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ISAK SYYRIALAINEN: 

"He käyvät kyy ne 11 a a ks on kautta" 

Sieluun kätkeytyvät himot eivät 
tule parannetuiksi yksin ruumiilli
siila kilvoituksilla, sillä nämä ei
vät pidätä aistimien jatkuvasti he_ 
rättämiltä ajatuksilta. Kilvoituk
set ovat kyllä omiaan varjelemaan 
ihmistä tulemasta himojen voitta
maksi, mutta rauhaa ja hiljaisuut
ta ne eivät sielulle anna. Sitä var
ten on välttämätöntä, että ihmi
nen kokoaisi hajalla olevat aja
tuksensa pois ulkoisista viehty
myksistä ja harhailuista takaisin 
itseensä ja niin rauhoittuisi. Ja 
jos hän tässä menestyy, niin vä
hitellen hän tulee kykeneväksi 
aloittamaan kulkunsa kohti sielun 
puhtautta (80). 

Kuinka voi odottaa, että puh
distuisi sen sielu, joka aistimien 
kautta omassa ja toisten toimin
nassa yhä uudistaa itsessään syn
nillisten tottumustensa muistoa? 
Jos sydan joka päivä saastuu, niin

Ps. 84: 7. 

tuleeko ihminen koskaan puhtaak
si? Kunnes jokea ei pysäytetä ylä_ 
juoksulla, eivät vedet ehdy ala
juoksullakaan (Sl). 

Mikä on merkkinä siitä, että 
puhtaus on alkanut asettua sie
luun? Sen merkkinä on: ihmiselle 
suodaan armo kyyneliin, jotka 
vuotavat pakottamatta. Kyyneleet 
on näet pantu eräänlaiseksi rajak
si ruumiillisen ja hengellisen, 
himollisuuden ja puhtauden välil
le. Kunnes ihminen ei ole saanut 
tätä lahjaa, hänen toimintansa ra
joittuu ulkoiseen ihmiseensä, ei
kä hän ole vielä lainkaan päässyt 
kokemaan sitä toimintaa, joka 
kätkeytyy hengelliseen ihmiseen 
(82). 

On kyyneleitä, jotka polttavat, 
ja toisia, jotka virvoittavat. Ne 
kyyneleet, jotka nousevat · sydä
men syvyydestä synnin murheen 
herättäminä, kuluttavat ja poltta_ 



VANHUKSEN KIRJEITÄ 
J umalaarakastava Jumalan pal

velija N ... 
Kristus on keskellämme! 

Sinun arvoisan ja sisältörik
kaan kirjeesi sain. Rukouksesta 
olisi parempi keskustella henkilö
kohtaisesti, mutta koetan tässä 
kykyjeni mukaan siitä kirjoittaa 
kirjeesi sisällön mukaan. 

Rukouskilvoitustasi jatka, mis
tään hämmentymättä; Herra an
taa rukouksen rukoilevalle. Koeta 
olla nöyrä äläkä luo.ta itseesi en
nenkuin olet arkussa. Pyhittäjä 
Makarios Suuri sanoo, että silloin_ 
kin, kun ihminen on saanut armo
voiman, himot yhä viekastelevat, 
ja hän tuo esimerkiksi siitä mart
tyyreja, jotka kestettyään raskaat 
kärsimykset sittemmin lankesivat 
irstailuun. Vielä hän kertoo erääs
tä kilvoittelijasta, joka eli hänen 
kanssaan. Tämä oli niin rikas a,r
movoimasta, että paransi sairaita 
ja ajoi ulos riivaajia, mutta täl
laistenkin armolahjojen jälkeen 
lankesi syntien syvyyteen. Pyhit
täjä Antonios Suurelle näytettiin, 
miten koko maailma oli täynnä 
saatanan verkkoja, ja kun hän oli 

