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Isien elämästä 

Abba Daniel kertoi eräästä suu
resta vanhuksesta, joka eli Ala
Egyptissä. Yksinke,rtaisuudessaan 
tämä uskoi, että Melkisebek oli itse 
Jumalan Poika. Kun autuas Kyril
los, Aleksandrian arkkipiisipa, sai 
tästä tiedon, hän lähetti hakemaan 
vanhusta. Tietäen vanhuksen ih
meiden/tekijäksi ja sen, että Juma
la ilmaisee hänelle kaiken, mistä 
hän vain rukoilee, kuin myös sen
kin, että yksinkertaisuudessaan 
hän oli sanotulla tavalla opettanut, 
hän turvautui seuraavaan viisaa
ccen keinoon. 

- Abba, niin hän sanoi, minulla
on sinulle pyyntö. Ajatus näet sa
noo minulle, että Melikisedek oh Ju
malan IPoi'ka, mutta toinen ajatus 
vakuuttaa: ei niin, vaan hän on ih
minen, Jumalan ylimmäinen pap
[)i. Koska on oie pääs1syt selvyyteev 
tässä asiassa, niin lähetilllkin ha
kemaan sinut, että sinä rukoilisit 
Jumalaa ja että Hän ilmaisini si-
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Pappeudesta 
Pyhittäjä Theognostos: 

Käytyäsi uskalluksella pappeu
den ikeen alle käy tietäisi oikein 
ja oikein jaa totuuden sanaa ra
kenltaen pelastustasi pelolla ja va
vistuksella. Onhan Jumalamme ku
luttavainen tuli: jos kosket Hä
neen ollen kultaa tai hopeata, niin 
älä pelkää poltetuksi tulemista, 
kuten eivät peljänneet nuorukai
•set Babylonin pätsissä, mutta jos 
maallisia mielivänä olet ruohoa tai 
ruokoa, helposti palavaa ainetta, 
niin pelkää, ettet tulisi poltetuksi 
taivaan tulella, mi!käli Lootin ta
voin et pakene vihaa pidättymällä 
peljättäviin salaisuuksiin kajoa
masta tai et ehätä peseytymään 
katumuksen kyynelissä. Vain kas
teltuasi itsesi kyynelvuossa sinä 
olet totuuden tulen poltolta ja ku
lutukselta suojattu kuten muinoin 
se vaivainen pensask,asvi. Ja siinä 
tapauksessa tokko on niiden syn
tien joukossa, joihin heikkoudes
samme olemme niin ehtiväisiä, 
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Vaeltajan kertomukset 
(Jatkoa) 

Ta,pani mukaan nousin aikaisin 
aamulla kaikkien toisten vielä 
nukkuessa, ja heti [kun päivä al
koi sarastaa, riensin Filokaliani 
ääreen. Kuinka iloisin mielin minä 
sen avasinkaan, aivan kuin oli
sin jälleen kohdannut kaukaisessa 
maassa olleen isäni tai kuol'leista 
heränneen ystäväni. Minä suute
lin kirjaa ja kiitin Juma,laa, joka 
oli sen minulle palauttanut, ja vii
vyttelemättä aloin lukea Theolip
tos Filadelfialaista, Filokalian toi
sesta osasta. Minua hämmästytti 
hänen ohjeensa, jossa hän antaa 
saman henkilön samanai:kaisesiti 
suoritettavaksi kolme eri tehtä
vää: ruoalla istuessasi, niin hän 
sanoo, anna ruumiillesi ravintoa, 
kuulollesi lukemista mutta ymmär
ryksell�si rukousta. Kuitenkin, 
muistellessani edellistä, tki-ihanaa 
iltaa minä siitä omasta kokemuk
sestani ymmärsin, mitä tuohon oh
jeeseen sisältyy. Ja tällöin minul
le selvisi se salaisuus, että ym
märrys ja sydän eivät ole sama 
asia. 

Kun kapteeni oli noussut, minä 
menin ulos kiittääkseni häntä hä
nen hyvyydestään minua kohtaan 
ja hyvästelläkseni häntä. Hän tar
josi minulle teetä, antoi hopearup
lan ja hyvästeli. Niin minä sitten 
läksin iloiten matkaani. 

