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PYHÄ TIIHON SADONSKILAIN EN: 

Hengellistä 
9. Näet aamulla auringon kirk

kaana koittavan ja kaikissa iloa 
herättävän. Ajattele sitä suurta 
iloa, minkä tuntevat ne sielut, jois
sa koittaa Kristus, Jumalan !poi
ka, ikuinen vanhurskauden Aurin
ko. Opi tästä hartaasti rukoile
maan, että myös sinun sielussasi 
koittaisi Hänen armonsa hyvääte
kevä valkeus. 

* 

10. Näet, että päivällä voi kai
ken selvästi huomata: jokainen 
havaitsee, mikä on vahingollista, 
mikä hyödyllistä, näkee rotkon ja 
tien, erottaa valkoisen mustasta 
ja toisen esineen toisesta. Käsitä, 
että myös Kristuksen armon va
laisema näkee sielunsa silmin kai
ken selvästi: hän erottaa hyvän 
pahasta, hyveen rikoksesta. Hän 
huomaa, mikä on sielulle va
hingoksi, ja väistää sen. Hän tun-

mietiskelyä 
tee sielussaan olevat paheet ja 
Jumalan avulla puhdistuu niistä 
katuen ja itkien. 

* 

11. Näet, että auringon lasket
tua synkkä pimeys leviää taivaan
kannen alle, niin ettei voi enää ha
vaita mitään, ei erottaa valkoista 
mustasta, ei rotkoa tasanteesta, ei 
vaarallista vaarattomasta. Ajatte
le, millainen pimeys onkaan sie
lussa ja millainen synkkyys sitä 
ympäröi, kun siitä puuttuu Kris
tuksen armo. Tällainen sielu ei 
saata erottaa pahaa hyvästä eikä 
hyödyllistä vahingollisesta. Se 
liikkuu ja tunnustelee sokean ta
voin. Opi siis rukoilemaan Kristus
ta, totista Valkeutta, että Hän an
taisi armonsa valon loistaa si
nunkin sieluusi. 



Vanhuksen kirjeitä 
(106) 29.10.55 

Ihmisen luonnon mukaista on pelätä kuolemaa. Kuolema on tul
lut ihmiskuntaan luonnon järjestyksen ulkopuolelta, ja niinpä ihmis
luonto pelkääkin kuolemaa ja pakenee sitä. 

Pyhä Maksimos Tunnustaja sanoo, ettei mikään ole pelottavam
paa kuin kuoleman ajatteleminen eikä mikään jalompaa kuin Juma-

.lan muistaminen. Katso, sellainen pyhä ihminen, jolta kielikin lei
kattiin oikean uskon tunnustamisen tähden! - hänkin siis pelkäsi 
kuolemaa. Moni sanoo: "Minä en pelkää kuolemaa, olen valmis kuo
lemaan vaikka heti." Mutta se on tyhjää puhetta, sillä kun näin 
sanova tuntee kuoleman todella lähestyvän, silloin tulee olemaan 
pelkokin. 

Isä Johannes Kronstadtilainen kuvailee elämyksiään tunneomai
sesti eikä järjen mukaan, siksi hänen kirjoituksensa käykin sydä
melle kuten laasteri haavaan. Syntieni tähden minulle ei suotukaan 
mahdollisuutta nähdä häntä. Mutta aina rakkaudella kuuntelen hä
net tavanneitten kertovan hänestä. 

* 

(115) 

Taas ovat kärsimyksesi uusiutuneet. Mitä tehd.ä? 
Eihän tämäkään tapahdu ilman Jumalan tahtoa. Jos Hän kerran 

hoivaa lintuja, niin saattaisitko sinä jäädä Häneltä unohduksiin. Ru
kousta ,älä jätä, se auttaa sinua. 

Sinä kirjoitat: "Antaako Herra minulle anteeksi?" Tällainen aja
tus on pahasta hengestä, joka vihassaan sotkee sinua; ,älä kuuntele 
häntä. Ei ole sellaista syntiä, joka ylittäisi Jumalan laupeuden. 

Kerran apostoli Karpos rukoili Herralta rangaistusta kahdelle 
syntiselle: muuan mies oli houkutellut harhaoppiinsa erään oikea
uskoisen, siitä apostolin rukoukset rankaisemisesta. Herra antoi hä
nen kokea seuraavan näyn: Taivaat aukenivat ja kirkas valo loisti. 
Apostoli katsoi ylös ja näki Herran. Herra sanoi hänelle: "Katso nyt 
alas!" Apostoli katsoi ja näki niiden kahden syntisen olevan kuilun 
reunalla ja kuilun pohjalla tavattoman suuren käärmeen. Herra sa
noi edelleen apostolille: "Sinä haluaisit minun rankaisevan näitä syn
tisiä?" Apostoli ilostui siitä, että he tulisivat nyt saamaan rangais
tuksensa. Mutta Herra lähetti kaksi enkeliä pelastamaan heidät ja 
sanoi apostolille: "Lyö minua ja ristiinnaulitse minut toistamiseen! 
Olen valmis jälleen kärsimään syntisten puolesta." Tähän näky päät-
tyikin. Jatkuu 4. siv.
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RUKOUSPSALTT ARI 
8. Syntiin langenneitten ainoa toivo

- ristiinnaulittu Herra

ltkekää alastomuuttani, rakkaat 
veljeni! Paheellisella elämälläni 
olen Kristuksen vihastuttanut. Hän 
loi minut hyvyydessään ja antoi 
minulle vapauden, mutta sitä vää
rin käyttäen minä palkitsin Hänet 
pahalla - kunniattomilla teoillani. 

