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42. Näet kuuron, joka ei tark
kaile puhetta eikä noudata käs
kyjä eikä kieltoja, koska ei niitä 
tajua. Käsitä, että samankaltai
nen on syntinen ironinen, jonka 
sielun korvat saatana on tukki
nut, jotta hän ei kuulisi Jumalan 
sanan ääntä. Hänellä on korvat, 
mutta ei korvia kuulla. R�u
miinsa korvilla hän kuulee, mut
ta on kuuro sielunsa korvista. 
Sanan ääni saavuttaa ruumiin 
kuulon, mutta ei kosketa sielun 
kuuloa. Ja niin hän on kuuron 
kaltainen, jolle sana jää vaille vai
kutusta. Sitä, minkä Jumalan sa
na hänelle ilmoittaa, hän ei kuun
tele ja kuuron lailla ei ota vaaria 
siitä, mitä se käskee tai kieltää. 
Sana, kehoitus, neuvo ovat hä
nelle samaa kuin kuurolle mu
siikki: ei hän siitä hyödy. Siksi 
Kristuskin, kuten evankeliumis-

MIETISKELYÄ 

sa on kerrottu, on sanonut: "J olr 
la on korvat kuulla, kuulkoo�' 
(Luuk. 8: 8). Jokaisella on kor:

vat, muttei kaikilla ole "korvicil 
kuulla". Tästä johtuu, etteivät 
kaikki, jotka kirkkoon kokoon;. 
tuvat hyödy, vaikka kuulevatkin 
Jumalan sanaa. Näin on sikst, 
ettei kaikilla ole "korvia kuu], 
la". Surkuteltava on ruumihn 
kuurous, mutta suuremman S\lf 
run aiheena on sielun kuurous, 
sillä sielu, joka ei kuule eikä 
kuuntele Jumalan ääntä, jol."{� 
tuu eksyksiin ja iankaikkiseen 
kadotukseen. Tämä kehoittakoon 
sinua rukoilemaan Kristusta, et:.. 
tä Hän avaisi sinulle sielusi kuu.r 
lon, niinkuin Hän kerran antoi 
kuuromykälle kuulon ja kirvoit,
ti kielen, soi hänelle "korvat 
kuulla" (Mar k. 7: 3,1.-.35) . 

Suom. A. K. ·., 



VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa) 

Aika kului ja oloni alkoi tuntua 
sietämättömän meluisalta ja viet
televältä. Vihdoin loppui kesäkin, 
ja niin päätin jättää rukoushuo
neen ja jatkaa matkaani kuten 
ennen. Tulin papin luo ja aloin 
puhua hänelle : "Te, isä, tunnette 
mielialani. Tarvits,en hiljaisuutta 
rukoushairjoitustani varten, mutta 
täällä on paljon selilaista, mikä 
panee ajatukseni harhailemaan 
ja on vahingollista. Olenhan täyt
tänyt teille antamani kulllliaisuu
den lupauksen ja asunut täällä 
kesän. Päästäkää minut nyt läh
temään ja siunatkaa yksinäinen 
vaellukseni." Pappi ei halunnut 
päästää minua menemään vaan 
alkoi suostutella:  "Mikä estää si
nua rukoilemasta täälläkin? Ei
hän sinu1la ole muuta työtä kuin 
istua rukoush uoneessa ja lei:päkin 
on taattu. Sen kuin rukoilet päi
vät ja yöt. Jatka efämisrtäsi tääl
lä, veliseni, Jumalan · keTa. Sinä 
olet taitava ja sinusta on hyötyä 
täl,lä paikalla. Sinä et turhia lör
pöttele kävijöitten kanssa, mutta 
Jumalan temppelihle tuotat tuloja 
ja keräyksen toimitat oikein. Se 
on otonisempaa Jumalan edessä 
kuin yksinäinen rukouksesi. Miksi 
rukoilla yksinäisyydessä, ihmis
tenhän kanssa rukoilemisesta on 1 