Kuljettuani virstan verran minä 
muistin luvanneeni sotilaille ho
pearuplan, jollainen minulla nyt 
odottamatta olikin. Antaisinko mi-
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nä sen heille vai enkö ? Toinen ää
ni sanoi minulle: hehän ovat lyö
neet sinua ja ryöstäneet sinut, ei
vätkä he sitäpaitsi voisi käyttää 
sitä hyödyksensä, koska ovat van
keja. Toinen ääni taas sanoi: muis
ta, mitä Raamatussa on kirjoitet
tu: "Jos vihamiehelläsi on nälkä, 
ruoki häntä." 1) Ja itse Jeesus 
Kristuskin sanoo: "Rakastakaa vi
hollisianne" 2) ja viefä: "Jos joku 
tahtoo ottaa iihokkaasi, anna hä
nelle vaippasikin." 3) Näitten sa
nojen vakuuttamana minä palasin, 
ja juuri kun lähesltyin leiripaik
kaa kaikki vangit tuotiin ulos kul
jetettaviksi seuraavalle pysähdys
paikalle. Kiireesti juoksin heidän 
ludkseen ja annoin omistamani ho
pearuplan sanoen: "Katukaa ja 
rukoilkaa: Jeesus Kristus on ih
misiä rakastava, ei Hän teitä hyl
kää." Sen tehtyäni poistuin hei
dän luotaan ja läksin tdiseen suun
taan omaa tietäni. 

Kun olin kulkenuJt valtatietä 
noin 50 virstaa, johtui mieleeni 
poiketa kylätielle saadakseni olla 
enemmän yksinäisyydessä ja voi
dakseni paremmin luJkea. Näin mi
nä kuljin kauan metsiä, ja harvak
seen siellä täällä o'li kyliäkin. Jos
kus istuin koko päivän metsässä 
lukien ahikerasti Filokaliaa; paljon 
ja ihania asioita minä siitä am
mensin. Sydämeni yhä hartaam-

1) Room. 12:20.
2) Matt. 5:44. 
3) Matt. 5:40.

min paloi Jumalan yhteyteen si
säisen rukouJksen kautta, jota mi
nä pyrin oppimaan saaden siihen 
Filokaliasta ohjeita ja tarkistus
ta. Kuitenkin minä samalla surin 
sitä, etten ollut vielä löytänyt sel
laista olopaikkaa, jossa olisi ollut 
mahdollisuus kaikessa rauhassa 
ryhtyä jatkuvaan lukemiseen. 

Siihen afäaan minä luin myös 
Raamattuani ja tunsin, että aloin 
sitä ymmärtää paremmin kuin en
nen, jolloin hyvin paljon oli jää
nyt minulle epäselväksi ja usein 
saattanut minut ymmälle. Pyhät 
isät ovat oilkeassa sanoessaan, et
tä Filokalia on avain pyhien kir
joi tuksien salaisuuksiin. Sen oh
jaamana minä aloin eräiltä osin 
ymmärtää Jumalan Sanan kätket
tyä merkitystä; minulle alkoi sel
vitä, mitä on salassa oleva sydä
men ihminen, mitä totinen rukous, 
mitä hengessä kumartaminen, mi
tä meissä sisä'llisesti oleva valta
kunta, mitä Pyhän Hengen puo
lestaru'koileminen sanoma ttomin 
huokauksin, mitä merkitsevät sa
nat "olette minussa'', "anna mi
nulle sydämesi", ''pukeutua Kris
tukseen", "antaa Hengen va
kuudeksi sydämiimme", "sydän, 
joka huutaa: Abba, Isä" jne. Kun 
minä tällöin aloin rukoilla sydä
messäni, niin kaikki ympärilläni 
oleva näytti minusta ihanalta: 
puut, ruohot, linnut, maa, ilma, 
valo; tuntui !kuin nämä kaikki oli
sivat puhuneet minulle olevansa 
ihmistä varten, todistukseksi Ju
malan suuresta rakkaudeS/ta hän
tä kohtaan. 

(Jatkuu) 

ISIEN ELÄMÄSTÄ 

Jatkoa 1. sivulta 

nulle asian ja niin saisimme tietää 
totuuden. 

,Luottaen elämäänsä vanhus 
virkkoi epäröimättä: 

- Anna minulle aikaa kolme
päivää ja minä anon Jumalalta 
tietoa siiltä, kuka hän on, ja ilmoi
tan sinulle. 

Ja poistuen k�ljaansa vanhus 
rukoili siitä Jumalaa ja. tultuaan 
sitten kolmen päivän kuluttua au
tuaan Kyrilloksen tyikö hän sanoi 
hänelle, että Melkisedek oli ihmi
nen. 

- Kuinka sait tämän tietoosi,
kysyi arkkipiispa. 

Hän vastasi: - Jumala näytti . 
minulle kaikki patriarkat Aada
mista Mel:kisedekiin saakka, niin 
että jokainen heistä kulki ohitse
ni. Ja Jumalan Enkeli sanoi mi
nulle: - Katso, tämä on Melkise
dek, ja ole siitä vakuutettu. 

