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49. Sinä näet tai kuulet, että
kunniallinen ja uskollinen vaimo 
ei rakasta ketään muuta kuin 
puolisoaan, yrittämättä olla ke
nellekään muulle mieliksi. Tuos
ta maallisesta avioliitosta käännä 
nyt ajatuksesi hengelliseen liit
toon, jossa kristityt uskossaan 
ovat yhdistetyt taivaalliseen Yl
kään, Kristukseen. Tästä pyhä 
Paavali puhui Korinton uskovil
le näin: "Minähän olen kihlan
nut teidät miehelle, yhdelle ai
noalle, asettaakseni Kristuksen 
eteen puhtaan neitsyen" (2 Kor. 
11:2). Ajattele, kuinka kristitty
jen tulee vaalia tätä rakkauttaan 
ainoata taivaallista Ylkää koh
taan! Kuinka heidän tulee, mi
käli haluavat pysyä uskollisina 
Hänelle, paeta epäpuhdasta maa
ilman rakastamista ja liittyä vain 
Kristukseen, sekä olla pitämättä 

mistään muusta kuin Hänestä tai 
niistä, joita on rakastettava Hä
nen vuoksensa. Kunnianhimo, 
vallanhimo, lihanhimo, rahanhi
mo sekä kaikki muut tämän 
maailman himot ovat kuin avion
ri�kojavaimo, johon sielussaan 
yhtyy kristitty, joka unohtaen 
kuolemattoman Yljän, Kristuk
sen, tavoittelee kunniaa ja mai
netta, hopeata tai kultaa, nautin
toja tai muita haluja, ja tällä ta
voin luovuttaa sielunsa maail
man, ikäänkuin pahamaineisen 
naisen rakkaudelle. Kuinka ras
kaasti rikkovatkaan ne kristityt, 
jotka lupauksiaan muistamatta 
eivät pysy loppuun asti uskolli
sina Kristukselle, joka on heitä 
rakastanut ja uhrautunut heidän 
puolestaan. Omaksi äärettömäk
si turmiokseen he näin syystään 
menettävät kaikki ne henkiset 



VAELTAJAN KERTOMUKSIA�J 

N e l j ä s  k e r t o m u s

Mutta minun onnenani on 
olla Jumalaa lähellä, minä pa
nen turvani Herraan, Herraan. 

Ps. 73:28 

Totta sanoo venäläinen sanan
lasku: Ihminen päättää, Jumala 
säätää. Tulin vielä kerran hen
gellisen isäni luo ja puhuin hä
nelle: "Luulin, että tänä päivänä 
tulen olemaan jo matkalla kohti 
Jerusalemin pyhää kaupunkia, 
mutta kävi toisin. Aivan odotta
maton tapaus pidätti minut jää
mään tänne vielä kolmeksi päi
väksi. En voinut olla tulematta 
luoksenne kertomaan tästä saa
dakseni teiltä neuvon päätökseni 
suhteen asiassa, joka näin ar
vaamatta tapahtui minulle. Jä
tettyäni kaikille hyvästi läksin 
Jumalan turvin matkaan, mutta 
juuri kun olin jo pääsemässä 
ulos kaupungista, näin kylän vii
meisen talon kohdalla miehen, 
jonka aikaisemmin tunsin sa
manlaiseksi vaeltajaksi, kuin it
sekin olen, ja jota en nyt ole ta
vannut kolmeen vuoteen. Ter
vehdittyään hän kysyi, mihin 
olin menossa. Vastasin haluava
ni Jumalan avulla päästä käy
maan vanhassa Jerusalemissa. 
"Luojan kiitos", tarttui hän heti 
asiaan, "täältä saat hyvän mat
katoverinkin". "Herra varjel-

