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VOIMMEKO KAIKKI LAKKAAMATTA RUKOILLA? 

Kyllä voimme, jos vain haluam
me. 1Sillä käsin työtä tehdessäm
me, kulkiessamme, syödessämme 
ja juodessamme aina voimme mie
lessämme rukoilla, kantaa Juma
lalle otollista ja todemsta, järjen 
rukousta. 'Pehköön ruumiimme työ
tä, mutta sie1umme rukoilkoon. 
Ulkonainen ihmis,emme suoritta
koon ruumii'llisia tehtäviä, mutta 
sisäinen olkoon kokonaan pyhitet
ty Jumalan palveLemiseen älköönkä 
koskaan luopuko järjen rukouksen 
hengellisestä kantamisesta, kuten 
meitä käskee Jumalihminen Jee
sus lausuen pyhässä Evanke:liumis
saan: "Vaan sinä, kun rukoilet, 
mene kammioosi ja sulje ovesi ja 
rukoile Isääsi, joka on salassa" 
(Matt. 6: 6). Sielun kammio on 
ruumis; ovet ovat viisi ruumiin 
aistia. Sielu astuu kammioonsa 
silloin, kun mielemme ei harhaile 

sinne tänne maallisissa asioissa, 
vaan pysyy sydämemme sisällä. 
Aistirriemme suljetaan ja pysyvät 
suljettuina silloin, kun me emme 
salli niiden kiintyä ufäonaisiin 
asioihin ja mielemme tällöin py
syy vapaana maallisesta kiinty
myksestä ja salaisena järj,en ru
kouksena yhdistyy Jumalan, Isän
sä, kanssa. 

".Ja sinun Isäsi, joka salasssa 
näkee, maksaa sinul1e", Ii-sää Her
ra. Jumala, kaiken salatun tunti
ja, näkee salaisen rukouksen ja 
maksaa ilmeisillä suuriLla lahjoU
la. SiUä tämäkin rukous on todel
linen ja täydellinen rukous, joka 
täyttää sielun jumalallis,ella ar
molla ja hengellisillä lahjoilla. Ku
ten mirhavoide sitä voimakkaam
min tuoksuu astiassa,, mitä tiiviim
min astia on suljettu, niin myös 
rukous on sitä rikkaampi juma.lal-



Vaeltajan kertomukset 
(Jatkoa N :sta 2 vuodelta 1959) 

Jumalani, minkä ilon, rauhan ja 
ihastuksen sainkaan ko,kea as
tuttuani tämän luolan tahi pa
vemminkin haudan kynnyksen yli. 
Se oli mielestäni kuin ihana ku
ninkaan linna, joka tarjoaa kaik
kea viihtyisyyttä ja riemua. Ilo
kyyneliä . vuodattaen minä kiitin 
Jumalaa ja ajattelin, että ainakin 
nyt tässä rauhassa ja hiljaisuu
dessa minun tulee tarkoin paneu
tua työhön ja anoa Jumalalta sii
hen viisautta. Niinpä ensityökse
ni aloin lukea Filokaliaa järjes
telmällisesti, hyvin tarkoin alusta 
loppuun .. Jokseenkin lyhyessä ajas
sa luin koko kirjan ja huomasin, 
mikä viisaus, pyhyys ja ajatuk
sen syvyys siihen sisältyikään. 
Mutta kun siinä puhutaan monil:)
ta asioista ja esitetään monen
laisia pyhien isien ohjeita, niin 
minä en kyennytkään kaikkea kä
sittämään enkä saamaan yhtenäis
tä kuvaa kaikesta siitä, mitä ha
lusin tietää erikoisesti sisällises
tä rukouksesta löytääkseni kei
non, miten oppia Iakkaamattoma,1 
itsetoimivan sydämen rukouksen 
taidon. Ja sitä minä kovin halusin 
Jumalan apostolin kautta anta-

lisesta armosta, mitä tarkemmin 
suljet sen sydämeesi. 

