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47. Sinä näet oikealta tieltä
eksyneen harhailevan ja etsivän 
opastajaa, joka voisi ohjata hä
net takaisin tielle ja saattaa pe
rille. Näinhän tapahtuu usein 
maailmassa eläville. Tämä muis,
tuttakoon sinua siitä, että myös
kin me kaikki, jotka pahan hen
gen yllyttäminä emme totelleet 
Jumalaa, olemme joutuneet ek
syksiin ja harhailemme autioilla 
mailla, kaukana siitä kodista, 
taivaasta, johon Jumala oli mei
dät luonut. Sanoohan profeetta: 
"Me vaelsimme kaikki ··eksyksis
sä niinkuin lampaat, kukin meis
tä poikkesi omalle tielleen" ( J es. 
53: 6). Ja Daavid rukoili: "Minä 
olen eksyksissä kuin kadonnut 
lammas, etsi palvelijasi" (Ps. 
119: 176). Harhautuneina emme 

löydä kotiin, ja niin on meillä 
tässä vakavassa tilanteessa tär
keä tehtävä, joka "yksin on tar
peen" (Lk. 10: 41): on turvau
duttava taitavaan johtajaan. 
Evankeliumi osoittaa meille täl
laiseksi eteväksi ja viisaaksi op
paaksi Jeesuksen, Jumalan Po• 
jan, josta Isä taivaista todisti: 
"Tämä on minun rakas Poikani, 
johon nuna olen mielistynyt, 
kuulkaa Häntä'' (Matt. 17: 5). 
Toisin sanoin: "Olen lähettänyt 
Hänet teille opettajaksi, kasvat
tajaksi, johtajaksi. Jos tahdotte 
päästä luokseni ja löytää kadot
tamanne taivaan valtakunnan, 
niin kuunnelkaa Häntä. Mitä 
Hän opettaa, se tehkää." Itses
täänkin Herra sanoo: "Minä olen 
tie ja totuus ja elämä; ei ku-



VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

KOLMAS KERTOMUS 

Juuri ennen lähtöäni Irkuts
kista menin hengellisen isäni luo, 
jonka kanssa olen tarinoinut, ja 
sanoin hänelle: "Olen nyt läh
dössä Jerusalemiin ja tulin jät
tämään jäähyväiset sekä kiittä
maan teitä minulle, ansaitse
mattomalle vaeltajalle osoitta
mastanne kristillisestä rakkau
desta". "Jumala siunatkoon 
matkasi", hän sanoi, "mutta mik
si et ole kertonut minulle, kuka 

kaan tule Isän tykö muutoin 
kuin minun kauttani" (Joh. 14: 
6). Rakas kristitty. Ethän tieten
kään tahdo harhailla eksyksissä 
ja olla perkeleen ikuisena vanki
na, vaan haluat päästä jälleen 
Jumalan luo ja saavuttaa ian- . 
kaikkisen elämän, johon olemme 
kutsutut ja kasteen peson kaut
ta synnytetyt. Jättäytykäämme 
siis hänen huomaansa, pysy
käämme Hänessä uskoen ja ra
kastaeQ., kuunnelkaamme Hänen 
pyhää ja totuudellista opetus
tansa, astukaamme Hänen jäl
kiänsä, seuratkaamme Hänen 
puhtaan ja synnittömän elämän
sä esimerkkiä. Hänen nöyryyten
sä tehköön mitättömäksi mei
dän ylpeytemme, Hänen kärsi
vällisyytensä hillitköön suuttu
muksemme, hänen sävyisyytensä 
karkc;>ittakoon pahuutemme ja 
kostonhalumme, hänen köyhyy
tensä kääntäköön meidät pois ra-
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ja mistä sinä olet? Paljon kuu
lin jo matkoistasi, ja olisi mie
lenkiintoista saada tietää myös 
syntyperästäsi ja kuulla elämäs
täsi, ennen kuin vaelluksesi aloi
tit". "Hyvä", sanoin, "mielellä
ni kerron siitä. Se ei ole pitkä 
tarina". 