vat ruumista. Mutta ne aukaise
vat oven, josta ihminen astuu toi
seen, parempaan tilaan, - ilon 
maahan, jossa hän vastaanottaa 
laupeuden. Nämä ovat jo liikutuk
sen kyyneleitä, jotka kaunistavat 
ja virvoittavat ruumista, ja ne 
vuotavat pakottamatta, itsestään 
(83). 
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huudahtanut: "Kuka voi nämä 
välttää?" niin kuului ääni: "Nöy
rä". Todellakin, tosi nöyrä ei lan_ 
kea, · ja kuinka hän voisi langeta, 
kun sydämessään tuntee itsensä 
huonommaksi kaikkia ihmisiä ja 
luontokaippaleitakin. Murhetta ja 
kiusauksia emme me syntiset voi 
välttää. Raamattu sanoo, että sen, 
joka aikoo ryhtyä Herraa Jumalaa 
palvelemaan, tulee valmistaa s:ie-
1 unsa kiusauksiin. Pyhät isät kir
joittavat: "Hyvässä kestäminen ei 
riipu meistä, vaan sen aikaansaa 
Jumalan armovoima", kun taas 
armovoima auttaa ja varj,elee mei
tä ei kilvoituksemme vaan nöy
ryytemme tähden. Pyhittäjä Isak 
Syyrialainen kirjoittaa: "Jos näet 
vaivaa kehittyäksesi jossakin hy
veessä etkä kuitenkaan huomaa 
vaivannäöstäsi hedelmiä, niin älä 
ihmettele tätä, sillä Herra antaa 
lahjojaan ei työmme vaan nöy
ryytemme tähden. Kaikki vaivan_ 
näkömme kilvoittelussa ovatkin 
kohdistetut nöyryyden saavutta
miseen. Herralta olemme saaneet 
vapaan tahdon, ja meidän tulee 
nähdä vaivaa hyvän tekemiseksi 
siinä määrin kuin voimamme riit
tävät, sillä vain hyökkääjät tem
paavat taivasten valtakunnan it
selleen, sanoo Herra. 

Hengtliinen elämä on verratta
vissa puuhun: lehdet ovat ruumiil
liset kilvoitukset, kun taas hedel
mät ovat sisäinen elämä, Hengen 
hedelmä (Gal. 5: 22). Kuitenkin 
on muijltettava, että viikunapuu 



hedelmättömyytensä vuoksi haka. 
taan maahan. 

Rukouksen asteet ovat erilaiset, 
kulloinkin nöyryydestä riippuen. 
Ei siis ole niin, että rukou.8' jatku. 
vasti tasaisena liekkinä palaisi. 
Usein se keskeytyy, toisinaan val
taa laiskuus, ikävystyminen, hen
gellinen lamaannus, tunnottomuus 
ja eläimelliset ajatukset. Nämä 
ovat vihollisen juonia, ja niitä vas. 
taan on tarpeen kärsivällisyys. Ei
vät pyhät isätkään olleet aina ru
kouksen tilassa, mistä meille opik. 
si on hyvin kirjoittanut pyhittäjä 
Isak Syyrialainen. 

Neuvoni on, ettet pyrkisi mre
lenliikutukseen ja sydämen läm
pöön, mutta jos nä,mä tulevat, niin 
pysähdy ja anna kyyneleille val
ta. Vielä muistutan kaiken va
ralta seuraavastakin: Kun sydä
men lämpö aivankuin leviää yli 
ruumiin ja se kiihtymyksestä jou
tuu sellaisen heikkouden valtaan, 
etteivät jalat pidä, silloin täytyy 
istua tai loikoa, kunnes kaikki on 
ohi; ja kyyneleet vuotavat silloin 
virtanaan. Mutta näinkin sattues
sa älä kuvittele, että sinulle jotain 
suurta tapahtuu, sillä vaikka ar
movoima lähestyy, niin himotkin 
ovat valmiit siinä viekastelemaan. 
Pelkää eniten sielullisia himojre: 
ylpeyttä, kavaluutta, itseluuloa, 
kunnianhimoa, vihaa, ulkokultai. 
suutta ym. Ruumiilliset himot 
nöyryyttävät meitä syntisiä. Si
säisiä kokemuksia ei ole aihetta 
paljastaa kokemattomille, sillä he 
voivat vain tuottaa vahinkoa. 
Luulen, että käsität kirjeeni, kun 
taas sen puutteellisuudet peitä 
kristillisellä rakkaudella. 

Rukoilen Sinulle Jumalan siu
nausta. 

Va l amon l u o s t a r i n
v a n h us. 

