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VALVOKAA JA RUKOILKAA 

Pyhä lsak Syyrialainen: 

Toivo Jumalaan voi olla ihana 
asia, mutta voi olla myös valheel
linen. Kun ihminen kohdistaa kai
ken huomionsa hyveisiin ja Juma
lan mielen mukaiseen palveluk
seen, silloin hänen luottamuksensa 
Jumalaan on kiitettävä ja miele
käs. Tällainen ihminen on otolli
nen siihen, että Jumala osoittaa 
erikoisella tavalla huolenpitonsa 
hänestä. Mutta kuinka rohkenee 
turvata Jumalaan semmoinen, jon_ 
ka sydän on hautautunut maalli
siin ja' joka ei koskaan huolehdi 
siitä, m

i

kä on Jumalalle otollis
ta? Ehkä puutteen tai kuoleman 
ahdistaessa tai omien laittomuuk
sien hedelmien painaessa hänkin 
lausuu: "Minä turvaan Jumalaan 
ja Hän auttaa mi:nua". Sinä mie
letön! Tähän saakka et ole Juma
laa muistanut, vaan olet loukan
nut Häntä tekojesi kelvottomuu-

della, ja sinun tähtesi Jumalan ni
mi on ollut epäuskoisten pilkatta
vana. Mutta nyt uskallat avata 
suusi Jausuaksesi: Häneen minä 
luotan, Hän auttaa minua. Älä pe
tä itseäsi: Jumalaan turvaamisen 
edellä käy Jumalan tähden nähty 
vaiva ja työ. 2,42. 

* 

Kylläisestä vatsasta nouseva 
raukeus estää ymmärrystä otta
masta vastaan jumalallista tietoa 
sumentaen sen kuten usva, joka 
kohoaa kosteasta maasta ja pi
mentää il:m;an. 249. 

* 

Soimaa itseäsi alinomaa, lau-
suen: Voi sieluparkaani! Ruumiis
ta eriämisesi hetki lähestyy. Mik
si pidät iloa siitä, minkä jo tä
nään olet pakotettu jättämään ja 
mitä et enää ikinä näe. Ajattele 
elettyä elämääsi: mitä olet tehnyt, 
miksi olet niin tehnyt ja millaiset 



Vanhuksen kirjeitä 

Sinun hät,_ä.ä:r1rJymisesi ja kompastuksesi johdosta sanon näin: Niin 
kauan kuin $.i_�lun purtemme ui elämän merellä, se on säänvaihte
luille alttii�a: milloin satad-, milloin tuulee1 milloin taas nousee ,,i,iin 
ankar�- myrsky: että joka h�tki on lähellä ajautuminen karille tahi 
ranta matalikolle; täällä surun laaksossa ei toisin voi ollakaan, vasta 
tulevassa elämässä muutokset lakkaavat. Koska olemme alttiit hi
moille - ta;koitan sielullisia himoja, �ellaisia kuin itseluulo, k,u,;n- ' 
nianhimo, viha, viekkaus ja saatanaLlinen ylpeys - niin näiden hi
mojen vaikutuksesta meistä tuntuu, ett.ä kaikki ihmiset ovat syylli
siä ja epäkelpoja. Kuitenkaan meille ei ole annettu käskyä vaatia 
toisilta rakkautta ja oikeamielisyyttä, vaan _ itse olemme velvolliset 
täyttämään rakkauden käskyn ja olemaan oikeamielisiä. Alä kuiten
kaan masennu. Ikävyyksien. sattuessa syvenny Jumalan sanaan. ja 
pyhien isien teoksiin sekä rukoukseen, silloin saat kokea sielussasi 
rauhaa ja hiljaisuutta; dmalla ymmärryksellämme, vaikka kuinka 
miettisimme, emme voi rauhoittua itse emmekä toisia rauhoittaa. 

Herra teitä varjelkoon. 
Va l a m o  n - luos t a r i  ri v anh u s. 

