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Isien ajatuksia rukouksesta 

P. Basileos Suuri:

Rukous ei ole yksinomaan sa
noja, vaan paljon enemmän her
kistynyt mielentila. On rukoilta
va aina, kaikissa tilanteissa. Jos 
istut ruokapöydässä, rukoile. 
Kun ravinnon tarpeesi on tyydy
tetty, älköön Hyväntekijän muis
teleminen unohtuko. Kun pukeu
dut vaatteisiin, enennä rakkaut
tasi Jumalaan, joka antaa meille 
vaatetuksen. Kun päivä on ku
lunut, kiitä Häntä, joka on an
tanut meille auringon ·pa1van 
töitä valaisemaan. Yö herättä
köön sinussa uusia rukousaihei
ta. Älä käytä koko yötä nukku
miseen älä salli, että uneliaisuu
tesi vuoksi puolet elämästäsi ku
luisi hyödyttömästi. Jaa sen si
jaan yön aika rukoukseen ja 
nukkumiseen. Tällä tavalla ru
koilet lakkaamatta pukematta 
rukousta sanoiksi, ja koko elä-

mälläsi lähestyt Jumalaa. Näin 
elämäsi tulee keskeytymättömäk
si, lakkaamattomaksi rukouksek
si. 

* 

Kuinka voimme välttyä haja
mielisyydeltä rukouksen aikana? 
Epäilemättä siten, että tulemme 
vakuuttuneiksi Jumalan läsnä
olosta. Jos puhumme esimiehem
me kanssa, emme käännä katset
tamme hänestä. Eikö siis Juma
laa rukoilevan tulisi kohdistaa 
mielensä Häneen. joka tutkii sy
dämet ja sisimmät? 

* 

Pyhittäjä Johannes Klimakos: 

Kun olet kauan aikaa rukoil
lut näkemättä tuloksia, niin älä 
sano: "En ole mitään saanut". 
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"Sisäisen rukouksen saavuttam,inen on suuri asia ja maailmas
massa elävillä ihmisille melkein mahdoton", huudahti isäntä. "Hyvä 
on, jos Herra auttaa meitä ulkonaisenkin rukouksen uutterassa suo
rittamisessa." - "Älkää niin ajatelko,isäseni,"vastasin, "jos se olisi 
mahdoton tai hyvin vaikea, niin ei Jumala olisi antanut siitä käskyä 
kaikille. Hänen voimansa tulee heikoissa näkyviin. Ja pyhät isät 
esilttävät keinoja, jotka tasotJtavat tien sydämen rukouksen saavutta
miseen. Tietenkin ovat erakoille osoitetut neuvot toisenlaiset ja täy
dellisemmät kuin muille ihmisille, mutta maallikoihlekin he määrää
vät sopivat ja varmat keinot sydämen rukouksen saavuttamiseksi." 
- "Enpä ole missään sattunut lukemaan tästä tarkemmin", isäntä
sanoi. - "Hyvä, jos haluatte, voin lukea teille tästä asiasta Filokalia
nimisestä kirjasta", sanoin. Kävin noutamassa FilokaHani, etsin sen
kolmannesta osasta sivulita 48 Pietarin Damaskolaisen kirjoituksen
ja aloin lukea seuraavaa: "On harjoiteltava Herran nimen avuksi
huutamista aina, kaikkialla, jokaista työtä tehtäessä.Apostoli sanoo:
'Rukoilkaa lakkaamatta'. Hän opettaa meitä muistamaan Herran
nimeä aina, joka paikassa ja jokaisen asian yhteydässä. Kun teet
jotakin, on sinun pidettävä mielessä Hänet, joka on kaiken tehnyt;
kun näet valon, ajattele Häntä, joka on sen sinulle antanut; kun näet
taivaan, maan, meren ja kaiken, mitkä niis,sä on, ihmettele ja ylistä
niitten Luojaa. Kun puet yllesi vaatteita, muista kenen lahjoja ne
ovat ja kiitä s1tä, joka elämästäsi huolehtii. Lyhyesti sanoen, olkoon
jokainen liikkeesi aiheena Jumalan muistamiseen ja ylistämiseen.
Näin sinä alati rukoilet, ja siitä sielusi saa kokea iloa. Siinä näet,
kuinka tämä sydämen rukouksen saavuttamiseksi neuvottu keino
on varma, helppo ja sopiva jokaiselle, jolla on edes vähäisenkään
inhimillisiä tunteita." Tämä puhe miellytti heitä kovasti. Ihastu
neena isän,tä syleili minua, kiitti ja vilkaistuaan Filokaliaani sanoi:
''Aivan varmasti ostan itselleni tällaisen kirjan. Voin sen piarn hank
kia •Pietarista, mutta nyt kirjoitan muistiini tuon lukemasi kohdan;
sanelehan minulle." Ja siinä samassa hän nopeasti ja kauniisti kir
joitti sen. Sitten hän huudahti: "Hyvä Jumala, onhan minulla pyhän
Damaskinoksen ikonikin" (Todennäköisesti tämä oli pyhän Johan
nes Damaskolaisen ikoni). Hän otti kehyksen, pani kirjoittamansa
tekstin lasin alle ja ripusti sen sitten mainitsemansa ikonin alapuo
lelle sanoen: "Jumalelle otollisen ihmisen elävä sana hänen kuvansa
alla tulee usein muistuttamaan minua tämän pelastavaisen neuvon
toteuttamisesta käytälllnössä."