Toinen kirje samalle henkilölle: 

Kirjoitan Sinulle täydennyksek� 
si edelliseen kirjeeseeni. 

Sinä pyrit lakkaamattomaan ru
koukseen "Vaeltajan kertomus
ten" ohjeitten mukaan. Todella 
siinä kirjassa esitetään täydellinen 
oppi Jeesuksen rukouksesta, ja 
sen kirjoittaja on itse Jeesuksen 
rukouksen harjoittaja, vaikka ker
tookin "vaeltajan" suulla. Tiedä 
kuitenkin, etteivät hengellisessä 
elämässä minkäänlaiset hyppäyk
set ole paikallaan, vaan siinä vaa. 
ditaan kärsivällistä vähittäisyyt. 
tä. Herra on armossaan antanut 
Sinun maistaa hiukan kuinka Hän 
on hyvä, mutta Sinä tahtoisit, et
tä tällainen hyvä tila olisi aina, 
ja ihmettelet, että Sinut tapaa 
kauhea laiskuus. Puron lailla so
liseva lakkaamaton rukous on täy
dellisten osa, niiden, jotka ovat 
voittaneet sielulliset himot: ylpey. 
den, kunnianhimon, itsekorotuk
sen, viekkauden, silmänpalvelun 
ym. Ole tyytyväinen ja Jumalalle 
kiitollinen siitä, että aika ajoin 
saat kokea hengellistä iloa, mutta 
itse älä siihen pyri. Rukoile yk
sinkertaisesti, ja kun tulee mielen. 
liikutus ja kyyneleet, niin pysäh
dy. Rukouksen aikana ei saa mie
lessä kuvitella Vapahtajaa, Juma
lanäitiä tai pyhiä, vaan huomio on 
kohdistettava rukoussanoihin; tä
mä on oikea rukoustapa. Yöllä ei 

Jatkuu siv. 14. 
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NÄKYMÄTÖN TAISTELU 

( 11 osa) 

NELJÄ KIUSAUSTA KUOLEMAN LÄHESTYESSÄ 

12. luku

Kolmas kiusaus - kunnianhimo*) 

Kolmantena kiusauksen muoto
na kuoleman hetkellä saattavat oL 
la kunnianhimo ja omanarvontun
to, jotka saavat ihmisen luotta
maan itseensä ja tekoihinsa. Täs
tä syystä jatkuvasti, saati kuole
man hetkellä estä huomiosi lain
kaan viipymä:stä siinä, mikä on si
nua ja sinun omaasi, äläkä antau
du tuntemaan tyytyväisyyttä it
seesi ja tekoihisi, vaikka olisit 
kypsynyt hyvässä enemmän kaik
kia pyhiä. Olkoon sen sijaan tyy
tymisesi kokonaan Jumalassa, ja 
pelastuaksesi luota kokonaan yk
sin Hänen laupeuteensa ja Herran 
Vapahtajan kärsimyksiin, kaikin 
tavoin alentaen itseäsi omissa sil
missäsi viimeiseen hengenvetoosi 
saakka. Ja jos joku hyvä tekosi 
tulisikin mieleesi, ajatteLe silloin, 
että sen on suorittanut sinussa ja 
sinun kauttasi Jumala etkä sinä 
its·e ja että se on yksin Hänestä 
lähtöisin. 

Turvaa Jumalan laupeuteen; älä 
kuitenkaan toivo siitä osallistuva_ 
si ikäänkuin jonain sinulle kuulu
vana palkkiona monista suurista 

•) Luvut 10 ja 11, joissa puhutaan 
uskon horjumisesta ja epätoivosta 
kiusauksina kuoleman lähestyessä, 
on julkaistu vuoden 1954 viimeisessä 
numerossa. 
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taisteluistasi, jotka olet saanut 
kestää ja voittaa. )Pysy aina pe
lastavaisessa pelvossa vilpittömäs_ 
ti tunnustaen, että kaikki sinun 
pyrintösi, ponnistelusi ja kilvoi
tuksesi olisivat olleet turhia ja he
delmättömiä, ellei Jumala hyvän 
tahtonsa mukaan olisi ottanut nii
tä suojelukseensa ja myötävaikut
tanut niihin ja niissä. Tähän Ju
malan laupiaaseen hyvään tahtoon 
pane nytkin koko toivosi. 