Autuaita ovat ne, jotka totuttau
tuvat tähän taivaalliseen harjoi
tukseen. 
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(F'ilokalia, Pyhän Gregorios Pala
maksen elämänkerrasta) 

man käskyn :nu:i,aan: "Pyrkikää 
osallisiksi parhaimmista armolah
joista" sekä: "Henkeä älkää sam-. 
m uttako". ( 1 Kor 12: 31; 1 Tes•s. '. 
5 : 19). Kauan mietin, miten ol
la? Ei riitä viisautta eikä ym
märrystä eikä ole ketään, joka 
seEttäi,,::.i. Alan vaivata Jumalaa 
rukouksella, ehkäpä Hän opettaa 
jotenkin ymmärtämään. Niinpä 
kokonaiseen vuorokauteen en teh
nyt muuta kuin rukoilin hetk,ek
sikään taukoamatta. Ajatukseni 
rauhoittuivat ja minä nukahdin. 
Unessani olen olevinani vanhus
vainaajani keljassa. Hän selittää 
Filokaliaa ja sanoo: "Tämä pyhä 
kirja on täynnä suurta viisautta. 
Se on Jumalan kätkettyjen teit
ten ymmärtämisen salainen aar
re. Eivät sen kaikki kohdat ole 
kaikkien tajuttavissa, mutta kui
tenkin se sisältää kullekin hänen 
ymmärryksensä mukaiset ohjeet, 
viisaille - viisaat, yksinkertaisil
le - yksinkertaiset. Siksi teidän
laisten yksinkertaisten on sitä 
luettava toisessa järjestyksessä 
kuin se on kirjoitettu. Pyhien isien 
kirjoitukset ovat siinä perättäi
sessä järjestyksessä. Tämä järjes
tys on jumaluusopillinen. Mutta 
oppimattoman, joka haluaa oppia 
Filokaliasta sisällisen rukouksen 
taidon, on sitä Juettava seuraa
vassa järjestyksessä: 1) Ensiksi 
luetaan munkki Nikeforoksen kir
ja (2 osassa); 2) Gregorios Sii
nailaisen ,kirja jättämällä pois ly-

hyet luvut; 3) Simeon Uuden Teo
login kirja rukouksen kolmesta 
muodosta sekä saarna uskosta; 
tämän jälkeen 4) Kallistoksen ja 
lgna:tioks,en kirja. Mainittujen iisi,en 
teokset sisältävät täydelliset ja jo
kais1elle ymmärrnttävät ohjeet ja 
opin sisällisestä sydäJmen rukouk
seta. Jos tahdot vieläkin selv,emmän 
rukousohj,een, niin föydät sellaisen 
Filo,kalian 4. osasta, nim. lyhyen 
ohjeen, jonka on kirjoittanut Kons
tantinopolin pyhin patriarkka Kal
listo:s.'' 

Ja niin minä unessa ikään° 
kuin aloin etsiä mainittua ohjet
ta Filokaliasta, mutta en voinut 
heti löytää. Silloin vanhus itse 
selailtuaan muutaman lehden sa
noi: "Tuossa se on. Minä mer
kitsen sen sinulle." Ja otettt!':'..8.!1 
maasta hföen hän piirsi sillä kir
jan reunaan viivan, löytäm_änsä �U

vun kohdalle. Minä kuuntelin 
tarkoin, mitä vanhus minulle 
puhui, ja koetin mahdollisimman 
tarkkaan ja yksityiskohtaisesti 
painaa kaiken muistiin. 

Herätessäni päivä ei ollut vielä 
valjennut ja minä loikoilin kertail
len mielessäni kaiken unessa nä
kemäni ja vanhuksen minulle pu
humat sanat. Lopuksi aloin miet
tiä: Jumala tietää, ilmestyikö mi
nulle todella vanhusvai.najan sielu 
vai ovatko kysymyksessä vain mi
nun omat ajatukseni seurauksena 
siitä, että niin usein ja paljon ajat
telen Filokaliaa ja vanhusta. Näine 
mietteiilleni minä nousin. AJkoi jo 
sarastaa. Ja mitä minä näenkään! 
Kivellä, joka oli luolassani pöytä
nä, oli Filokalia avattuna juuri 

siltä kohdalta, jonka vanhus oli 
minulle osoittanut, ja hiilellä mer
kittynä aivan samalla tavalla kuin 
olin nähnyt unessa, vieläpä sama 
hiilikin oli kirjan vieressä. Tämä 
perin hämmästytti minut, sillä mi
nä varmasti muistin, että illalla 
,kirja ei ollut ollut siinä, vaan kää
rittynä pääpuolessani, ja varmasti 
tiesin senkin, ettei minkäänlaista 
merkkiä aikaisemmin ollut ollut 
osoitetussa paikassa. Tämä ta
paus varmisti minun käsitykseni 
unennäkyjen todenperäisyydestä ja 
vanhusvainaajani Jumalalle kel
paavasta autuaallisesta muistosta. 
Niinpä mma aloinkin lukea 
Filokaliaa siinä järjestyksessä, 
min'kä vanhus oli minulle osoitta
nut. Luin kerran, luin saman toi
seen kertaan, ja lukeminen sy-

