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Egyptiläinen erakko Abba Jesajas, IV vs. 

HILJAISUUTTA TAVOITTELEVIEN 

El PIDÄ OLLA UTELIAS EIKA TUHLATA 

AIKAANSA HYÖDYTTÖMIIN TOIMIIN 

Kirjoitusten utelias tutkiminen johtaa eripuraisuuteen ja 

riitoihin, mutta omien syntien murehtimisen kautta saavu

tetaan rauha ja levollisuus. Se, joka puhdistamatta it-

seään himoista pohtii, miksi se tai tuo asia on 

Raamatussa, tyydyttää uteliaisuutensa kiihkoa. 

esitetty 

ii.lä kur-

kota korkeisiin niin kauan kuin vielä anot apua synneistä 

pääsemiseen. Jumalan lahjat tulevat itsestään, kun vas

taanottaja osoittautuu puhtaaksi, saastattomaksi. Omaan 

järkeensä pohjautuva ja omaa tahtoansa seuraava kasvattaa 

itsessään vihamielisyyttä toisia kohtaan, eikä hänessäole 

sydämen mu!hemieltä synnyttävää henkeä. Ei tunne Jumalan 

kunnia eikä Hänen aarteitaan se, joka lukiessaan Raamatun 

sanoja tulkitsee ne oman järkensä mukaan ja itsepintai

sesti väittää, että ne on käsitettävä juuri sillä tavoin, 
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kuin hän ne ymmärtää. Mutta se, joka tutkiessaan niitä 

sanoo:"En tiedä, näinkö tämä on, olenhan ainoastaan ihmi

nen", ja joka osoittaa kunnian Jumalalle, hänessä elää Ju

malan kirkkaus. Varjele suutasi, että lähimmäistäsi kun

nioittaisit. Totuta kielesi lausumaan Jumalan sanoja, 

niin valhe pakenee sinua. Valheen kohteeksi joutuu se, 

joka rakastaa ihmisten osoittamaa kunniaa, mutta joka tor

juu sen nöyryyden kilvellä, hänen sydämessään enenee voi

massaan Jumalan pelko. Jos joku sinun läsnä ollessasi 

moittii tai parjaa lähimmäistään tai osoittaa vihamieli

syyttä häntä kohtaan, älä kallista korvaasi sille äläkä 

hyväksy sitä, jottei sinua kohtaisi se, mitä et tahdo. 

Yksinkertaisuus ja nöyrä ajatus itsestäsi puhdistavat sy

dämen pahasta. Se, joka kohtelee veljeään kierosti, ei 

voi välttää sydämen surua. Turhaan rukoilee se, joka sy

dämessään mielii toista kuin minkä vilpillisellä kielel

lään ilmaisee. Älä seurustele sellaisten ihmisten kanssa 

ettet saisi tartuntaa heidän myrkystään, vaan seurustele 

ystävällisten, pyhien miesten kanssa, niin tulet osalli-

seksi heidän hyveestään ja puhtaudestaan. Älä haudo �sy-

dämessäsi vihaa ketään vastaan, muuten ponnistuksesi va

luvat tyhjään ja koet rauhattomuutta. Olkoon sydämesi 

kaikkia kohtaa puhdas ja hyväntahtoinen, niin saavutat Ju

malan rauhan. Kun skorpioni pistää ihmistä, niin myrkky 

kiertää koko ruumiissa ja vahingoittaa sydämen. Niin myös 

sydämessä lähimmäistä kohtaan kannettu viha haavoittaa 

sielua ja myrkyttää sen, joka on saanut tartunnan. Niinpä 

sen,joka toivoo, etteivät hänen työnsä popnistukset olisi 

turhia, pitää nopeasti karkoittaa luotaan tämä skorpioni 

-- vilpillisyys ja vihamielisyys. Varjelkoon meitä tästä 

tartunnasta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeus. 

Hänelle olkoon kunnia ja kiitos iankaikkisesta iankaikki

seen. Amen. 

pyhä Efraim Syyrialainen (+ 373) 

IHMISEN TAHDON VAPAUDESTA 

Katso, vapaa tahto on käden kaltainen, joka voi ojentua 

kaikenkaltaisiin hedelmiin: se saattaa poimia niin elämän 

kuin kuolemankin kasvit. 