10 

koon sinua ja häntä", sanoin, 
"tiedäthän, että tapoihini ei kuu
lu kulkea tovereitten kanssa, 
vaan että olen tottunut vaelta
maan aina yksin." "Kuulehan 
nyt, tiedän, että tämä matkato
veri tulee olemaan sinulle mie
luinen, kummankin teidän tulee 
yhdessä hyvä olla. Katsos, talos
sa, johon olen pestautunut töi
hin, on vanha isäntä, ja hän on 
myöskin aikeissa lupauksen teh
neenä käydä Jerusalemissa. Tu
let viihtymään hänen kanssaan. 
Hän on täkäläisiä porvareita, 
kelpo ukko, ja lisäksi umpikuu
ro. Vaikka miten kovasti huu
taisit, ei hän mitään kuule. Jos 
tahdot häneltä jotakin kysyä, si
nun täytyy se kirjoittaa paperil
le, jolloin hän vastaa. Hän ei tu
le ikävystyttämään sinua mat
kalla eikä keskustelemaan kans
sasi. Kotonaankin on hän enim
mäkseen vaiti. Mutta hänelle tu
lee olemaan sinusta hyötyä. Hä
nen poikansa on luvannut antaa 
hänelle hevosen ja kärryt Odes
saan saakka. Nämä hän saa siel
lä· myydä. Vaikka vanhus aikoo
kin kulkea jalan, niin matki:ita
varoitansa ja eräitten Herran 
haudalle menevien lahjalähetvs
ten kuljettamista v:irten hevo
nen tulee mukaan. Sinäkin voit 
panna laukkusi siihen. Ajattele 

nyt, mitenkä vanha ja kuuro uk
ko voidaan laskea menemään 
yksin hevosen kanssa niin pit
källe matkalle! Kovasti haettiin 
saattajaa, mutta kaikki pyytä
vät liian suurta palkkaa, ja on
han uskallettua päästää hänet 
menemään tuntemattoman ihmi
sen kanssa, sillä hänellähän tulee 
olemaan mukanaan rahaa ja ta
varoita. Suostu, veliseni! Kaikki 
tulee olemaan todella hyvin, tee 
päätöksesi Jumalan kunniaksi ja 
lähimmäisrakkauden vuoksi. Mi
nä puhun puolestani isäntäväelle 
ja he tulevat olemaan hyvin iloi
sia tästä. He ovat hyviä ihmisiä 
ja pitävät minusta paljon. Olen 
ollut heidän palveluksessaan jo 
kaksi vuotta." Kun olimme näin 
keskustelleet talon portilla, vei 
hän minut isäntänsä luo ja kun 
näin, että perhe vaikutti luotet
tavalta, suostuin heidän ehdo
tukseensa. Niinpä päätimme läh
teä matkaan joulupyhien kol
mantena päivänä oltuamme en
sin mukana liturgiapalvelukses
sa. Tällaisia odottamattomia ta
pauksia saattaa tulla elämän 
tiellä. Jumalan pyhä kaitselmus 
ohjaa tekojamme ja aikeitamme, 
kuten on kirjoitettu: Jumala on 
se, joka teissä vaikuttaa sekä 
tahtomisen että tekemisen (Fi
lipo. 2:13) ." Kuultuaan kerto
mukseni hengellinen isäni sanoi: 

"Sydämestäni iloitsen, rakkahin 
veljeni, että Herra näin soi mi
nulle tilaisuuden nähdä sinut 
taas lyhyen ajan jälkeen. Ja kos
ka olet nyt vapaa, niin mielellä
ni pidän sinut luonani kauem-

min. Sinä kerrot nyt minulle 
ennemmän niistä opettavaisista 
kohtauksista, joita sinulla pitkän 
vaelluksesi aikana on ollut. Olen 
entisetkin kertomuksesi mielen
kiinnolla ja tarkkaavaisesti 
kuunnellut". "Teen sen mielel
läni", sanoin ja aloin kertoa. 