Ole vakuutettu siitä, että jos 
seuraat näitä neuvojani, niin kuo
lemasi hetkellä vihollistesi sinuun 
kohdistamat hyökkäykset jäävät 
tuloksettomiksi. Ja eteesi avautuu 
vapaa tie, jota iloiten tulet siirty
mään maan alhosta taivaan Jeru
s:tlem�in, toivottuun isänmaahasi. 

13. luku

Neljäs kiusaus - harhanäyt 

Jos paha, kavala ja hellittämä
tön vihollisemme, joka ei koskaan 
väsy kiusaamasta meitä, haluaisi 
vietellä sinua jod.llakin valeilmiöil
lä, näyillä ja valon enkelin hah
molla, niin pysy sinä 'lujana köy
hyytesi ja kaiken mitättömyytesi 
tunnossa. Ja lausu sille miehuul
Iisella ja pelottomalla sydämellä: 
"Palaa, kurja, pimeyteesi ! Näyt 



1 SI EN ELÄMÄSTÄ 

Joku kysyi abba Poimenilta: -
Mitä merkitsevät sanat: "Älkää 
kostako pahaa pahalla" (1 Piet. 
3: 19; 1 Tess. 5: 1'5)? - Tällä hi
molla on neljä astetta, vastasi ab
ba. Ensimmäinen ilmenee sydä
messä, toinen katseessa, kolmas 
kielellä ja neljäs itse teossa kosta_ 
misena. Jos voit puhdistaa sydä
mesi, niin tuo himo ei siirry kat
seeseen. Jos taas se pääsee kat-

ja ilmestykset eivät kuulu minul
le kelvottomalle. Minä tarvitsen 
yksinomaan Herrani Jeesuksen 
Kristuksen mittaamatonta arme_ 
liaisuutta sekä Valtiattaremme Ju
malansynnyttäjän, ainaisen Neit
seen Marian ynnä kaikkien pyhien 
esirukouksia ja puoltoa." Ja vaik
kapa joistakin ilmeisistä tunnus
merkeistä päätellen sinulle tulisi 
mieleen ajatus, että näkemäsi näyt 
o�at todellisia, Jumalan sinulle an
tamia, niin älä siinäkään tapauk
sessa kiirehdi uskomaan niihin,
vaan sitäkin joutuisammin syven
ny ansiottomuutesi ja mitättö
myytesi tuntoon. Älä pelkää täl
lä tavoin loukkaavasi Jumalaa, sil
lä nöyrät tuntee;nme eivät ole kos
kaan Hänelle vastenmielisiä. Jos 
�enk9Jtaiset näyt ovat sinulle tar
peen, niin Jumala kyllä tietää mi
ten menetellä, jotta sinä et sulki
si niiltä silmiäsi; ei Hän lue sinuL 
le syyksi sitä, että olet hidas us
komaan näkysi Hänen antamik
seen. Hän, joka antaa armonsa 
nöyrille, ei riistä sitä heiltä sel-

seeseen, niin varo puhumasta. 
Mutta jos puhut, niin oitis pidä

tä itseäsi teossa kostamasta pa
haa pahalla ( 18 : 25) . 

* 

Abba Pakomioksesta kerrottiin, 
että nähdessään kerran kahden 
enkelin seuraavan muuatta vaina
jaa tätä tiellä kannettaessa hän 
miettiessään näkemäänsä anoi Ju-

laisten tekojen vuoksi, jotka ovat 
nöyryydestä suoritetut. 

