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PYHÄ TIIHON SADONSKILAINEN: 

Hengellistä 
22. Näet, miten kuuluisa menet

tää maineensa, rikkaasta tulee 
köyhä, terve sairastuu, vapaa jou
tuu viankeuteen, herrasta tulee 
palvelija. Nämä muutokset osoit
tavat meille selvästi, että ,elämäm
me maan päällä on muuttuvaista, 
täynnä turhuuksia, se on kurja, 
surkuteltava, ja tämä on meille 
merkiksi siitä, että Luojamme ei 
ole luonut meitä tätä, vaan toista, 
parempaa, autuaampa:a ,elämää 
varten. Tästä saamme opetuksen 
ja tulemme vakuuttuneiksi siitä, 
että meidän tulee etsiä tuota py
syväistä ja autuaampaa elämää. 
Näin ollen -emme saa valitJtaa, ku
ten lihallinen minämme sokeudes
saan tahtoisi behdä, vaan meidän 
on vieläpä suuresti :kiittäminen 
Jumalaa, vaikka meistä tuntuukin 

mietiskelyä 
epämiellyttävältä, että Hänen ar
movoimansa tällä tavoin ikäänkuin 
pakottaa meidät iankaikkiseen elä
mään. 

23. Näet ihmisen, joka kärsii
kuumeesta, tai kun astut ,saunaan, 
tunnet polttavan kuumuuden, tai 
sitten näet uunin, joka on lämmi
tetty tulis·eksi. Tästä tulesta siirry 
mielessäsi ajattelemaan helvetin 
tulta, jossa katumattomat synti
set saavat loputtomasti kärsiä. 
Tämä mietiskely opettaa sinua ka
tumuksella ja kyynelillä vetoa
maan Jumalan hyvyyteen, jottia 
välttäisit tuon vaivan. 

24. Näet vankilaan teljetyn,
rautoihin kahlehditun ihmisen kal
peana ja kuihtuneena. Tästä van
kilasta siirry mielessäsi ,ajattele
maan sitä helvetin ikuista van-



Vael+aian kertomukset 
(Ja1tlma edeLl. numerosta) 

Toisinaan minun entinen huono 
ymmärrykseni !kirkastui niin, että 
minä helposti käsitin ja mietisk,e
lin s!eltlaista, mttä ennen en ollut 
osannut kuvitella,kaan. Joskus sy
dämen 'SU}oinen lämpö levisi koko 
olemukseeni, ja minä mi,elen liilku
tuksella tunsin kaikkialla J uma-
1an läsnäolon. Joskus tUJUsiin si
säistä riemua lausuessani Jeesuk
sen Kristuksen nimeä ja silloin 
ymmärsin, mitä merkitsevät Hä-

keutta, jossa laittomuuksistaan 
tuomitut eivät ikinä saa nähdä va
loa. Tämän vuoksi kadu syntejäsi, 
ettet sinäkin joutuisi tähän kärsi
mysten paikkaan. 

25. Näet t1ai kuulet, että isä on
luopunut tottelemattomasta ja pa
rantumattomasta pojastaan ja on 
tehnyt hänet perinnöttömäksi. Täs
tä opi ymmärtämään, että Kristus 
luopuu parannusta tekemättömistä 
ja k1atumattomista kristityistä ja 
ottaa heiltä pois iankaikkisen pe
rin töosuuden. Ja vaikka nämä oli
vat huutaneet Hänen nimeään, 
Hän sanoo heiLle: "En minä tunne 
teitä enkä tiedä, mistä te olette. 
Menkää pois minun tyköäni, kaikki 
tJe vääryyden rtekijät" (Luuk. 13: 
Z5, 27). Tämä muistuttakoon sinua 
siitä, ettei riitä sinulle vain kristi
tyn nimi, vaan että sinun on pyrit
tävä tek,emään elämäsikin nime
si j1a tunnustuksesi mukaiseksi. 

26. Sinä näet koreat kuninkaal-

54 

nen sanansa: '',J uma1'an valta
kunta on sisällisesti teissä". 

