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83. Näet puussa kuivunneen
oksan. Se kuivui, kun sillä ei 
ollut elävöittävää nestettä. Kä
sitä, että kristitty on kuin kuivu
nut oksa, ellei hänessä ole elävää 
uskoa, joka ilmaisee itsensä rak
kaudessa ja muissa eloa osoitta
vissa hedelmissä. Sellaisella ih
misellä ei ole yhteyttä Kristuk
seen, "totiseen viinipuuhun" 
(Joh. 15: 1), eikä myöskään mui
hin kristittyihin, jotka "ovat Hä
nen ruumiinsa jäseniä" (Ef. 5:

30). Niin kauan kuin ihminen 
on tällaisessa tilassa, hänellä ei 
ole iankaikkisen elämän toivoa. 
Ja häntä uhkaa Jumalan tuomio: 
"Jo on kirves pantu puitten juu
relle. Jokainen puu, joka ei .tee 
hyvää hedelmää, siis hakataan 
pois ja heitetään tuleen" (Mtt. 
3: 10). Tämä mietiskely opettaa 
kristittyä tarkkailemaan, onko 
hänellä uskoa, joka ilmaisee it-

sensa hedelmissään, hyvissä 
teoissa. 

84. Sinä näet että sekä isä että
poika iloitsevat suuresti, kun 
poika palaa vieraalta maalta 
isänsä kotiin, sillä he molemmat 
lohduttautuvat toistensa tapaa
misesta. Johda ajatuksesi tästä 
Taivaallisen Isän kotiin, johon 
totiset kristityt Jumalan lapsina 
palaavat maailman turuilta, ol
tuaan karkoitettuina syntiensä 
vuoksi. Kuinka iloitseekaan u"S
kovainen sielu, kun se hehkuen 
rakkautta Jumalaa kohtaan pa
laa Taivaallisen Isän kotiin 
vaelluksensa jälkeen tässä vie
raassa maassa, va1vaisessa maa
ilmassa. Kuinka se iloitsee, kun 
se asettuu Jumalan kasvojen 
eteen ja saa "nähdä Hänet kas
voista kasvoihin" (1 Kor. 13: 12), 
"saa nähdä Hänet sellaisena, 
kuin Hän on" (1 Joh. 3: 2) saa 

(Sivulle 22) 



PYHITTÄJÄ SERAFIMIN KESKUSTELU 

MOTOVILOVIN KANSSA 
(Jatkoa) 

- Kas, ystäväni, millaisen sanoinkuvaamattoman ilon Herra
Jumala on meille suonut! Pyhä Makarios Egyptiläinen kirjoitti:
'Minä itse olin Pyhän Hengen täyteydessä'. Tämä on nyt juuri sitä.
Herra täytti nyt meidätkin syntiset Pyhän Hengen yltäkylläisyy
�ellä. Ei kait nyt enää, Jumalan ystävä, ole tarpeen kysellä, miten
ihmiset voivat olla Pyhän Hengen armon alaisina? Tulettekohan
muistamaan tämän Jumalan suuren laupeuden, joka on osaksemme
tullut?

- En tiedä, isä, vastasin. Suoneeko Herra minun aina muistaa
tämän armonosoituksen yhtä elävästi, kuin sen nyt tunnen.

- Minä taas luulen, sanoi tähän isä Serafim, että Herra auttaa
teitä pitämään sen muistissa, sillä muutoin ei Hän hyvyydessään
kään olisi näin pikaisesti täyttänyt nöyrää rukoustani eikä kiirehti
nyt noudattamaan syntisen Serafimin pyyntöä, varsinkin kun tämä
käsittäminen ei ole annettu yksin teille, vaan kauttanne koko maa
ilmalle, jotta te vahvistuttuanne Jumalan teoissa voisitte olla muil
lekin hyödyksi. Siihen taas, että minä olen munkki ja te maallikko
ei tarvitse kiinnittää huomiota: Jumala vaatii meilta vain todellist�
uskoa it�eens�. ja Ainokaiseen Poikaansa. Siitä annetaan ylhäältä
r�nsa�sh Pyhan Hengen armoa. Herra haluaa sydämen, joka on
taynna rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen. Tämä on se valta
istuin, jolle Hän mielellään asettuu ja jossa Hänen ylitaivaallinen
k�nni�?sa -�lmenee k?_ko t�yteydessään. 'Poikani, anna minulle sy
d�mesi .: Han sano�, _3