enemmän iloa. Ei Jumala luonut 
ihmistä sitä varten, että hän huo
lehtisi vain · itsestään, vaan että 
ihmiset auttais!vat toinen tois-
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taan, johtaisivat toisiaan pelastuk
seen, kukin kykyjensä mukaan. 
Katsohan pyhiä ihmisiä ja koko 
maailman opettajia, päivät ja yöt 
he uurastivat kirkon hyväksi ja 
myös saarnasivat kaikkialla ei
vätJkä istuneet yksinäis,yydessä 
eivätkä ihmisiä pakoi:Heet." 
"Kullekin ihmiselle, isäs:eni, JU1IDa
la antaa hänen oman lahjansa. 
On ollut paljon saarnaajia, mutta 
myös paljon erakkoja. Mihin ku
kin on tuntenut itsessään taipu
musta, sen mukaisesti hän on me
netellyt ja uskonut, että Jumala 
itse on osoittanut sen kautta hä
nelle tien pelastukseen. Ja miten 
te selitätte minulle sen, että 
moni pyhä ihminen oH luopunut 
piispan, luostarin esimiehen tai 
papin vi'rastaan ja paennut erä
maan yksinäisyyteen välttääkseen 
ihmisten taholta tulevia kiusauk
sia? Niinpä pyhä Isak ,Syyrialai
nen pakeni hiippakuntansa luota 
ja niin pyhittäjä Athanasi'OS At
hokselainen jätti suuren [uorstari
velje,stönsä. Näin he menettelivät 
nimenomaan siksi, että heidän 
olinpaikkansa tulivat heille ikiu
sauksien paikaksi ja että he to
della uskoivat Jeesuksen Kris
tuksen sanoihin: Mitä se hyödyt
tää ihmistä, vaikka hän voittaisi 
omakseen koko maailman, mutta 
saisi sielullensa vahingon? (Matt. 
16:26)" 

"Mutta hehän olivatkin py
hiä", sanoi pappi. "Jos pyhät 
pitivät varansa, etteivät vahin
goittaisi itseään ihmisten seuras
sa, niin mikä jää sitten vaivaisen 
syntisen tehtäväksi?" Vihdoin jä
tin hyvästit tälle hyvälle papille, 
ja hän saattoi rakkaudella minut 
matkaan. 

Kuljettuani kymmenkunta virs
taa pysähdyin yöksi kylään. Yö
paikassa näin toivottomasti sai
raan miehen ja esitin hänen lä
hellään olleille, että hän saisi 
osallistua Herran pyhästä Eh
toollisesta. Esitykseni hyväksyt
tiin ja aamulla lähetettiin nou
tamaan pappia seurakunnan kir
konkylästä. Jäin odottelemaan 
saadakseni tilaisuuden kumartaa 
pyhiä Lahjoja ja rukoillakseni 
tämän suuren sakramentin aika
na. Menin ulos ja istuuduttuani 
multapenkalle odottelin kohda
takseni papin. Äkkiä odottamat
ta pihan perältä juoksee luok
seni se neitonen, joka oli käynyt 
rukoilemassa rukoushuoneessa. 

"Miten sinä tänne jouduit?" 
kysyin. 

Meillä oli määrä tehdä naima
sopimus miriun naittamisekseni 
sille lahkolaiselle, mutta minä 
pakenin. Samassa hän - ku
martaen jalkoihini - alkoi pu
hua: "Ole :niin hyvä, ota minut 
mukaasi ja vie johonkin nais
luostariin, en tahdo mennä nai
misiin; tahdon elää luostarissa 
ja rukoilla Jeesuksen rukouk-

sella. Sinun sanaasi uskotaan ja 
minut otetaan vastaan". 

"Varjelkoon", sanoin, "minne 
mma lähtisin sinua kuljetta
maan? En täällä päin tunne yh
täkään naisluostaria ja kuinka 
mma sinun kanssasi lähtisin, 
kun sinulla ei ole passia? Sinua 
ei oteta mihinkään, eikä sinun 
ole mahdollista mihinkään pii
loutuakaan tänä aikana. Sinut 
löydetään kohta ja lähetetään 
vartioituna omaan asuinpaikkaa
si ja vieläpä r�gaistaan irtolai
suudesta. Parempi on, että me
net kotiisi ja rukoilet Jumalaa, 
mutta jos et tahdo mennä nai
misiin, niin voithan teeskennellä 
jotain vaivaisuutta. Sitä sano
taan pelastavaiseksi teeskente
lyksi, sitä ovat käyttäneet p. 
Klemensin äiti ja pyhittäjä Mari
na, joka etsi pelastusta mies
luostarissa, ja monet muut." 

