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Edellä kuulimme, että pahasta 
juuresta ja kavalasta äidistä syn
tyy mitä kavalin sikiö, ts. pahasta 
ylpeydestä selittämätön rienaus. 
Siispä on tarpeen tuoda sekin päi
vänvaloon, sillä ei se ole jotain 
merkityksetöntä, vaan vihollisis
tamme ja vastustajistamme kaik
kein pahin. Ja kauheinta asiassa 
on, ettemme kykene vaikeuksitta 
näitä ajatuksia ilmaisemaan, ker
tomaan ja tunnustamaan hengel
liselle parantajallemme. Siksi ne 
ovatkin syösseet monia epätoivoon 
ja toivottomuuteen, jäytäen, ku
ten mato jäytää puuta, kaiken 
heidän toivonsa,. - 39. 

Usein jumalallisen .liturgian ai
kana ja peljättävimpänä Salai
suuksien toimittamishetkenä nuo 
saastaiset ajatukset rienaavat 
Herraa ja toimitettavaa pyhää 

Uhria. Tästä käy selvästi ilmi, .et
tei meidän sielumme lausu meissä 
noita häpeällisiä, käsittämättömiä 
ja selittämättömiä sanoja, vaan 
jumalanvihaaja saatana, joka 
syöstiin taivaasta siitä, että siel
läkin hän yritti herjata Jumalaa. 
Jos nuo kunniattomat ja järjettö
mät mielteet olisivat todella omia
ni, niin kuinka minä kumarran 
vastaanottaen tuon taivaallisen 
Lahjan? Kuinka voin siunata ja 
samalla herjata? - 40. 

Usein tämä pettäjä ja sieluntu
hooja saattaa monet järjiltä. Ei 
ole muuta niin vaikeasti tunnustet
tavaa ajatusta kuin kysymyksessä 
oleva, minkä vuoksi se pysyy mo
nissa aina ,kuolemaan asti; eikä· 
mikään muu niin vahvista pahoja 
henkiä ja pahoja ajatuksia meitä 
vastaan kuin se, ettemme ilmituo 



niitä synnintunnustuksella, vaan 
salaamme ja hellimme sydämes
sämme. -- 41. 

Kukaan ei saa luulla, että hän 
on_ syynalainen rienaaviin ajatuk
siin, siHä Herra on sydäntennäki
jä ja tietää, etteivät nuo herjaavat 
sanat ole meidän, vaan vihollis
temme. - 42. 

Juopumus on syynä lankeemuk
seen, kun taas ylpeys kelvottomiin 
ajatuksiin. Vaikka langennut ei 
olisikaan syynalainen lankeemuk
seen,. niin juoppoudesta hän tulee 
ep�ilemättä rangaistuksi - 43. 

Kun asetumme rukoilemaan, 
silloin nuo epäpuhtaat ja kuvaa
mattomat mielteet hyökkäävät 
päällemme, mutta rukouksen pää
tyttyä heti erkanevat meistä, sillä 
niillä ei ole tapana taistella sellais
ten kanssa, jotka eivät asetu niitä 

_ vastustamaan. - 44. 
Tuo jumalaton henki ei vain 

pilkkaa Jumalaa ja kaikkea juma
lallista, vaan myös lausuu sisäs
sämme häpeällisiä ja kunniatto
mia sanoja, jotta me joko jättäi
simme rukoilemisen tahi lankeai
simme epätoivoon. - 45. 

Tuo kavala ja epäinhimilli�en 
piinaa:ja on monet vieroittanut ru
kouksesta, monet erottanut Py
histä Lahjoista; eräät se on ruu
miillisesti riuduttanut :murheella, 
toiset näännyttänyt paastolla, an
tamatta kenellekään vähäisintä
kään helpotusta. -..: 46. 

Näin se menettelee ei vain maal
likkojen vaan myös munkkilai
suudessa elävien kanssa, vakuut
taen heille, ettei heillä ole mitään 
toivoa · pelastumisesta ja että he 

54 

ovat kurjemmat kaikkia enäuskoi
sia ja pakanoita. - 47. 