a kaiken muun minä annan sinulle'. lhmissy
d;:-,me�sa �a::i-�taa 

_
siJaita Jumalan valtakunta. Herra opetti oppilai

taan: Etsikaa ensm Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan
ja kaikki tämä annetaan teille. Sillä teidän Taivaallinen Isänne tie�
tää, että te kaikkea tarvitsette'. Ei Herra soimaa meitä maallisten
hyvyyksien käytöstä, sillä itsehän Hän sanoo, että ollessamme maa
ilmass� �:. tarvit_semme ni!tä, kaik�ea, mikä tuo maan päällä rau
haa elamaamme Ja tekee tiemme taivaaseen, Isän kotiin mukavam
maksi ja helpommaksi. Vaikka maan päällä oleva elämämme ei ole
vailla murheita, ?nne_ttomuuksia ja monenlaisia muita vaivoja, niin
Herra Jumala ei kmtenkaan tahtonut eikä tahdo että me yksin
niissä v�eltaisimme, m!nkä vuoksi Hän käskeekin n'ieitä apostolinsa
kautta kantamaan toistemme kuormia ja näin täyttämään Kris
tuksen lain'. Jeesus Herra antoi käskyn, että me rakastaisimme toi
siamme ja ammentaen lohdutusta tästä keskinäisestä rakkaudesta
tekisimme murheita täynnä olevan ahtaan tien Taivaallisen Isän
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kotiin helpommaksi kulkea. Näin tehkää tekin, Jumalan ystävä. Kun
olette nyt selvästi saanut havaita Jumalan teille suoman laupeuden,
niin kertokaa siitä jokaiselle, joka etsii pelastusta. 'Eloa on pal
jon, työntekijöitä vähän', sanoo Herra. Kas, meidätkin Herra Ju
mala lähetti työhön ja antoi meille armonsa lahjat, että me huo
lehtien lähimmäistemme pelastuksesta korjaisimme Hänelle viljaa
talteen. Ei pidä epäillä Jumalan laupeutta. Näithän: minä syntinen
en -�htinyt tehdä edes ristinmerkkiä, ainoastaan sydämessäni toivoin,
etta Herra antaisi teidän nähdä Hänen hyvyytensä koko sen täy
teydessään, ja viipymättä Hän kiiruhti täydellisesti toteuttamaan
toiveeni. En puhu tätä kehuakseni itseäni, en korostaakseni merki
tystäni tai tehdäkseni teidät kateelliseksi, enkä siksi, että ajatteli
sitte minun olevan munkin, kun taas te olette maallikko. En ollen
kaan sen tähden. 'Herra on lähellä jokaista, joka Häntä totuudessa
avukseen huutaa, eikä Hän katso henkilöön, sillä Isä rakastaa Poi
kaa ja antaa kaikki Hänen käteensä', kunhan me vain rakastaisimme
Häntä, Taivaallista Isäämme totisesti, lasten tavoin. Herra kuulee
y�tä�_ailla s��ä munkkia että taivaallista maallikkokristittyä, jos
nama kumpikm rakastavat Häntä sydämensä pohjasta, ja jos heillä
on uskoa vaikkapa vain sinapinsiemenen verran, niin he kumpikin
saattavat 'liikuttaa vuoria'. Herra sanoo: 'Kaikki on mahdollista
�ille, jok� uskoo'. :tv!e saa�me kaiken, minkä pyydämme Jumalalta,
JOS pyydamme sellaista, mikä on Hänen kunniakseen tai lähimmäis
temme hyödyksi, sillä lähimmäisten hyödyssä ilmenee Hänen kun
niansa. Siksi Hän sanookin: 'Kaiken, minkä teette yhdelle näistä
pienimmistä, sen te teette minulle'. Niinpä älkää yhtään epäilkö,
etteikö Herra täyttäisi pyyntöänne, jos se vain tarkoittaa joko Ju
ma�an kunni_a� tai lähimmäisen hyötyä. Mutta jos te pyytäisitte jo
takm omaksikm tarpeeksenne, hyödyksenne tai eduksenne, niin tä
mänkin Jumala oitis lähettää teille, kunhan se on teille todella tar
peen ja välttämätön. Herra rakastaa niitä, jotka Häntä rakastavat.
A�taahan armollinen Jumala lahjansa niillekin, jotka eivät käänny
Hanen puoleensa. Hänen auliutensa ilmenee kaikissa Hänen teois
saan. Kuitenkin yhtä varokaa, Jumalan ystävä: älkää pyytäkö Her
ralta sellaista, jota ette todella tarvitse. Uskonne tähden Vapahta
jaan Kristukseen ei Herra silloinkaan kiellä teiltä pyytämäänne,
sillä 'Hän ei vaihda vanhurskaitten toiveita syntisten arpaosaan'.
Hän toteuttaa palvelijansa tahdon tinkimättä, mutta vaatii tätä kui
tenkin tilille siitä, että Häntä on turhan tähden vaivattu ja pyydetty
sellaista, jota ilman olisi hyvin saattanut tulla toimeen.