18.5.1947. 

ovat tekosi; kenen seurassa · olet 
viettänyt elämäsi päivät tai onko 
kenelläkään ollut hyötyä toimin� 
nastasi maan päällä; kenelle olet 
työlläsi tuottanut · iloa, nii'.n että 
hän tulee sinua vastaan tästä maa
ilmasta lähtiessäsi, tai kenen elä
mää olet keventänyt, niin että såat 
levon hänen olin paikassansa; ke
nen hyväksi olet vaivaa nähden 
menetystä 'kärsinyt; niin että voit 
iloiten hänen luokseen tulla, tai 
kenet olet tulevaisesta ajasta ys
täväksesi saanut, niin että hän on 
sinua vastassa poislähtösi hetkel-
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lä; · kenen pellolla olet työmiehenä 
ollut, niin että hän maksaa sinulle 
palkån ·auringon laskiessa täältä 
eriämisesi hetkellä. 245. 

* 

Jos todella tahdot varjella sydä
mesi niin, että huomaten vähäi
simmätkin, siihen hiipivät mielteet 
voit lopettaa ne tahi torjua ja si
ten hiljaisuudessa erottaa mikä 
mieleesi tulee ja siitä poistuu, niin 
aseta itsesi Jumålan kasvojen 
eteen ja aina kiinteästi yleimä kat
seesi Häneen. 246. 

PYHÄN EFRAIM SYYRIALAISEN 

RUKOUSPSAL TT ARI 
7. Sielu, joka on saanut kokea palastuksen

Herrassa 

Sinä, Kristus Vapahtaja, olet tul
lut minulle elämän tieksi, joka joh
taa Isän tykö. Tämä ainoa tie on 
- iloni, ja sen päätös - taivaan
valtakunta.

Sinä, Herra Jeesus, Jumalan 
Poika, olet minulle elämän tie ja 
valkeus. 

Sinun armovoimasi on palveli
jasi sydämessä valkeus ja ilo, Si
nua palvelevalle -makeampi kuin 
hunaja suussa. 

Sinun armovoimasi on tullut pal
velijasi sielussa aarteeksi, muut
tanut puutteen rikkaudeksi, kar
kottanut köyhyyden ja kuluvai
suuden. 

Sinun armovoimasi on. tullut pal
velijallesi turvaksi, voimaksi, puo
lustukseksi, korotukseksi, ylistyk
seksi, kaiken elämän ravinnoksi. 

H-erra, kuinka palvelijasi vaike
nisi maistettuaan Sinun rakkaute
si ja armosi suuren ihanuuden? Ja 
kuinka vielä rohkenisin estää ar
mosi laineita vyörymästä syntisen 

sydämeen hänen ollessaan lahjo
jen paljoudesta ihastusta täynnä? 

Minä veisaan kunniaa taivasten 
voimien Herralle, ylistän armosi 
suuruutta, Kristus Vapahtaja, eikä 
kieleni lakkaa _ laulamasta Sinun 
rakkaudestasi. 
. Rakkautesi vetää minua luokse
si, Vapahtaja, Sinä elämäni kiitos
v1rs1. 

Armovoimasi tekee minulle iha
naksi sen, että mieleni palaa Sinun 
puoleesi. 

Olkoon sydämeni Sinulle otolli
nen maa, ja Sinun armovoimasi 
kostuttakoon sitä iäisen elämän 
kasteella. 

Kootkoon armosi sydämeni 
maasta hyvän sadon: murtuneen 
mielen, palvelun, pyhyyden ja kai
ken, mikä aina on Sinulle otollista. 

Palauta sieluni paratiisin iha
nuuden tarhaan, valkeuteen, niin 
että minäkin paratiisista nauttien 
lausuisin kaikkien pyhien kanssa: 
· Kunnia olkoon kuolemattomalle
Isälle, palvelus Hänelle, joka an
taa taivaallisia lahjoja mitättö
mälle, jotta hänkin toisi leiviskä
nään ylistyksen kaikkien Kunin
kaall e.
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         V A N H U S AMVROSIN 
Optinan luostarin tunnetulla oh

jaajavanhuksella Amvrosilla oli ta� 
pana opettaa irrallisten ajatusten, 
eräänlaisten aforismien muodossa 
tai lyhyillä kertomuksilla. Näin hän 
teki opettaen luonaan kävijöitä yh
teisellä jokapäiväisellä · vastaanotol
laan tai vastaukseksi kysymyksiin. 
Toisinaan tapahtui, että ihmisten 
kääntyessä hänen puoleensa hänestä 
tulikin koko heidän elämänsä jär
jestäjä ja ohjaaja ja vieläpä siten, 
että elämä kääntyi vanhuksen har
kinnan mukaan kokonaan toiseen 

