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81. Sinä näet omenan tai
kukan. Ulkoapäin se on iha
na, mutta sisältä sen on pi
lannut myrkyllinen mato, jo
ka ei ole ainoastaan hyödy
tön, vaan vieläpä ihmisille 
vahingollinen. Näin ihmisen 
tekokin ei ole miksikään hyö
dyksi, vaan tuottaa jopa va
hinkoa, jos se on aikaansaatu 
itsekkäässä, kunnianhimoises
sa ja ylpeässä mielessä, vaik
ka teko muuten näyttäisikin 
hyvältä. Henkilö, joka täten 
toimii, ei kunnioita Jumalaa, 
jolta kaikki hyvä on peräisin. 
Hän tahtoo omistaa itselleen 
sen, mikä kuuluu yksin Juma
lalle .. Jumalan antimia hän ei 
käytä Jumalan kunniaksi, 
vaan paheksuvasti tavoittelee 
omaa kunniaansa. Sille pai
kalle, jolla hänen tulisi näh
dä Jumala, hän asettaakin it
sensä eläväksi epäjumalaksi. 
Näin hän luopuu Jumalasta, 
jolta hänen sydämensä etään-

tyy, ja lankeaa henkisen epä
j umalanpalveluksen inhoitta
vaan syntiin. Sellaisia ovat ih
miset, jotka jakavat runsaita 
almuja, rakentavat Jumalan 
huoneita, pystyttävät van
hainkoteja, etsien tällä tavalla 
ihmisiltä kiitosta ja ylistystä 
itselleen. Samoin ne, jotka 
opettavat ja neuvovat muita, 
toivoen, että heitä pidettäisiin 
viisaina ja älykkäinä, jne. Tä
mä on saatanan viettelystä ja 
ymmärtämättömän, sokean sy
dämen itserakkautta. Sen, mi
kä Jumalalta saadaan Juma
lan kunnian kirkastamiseksi 
ja muitten ihmisten hyödyttä
miseksi, tällainen ihminen 
käyttääkin oman kunniansa 
korostamiseen. Mitäpä ihmi
sellä olisikaan omasta takaa 
syntiensä lisäksi? Totisesti ei 
kerrassaan mitään. Tavaram
me, rikkautemme, järkemme, 
viisautemme ym. ovat kaikki 

(Jatkuu siv. 32) 



PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAINEN 
(Jatkoa hänen keskusteluunsa Motovilovin kanssa) 

Pyhän · Hengen armo on sitä öljyä ymmärtäväisten neitseiden 
lampuissa, joka valaisee ja palaa jatkuvasti, niin että neitseet saat
toivat palavien lamppujen kanssa odottaa ylkää, joka saapui puoli
yön aikana, ja mennä hänen kanssaan hääsalin iloon. Tyhmät taas 
nähtyään, että heidän lamppunsa sammuivat, riensivät kauppiaiden 
luo ostamaan öljyä, mutta eivät ehtineet takaisin ajoissa, sillä ovet 
oli jo suljettu. Kaupankäynti on meidän elämämme, suljettu hää
salin ovi, jonka kautta ei enää päässyt yljän luo, on ihmisen kuo
lema, ymmärtäväiset ja tyhmät neitseet ovat kristittyjen sieluja, 
öljy taas ei tarkoita tekoja, vaan Jumalan Kaikkipyhän Hengen 
armoa, jolka tekojen !kautta tulee lja •toteuttaa muutoksia luontomme 
sisimmässä, johtaen sen katoavaisuudesta katoamattomuuteen, hen
kisestä kuolemasta hengelliseen elämään, pimeydestä valoon. Hen -
gen armo muuttaa itse olemuksemme luolasta, johon intohimot on 
kytketty .petojen ja villi.eläinten :tavoin, Jumalan :temppehksi, valoi
saksi saliksi, jossa me saamme ikuisesti iloita Jeesuksesta Kristuk
sesta, meidän Herrastamme, Lunastajastamme ja Vapahtajastamme, 
sielujemme iankaikkisesta Yljästä. Vaikka emme välitäkään hänen 
huolenpidostaan, Hän kuitenkin säälii kurjuuttamme sanoessaan: 
'Katso, minä seison ovella ja kolkutan'. Ovella tässä tarkoitetaan 