Näin, ystäväiseni. Olen nyt puhunut teille ja teoissakin osoitta
nut k:ii�en sen, minkä Herra ja Jumalan Äiti ovat minun, syntisen
Serafimm kautta tahtoneet teille sanoa ja osoittaa. Menkää rau
hassa. Herra ja Jumalan Äiti ovat kanssanne nyt ja aina ja iankaik
kisesta iankaikkiseen! Amen. Menkää nyt rauhassa . . . L o p p u
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Piispa Aleksanterin kokoamia muruia 

Ryhytyessäsi taistelemaan �yn
nin painetta vastaan, mmsta, 
että yksinomaan omin voimin et 
pysty voittamaan vihollista. 
Käänny elämäsi Säätäjän puo
leen ja anna Hänen taistella i_!
sessäsi ja itsesi kanssa. Ota Ha
neltä vastaan tarpeelliset oh
jeet ja tottele Häntä, äläkä 
päästä Häntä näköpiiris!äsi, 
ettet lämmettyäsi taistelussa Jou
tuisi Hänestä sivuun. Kun äänesi 
- rukouksesi - saavuttaa Hä
net, Hän laskeutuu armollaan
sinuun ja täyttää sen tyhjyyden,
joka sinussa on. Kun on näin,
niin sinä voit väsymättä kestää
taistelun, sillä Hän taistelee puo
lestasi ja sinun kanssasi. Mutta
jos kadotat Hänet näkyvistäsi,
niin olet avuton ja menetät tais
telusi. Ollessasi yksin sinä tais
telun tiimellyksessä menetät sil
miesi tarkkuuden, järkesi pettää

. sinut, etkä erehtymättä pysty
eroittamaan, ketkä ovat cm::wi
ja ketkä vihollisen puolella.

* 

Miten runsas lähde aitoa iloa 
ja todellista lohdutusta onkaan 
ajatuksessa, että Enkelisi on 
lakkaamatta kanssasi. Tämä on
ni on aina ollut sinulla, et vain 
osannut käyttää sitä hyväksesi, 
koska et tiennyt sitä. Mutta nyt 
sinä sen tiedät. Käänny siis koko 
sydämestäsi hänen puoleensa, 
pidä häntä lakkaamatta ajatuk
sissasi, seurustele hänen kans-

saan sydämesi syvyyksissä, se�
rustele sillä tavoin, kuin tavalli
sesti seurustelet hyvän ystäväsi 
kanssa. 

(Sivulta 19) 
kumartua Hänen kunniansa val
taistuimen eteen. Taivaallinen 
Isäkin näkee silloin itkulaaksos
ta palaavan poikans': _ja k':tsa_h
taa häneen armolhsm s1lmm. 
Yhdessä koko taivaallisen per
hekuntansa kanssa Hän riemuit
see poikansa näkemisestä, Hän 
ilahduttaa häntä kasvojensa otol
lisella näkemisellä, antaa hänelle 
levon hänen vaivoistaan ja kil
voitteluistaan, lohduttaa häntä 
hänen itkussaan ja kyynelissään. 
Tämä mietiskely neuvoo meitä 
a iattelemaan ylhäällä olevia. ei
kä maallisia sekä uskossa kol0 ot
tam:1an sydämemme Juoa!:-n 
puoleen, jotta meidänkin osz0 k
semme tulisi tuo todellinen ilo 
Vapahtajamme Jeesuksen Kris
tuksen armosta. 
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