Siinä istuessamme ja keskus
tellessamme näimme, että neljä 
miestä ajaa parivaljakolla tietä 
pitkin ja suoraan luoksemme. 
Sieppasivat tytön, istuttivat hä
net rattaille ja yhden miehen 
seurassa lähettivät pois, kun 
taas kolme heistä sitoi käteni 
ja alkoi ajaa siihen kylään, jos
sa olin kesällä asunut. Kaikkiin 
puolustuspuheisiini he vain huu
sivat: "Kyllä me sinulle, teko
pyhä, näytämme, miten tyttöjä 
viekotella". Illaksi he veivät 
minut kyläoikeuteen, panivat 
jalkarautoihin ja telkesivät van
kilaan aamuun saakka, siksi 
kunnes kokoontuivat tuomitse
maan. Saatuaan tietää, että olen 
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�LJESVIESTI 

Ortodoksisen Veljestön talvipäivät 
ovat tällä kertaa tammikuun 3-4 
päivinä Kuopiossa, jossa ne aloite
taan sunnuntaina klo 14 pidettäväl
lä rukoushetkellä Kuopion kirkossa. 
Veljestön vuosikokous pidetään sun
nuntaina klo 19.15 isä E·sipaimenen 
asunnossa. Päättäjäiset ovat maa
nantaina klo 16 seurakuntasalissa. 
Veljespäiviä vietetään nyt päätty
vän 20-vuotistoimikauden merkeis
sä. Pyydetään ystävällisesti ilmoit
tamaan osanotosta nti Paula Ho
meelle Musiikki- ja Paperikauppaan. 
Tervetuloa henkisesti virkistymään. 

0 h j e 1 m a on kokonaisuudessaan 
seuraa vanlaJnen: 

Sunnuntaina, tammikuun 3 päivänä 

Klo 10.00-12.00 liturgia Kuopion p. 
Nikolaoksen kirkos
sa. Kokoukseen saa
punut papisto voi 
osallistua liturgian 
palvelem;iseen. 

14.00-14.30 alkajaisrukoushetki 
ja kokouksen avaus 
kirkossa. 

14.30-15.30 Esipaimenen esite!. 
mä Rhodoksen kon
ferenssista. 

15.45-17.00 isä Leo Merraksen 
alustus ja keskus
telu sen johdosta. 

vankilassa, pappi tuli minua ter
vehtimään, toi illallista syödäk
seni, lohdutti minua ja sanoi tu
levansa puolustamaan minua ja 
sanomaan rippi-isänä etten ollut 
niitä miehiä, jollaiseksi minua 
luulivat. Istuttuaan luonani hän 
läksi. 

(jatkuu) 

Nämä tilaisuudet ovat seurakunta
salissa ja ovat vapaat kaikille seu
rakuntalaisille. 

Klo 17.00--18.00 Ehtoopalvelus kir
kossa. 

18.00--19.00 Ruokailu arkkipiis
pan luona. 

19.15-22.00 veljestön vuosiko
kous samassa pai
kassa. 

Maanantaina, tammikuun 4 päivänä 

Klo 7.30- 9.30 aamupalvelus ja li
turgia pappissemi
naarin kirkossa. 

9.30 aamukahvi pappis
seminaarissa. 

11.00-12.00 A. Houtsosen alus
tus "Isien henki ja 
traditio nykyaikaan 
sovellettuna", seu
rakuntasalissa. 

12.00-13.00 ruokailuaika, va-
paasti käytettävissä. 

13.00-14.00 käynti · ortodoksi
sessa museossa. 

14.00-16.00 Isä Aarin esitelmä 
sekä keskustelua 
veljestön jäsenten 
kesken seurakunta
salissa. 

16.00 veljespäivien päät
täjäiset. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

T o i m i t u s k u n t a: 

Arkkipiispa Paavali (vastaa

va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino 