Lähdettyään arkkipiispan luota 
vanhus itsekin siitä alkaen opetti, 
että Melkisedek oli ihminen. Ja au
tuas Kyrillos iloitsi tapahtuneesta 
suuresti. - 18: 5. 

+ 

,Skiitan isät ennustelivat tule
vista sukupolvista. He kysyivät: 
"Mitä olemme me tehneet?" Ja 
eräs heistä, elämältään kuulu Is
hii'ion, vastasi: -- Me olemme täyt
täneet Jumalan käskylt. "Mitä tu
levat tekemään ne, jotka meidän 
jälkeemme tulevat?" - He saavut
tavat vain puolet meidän teoistam
me. "Entä seuraavat?" Hän sa
noi: - Sen sukupolven ihmisillä 
ei tule olemaan tekoja lainkaan, 
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PAPPEUDESTA 

Jatkoa 1. sivulta 

sellaista, jota jumalallinen tuli ei 
olemattomiin kuluttaisi siinä pal
veluksessa, joka kannetaan täy

dellisellä puhtaudella tai puhdis
tumista halaten. 

+ 

Tunsin erään papeista, joka roh
keni lähestyä jumalallista palvce
lusta kelvottomasti, haureuden hi
mon valtaamana. Tämän vuoksi 
hänet tapa;si raskas ja parantu
maton tauti, ja hän oli jo lähellä 
kuolemaa. H�n yritti käyttää kaik
kia mahdollisia parannuskeinoja, 
mutta tauti ei niistä hellittänyt 
vaan yhä paheni. Silloin mennen 
itseensä ja käsittäen kuolevansa 
siksi, että oli kelvottomana toimit
tanut liturgiaa, hän valalla van
noen lupasi, ettei koskaan enää 
toimittaisi pyhää palvelusta. Pa
raneminen seurasi välittömästi lu
pausta, ja sairaus hävisi jälkeä
kään jättämättä. 

+ 

Ei taivaisiin astuneen Jumalan 
Sanan ruumis laskeudu taivaista 
uhrattavaksi, sanoo muuan pyhis
tä, vaan itse leipä ja viini tuievat 
Kristuksen ruumiiksi ja Vereksi 
jalosta pappeudesta osamsiksi tul
leiden toimittaessa uskolla, pelvol
la, rakkaudella ja hartaudella ju
malallista salaisuutta, jossa tuo 

mutta heidät kohtaavat kiusauk
set, ja ne, jotka niistä selviävät 
kelvollisina, tulevat olemaan kor
keammalla meitä ja isiämme." -
18: 10. 
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muuttuminen tapahtuu kaikkein
pyhimmän Hengen toimesta ja 
vai:kutuksesta. Millaista puhtautta 
ja pyhyyttä vaaditaankaan papil
ta, joka koskee jumalalliseen Ruu
miiseen, ja millaista uskallusta 
hänen joutuessaan olemaan Juma
lan ja ihmisten välittäjänä kans
sarukoilijoinaan Kaikkein pyhin 
J umalansynnyttäjä, taivaalliset 
Enkeljoukot ja kaikkien aikojen 
IPyhät? Luulen, että hänen tulee 
olla Enkelin tai Ylienkelin kaltai
nen, sillä rurvon mukaisia tulee 
ominaisuuksienkin olla. 

+ 

Peljättävää on se, mitä sinulle 
nyt sanon, mutta älä ihmettele si
tä. - Jos et saavuttaistkaan hi
mottomuuden puhtautta, niin, jos 
lähtösi hetkellä olet syvässä nöy
ryyden tunnossa, olet kohoava pil
viin jäämättä vähääkään jälkeen 
himottomuuden puhtauden saavut
tanee,sta. Sillä olkoonkin että puh
tauden saavuttaneiden aarre on 
kaikkinaisia hyveitä, niin nöyryy
den kallisarvoinen kivi on kaikkia 
muita kunniakkaampi ja korkeam
pi ja suo sen saavuttaneelle ei vain 
Jumalan armahdusta, vaan myös 
pääsyn Hänen valtakuntansa hää
huoneeseen yhdessä valittujen 

kanssa. 

1) Theognostos: 53, 55, 73, 62 (Filo

kalia m, ven.) 

HEHKUVA HIILLOS 

To imi tuskun t a: 

Piispa P a a v a  1 i (vastaava) ja 

Aleiksanteri K as a n k o. 

Kuopio 1957 
Oy. Kuopi on Kansallinen Kirjapaino . 