Kokiessani mainitunlaista iha
naa lohdutusta minä havaitsin sy
dämen rukouksen seurausten ilme
nevän l{Olmessa muodossa: henges_ 
sä, tunteissa ja ymmärryksessä. 
Hengessä esiintyvät Jumalan rak
kauden suloisuus, sisällinen rau- . 
ha, mielen yleneminen, ajatuksen 
puhtaus, ihana Jumalan mielessä 
pitäminen. Tunteissa: miellyttävä 

Hset huoneet ja niiden 1,oiston. iKo
hottakoon tällöin usko sydämesi 
niihin ikuisiin taivaal:lisiin majoi
hin, jotka on valmistettu vanhurs
kaille, ja taivaan Isän luona ole
viin asuinsijoihin, Kristuksen, 1an
kaikkisen kuninkaan kunniaan, 
jo.sta uskolliset saavat kyLlästy
mättä nauttia loputtomiin aikoiMn. 
Kohota sielusi silmät Jumalan 
Pojan tykö, jotta Hän soisi sinulle 
valittujensa osan. 

27. Sinä kuulet sointuvaa, kau
nista soittoa tai laulua. Vieköön 
usko henkesi taivaallisiin asuim
sijoihin, Jaakobin Jumalan kotiin, 
sielusi korvin kuulla:ksesi, kuinka 
enkelten paljoudet ja pyhien jou
kot virittävät sointuisaa -lauluaan 
kolmipersoonaiselle Jumalalle. Tä
mä antakoon sinulle aiheen har
taasti rukoilla Häntä, jotta Hän 
soisi sinun niin täällä kuin tule
vassakin ajassa ylistää Häntä. yh
dessä kaikkien vaHttujensa kanssa. 

sydämen lämpeneminen, · kaikkien 
ruumiinosien täyttyminen suloiset 
la tunteella, sydämen kuohuva rie
mu, keveys, ja virkeus, elämän 
ilo, tunteettomuus sairautta ja su
ruja kohtaan. Ymmärryksessä: 
ymmärryksen kirkastuminen, py
hien kirjoituksien käsittäminen; 
luomakunnan kielen tajuaminen, 
kieltäytyminen turhuuksista ja si
säisen elämän ihanuuden tuntemi
nen, varmuus Jumalan ,läheisyy
destä ja Hänen rakkaudestaan 
meitä kohtaan. 

Kun olin viettänyt noin viisi 
kuukautta' yksinäisyydessä ru
kousharjoituksissa ja mainitsemie
ni tunteitten nautinnoissa, minä 
totuin niin sydämen rukoukseen, 
että harjoitin sitä lakkaamatta, 
ja vihdoin tunsin, että rukous it
sestään, Uman mitään aihetta puo
leltani, muodostuu ja tulee .lausu
tuksi mielessäni ja sydämessäni, 
eikä ainoastaan valveilla ollessani 
vaan myös unessa, lakkaamatta 
sekunniksikaan, olinpa mitä tahan_ 
sa tekemässä. Sieluni kiitti Her
raa ja sydämeni suli ainaisesta 
riemusta. 

Tuli metsänhakkuun aika, mie
hiä alkoi .. kokoontua ja minun oli. 
jätettävä hiljainen majani. Kiitet
tyäni metsänhoitajaa minä hiljen
nyin hetkeksi rukouks,een, suute-' 
lin sitä maa:ta, missä Herra oli suo
nut minulle kelvottomalle armo:'.1-
sa, ja otettuani laukun kirjoineen 
läksin matkaan. Varsin kauan s:a
mosin eri seutuja, kunnes pääsin 
Irkutskiin saakka. Itsetoimiva sy
dämen rukous oli minulle lohtuna 
ja rattona matkalla ja kaikissa 

tila1;1teiss:a. Hetkeksikään s1e ei la
kannut tuomasta minulle lohtua, 
joskin eri asteista. Missä kulloin
kin oleskelin ja mitä tein, se ei 
häirinnyt rukousta eikä rukous 
minkään vaikutuksesta heikenty
nyt. Kun työskentelin, niin rukous 
toimi itseks1een sydämessä ja työ 
joutui nopeammin. Jos kiinnitin 
tarkkaavaisuuten:i johonkin tai 
luin, rukous ei sii:tä lak1annut, ja 
minä tunsin samanaikaisesti niin 
toisen kuin toisenkin, ikäänkuin 
olisin ollut kahttia jakaantunut tai 
ruumiissani olisi ollut kaiksi sielua. 
Jumalani, kuinka arvoituksellinen 
onk1a,an ihminen! 

