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43. Kuulet, kuinka saa kärsiä sy
dämettömän vihollisen vangitsema 
henkilö. Hänet on kahlittu rautoi
hin, hänen on pakko elää sillä ta
voin, kuin hänen vangitsijansa hy
väksi näkee, hän joutuu tekemään 
sitä, mitä sortaja vaatii, hän kär
sii pilkkaa, häväistystä, pahoinpite
lyä, sanalla sanoen - hänen elä
mänsä on katkera, jopa kuolemaa
kin kurjempi. Tuosta havaittavissa 
olevasta vankeudesta käännä aja
tuksesi näkymättömään vankeuteen. 
Miten katkerasti saakin kärsiä syn
tinen sielu, joka on joutunut tä
män maailman ruhtinaan, perkeleen 
valtaan. Sidottuaan sen maallisilla 
himoilla tämä purkaa siihen pa
han tahtonsa, hän pilkkaa sitä, hä
päisee sen, lyö haavoja haavojen 
viereen, kuljettaa hädästä hätään, 
paheesta toiseen. Katkera on ruu
miillinen vankeus, paljon katkeram_ 
pi sielun turmio. Sillä jos ruumiil
lisesti vangittu raataakin sortajan-

sa käskystä, niin hengessään hän 
on kuitenkin vapaa, koska henkeä 
ei kukaan voi vangita tai kahlita. 
Sitä paitsi kuolema lopultakin va
pauttaa tuosta ahdingosta. Mutta 
se, jonka sielu on vangittu, on or
jaakin kurjempi olento, vaikka hän 
olisikin ruumiillisesti vapaa. Hän 
on ikuisesti kahleissa, ellei pääse 
vapaaksi Kristuksen armosta. Tämä 
vankeus on sitäkin kurjempi, kun 
syntinen ei sitä edes havaitse, vaan 
kuvittelee olevansa vapaa, kuvitte
lee, ettei toimi kenenkään käskys
tä, vaikka todellisuudessa onkin 
paljon huonommassa asemassa kuin 
sellainen, jonka ruumis on rautoi
hin lyöty. Että näin todella on, 
kuulet sanoista, jotka Herra on 
lausunut juutalaisille. Juutalaiset 
sanoivat: "Me olemme Aabrahamin 
jälkeläisiä emmekä koskaan olleet 
kenenkään orjia. Kuinka Sinä sit
ten sanot: Te tulette vapaiksi?" 
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VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa) 

Myöhemmin illalla mm.1smies 
ajaessaan jonnekin sen kirkon
kylän kautta pysähtyi kylänvan
himman apulaisen luokse, ja 
myös hänelle kerrottiin tapahtu
neesta. Hän määräsi kutsutta
vaksi kokoon kyläkokouksen ja 
minut tuotavaksi käräjätupaan. 
Astuttuamme sisään jäimme sei
somaan ja odottamaan. Sitten 
tuli nimismies virkapuvussaan 
istuutui pöydän taakse virkalak
ki päässä ja huudahti: "Hoi, Epi
fan ei kaiketi tuo sinun tyttä
resi mitään kotoaan ollut vie
nyt?" "Ei mitään, isäseni". "Eikä 
hänen ole havaittu olleen mis
sään pahoissa tekemisissä tuon 
tolvanan kanssa?" ''Ei, hyvä her
ra." "Sitten me tämän asian rat
kaisemme ja päätämme näin: si
nä saat selvittää asiat tyttäresi 
kanssa, mutta tälle velikullalle 
me annamme huomenna opetuk
sen ja karkoitamme hänet sekä 
ankarasti kiellämme häntä tääl
lä enää koskaan näyttäytymäs
tä. Siinä kaikki!" Tämän sanot
tuaan nimismies nousi pöydän 
takaa ja meni omaan huonee
seensa nukkumaan, mutta minut 
pantiin taas tyrmään. Aikaisin 
aamulla tuli heitä kaksi - vou
ti ja kylänvanhimman apulainen 
- ruoskivat minut ja päästivät
sitten menemään, ja minä läksin
kiittäen Jumalaa siitä, että Hän
oli suonut minun kärsiä Hänen
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nimensä tähden. Se minua loh
dutti ja teki entistä palavam
maksi lakkaamattoman sydämen 
rukouksen. 