Johannes Moskos: 

HENGELLINEN NIITTY 

Abba Leontioksen näky 

4. LUKU

Abba Leontios, Theodosioksen luos

tarin isä, kertoi meille seuraavaa: 

Senjälkeen kun Uuden Lauran mun

kit oli karkoittettu, minä tulin tähän 

luostariin j'a asetuin asumaan siihen. 

Eräänä sunnuntaina menin kirkkoon 

osallistuakseni pyhiin lahjoihin. Tul

tuani sisälle näin alttarin oikealla 

puolella enkelin. Säikähdyin ja ve

täydyin keljaani. Minulle tuli ääni, 

joka sanoi: "Siitä lähtien kun tämä 

alttari on pyhitetty, minun tehtäväk

seni on uskottu olla alttarin oikealla 

puolella". (Suom. TR.) 
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tytti sydämeni halun ja pyrkimyk
-sen siihen, etfä kaiken lukemani 
saisin kokea käytännössä. Minulle 
selvisi täysin, mitä on sisäinen ru
kous, mitkä ovat keinot sen saa
vuttamiseksi, mikä on ,seuraukse
na rukouksesta sekä kuinka se 
viihdyttää sydäntä ja sielua. Opin 
myös erottamaan, onko rukouksen 
ihanuus Jumalasta vai johtuuko 
se luonnosta vai väärästä hur
miosta. 

Niinpä Simeon Uuden T1eologin 
ohjetta noudattaen ensityökseni 
aloin etsiä sydämen sijaa. Suljet
tuani silmäni tarkkailin mielessä
ni sydäntä haluten saada kuvan 
siitä, miten se on sijoittunut rin
nan vasemmalle puolelle, ja ·tar
kasti kuuntelin sen lyöntejä. Tällä 
t_apaa minä harjoittelin aluksi puo
li tuntia kerrallaan, muutamia ker
toja päivässä. Ensin minä en näh
nyt mitään muuta kuin pimeyttä. 
Mutta kohta kuitenkin sydän al
koi hahmottua ja siinä tuntui lii
kettä. Edelleen pyhien Gregorios 
Siinailaisen, KaJlistoksen ja lgna
tioksen ohjeita noudattaen minä 
l:lloin johtaa rukousta sydämeen, 
sisiiän ja ulos siten, että sisään 
hengittäessäni minä sisäisesti kat
soen sydämeen lausuin: "Herra, 
Jeesus Kristus" ja uloshengittäes
säni: "armahda minua". Näin har
joittelin ensin tunnin, kaksi, sitten 
yhä pitempään ja lopuksi vietin 
koko päivän tässä harjoituksessa. 
Kun minut valtasi väsymys tai 
laiskuus tahi epäilys, minä viipy
mättä luin Filok�iasta ne kohdat, 
joissa kehoitetaan sisäiseen sydä
men I'.Ukoukseen, ja niin taas sain 

halun ja innostuksen rukoilemi
seen. 

Noin kolmen viikon kuluttua 
aloin tuntea sydämessäni kipua, 
sitten eräänlaista miellyttävää 
lämpöä, iloa ja rauhaa. Tämä in
nosti minua ja herätti minussa 
halun yhä .ahkerampaan rukous
harjoitukseen, niin että kaikki aja
tukseni olivat siinä ja minä tunsin 
suurta iloa. Siitä lähtien al,oin 
aika ajoin erottaa erinäisiä aisti
muksia sydämessäni ja mielessäni. 
Joskus tuntui ikäänkuin suloista 
kiehuntaa sydämessäni. Siinä oli 
sellaista keveyttä, vapautta ja rie
mua, että minä tunsin kokonaan 
muuttuvani ja minut valtasi iha,;;;.
tus. Joskus tunsin palavaa rak
kautta Jeesoota Kristusta ja 
koko Jumalan luomakuntaa koh
taan, ja sulofaet kiitoksen kyyne
leet valuivat itsekseen !Herralle, 
joka soi armonsa minulle kurjalle 
syn.Uselle. 
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