Tällaisia ovat ne aseet, joita vi
hollinen useimmin käyttää hyökä
tessään meitä vastaan viimeisenä 
hetkenämme ennen kuolemaa. Mut_ 
ta se voi käyttää tällöin mitä ta
hansa muutakin sellaista himoa, 
jonka vallassa kuoleva oli elämäs .. 
sään ollut ja johon hän oli ollut 
erikoisen taipuvainen. Tällaisen 
himon se koettaa hänessä herät
tää, että hän siirtyisi täältä hi
mollisessa olotilassa, joka sitten 
ratkaisisi hänen kohtalonsa. Senpä 
vuoksi, rakkaani, meidän tulee jo 
ennen tämän suuren taistelun het
ken lähestymistä varustautua vah
vimpia himojamme vastaan sekä 
miehuullisessa taistelussa voittaa 
ne ja puhdistua niistä, että voitto 
olisi helpompi sitten viimeisellä 
hetkellämme, joka voi kohdata 
meidät minä silmänräpäyksenä ta
hansa. Tässä mielessä kuuluu jo
kaiselle Herran sana: "Sodi heitä 
vastaan, kunnes· olet tehnyt heistä 
lopun" (1 Sam. 15: 18). 
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mantna; Ovlll.,c;-1,;�-n.r.::rmi 

näyn merkitys. Silloin enkelit lä
hestyivät häntä, ja hänen kysyt
tyään heiltä, miksi he ollen enke
leitä saattoivat vainajaa, he sa
noivat hänelle: - Toinen meistä 
on keskiviikon, toinen perjantain 
enkeli. Koska aina siihen saakka, 
kunnes ihminen kuoli, tämä sie-
1 u ei luopunut noudattamasta 
paastoa keskiviikkoisin ja perjan

taisin, niin me saatammekin tätä 
vainajaa. Koska hän siis kuole
maansa saakka noudatti paastoa, 
niin mekin ylistämme häntä, joka 
on Herransa edessä hyvin kilvoi
tellut. (18:2'6). 

* 

Muuan vanhus kertoi: Hänen 
naapurinaan eli kaksi veljeä, toi
nen muukalainen, toinen paikka
kuntalainen; muukalainen oli var_ 
sin huoleton, kun taas paikkakun
talainen hyvin innokas kilvoitte
lussaan. Tapahtui, että muukalai
nen kuoli. Selvänäkijänä vanhus 
huomasi suuren joukon enkeleitä 
saattamassa hänen sieluaan. Kun 
taivasta lähestyttäessä tiedustel
tiin sielun kohtaloa, niin kuultiin 
äänen ylhäältä sanovan: "Tunnet
tua on, että hän oli joltisenkin 
huoleton, mutta koska hän eli 
muukalaisena, niin päästäkää hä
net.'' Sittemmin kuoli myös paik
kakuntalainen, ja hänen 1 uokseen 
kokoontuivat kaikki hänen suku
laisensa. Kun vanhus näki, ettei 
enkeleitä ollut lainkaan, hän siitä 
ihmeissään lankesi kasvoilleen Ju
malan edessä lausuen: "Kuinka 
huoleton muukalainen sai sellaisen 
kunnian, kun taas tämä innokas 
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Vanhuksen kirjeitä 
Jatkoa sivulta 11. 

tarvitse nousta rukoilemista var
ten, rukoile vuoteessa maaten sii

tä hämmentymättä. Rukous ja Ju_ 
malan muistaminen ovat sama 
asia: toisinaan harjoita rukousta, 

toisinaan ta;as yksinkertaisesti säi
lytä Jumalan muisto. Herra anta
koon Sinulle viisautta. 

Herra armossaan auttakoon Si

nua jatkamaan Jeesuksen rukouk
sen harjoittamista. Herra Sinua 
varjelkoon. 

Sinulle hyvää toivova kanssa
rukoilijasi, 

suuri syntinen 
s. J.

ei saanut minkäänlaista?" Ja hän 
kuuli äänen sanovan: "Kun tämä 
innokas ollessaan lähellä kuolemaa 
aukaisi silmänsä, hän näki itke
vät vanhempansa, ja hänen sielun. 
sa tuli lohdutetuksi. Muuka:lainen 
taas, vaikka olikin huoleton, kuol
lessaan ei nähnyt ketään omaisis
taan ja vaikeroiden itki, _:_ ja Ju
mala antoj hänelle lohdutuksen 
(18:40). 

VELJESVIESTI 

Veljestömme jäsen maanviljelijä 
P e t t e r Ko n t k a n e n  siunattiin 
2. W. 59 haudan lepoon Viinijärvellä.
Herra olkoon hänen sielulleen armol
linen.

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 
Toimi tuskunta: 

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

Aleksanteri K a s a n k o. 

KUOPIO 1&59 
Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino. 