· elämämme kulkua, jota kuolema ei vielä ole katkaissut.
Oi kuinka minä toivoisinkaan, että te, Jumalan Ystävä, tässä 

elämässä olisitte aina Pyhän Hengen yhteydessä. 'Millaisina minä 
'teidät tapaan, sellaisina myöskin tuomitsen', sanoo Herra. Kovin 
sUr!keata olisi, jos Hän tapaisi meidät huolten ja elatuksen mur
heitten raskauttamina, sillä kuka kärsii Hänen vihansa ja kuka kes
tää Hänen kasvojensa ankaruutta? Siksi on sanottu: 'Valvokaa ja 
rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen', se on - ettette menettäisi 
Jumalan Henkeä, sillä valvominen ja rukoileminen tuottavat meille 
Hänen armonsa. Tietenkin jokainen Kristuksen tähden tekemämme 
hyvä työ tuottaa Pyhän Hengen armon, mutta eniten sitä meille 
antaa rukous, koska se on aina ikään kuin käsissämme, se on kuin 
työkalu Pyhän Hengen armon tavoittamiseksi. Haluaisitte, esimer
kiksi mennä kirkkoon, mutta joko ei ole kirkkoa lähettyvillä tai 
jumalanpalvelus on jo päättynyt, haluaisitte auttaa köyhää, mutta 
pai)kalla ei ole ketään autettavaa fai ei ole mitä antaisi. Haluaisitte 
noudattaa neitsee,llisyyttä, mutta ei ole siihen voimia joko ruu
miirnrakenteen ,tai vihollisen juonien tähden, joita ihmisluonnon 
heikkouden vuoksi ette voi vastustaa. Haluaisitte tehdä minkä muun 
tahansa hyvän työn Kristuksen tähden, mutta taaskaan ei ole voi
mia tai e,i ole tilaisuutta siihen. Rukousta tämä tällainen ei koske 

30 

lainkaan: siihen on aina ja kaikkialla mahdollisuuksia - sekä rik
kaalla että köyhällä, oppineella ja oppimattomalla, voimakkaalla ja 
heikolla, terveellä ja sairaalla, vanhurskaalla ja syntisellä. Rukouk
sen voima ,on 1suuri silloin!kin kll[l sen kantaa syntinen ihminen, kun
han se kohoaa täydestä sydämestä. Pääte1kää tästä itse, seuraavan 
esimerkin nojalla: Eräs po11tto tavattuaan tiellä epätoivoisen vaimon, 
jdka suri äsken kuollutta ainokaista poikaansa, säälien äidin syvää 
tuskaa uskalsi lankeemuksestaan vielä toipumattakaan huudahtaa 
Herralle: 'Alä minun, kurjan syntisen, vaan poikaansa itlke,vän äidin 
kyynelten ja hänen lujan uskonsa tähden Sinun laupeuteesi ja 
kaikkivoimallisuuteesi, Kristus Jumala, herätä hänen poikansa kuol
leista', ja Herra herätti hänet. Niin, Jumalan Ystävä, .suuri on ru
kouksen voima ja ,enemmän kuin mikään muu se antaa meille Py
hän Hengen. Jokaisen on myös helppo sitä harrastaa. Autuaita 
me olemme, kun Herra tapaa meidät valvovina, Hänen Pyhän Hen
kensä lahjoja omaavina. Saamme silloin uskalluksella ja ihastuk
sella odottaa, että meidät 'temmataan pilivissä Herraa vastaan ylä
i1moihin', kun Hän tulee kunniassa ja suuressa voimassaan :tuomit
semaan eläviä ja kuolleita ja antamaan jokaiselle hänen tekojensa 
mukaan. 

