sinua saadakseen si
nut luopumaan rukousharjoituk
sestasi. Silti ei vihollinenkaan toi
mi ni.uuten kuin Jumalan tahdosta 
h,, s':tllimuksesta ja vain siinä mää
rin, kuin se on meille tarpeellista. 
Näyttää siltä; kuin tarvitsisit 
vielä koettelemuksia nöyrtyäksesi, 
ja niinpä on siis liian aikaista 
ylenmääräisellä innolla pyrkiä ru
kouksessa käyttämään korkeaa sy
dämen ovea, jottet sen kautta lan
keaisi hengelliseen omahyväisyy
teen. Nyt luen sinulle tätä tarkoit
tavia ohjeita Filokaliasta. 

Vanhus etsi munkki Nikeforok
sen opetukset ja alkoi niistä lu
kea: 

"Jos aikasi yritettyäsi et voi 
sinulle selitetyllä tavalla päästä 
si�älle sydämen maahan, niin me
nettele, kuten seuraavassa sinulle 
neuvon, ja Jumalan avulla löydät 
etsimäsi. Kuten tiedät, kullakin 
ihmisellä on kyky lausua sanat 
( äänettömästi) kurkun päässä. Tä-

- Vaikkapa se veli, joka paastoaa

kuusin päivin, ripustaisi itsensä sie

raimista, niin silloinkaan hän ei oli

si verrattavissa siihen, joka pa:velee 

sairaita·. - 17 :2,1. 

Joku kysyi vanhukselta: 

Kuinka on mahdollista·, että 

eräät näkevät vaivaa kaupungeissa, 

tä kykyäsi käyttäen Jausukin lak
kaamatta: Herra, Jeesus Kristus, 
armahda minua! Ja samalla kun 
pakotat itseäsi tähän karkoita 
kaikki muut ajatuksesi, minkä 
kyllä voit tehdä, jos vain haluat. 
Jos pysyt tässä harjoituksessa, 
niin epäilemättä avautuu sinulle 
tämän kautta myös sydämen si
säänkäynti. Tämä tieto on saatu 
kokemuksesta." 

- Kuulit nyt, miten pyhät isät
opettavat tällaisessa tapauksessa 
menettelemään, päätti vanhus. 
Niinpä tulee siis sinun nyt alistua 
luottavaisesti käskyyn lausua Jee
suksen rukousta suullisesti mah
dollisimman paljon. Tässä annan 
sinulle rukousnauhan, josta lukien 
suorita aluksi vaikkapa kolmetu
hatta rukousta joka päivä. Olitpa 
missä tahansa: seisomassa, istu
massa. kulkemassa, makaamassa 
lausu hiljaa ja kiirehtimättä: 
Herra, Jeesus Kristus, armahda 
minua! ja ehdottomasti lausu 
näin tarkkaan kolmetuhatta ker
taa päivässä lisäämättä tai vähen
tämättä omavaltaisesti. Jumala on 
auttava sinua tämän kautta pää
semaan myös lakkaamattomaan 
sydämen rukoukseen. (Jatkuu) 
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mutta eivät saavuta armoa, kuten 
muinoin saavutettiin? 

Vanhus vastasi: 
- -· Silloin oli rakkautta, ja jokai

nen veti lähimmäistään ylöspäin, 
mutta nyt, kun rakkaus on kylmen
nyt, jokainen painaa lähimmäistään 
alaspäin, ja niin jäämme armoa vail
le. - 17:22. 

Kolme veljeä meni kerran pellolle 
korjaamaan eloa, ja he ottivat leika
takseen kuusikymmentä sarkaa. 
Mutta yksi heistä sairastui ensim
mäisenä päivänä ja palasi kelliaan
sa. Silloin toinen jälelle jääneistä 
sanoi toiselle: 

- Sinä näet, että veljemme sai
rastui eikä voi tehdä työtä kanssam
me. Pakota itseäsi uskomaan - ja 
niin teen minäkin -- että Jumala 
hänen rukouksiensa tähden auttaa 
meitä korjaamaan myös hänen osuu
tensa. 

Kun työ oli päätetty ja he olivat 
saaneet siitä palkkansa, niin he me
nivät ja kutsuivat sen kolmannen 
veljen sanoen: 

- Tule, veli, saamaan palkkasi:
Mutta tämä sanoi: 
- Mi!,{ä palkka minulle kuuluu, 

kun en ole leikannut kanssanne?. 
Mutta he sanoivat häneUe: 

Sinun .rukouksesi auttoivat 
elonkorjuussa. 

Hän ei kuiten.kaan halunnut ottaa 
palkkaa. Kun heidän välillään syntyi 
suuri kiista veljen sanoessa: en ota 
palkkaa, niin he ·menivät lähellä ol
leen vanhuksen tykö ja tuo kolmas 
veli kertoi. vanhukselle: 

- Me menimme ·kolmisin korjaa� 
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maan eloa maksusta. Kun tulimme 
pellolle, jossa meidän tuli leikata, 
niin aivan ensimmäisenä päivänä mi
nä sairastuin ja palasin kelliaani 
leikkaamatta toisten kanssa · en- . 
simmäistäkään päivää. Mutta. nyt he 
pakottavat minua ottamaan palkan 
sanoen: · Tule, veli, ota palkka siitä, 
mitä et ole tehnyt. 

Myös toiset kaksi kertoivat sa 
noen: 

- Totta on, että me menimme
työhön yhdessä ja otimme leikatak
semme kuusikymmentä sarkaa, ja 
vaikka olisimme tehneet työtä kol
misin, niin juuri ja juuri suurella 
vaivalla olisimme · saaneet työmme 
päätökseen. Mutta tämän veljen ru
kouksien tähden me kahden kesken, 
nopeammin kuin kolmisin, saimme 
elon korjatuksi ja nyt sanomme hä
nelle: tule sa,amaan palkkasi, mutta 
hän ei tahdo sitä ottaa. 

Kuultuaan tämän vanhus ihmetteli 
ja sanoi veljelle: - Soita kelloa ja 
kutsu koko veljestö kokoon. 

Kun kaikki olivat kokoontuneet, 
vanhus sanoi heille: 

- Tulkaa, veljet,. kuulemaan van
hurskas tuomio. 

. Ja kerrottuaan heille kaiken van
hus tuomitsi veljen ottamaan vas
taan palkkansa ja tekemään sen 
kanssa mitä halusi. Ja niin poistui 
veli itkien ja murehtien. - 17 :23. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö ry. 

Toimituskunta: 

Piispa P aava 1 i (va,staava) ja 
Aleiksanrteri K a s a n k o. 

Kuopio 1956 
Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino. 