Jatkuu 

Sivulta 9. 

hyvyydet, joista kasteessa ovat 
tulleet osallisiksi. Suotta eivät 
pyhät apostolit varoittaneet mei
tä maailman rakastamisesta. "Äl
kää rakastako maailmaa älkääkä 
sitä, mikä maailmassa on" (1 
Joh. 2:15), sanoo pyhä Johannes. 
Ja pyhä Jaakob kirjoitti: "Maa
ilman ystävyys on vihollisuutta 
Jumalaa vastaan. Joka siis tah
too olla maailman ystävä, siitä 
tulee Jumalan vihollinen" ( J aak. 
4:4). Niin vaarallinen on tuo 
maailman rakastaminen, että sii
hen antautunut tulee Jumalan 
viholliseksi. Kuinka kauhea on
kaan tämä ajatus, vaikkei sokea 
ihminen sitä huomaakaan! 

Suom. A.K. 

Sivulta 12. 

heidät valittuun laumaansa, että 
hekin meidän kanssamme edes
kantaisivat kunniaa Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen jalolle nimel
le". Tämän jälkeen kehoitetaan 
katekumeneja poistumaan ju
malanpalveluksesta. 

Jatkuu 
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Ortodoksinen jumalanpalvelus 

EKTENIAT EVANKELIUMIN LUKEMISEN JÄLKEEN 
"Lausukaamme kaikki täydes

tä sydämestämme ja täydellä 
ymmärryksellämme, lausukaam
me", nam kehoittaa diakoni 
evankeliumin lukemisen jälkeen 
solealla kuninkaan ovien edessä 
seisten kirkkokansaa yhtymään 
hartaaseen rukoukseen, anomaan 
armoa kirkolliselle ja maalliselle 
esivallalle, papistolle, seurakun
nan palvelijoille, kirkon rakenta
ji'lle ja lahjoittajille, seurakun
nan pur1ssa ahertaville, koko 
kirkkokansalle ja kaikille seura
kunnan jäsenille. "Me rukoilem
me Sinua, kuule ja armahda!" 
Ja kansa liittää näihin anomuk
siin toistuvasti oman rukoushuu
tonsa: "Herra, armahda!" 

Noin vuodelta 380 peräisin 
olevan, "Apostolien määräyksi
nä" tunnetun alkukristillisen 
kirkon elämää kuvaavan teok
sen kahdeksannessa kirjassa on 
esitetty vanhin tunnettu litur
giakaava, ja tästä kaavasta löy
tyy ehtoopalveluksen loppuosan 
kohdalta diakonin lausuma ru
koussarjan teksti, jota voimme 
pitää nykyisten ektenioittemme 
prototyyppinä ja josta voimme 
nähdä, että jo ensimmäiset kris
tityt jumalanpalveluksissaan ru
koilivat miltei samoin, kuin me 
teemme nykyään. Ja kun muis
tamme, että eukaristiauhrin toi
mittaminen liittyi alkuaikoina 
ehtoojumalanpalvelukseen, josta 
sitten aikojen kuluessa kehittyi 
nykyinen katekumenien liturgia-

osa, niin havaitsemme, että vie
läpä hartauden ektenian paikka
kin liturgiapalveluksessamme on 
pysynyt entisenlaisena. 

Hartauden ektenian aikana 
pappi levittää alttarissa pyhällä 
pöydällä olevan antiminssin au
ki. Tämä toimenpide osoittaa, 
että pyhän eukaristian toimitta
misen aika on jo lähellä ja ju
malanpalveluksen alkuosassa läs
näolemaan päästettyjen kateku
menien sekä näiden mukana ole� 
vien katuvaisten eli Herran py
hästä Ehtoollisesta määräajaksi 
erotettujen on jumalanpalveluk
sesta poistuttava. Sitä ennen dia
koni erityisessä katekumenien 
puolesta lausuttavassa ekteniassa 
kehoittaa uskovaisia rukoile
maan näiden opetettavien puo
lesta. Myöskin pappi kantaa hei
dän puolestaan rukouksen, että 
Jumala "tekisi heidät otollisiksi 
saamaan oikeaan aikaan uudesti 
syntymisen peson, syntien an
teeksisaa:misen ja katoamatto
muuden vaatteen, ja yhdistäisi 
heidät Pyhään, Yhteiseen, Apos
toliseen Seurakuntaan ja lukisi 

(Jatkuu sivulla 11.) 
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