!O

Tämän jälkeen menimme illalliselle. Pöydässä istuivat jälleen 
kanssrunme kaikki palveluskuntaan kuuluvat miehet ja naiset. 
Kuinka harras vaitiolo ja hiljaisuus vallitsivatkaan ruokailun kes
täessä. Nautittuamme aterian me palveluskunnan ja lasten kanssa 
rukoilimme kaun. Minua kehoitettiin lukemaan akatLstos Suloisim
malla Jeesukselle. Rukouksen päätyttyä palvelijat menivät levolle, 
mutta isäntäväki ja minä jäimme huoneeseen. Tällöin rouva toi 
minulle valkoisen paidan ja sukat. Kumarruin hänen edessään ja 
sanoin: "En ota sukkia, hyvä rouva, en eläissäni ole sellaisia pitänyt. 
Me olemme tottuneet käyttämään jalkarättejä." Emäntä kiiruhti 
jälleen ulos ja toi pian vanhan, hienosta keltaisesta verasta valmis
tetun kauhtanan, josta leikkasi kaksi palasta minulle jalkaräteiksi. 
Herra taas virkkoi: "Jalkineetkin sillä poloisella ovat melkein 
hajonneet", ja nauti isot kenkänsä, sellaiset, joita hän oli pitänyt 
päällyskenkinä. Sititen hän sanoi minulle: "Menehän tuohon huonee
seen ja muUJta alusvaatteesi. Siellä ei ole ketään". Kun olin tämän 
tehnyt, istuttivat he minut tuolille ja ryhtyivät pukemaan kenkiä 
jalkaani: herra kääri jalkarätit ja rouva veti kengät. En tahtonut 
suostua moiseen, mutta he vaativat minua pysymään paikallani 
sanoen: "Istu ja ole vaiti. Kristuskin pesi opetuslastensa jalat". 
En voinut sille mitään, minua alkoi itkettää, ja niin itkivät hekin. 