Olen syntynyt maaseudulla 
Orlovin läänissä. Isän ja · äidin 
kuoleman jälkeen meitä jäi kak
si, vanhempi veljeni ja minä. Ve-

hanhimosta, ahneudesta, riistä
mishalusta, hänen rakkautensa 
kukistakoon meidän kateutemme 
ja vihamme, hänen pyhyytensä 
opettakoon meitä huolehtimaan 
sielumme ja ruumiimme puhtau
desta. Koko hänen pyhä ja ju
malallinen elämänsä olkoon meil
le esikuvana vanhalta Aatamilta 
perinnöksi saamiemme pahojen 
taipumusten parantamiseksi. 
Tällä tavoin Hän on meille tie, 
totuus ja elämä. Häntä näin seu
raten emme eksy oikealta suun
nalta, vaan saavutamme kaiva
tun kotiseudun, taivaallise:!l Isän 
kodin, jossa on "monta asuinsi
jaa" (Joh. 14: 2). Tämä tie, ra
kas kristitty, on vähäpätöinen ja 
alhainen tie, mutta heidät, jotka 
sitä kulkevat, se johtaa ylös tai
vaaseen. Kulje sitä tietä, jos 
tahdot päästä . kotiin. Silloin et 
eksy helvetin kuiluihin. 

Suom. A.K. 

Ii oli silloin Kymmenvuotias ja 
minä kolmannella vuodella. 
Niinpä isoisä otti meidät hoi
toonsa. Hän oli varakas ja rehel
linen vanhus. Hän piti valtatien 
varrella majataloa, ja koska hän 
oli sangen ystävällinen mi:es, 
niin hänen luonaan majaili pal
jon virkamiehiä. Elimme siis hä
nen luonaan. Veljeni oli vilkas 
ja juoksenteli paljon kylän ku
jilla, minä taas pysyttelin iso
isän luona. Pyhinä me kävimme 
hänen kanssaan kirkossa ja ko
tona hän usein luki raamattua, 
juuri tätä samaa raamattua, joka 
nyt on minulla. Varttuessaan 
veljeni joutui pahoille teille ja 
alkoi juoda. Olin seitsenvuotias, 
kun kernan maatessani veljen 
kanssa uunilla hän tyrkkäsi mi
nut sieltä alas, jolloin vasen kä
teni vioittui. Siitä lähtien minä 
en voi sillä tehdä mitään. Se kui
vettui kokonaan. Isoisä näh
tyään, ettei minusta ole maatöi
hin, alkoi opettaa minulle luku
taitoa, ja koska meillä ei oll.ut 
aapiskirjaa, hän käytti oppikir
jana tätä raamattua. Osoitteen 
kirjaimia hän kehoitti minua 
painamaan ne mieleeni ja som
mittelemaan niistä sanoja. Tois
taessani hänen perässään sanoja 
en huomannutkaan, kuinka ai
kaa myöten opin lukemaan. Ja 
kun sitten isoisä alkoi huonosti
nähdä, hän usein kehoitti minua 
lukemaan riaamattua kuunnellen
ja aikaisten tekemäni virheet.
Hyvin usein meillä majaili kun
nankirjuri, joka osasi erinomai
sesti kirjoittaa. Mielenkiinnolla 
minä seurasin hänen kirjoit-