Kaikki nuo tapahtumat eivät 
olleet minua lainkaan loukan
neet, oli ihan kuin ne olisivat 
sattuneet jollekin toiselle ja mi
nä vain olisin ollut näkemässä; 
vieläpä sekin, että minua pies
tiin, oli voimien mukaista kes
tää; rukous, joka viihdytti sy
däntä, ei sallinut kiinnittää sii
hen huomiota. 

Kun olin kulkenut nelisen 
virstaa, kohtasin sen edellämai
nitun tytön äidin. Hän ajoi to
rilta ostoksineen. Huomattuaan 
minut hän kertoi minulle: "Sul
hasemme kieltäytyi; suuttui, 
näes, Akulkan päälle siitä, että 
tämä oli karannut hänen luo
taan". Sitten hän antoi minulle 
leipää sekä piirakan ja minä 
läksin edelleen. 

Sää oli kuiva enkä halunnut 
yöpyä kylässä vaan huomattuani 
metsässä kaksi aidoitettua heinä
kekoa asetuin yöksi niiden suo
jaan. Kun olin nukahtanut, näin 
unessa, että kuljen tietä pitkin 
ja luen Filokaliasta Antonios 
Suuren lukuja. Äkkiä saavut
taa minut vanhukseni ja sanoo: 
Et lue oikeasta kohdasta, luehan 
tuosta, ja viittasi Johannes Kar
patilaisen kirjoittamaan 35 lu
kuun, jossa on seuraavat sanat: 

"Joskus se, joka on opettanut, 
joutuu solvauksen alaiseksi ja 
kärsii koettelemuksia niitten ta
kia, jotka ovat saaneet hänen 
kauttaan hengellistä hyötyä". Ja 
vielä hän viittasi saman tekijän 
41. lukuun, jossa sanotaan: "Nii
tä, jotka kaikkein ahkerammin
turvautuvat rukoukseen, kiusa
taan pelottavilla ja julmilla kiu
sauksilla".

Sitten vanhus alkoi puhua: 
Ole reippaalla mielellä äläkä su
re. Muista, mitä apostoli sanoo: 
"Hän, joka teissä on, on suurempi 
kuin se, joka on maailmassa" (l 
Joh. 4: 4). Nyt sinä kokemuk
sesta tulit tietämään, ettei ih
miselle anneta sellaista kiusaus
ta, joka ylittää hänen kestoky
kynsä, vaan lähettäessään kiu
sauksen Jumala valmistaa myös 
pääsyn siitä (1 Kor. 10: 13). 
Luottamus tähän Jumalan apuun 
vahvisti ja ohjasi harrastukseen 
ja ahkeruuteen pyhiä rukoilijoi
ta, jotka eivät vain itse viettä
neet elämäänsä lakkaamattomas
sa rukouksessa, vaan rakkaudes
sa opettivat ja selittivät sitä 
muillekin tilaisuuden ja ajan tul
len. Tästä puhuu pyhä Grego
rios Tessalonikalainen näin: "Mei
dän tulee ei vain itsekunkin Ju
malan käskyn mukaisesti ru
koilla lakkamatta Kristuksen ni
meen, vaan opettaa ja selittää 
sitä toisillekin, yleensä kaikille: 
munkeille, maallikoille, viisaille., 
yksinkertaisille, aviomiehille, vai
moille ja lapsille, sekä herättää 
kaikissa harrastusta lakkaamat
tomaan rukoukseen". Samaan ta
paan puhuu myös pyhittäjä Kal-

listos Antilikudas sanoen ettei
vät järjen toiminta Herran ni
meen (se on: sisäinen rukous), 
ei intuitiivinen tietäminen eivät
kä keinot sielun ylentämiseksi 
Herran puoleen saa olla ainoas
taan omana tietona, vaan ne on 
kirjoitettava, merkittävä muis
tiin, julkaistava ja selitettävä 
rakkauden nimessä yhteisen 
edun vuoksi. Myös Jumalan sa
nassa tästä puhutaan: V eli vel
jen auttamana on kuin vahva 
kaupunki. Kuitenkin tällöin on 
kaikin tavoin vältettävä turha
maisuutta ja varottava, ettei ju
malallisen opin siemen tulisi 
kylvetyksi tuleen. 

Herättyäni unesta tunsin sydä� 
messäni suurta iloa ja sielussa
ni vahvistusta ja läksin jatka
maan matkaani. 