Katso Hyväntekijääi Hän voi vaivatta pakotta meitä ole

maan kauniita, mutta silti Hän kaikin tavoin näkee vaivaa 

että me tulisimme kauniiksi omasta tahdostamme, että muo

dostaisimme kauneutemme vapaasti keräämistämme väreistä. 

Jos Hän itse koristaisi meidät, olisimme vain kuten kuva, 

jonka joku toinen on värittänyt ja koristanut. 

Herra on antanut ihmiselle vapauden, jotta tämä pyrkisi 

Hänen kaltaisekseen ja tahtonsa ponnistuksella saisi sen, 

mikä Jumalalla luonnostaan on. Kuitenkin Jumala täydel

lisyydestään huolimatta on vapaaehtoisesti elänyt ihmis

ten keskuudessa. 

Jos laki näyttää käyttävänsä pakkoa, sen noudattaminen 

riippuu kuitenkin vapaasta tahdostamme. Se ei ole vält

tämättömyyttä. 

Luonto opettaa meille kaikkea. Jokainen oppii niin pal

jon kuin on mahdollista hänen pyrkimystensä rajoissa. Ken 

ei opi, sitä pidetään oppimattomana. On selvä, että sen, 

joka ei alistu itse kaikkien Opettajalle, oikeutetusti sa

notaan olevan eksyksissä omasta vapaasta tahdostaan. 

Ihminen voi omin voimin saada hyvin vähän aikaan. Omasta 

tahdostaa toimiva voi tavoittaa suuria, hänen tahtonsa ta

voi te on korkealla, mutta todelliset aikaansaannokset pie

niä. 

Palkitsija maksaa vähän hyvitystä suoritetuista ponnis

tuksista. Mutta määrättömästi Hän antaa lahjoja hyvit

tääkseen tahtoamme. 
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VELJESVIESTI 

Kuten Veljestön jäsenille on erikseen tiedotettu, kokoonnutaan 
Veljestön nimissä Valamon Luostariin luostarin talvikirkon 
vihkimisjuhlan yhteydessä 10-11.9.1977. Kokoontuminen luosta
rin päiväohjelman mukaiseen rukouspalvelukseen klo 11.30. Vie
rasmajasta on varattu 20 paikkaa Veljestön jäsenille, ja il
moittautumiset tehdään suoraan Valamon luostariin, puh. 97262/ 
Juurikkasalmi 742 syyskuun 5. päivään mennessä. Kirkon vihki
miseen osallistumisen lisäksi on ohjelmassa lauantai - iltapäi
vällä Arkkipiispa Paavalin, isä Erkki Piiroisen ja isa Leo 
Merraksen sekä mahdollisesti isä Aleksanteri Kasangon alustus
puheenvuorot keskusteluineen. Tapaamisiin Valamossa! 

Vaaka on esillä. Punnitkaamme siinä mielemme. 

kaamme kaikki oma tahtomme ja verratkaamme sitä 

Punnit

sinun 

tahtoosi. Jos meidän tahtomme osoittautuu paljon kevy-

emmäksi kuin sinun tahtosi, niin myötätunnollasi 

sen painoa täyteen määrään asti. 

lisää 

Katso ihmistä, joka ei halua käyttää tervettä kättään.On

han hölmö se veli, joka ojentaa oman kätensä, jotta toi

nen voisi sen avulla syödä ja juoda. Vielä vähemmän me-

nettelee tällä tavalla Jumala, joka on suonut ihmiselle 

vapauden. Joka tahtoo väkisin tulla ohjatuksi, ei ansait

se armoa. Se, joka syystä tulee kuritetuksi, on sen huo

noudellaan saanut aikaan. 

Vanhurskas Jumala ei tahtonut antaa seppelettä Aadamille

ilmaiseksi, joskin Hän soi hänelle paratiisin autuuden il-

man, että tämän on tarvinnut nähdä siitä mitään vaivaa.

Jumala tiesi, että mikäli Aadam olisi halunnut, hän olisi

voinut voittaa kiusauksen. Vanhurskaan Jumalan tahto oli

Aadamin korotus. 
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