Se, jota herjauksen henki vai
vaa ja joka haluaa siitä päästä, 
tietäköön epäilemättä, ettei sellai
siin ajatuksiin ole syypää hänen 
sielunsa vaan saastainen demoni, 
joka kerran lausui itse Herralle: 
"Tämän kaiken minä annan si-

_- nulle, jos lankeat maahan ja ku
marrat minua'' (Matt. 4:9). Siksi 
mekin antamatta mitään merki
tystä sen mieleemme johdattamil
le ajatuksille katsomme siihen ja 
lausumme: Mene pois, saatana! 
Herraa, minun Jumalaani, minä 
kumarran ja Häntä ainoata palve
len (Matt. 4:10), ja sinun tuomio
hankkeesi kääntyy omaan päähäsi 
ja vääryytesi lankeaa päälaellesi 
tässä ajassa ja tulevassa (Ps. 7: 
17). - 48. 

Joka muulla keinoin tahtoisi 
voittaa rienauksen hengen, hän 
olisi sen kaltainen, joka yrittäisi 
käsillään pidättää salaman. Sillä 
kuinka voi tavoittaa ja voittaa si
tä, joka äkkiä tuulen lailla ilmes
tyy sydämeen, lausuu salamanno
peasti sanansa ja samassa häviää? 
Kaikki muut viholliset asettuvat 
taisteluun, viivyttelevät ja antavat 
aikaa niille, jotka kilvoittelevat 
niiden voittamiseksi. iMutta näin 
ei menettele tämä: tuskin ehtii il
mestyä, kun jo peräytyy; sanoo 
sanottavansa ja - häviää. - 49. 

Tämä demoni usein hyökkää 
älyllisesti yksinkertaisten ja luon
teeltaan sävyisäin kimppuun, sel
laisten, jotka enemmän kuin muut 
häiriytyvät ja hämmentyvät siitä. 
Oikeudenmukaisesti voi sellaisista 
sanoa, ettei tämä tapahdu heille 

VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa) 

Ilolla otin vastaan ohjeet ja pa
lasin olinpaikkaani. Aloin noudat
taa käskyä ja rukoilla sillä tavoin, 
kuin vanhus oli neuvonut. Kaksi 
ensimmäistä päivää tuntuivat vai
keilta, mutta sitten tuli rukoile
misesta niin kevyt ja miellyttävä 
olo, että milloin on rukoillut, tun
tui eräänlainen sisäinen tarve yhä 
lausua Jeesuksen rukousta; ru
kouksen toistaminen sujui kevyes
ti eikä väkinäisesti kuten aikai
semmin. 

Kerrottuani tästä vanhukselle 

ylpeyden tähden, vaan pahojen 
henkien kateudesta. - 50. 

Lakatkaamme arvostelemasta ja 
ja tuomitsemasta lähimmäistäm
me, niin ei meidän tarvitse pelätä 

. rienaavia ajatuksia, sillä jälkim
mäisten syynä ja juurena on en
siksi mainittu. -- 51. 

Kuten taloonsa sulkeutunut 
kuulee ohikulkijain sanat vaikka 
itse ei osallistu keskusteluun, sa
moin itseensä sulkeutunut sielukin 
kuulee saatanan herjauksen ja 
hämmentyy tästä ohikulkevasta 
sanasta. - 52. 

Joka ylenkatsoo tämän viholli
sen, hän vapautuu sen piinaukses
ta. mutta joka muulla tavoin yrit
tää käydä taistelua sen kanssa, 
joutuu sen valtaan. Joka tahtoo 
voittaa henget sanoilla, on sen 
kaltainen, joka koettaa sulkea 
tuulet. - 53. 

Muuan tunnontarkka munkki 

hän käski minun lausua jo kuusi
tuhatta rukousta päivässä ja sa
noi: 

---- Ole rauhallisella mielin ja pi
dä huoli siitä, että mahdollisim
man tarkkaan täytät sinulle nyt 
määräämäni määrän rukouksia, ja 
Jumala on oleva laupias sinulie. 