Tämän jälkeen, kun oli kulu
nut pitkä aika, sattui vielä yksi 
tapaus; taidan kertoa senkin. 

Kerran, tarkalleen sanoen 24. 
päivänä maaliskuuta, tunsin vas
tustamatonta halua seuraavana 
eli 'Neitsyt Marian ilmestyksen 
päivänä käydä Herran pyhällä 
Ehtoollisella. Tiedusteltuani, oli
ko kirkko kaukana, vastattiin, 
että se oli 30 virstan päässä. 
Niinpä minä sitten kuljinkin lop
pupäivän ja koko yön ehtiäkseni 
aamupalvelukseen. Sää oli mitä 
kehnoin, satoi milloin lunta 
milloin vettä, ja sen ohessa oli 
kova tuuli ja kylmyys. Matkalla 
oli kuljettava erään pienen pu
ron ylitse. Juuri kun olin ehtinyt 
sen puoliväliin, jää petti jalko
jeni alta ja minä vajosin veteen 

23 



vyötäröäni myöten. Sillä tavoin 
märkänä tulin aamupalveluk
seen; seisoin sen ja liturgian, 
jonka aikana Herra teki minut 
otolliseksi osallistumaan pyhästä 
Ehtoollisesta. 

Voidakseni viettää sen päivän 
rauhassa, häiriintymättömässä 
hengellisessä ilossa pyysin kirk
kovahdilta luvan saada olla vah
tituvassa seuraavaan päivään as
ti. Koko tuon päivän olin sano
mattomassa ilossa ja sydämen 
riemussa; loikoilin makuulavit
salla tuossa lämmittämättömässä 
vahtituvassa aivan kuin olisin 
levännyt Aabraha:min helmassa: 
rukous näet vaikutti voimak
kaasti. Rakkaus Jeesusta Kris
tusta ja Jumalan Äitiä kohtaan 
suloisena aaltoiluna liikkui sy
dämessäni aivan kuin vajottaen 
sieluni lohduttavaan hurmioon. 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

(Jatkoa etusivulta) 

Jeesus vastasi heille: "Totisesti, to

tisesti minä sanon teille: jokainen, 

joka tekee syntiä on synnin orja" 
(Joh. 8: 33-34). Näin mietiskellen 

on sinun, rakkaani, syytä tutkis

tella, etkö työskentele tuon iljettä

vän hirmuhaltijan laskuun hänen 

tahtonsa mukaan, toisin sanoin -

etkö harrasta rahanhimoa, oman

voiton pyyntöä, hekumallisuutta, 

etkö antaudu saastaisuuteen, ylpey. 

teen, vihaan ynnä muihin senkal

taisiin tekoihin? Ja kun huomaat, 

että jokin näistä on vanginnut 

sydämesi, niin huokaile Kristuk

sen, Jumalan Pojan puoleen, sillä 

yksin Hän päästää vankeudesta ja 
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Yötä vasten tunsin äkkiä kovaa 
särkyä jaloissani, ja silloin muis
tin, että ne ovat märät. Välittä
mättä siitä aloin ahkerammin 
tarkkailla sydäntä rukoillen, en
kä tuntenut enää kipua. Aamul
la tahdoin nousta, mutta huoma
sin, etten kyennyt edes liikut
tamaan jalkojani; ne olivat puu
tuneet kokonaan ja tulleet täy
sin voimattomiksi. Vartija töin 
tuskin sai minut raahatuksi la
vitsalta. Siinä mma istuinkin 
sitten kaksi päivää liikahtamat
ta. Kolmantena päivänä vartija 
alkoi häätää minua vahtituvasta 
sanoen: "Jos sinä kuolet tähän, 
mene sitten sinun takiasi vaivaa 
näkemään". Juuri ja juuri pys
tyin ryömimään pois käsieni va
rassa ja kävin pitkäkseni kirkon 
rapuille. 

Jatkuu 

lahjoittaa vapauden. Rukoile Hän

tä kuten rukoili psalminveisaaja: 

"Herra, käännä meidän kohtalom

me, niinkuin sadepurot etelämaas

sa" (Ps. 126 4). "Jos Poika tekee 

teidät vapaiksi, niin te tulette to

dellisesti vapaiksi" (Joh. 8: 36). 

Suom. A.K. 
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