Tämän jälkeen rouva jäi lasten kanssa nukkumaan huoneeseen, 
mutta me isännän kanssa menimme puutarhassa olevaan huvimajaan. 
Pitkään emme saaneet unta, makasimme vain ja keskustelimme. 
Isäntä alkoi udella minulta: "Sanohan Herran nimessä rehellisesti 
ja totuudenmukaisesti, kuka sinä oikein olet. Varmaankin olet hyväs
tä suvusta ja vain tekeydyt näin yksinkertaiseksi. Sinä luet ja kirjoi
tat hyvin sekä harkitset asioita oikein. Tällaista ei esiinny rahvaan 
kasvatuksessa." Vastasin tähän: "Olen totuudenmukaisesti ja vilpit
tömästi kertonut niin ,teille kuin rouvallennekin syntyperästäni enkä 
missään suhteessa yrittänyt valehdella tai peittää jotakin. Ja mitä 
se minua hyödyttäisi? Mutta se, mitä puhuin, ei ole omaa viisauttani 
vaan hurskaan vanhusvainajani minulle opettamaa ja pyhien isien 
kirjoituksista lukemaani. Eniten valistusta oppimat,tomuuteeni on 
kuitenkin tuonut tuo sisäinen rukous, jota en ole itse pystynyt 
hankkimaan, vaan jonka Herran armo ja vanhukseni opetukset ovat 
sydämeeni istuttaneet. Tämä on mahdollista jokaiselle. On vain 
hiljaisuudessa syvennyttävä sydämen tutkisteluun ja useammin mai
nittava Jeesuksen Krisltuksen nimi, niin kohta saa tuntea itsessään 
sisäistä valoa, ja kaikki kirkastuu, jopa eräät Jumalan valtakun
nan salaisuudet avautuvait tässä valossa. Syvää valistusta antava 
salaisuus on jo sekin, kllill ihminen oppii tuntemaan kykynsä mennä 
itseensä, nähdä itsensä sisältä päin, nauttia itsensä tuntemisesta, 
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sekä liikutuksen vallassa syvästi katua lankeemustaan ja turmel
tunutta tahtoaan. Ei ole kovinkaan vaikeata k!eskustella ja järke
västi puhua ihmisten kanssa. Pystymme tähän siksi, että järki ja 
sydän ovat syntyneet ennen ihmisten oppineisuutta ja viisautta. 
Kun vain on järkeä, voi s�tä kehittää joko tiedolla tai kokemuksella, 
mutta jos järki puuttuu, niin ei auta mikään viisaus, ei mikään kas
vatus. Vika onkin siinä, että olemme kovin kaukana omasta itses
tämme ja vähät välitämme itsemme tuntemisesta, vaan aina pake
nemme, -ettemme vain kohtaisi itseämme. Me vaihdamme totuuden 
tyhjänpäiväisiin asioihin ja ajattelemme näin: mielelläni harrastaisin 
hengellisiä asioiita tai rukousta, mutta minulla ei ole siihen aikaa, 
elämän touhut ja huolet eivät anna tilaisuutta niiden harrastamiseen. 
Mikä on tärkeämpää ja tarpeellisempaa - iankaikkinen elämä, jossa 
sielu pelastuu, vai nopeasti kuluva ajallinen elämä, josta näin paljon 
huolehdimme? Tämä, minkä tässä mainitsin, on se, mikä saa ihmiset 
toimimaan joko viisaasti tai tyhmästi". 
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Sillä jo se, että olet ollut rukoi
lemassa, on jo saavutus. Mikä 
aarre voisikaan olla suurempi 
kuin se, että saa tarttua Herraan 
ja pysyä lakkaamatta yhteydessä 
Hänen kanssaan. 

* 

Pyhä Gregorios Palama: 

"V aan sinä, kun rukoilet, me
ne kammioosi ja sulje ovesi, ja 
rukoile Isääsi, joka on salas
sa ... " (Matt. 6: 6). Sielun kam
mio on ruumis, meidän ovemme 
ovat viisi ruumiillista aistiamme. 
Sielu menee kammioonsa, kun 
ajatus lakkaa harhai1emasta sin
ne tänne maallisissa asioissa ja 
esineissä ja oleskelee sydämes
sämme. Aistimme sulkeutuvat 
ja pysyvät suljettuina, kun em
me salli niiden kohdistua ulko-
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puolisiin aineellisiin esineisiin, 
ja kun ajatuksemme pysyy va
paana kaikesta maaJlisesta kiin
tymyksestä sekä sisäisen järjel
lisen rukouksen välityksellä on 
yhteydessä Jumalan Isän kans
sa. Ja Isäsi, joka salassa näkee, 
maksaa sinulle ... " Näkee ... 
Tietää kaiiken salatun . . . Niin 
Jumala palkitsee järj,ellisen ru
kouksen suurilla, nähtävissä ole
v.illa lahjoilla. 
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