teluaan. Hänen esimerkkiään 
seuraten aloin itsekin piirrellä 
sanoja. Kirjuri ohjaili minua sii
nä. Hän antoi minulle myös pa
paria ja mustetta sekä teroitti 
minulle kynät. Niin opin kirjoit
tamaankin. Isoisä oli iloinen täs
tä ja neuvoi minua seuraavaan 
tapaan: "Katso, Jumala on avan
nut sinulle kirjoitustaidon aar
teet. Sinusta tulee kunnon ihmi
nen ja se:n vuoksi kiitä Herraa 
ja rukoile ahkerasti". Niinpä me 
kävimmekin kirkossa kaikissa 
jumalanpalveluksissa ja usein 
rukoilimme kotonakin yhdessä, 
Sain lukea psalmia "Jumala, ole 
minulle armollinen", isovanhem
pien seistessä polvillaan ja ku
martaessa maahan asti. Kurt 
täytin seitsemäntoista vuotta, 
kuoli isoäiti, ja isoisä alkoi sil
loin jutella minulle näh1: "Nyt 
ei meillä ole emäntää talossa. 
Kuinka tulemme toimeen ilman 
naisen apua? Veljesi joutui har
hateille. Etkö sinä menisi nai
misiin?" Minä estelin viitaten 
ruumiilliseen vajavaisuuteeni, 
mutta isoisä pysyi päätökses
sään. Kun hän löysi vakavan ja 
hyvän kaksikymmenvuotiaan ty
tön, hän naitti minut. Kului vuo
sia. Isoisä sairastui vakavasti. 
Tuntien kuoleman olevan lähellä 
hän kutsui minut luokseen ja 
hvvästellessään minua sanoi: 
"Jätän sinulle talon kaikkinensa 
perinnöksi. Elä omantunnon mu
kaisesti äläkä petä ketään. Ru
koile Jumalaa, sillä kaikki riip
puu Hänestä. Älä luota kehen
kään muuhun kuin Jumalaan. 
Käy kirkossa, lue raamattua ja 
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P.KILVOITTELIJA MARKUS

ELÄMÄ KRISTUKSESSA 

Elämä Kristuksessa alkaa täs
sä maailmassa ja sen perusta 
lasketaan tässä ajassa, mutta se 
täyttyy tulevassa el'ämässä -
"sinä päivänä". Ellemme maalli
sen elämämme aikana hanki sel
laisia vaikutteita ja elämyksiä, 
jotka tulevassa tulevat olemaan 
meille hyödyksi, emme myös
kään tule nauttimaan taivaalli
sesta hyvästä, vaan jäämme kuo
lemaan, turmioon. Voidaksemme 
nähdä valon runsauden tarvit
semme silmät, ja nauttiaksemme 
tuoksusta meillä tulee olla ha
juaisti. Päästäksemme Hänen 
luoksensa meidän tulee olla Hä
nen ystäviään, meillä tulee olla 
"korvat kuullaksemme". 

"Sinä päivänä" on myöhäistä 
solmia tuttavuutta, tai avata 
korvansa, tai ruveta valmistele
maan hääpukua. Maallinen el'ä
mä on annettu tätä v•almistelua 

muistele esirukouksissasi meitä 
mummon kanssa. Tässä on sinul
le myös rahaa tuhat ruplaa. 
Säästä, älä tuhlaa, mutta älä ole 
myöskään kitsas, vaan anna köy
hille ja kirkolle." Isoisä kuoli, ja 
minä hautasin hänet. Veljeni tuli 
kateelliseksi, kun talo ja tila oli 
annettu yksin minulle. Hän al
koi vihata minua, ja sielunvihol
linen sai hänet siinä määrin val
toihinsa, että hän jopa aikoi tap
paa minut. 

Ja t k u u  

varten. Hänellä, joka jättäessään 
maaillisen elämänsä ei ole täällä 
ehtinyt valmistautua ikuisuutta 
varten, hänellä ei tule olemaan 
mitään osuutta siihen elämään, 
mikä kestää ikuisuuden. Aino
astaan sakramenttien vaikutuk
sesta kehittyvät ne elimet, joil
la tajutaan hengellinen elämä, 
ja joiden avulla me "'sinä päi
vänä" saatamme astua Kristuk
sen täydelliseen valoon. Sakra
mentit taas jaetaan Kirkossa, 
joka on Kristuksen ruumis. Kir
kon ulkopuolella sakramentteja 
ei ole. 

T.C.

VELJESVIESTI 

Veljestön talvikokous juma
lanpalveluksineen ja moni
ne luentoineen pidettiin tam
mikuun 8-9 pnä Lahdessa. 
Esityksiä oli seuraamassa lu
kuisa joukko seurakuntalaisia. 
Seuraava talvikokous on ensi 
tu.mmikuussa Hämeenlinnassa. 
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