Kokonaisen viikon suoritin yk
sinäisessä majassani kuusituhatta 
Jeesuksen rukousta päivässä huo
lehtimatta mistään muusta ja piit
taamatta mielessäni myllertäneis
tä ajatuksista. Siitä vain huolehs 

kärsien tämän demonin hyök
käyksistä vaivasi kaksikymmentä 
vuotta ruumistaan paastolla .ia 
valvomisella, mutta kun siitä ei 
ollut apua, niin kuvattuaan pape
rille kiusauksensa hän _meni .erään 
pyhän miehen luo ja antaen pape
rin tämän käteen itse lankesi kas
voilleen maahan rohkenematta 
katsoa häneen. Luettuaan kirjoi
tuksen vanhus hymähti ja nostet
tuaan veljen pystyyn sanoi hänel
le: _"Pane, lapseni, kätesi minun 
niskaani." Kun veli oli niin tehnyt, 
tuo suuri mies sanoi hänelle: ''Ol
koon tämä synti minun niskassa
ni. olisioa se vaivannut sinua tai 
vaiva1sma edelleen miten monta 
vuotta tahansa.'' Myöhemmin tuo 
munkki vakuutti, ettei hän ollut 
vielä ehtinyt poistua vanhuksen 
keljasta, kun tuo himo oli jo pois
sa. Hän itse, kiusattuna ollut, ker
toi tämän minulle tuoden Juma
lalle kiitoksen. - 54. 
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din, että vanhuksen käsky olisi 
tullut tarkkuudella täytetyksi. 
Ja kuinka kävikään? - Siinä 
määrin totuin rukoukseen, että jos 
hetkeksikin lakkasin sitä toista
m11sta, tuntui, kuin jotain olisi 
puuttunut tai olisin kadottanut 
jotain, mutta kun jatkoin rukoile
mista, niin samalla hetkellä tuntui 
olo jälleen keveältä ja lohdulli-
1'\elta. · Kun ,tapasin jonkun ihmi
sen, :tJiiin ei mieli tehnyt keskuste
lemaa'I;];,. vaan aina veti yksinäisyy
t�t:n. .. ja rukoilemiseen; seliaiseksi 
tott11mu,kselrsi rukous oli muodos
t:m;mt viikossa. 

'Kun vanhnkseni ei ollut tavan
nut minua · kymmeneen päivään, 
hän itse tu:U minua tervehti1mään, 
ja minä s�litin hänelle tilani. Kuul
tuaan ker'tom��seni hän' sanoi: 

.:.::C.-Ylläpidä nyt ja syveru1ä sitä 
tqttum..usta, minkä olet saavutta
nut. Älä hukkaa aikaa turhaan ja 
päätä nyt suorittaa Jumalan avul
la, säännöllisesti kaksitoistatuhat
fa :rukousta päivittäin. Eristäydy_ 
yksinäisyyteesi, nouse aamulla ai
kaisemmin ja käy myöhemmin le
volle ja aina kahden viikon väli
ajoin käy luonani neuvottele
massa. 

Niin rupesin tekemään vanhuk
sen neuvon mukaan ja ensimmäi
senä päivänä .sain vasta iltamyö
hiHlä kahdentoistatuhannen ru
koussääntöni päätökseen. Toisena 
päivänä suorititl sen ,helposti ja· 
mieluisasti. , Alussa .tunsin väsy
mystä lakkaama.ttoilUll.sta rukouk- · 
sen,. lausumisesta,· '.;_ �räänlais
ta. . kielen . puutumista. ja 
jäykkyyttä leuoissa, mikä ei kui
tenkaan vaikuttanut epämiellyttä-

vältä, sitten kevyttä ja hienoista 
kipua kitalaessa, edelleen vasem
man käden peukalossa, jolla ru
kousnauhaa liikutin, sekä koko 
ranteessa ja aina kyynärpäätä 
myöten tulehtumista. joka tuntui 
varsin miellyttävältä. Samalla 
kaikki mainitsemani ilmiöt ikään
kuin kiihottivat ja pakottivat yhä 
enempään rukouksen harjoittaiini
seen. Näin suoritin viitisen päi
vää uskollisesti kaksitoistatuhat
ta rukousta, ja tottumus antoi 
mieltymyksen ja halun rukoilemi
seen. 

(Jatkuu) 
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