"Kuinka moninaiset ovat .Sinun 
tekosi, Herra. Sinä olet ne kail�ki 
taitavasti tehnyt" (Ps. 104: 24). 
Matkalla sattui myös paljon ih
meellisiä ja odottamruttomia ta
pauksia. Jos kaikista niistä kertoi
sin, ei vuorokausi riittäisi. Niirnpä 
kerran talvella iltapuole11a kuljin 
yksin metsässä yöpyäkseni ,erääs
sä kylässä, joka oli jo parin virs
tan päässä nä!{yvissä. Äkkiä hyök
käsi pääHeni is,o susi. Kädessäni 
oli vanhuksen villai.nen rukousrnau
ha - se oli näet aina mukanani. 
Niinpä· minä shcalsin sHlä sutta. J:a 
miten kävikään! Ruk,ousnauha 
luiskahti kädestäni suoraan suden 
kaulaan. Susi syöksyi k1al'lkuun, 
mutta hypätessään orapihlajapen
saan yli se sotkeutui jotenkin ta
kajaloi:staan pensaas,een ja rU1kous
na i.1has ta kuivuneen puun oksaan 
ja alkoi siinä reuhtoa voimatta 
vapautua rukousnauhan kiristäes
sä sen kaulaa. Uskalla minä siuna
sin itseni risttnmerkillä ja lähes-
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tyin aiikomuksella vapauttaa su

den ja myös .siksi, että luulin s1en 

lmtkaisevan rukousnauhan ja pae

tessaan vievän sen mukanaan, jo,1-

loin · tämä kal,lisarvoinen rukous

nauhani k,atoaisi. Ja todella juuri 

tarttuessani rukousnauhaan susi 

katkiaisi sen ja pakeni Hetymättö

miin. Ja niin minä kiitettyäni Ju

malaa ja muisteltuani autuasta 

vanhusta onnelliHesti pääsin ky

lään, menin majataloon ja pyysin 

yösijaa. Astuin tupaan. T'uvan etu
puoleisessa nurkassa pöydän ää

ressä istui kaksi miestä, toinen 

vsanhus ja toinen lihava kes:ki-ikä:i

rren mies, ulkomuodosta päätellen 

kumpikin sivistyneitä. He oliva:t 

juomassa teetä. Mtnä kysyin hei

dän, hevosmieheltään, keitä he oH

vat. Hän sanoi, ,että vanhus oli 

kansakoulunopettaja ja toinen 

kunnanoikeuden kirjuri ja että 

kumpikin oli jalosukuinen. Mies 

sanoi vievänsä heidät marklcinoiJ

le, noin 20 virstan päähän. Hetki

sen i:stuttuani minä pyysin• emän

nältä neulan ja rihmaa, siirryin 

lähemmäksi kynttilää ja aloin kor -
jata katkennutta rukousnauhaa,ni. 

Kirjuri k1atsahti minuun ja sanoi: 

"Ahkeraan näyt tehrreesi maaku

marruksia, kun rukousnauhankin 

katkaisit." - "En minä sitä k,at

kaissut vaan susi.'• - "Kuinka, 

rukoHevatko sudetkin", sanoi kir

juri naurahtaen. Minä kerroin heil

le yksityiskohtaisesti, miten asia 

oli ja· kuinka kiaUis minuiLle oli se 

rukousnauha. Kirjuri ,nauroi jäil

leen ja alkoi puhua: "Teille, pyhi

myksille kaikki on ihmettä. Mutta 

mitä pyhää siinä on? Yksinlrertai-

sesti sinä heitit nauhan sutta koh

ti, susi säikähti ja karkasi; pelkää

väthän koirat ja sudet, kun heirtä 

kohti heitetään, ·eikä pensaaseen 

takertuminen metsässä ole mikää,n 

ihme. Vähänkö .sitä maailmassa 

sattuu, pitäisikö kaikki uskoa ih

,:neekHi ?" 
(Jatkuu) 

Veljesviesti 

Ortodoksisen Veljestön hiljaiset 

päivät vietetään, jos Jumala suo, 

tammikuun jälkipuoliskolla Viinijär

vellä, isä Eliaksen pappilassa. Viini

järven kirkossa toimitettavien juma

lanpalvelusten lisäksi pidetään täl

löin veljestön vuosikokous sekä kuul

laan esitelmiä ja alustuksia. Veljes

tön kunniapuheenjohtaja, korkeasti 

pyhitetty isä Esipaimen on luvannut 

tulla näille hiljaisille päiville. 

A.K. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

T oimitus kunt a: 

A rkkipiispa Paavali (vastaa

va), Aleksante ri Kasanko, Aari 

Surakka ja Tapani Repo. 

Osakeyhtiö Kuop1uu Kansallmen Kirjapaino 