Kas, Jumalan Ystävä, te pidätte suurena onnena sitä, että saat
te keskustella viheliäisen Serafimin kanssa vakuuttuneena siitä, et
tei !hänkään ole vailla Herran armoa. Mitä siis sanoisimmekaan itse 
Herran, kaiken sekä taivaallisen että maallisen hyvyyden Lähteen 
kanssa tapahtuvasta keskustelusta? Rukouksen välityksellä me 
saammekin keskustella Hänen itsensä kanssa, Kaikkihyvän Vapah
tajan ja Elämänantajan Jumalan kanssa. Mutta tällöinkin meidän 
tulee rukoilla ainoastaan siihen asti, kunnes Pyhän Hengen taivaal
linen armo laskeutuu me�hiin ,siinä määrin, kuin Jumala itse hy
väksi katsoo. Kun Hän suostuu asettumaan meihin, silloin tulee jo 
la!kata nxkoilemasta. Miksi rukoilla 1enää: 'tule asumaan 1neihin ja 
puhdista meitä kaikesta ,saastaisuudes,ta ja pelasta, oi Hyvä, meidän 
sielumme', kun Hän on jo tullut luoksemme pelastamaan meidät, 
jotka panemme toivomme Häneen ja totuudessa huudamme avuksi 
Hänen pyhää nimeään vastaanottaaksemme nöyrinä ja rakastavina 
sielumme kammioon Loihduttajan, jonka tuloa isoamme ja janoam
me. Selitän .tämän, Jumalan Ystävä, teille esimerkillä. Kas, olettepa 
vaikka kutsunut minut luoksenne vieraisille. Minä olen tullut ja 
haluan nyt keskustella kanssanne, mutta te jatkatte kuitenkin edel
leen: teHkää hyvin, hartaasti pyydän tulkaa luokseni. Enkö silloin 
sanoisi: Mitä hulluutta tämä on? Onko hän järjiltään? Tulin hänen 
luoksensa ja hän vain edelleen kutsuu minua. Tämä koskee myös
kin Herran Jumalan Pyhän Hengen anomista. Siksi on sanottu: 
'Lakatkaa ja ymmärtäkää, että Minä olen Jumala, joka nousen kan-
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sojen keskuuteen,.korotan itseni maan päälle'. Se on - minä näyt
täydyn ja ilmaisen itseni jokaiselle, joka uskoo minuun ja kutsuu 
minua, ja lkeskustelen hänen kanssaan, kuten aikoinaan Aadamin 
kanssa paratiisissa, Aabrahamin ja Jaakobin ja muiden palvelijaini 
kanssa, Mooseksen ja Jobin ja heidän kaltaistensa kanssa. Monet 
selittävät, että tämä larokaaminen tarkoittaa vain maallisia asioita, 
että on irroittaudutta,va maallisista asioista, kun rukouksellisesti kes
kustelee Jumalan kanssa. Mutta minä sanon teille Jumalan sanan 
perusteella, että joskin näistä irrottautuminen on välttämätöntä ru
kotiksessa, niin on myöskin irroittauduttava itse rukouksesta, kun 
uskon ja rukouksen kaikkivoivan voiman kautta Herra Jumala Py
hä Henki suvaitsee asettua meihin ja tulla luoksemme sanoinku
·v:,aamattoman annonsa täyteydessä. Sielu on rukoillessaan täynnä
puhetta. ja huutoa, mutta Pyhän Hengen tullessa sen täytyy
olla.· ääneti kuullakseen selvästi ja ymmärrettävästi kaikki ian
kaikkisen elämän sanat, jotka Hän silloin tahtoo ilmoittaa. Sitä
paitsi sielun ja hengen on oltava silloin täysin raittiina ja ruumiin
siveellisesti puhtaana. Näinhän oli Horebin vuorella: israelilaisille
ihnoitettiin, etteivät he Jumalan ilm·estymisen edellä Siinailla saa
neet kolmeen päivään olla tekemisissä naisten kanssa, sillä Jumala
on 'tuli, joka kuluttaa kaiken epäpuhtaan', eikä yhteyteen Hänen
kanssaan voi päästä kukaan ruumiin ja sielun puolesta saastainen".

(Jatkoa siv. 29) 

Jumalan lahjoja. Kuinka hä
peämätöntä onkaan käyttää 
se, mikä on Jumalan, omaksi 
kunniaksemme, eikä Jumalan 
kunniaksi. Kuinka paljon me 
teemmekään syntiä silloin, 
kun suoritamme omasta mie
lestämme hyviä tekoja. Siellä, 
missä näemme hyvän, piilee
kin todellinen synti, niin että 
"erhetykset kuka ymmärtää?" 
(Ps. 19: 13). 

Opastakoon tämä mietiske
ly sinua olemaan etsimättä 
kiitosta ja kunniaa hyvien te
kojen välityksellä, mutta an
tamaan "Jumalalle Jumalan", 
eikä omistamaan sitä itsel
leen. Mutta jos yrität tavoite!-

Jatkuu. 

la sitä, niin tiedä, että kukka 
on näöltään kaunis, mutta si
sältä pilaantunut, täysin kel
voton. Näin tekosi silloin 
näyttävät joltisilta päältäpäin, 
mutta todellisuudessa Juma
lan edessä ne eivät ole min
kään arvoisia, pahoja, sillä 
Hän ei katso tekoja, vaan 
tarkkailee sydäntäsi ja aiko
muksiasi. 
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