Kaiken Herra loi minut täydelli
seksi, teki kunniansa välikappa
leeksi, että minä palvelisin Häntä 
ja kauttani pyhittyisi Hänen nimen
sä, mutta minä onneton tein jäse
neni synnin aseeksi harjoittaen 
niillä kaikkinaista vääryyttä. Voi 
minua, sillä oikeutetusti Hän minut 
syylliseksi tuomitsee. 

Häpeälliset tekoni käyvät edel
läni tuomiolle ja tulevat todista
maan kurjaa sieluani vastaan. Hel
littämättä rukoilen Sinua, Vapah
tajani, varjoa minua suojeluksella
si äläkä paljasta saastaisuuttani 
suurella tuomiollasi, että minä ylis
täisin hyvyyttäsi. 

Pahat tekoni, jotka olen kaikkeu-

den Herran edessä tehnyt, erotta
vat minut yhteydestä pyhiin. Ja 
koska en ole elämälläni palvellut 
Jumalaa, kuten he olivat tehneet, 
niin ei minulla ole mitään osaa 
heidän hyviin tekoihinsa. Voi mi
nua, olen hukassa! 

Nyt lähestyy minua onnetto
muus, jonka olen ansainnutkin. 
Jos sen sijaan olisin kilvoitellut py
hien kanssa, niin heidän kanssaan 
olisin myös kirkastettu. Koska siis 
olin huoleton ja palvelin intohimo
ja, niin en kuulukaan voittajien 
joukkoon, vaan saan helvetin pe
rinnökseni. 

Sinua, ristillä nauloilla lävistet
tyä, Voittajaa, joka syntisille huu
sit: Tulkaa, saakaa ilmaiseksi an
teeksianto! - Sinua hellittämättä 
rukoilen: Vapahtajani, käännä sil
mäsi näkemästä häpeällisyyttäni, 
kärsimyksilläsi paranna haavani, 
että ylistäisin hyvyyttäsi. 

Oi kaikkihyvä, jonka hyvyys on 
rajattomasti ylempi maailman vää
ryyttä, vahvista sieluparkani toi
volla hyvyyteesi, sillä se on voi
mattomaksi tullut, vääryyden ja 
synnin sairaudesta peräti näänty
nyt ja kestää vain luottaen Sinuun 
ja toivoen Sinulta lohdutusta. 
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ANHUKSEN KIRd°EIT:X Jatkuu 2:lta siv. 

Miten suuri siis onkaan Jumalan laupeus: Hän on valmis vieläkin 
kärsimään syntisten edestä, mutta sinä epäilet, antaako Hän sinulle 
anteeksi. 

Minä syntinen rukoilen Herraa, että Hän laupeudessaan antaisi 
teille kärsivällisen mielen nurisematta kestää koettelemuksenne. Pyy
dän pyhiä rukouksianne. 

Pääsiäisenä 1955. 

TOTISESTI KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA! 

Jumalaa rakastavaa pyhän palveluksen toimittajaa, isä N:ää sy
dämellisesti kiitän pääsiäistervehdyksestä. Toivon, että pyhissä ru
kouksissasi muistelet syntistä sieluani. 

Eläm.äni on kulunut loppuun, olen ehtinyt jo toisen maailman ra
jalle, sen maailman, jolle ei loppua tule, jossa aika on pysähtynyt. · 
Tiedän ja uskon, että ruumis maasta otettuna maahan palaa, kun 
taas sielu Jumalasta lähteneenä menee Jumalan luo. Kuitenkin sa
laisuus on suuri: kuinka sielu tulee ruumiista eroamaan ja miten 
Vapahtajan toisessa tulemuksessa tullaan vaatimaan tilille koko elä
mästä maan päällä; tapahtuuhan tuomio Evankeliumin mukaisesti 
(Matt. 25). Kuoleman pelko on kaikilla, jotka todella syventyvät 
ajattelemaan siirtymistä toiseen maailmaan. Uskokoon kukin kuten 
haluaa, mutta minä uskon pyhään Raamattuun, sillä taivas ja maa 
katoavat, mutta pyhän Evankeliumin mukaan ei laista katoa pie
ninkään kirjain eikä ainoakaan piirto (Matt. 5: 18). 

Suo anteeksi, ettei tästä tullutkaan pääsiäiskirjettä, mutta kirjoi
tin mitä oli sydämellä. 

Pyydän pyhiä rukouksianne. 

Arkkisyntinen 

S k e m a igu m e n i  J o h a n n e s
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VUOSI KOKOUS 

Ortodoksisen Veljestön vuosiko
kous on suunniteltu pidettäväksi tam
mikuussa Tampereella. Tarkemmasta 
ajankohdasta. ilmoitetaan ensi nume
rossa. 
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HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 
Toimituskunta: 

Piispa Pa avali (va:Staava) ja 
Aleksanteri Kas a n k o. 

Osakeyhtiö Kuopion Kansaillncn Kirjapaino 