· suuntaan, kuin mitä asianomaiset
olivat odottaneet tahi toivoneet, mut
ta silti aina heille parhaaksi. Van
huksen ohjeista osa on luostarissa
eläville tarkoitettu, mutta toiset so�
veltuvat kaikille kristityille. Näihin
viimeksimainittuihin kuuluvat tässä
esitetyt seuraavat opetukset.

Levolle käydessäsi siunaa vuoteesi
ja huoneesi ristinmerkillä lausuen:
"Nouskoon Jumala, niin Hänen vi
hollisensa hajoitetaan."

Kun heräät, niin ensimmäiseksi
tee ristinmerkki. Millaisella mieli
alalla olet aamusta alkaen, sellaisel
la vietät koko päivän.

Kirkossa ei pidä keskustella, se on
paha tapa. Siitä meitä kohtaavat
ikävyydet.

Jumalanpalveluksen aikana kuun
tele mitä luetaan ja itse_ lausu: Her
ra, armahda! mutta jos et erota luet
tavaa, niin lausu itseksesi jatkuvas
ti: Herra, Jeesus Kristus, Jumalan
Poika, armahda minua syntistä. Tä
tä Jeesuksen rukousta lausu huulil
lasi kuiskaten, ei yksin järjellä, sillä
siitä monet ovat saaneet itselleen
vahinkoa.

Miksi torkut palveluksen aikana?
Siksi, että ajatukset harhailevat sin
ne tänne.

Välttämättä täytyy käydä sään
nöllisesti jumalanpalveluksissa, sillä
muuten sairastut. Jumala näet ran
kaisee poisjääviä sairaudella.

Ennen kaikkea tulee Jumalalta
anoa laupeutta ja rukoilla: "Niillä
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HENGELLISIÄ NEUVOJA 
vaiheilla, jotka Sinä itse parhaiten 
tiedät, armahda minua syntistä." 

Rukousta "Iloitse, Jumalan Äiti" 
rukoile 12 tai 24 kertaa päivässä; 
onhan hän ainoa puoltajamme. 

Milloin uutterasti rukoilet, silloin 
·myös valmistaudu kiusauksiin. Näin
tavallisesti käy kaikille.
. Ehtoollisen nautittuasi sinun tulee
pyytää Herralta, että voisit säilyttää
saamasi lahjan kelvollisesti ja että
Hän auttaisi sinua olemaan palaa
matta entiseen, so. vajoamasta enti
siin synteihi/;i.

Kun kello lyö, tee ristinmerkki ja
rukoile: "Herra, Jeesus Kristus, Ju
malan Poik!l, armahda minua syn
tistä." Näin opettaa pyhä Dimitri
Rostovilainen: Armahda minua, sen
vuoksi, että tunti on kulunut ja olen
lähempänä kuolemaa. Jos on muita
läsnä, niin tulee harkita, tehdäkö
ristinmerkki vaiko vain mielessä ru
koilla.

Kirkossa ole itse palavana tuohuk
sena.

Ennen Ehtoollista lue pyhän Ef
raim Syyrialaisen katumussaarnoja.

Ehtoollisella käynnin jälkeen tu
lee lukea tavallista enemmän, eri
koisesti Uutta Testamenttia, Efeso
laiskirjettä ja Ilmestyskirjaa.

Siksi et pidä isien teoksista, että
ne syyttävät sinua.

Ahmivan suu on kuin sian kau
kalo.

Koettelemuksista tulee olla kiitol
linen Herralle. Niillä on kolmenlai
nen tarkoitus: ne ovat sitä varten,
että heräisit tunnottomuudesta, ajat
telemattomuudesta· ja kiittämättö
myydestä.
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