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HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

50. Sinä näet tai kuulet, että
mies ottaa eron uskottomasta 
vaimosta, kun tämä, hyljäten 
hänet, laittomasti yhtyy toiseen 
ja antautuu aviorikokseen. Tie
dä tarkkaan, että myös taivaal
linen, kaikkeinpuhtain Ylkä, 
Kristus, sanoutuu irti sellaisesta 
sielusta, joka yhtyy tähän maa
ilmaan antautuen lihan himoon, 
silmäin pyyntöön . ja elämän 
korskaan. Tällainen sielu ei pysy 
Kristukselle uskollisena, vaikka 
niin se kristinuskoon tullessaan 
on luvannut loppuun asti olla. 
Niille, jotka näin elävät, Hän sa
noo, kun Hän tulee kunniassaan: 
"En minä tunne teitä. enkä tiedä, 
mistä te olette" (Lk. 13:25). 
Kristitty, tämä ajatus kehoitta
koon sinua tarkkailemaan, etkö 

sinäkin ole hyljännyt Kristusta, 
etkö ole sydämelläsi kiintynyt 
maailmaan, sen rikkauksiin, 
kunniaan, maineeseen ja nautin
toihin? Jos huomaat jotakin täl
laista, niin viipymättä, kunnes 
vielä aikaa on, käänny Kristuk
sen puoleen katuen ja kyynelei
tä vuodattaen, sillä · Hän ottaa 
vastaan parannuksen tehneen. 
Muuten voit havaita olevasi nii
den joukossa, joille Hän sanoo: 
"En . tunne teitä", vaikka sinä, 
huutaisitkin heidän kanssaan: 
"Herra, Herra". Onhan Hän sa
nonut: "Ei jokainen, joka sanoo 
minulle: Herra, Herra, pääse tai
vasten valtakuntaan, vaan se, 
joka tekee minun taivaallisen 
Is.äni tahdon" (Mtt. 7:21). 

· Suom; A.K.



VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(J a't ko a) 

Paljon oli sekä hyvää että 
huonoa. Kaikkea ei voi laajem
malti kertoa, ja paljon on jo 
muistista häipynyt, sillä painoin 
erikoisesti mieleeni ainoastaan 
sen, mikä ohjasi ja kannusti lai1>
kaa sieluani rukoukseen. Apos
toli Paavalin kehoituksen mu
kaisesti koetin unohtaa sen, "mi
kä on takana ja kurottautua sitä 
kohti mikä on edessäpäin" (Fi
lipp. 3:13). Niinpä myöskin edes
mennyt autuas · vanhukseni sa
noi, että sydämen rukousta es
tävät vaikutteet tulevat kahdel
ta taholta, vasemmalta ja oikeal
ta: jos sielunvihollinen ei onnis
tu käntämään ajatusta pois ru
kouksesta herättämällä me1ssa 
ajatuksia ja synnillisiä mieliha
luja, niin hän palauttaa mie
leemme opettavaisia muistoja tai 
lähettää meille kauniita ajatuksia 
saadaksen vain keinolla millä 
hyvänsä ajatuksemme käänty..: 
mään · pöis rukouksesta·, jota hän 
ei vöi sietää. Tätä sanotaan "oi
kealta puolelta tapahtuvaksi 
anastukseksi", jossa sielu välit
tämättä mahdollisuudei;ita kes
kustella Jumalan kanssa kään
tyy mieltä kiehtovaan · sanan
vaihtoon oman itsensä tai mui
den luotujen olentojen kanssa. 
Siksi hijn opetti minua olemaan 
rukouksen aikana vastaanotta
matta kaikkein keuneintakaan 
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henkistä ajatusta, ja jos päivän,' 
päättyessä huomaa, että on an
tautunut enemmän opettavai
seen mietiskelyyn ja keskuste.:. 
luun kuin oleellisenipaan riaky..: 
mättömään sydämen rukouk
seen, niin tätäkin on pidettävä 
kohtuuttomana, saalistavana hen
kisenä ahneutena. Näin on eri
koisesti vasta-alkajien kohdalla 
välttämätöntä, että se aika, mikä 
vietetään rukousta harrastaen, 
huomattavasti ylittäisi ajan; joka 
uhrataan muihin hurskauden 
harjoituksiin. Mutta eihän voi 
kaikkea unohtaa. Joku seikka 
on saattanut siinä määrin syö
pyä muistiin, · että se, miltei 
unohdettunakin, tulee jälleen
elävästi· mieleen, kuten m.m.
eräskin hurskas · perhe, jonka 
luona Jumala soi minun viettää 
muutaman päivän seuraavan ta
pauksen yhteydessä. V aeltaessa
ni Tobolskin läänissä jouduin 
kulkemaan erään kihlakunnan 
kaupungin kautta. Minulla oli 
enää hyvin vähän korppuja, sen 
vuoksi menin erääseen taloon 
pyytääkseni leipää matkalle, 
Isäntä sanoi: "Kiitä Luojaa, tulit 
oilreaan aikaan. Vaimoni on juu
ri ottanut leivät uunista; tästä 
saat lämpimän .. limpun. Rukoile 
puolestamme Jumalaa". Kiitin ja 
aioin panna leivän laukkuuni, 
mutta emäntä nähtyään sen sa� 

noi: "Kylläpä huono on sinun 
säkkisi, aivan kulunut, annapa 
vaihdan sen", ja niin hän antoi 
minulle hyvän, eheän säkin. Kii
tin sydämestäni heitä ja läksin 
edelleen. Seka tavarakaupasta 
pyysin vähän suolaa, ja kaup
pias antoi minulle sitäkin pienen 
pussillisen. Iloitsin hengessäni ja 
kiitin Jumalaa, että Hän on 
osoittanut minulle, ansaitsemat
toma:lle, hyviä ihmisiä. Ajattelin, 
että saan olla nyt viikon verran 
huolehtimatta ruuasta, nukun ia 
olen tyytyväinen. Kiitä Herraa, 
minun sieluni. 

Kuljettuani tuosta kaupungis
ta noin viisi virstaa näin tien 
varrella vaatimattoman kylän, 
jossa oli pieni, puinen, hyvin k� 
risteellinen, ulkoakin kauniisti 
maalattu kirkko. Sain halun ku
martaa Jumalan temppeliä ja 
nousin · kirkon portaille rukoile
maan. Viereisellä niityllä leikki 
pari viisi-kuusivuotiasta pieno
kaista. Luulin, että he olivat 
papin lapsia, vaikka he olivatkin 
erittäin hyvin puettuja. Lopetet� 
tuani rukouksen läksin eteenpäin, 
mutta en ehtinyt ottaa vielä 
kymmentäkään askelta kirkon 
luota, kun kuulin huudon: "Ker
jäläinen, kerjäläinen, seis!" Näin 
huusivat lapset, poika ja tyttö, 
juosten perässäni. Pysähdyin, ja 
lapset tarttuivat käsiini. "Lähde
tään äidin luo, hän pitää kerjä:
läisistä." - "En ole kerjäläinen 
vaan vaeltaja;', vastasin. "Mutti 
miksi sinulla on tuo säkki?" -
"Siinä ovat matkaevääni.'' -
"Ei, mutta mennään kumminkin, 

äiti antaa rahaa matkaasi var
ten." - "No, missä teidäri äitin
ne sitten on?" - "Kas tuolla, 
kirkon takana, tämän puiston 
takana." He veivät minut kau
niiseen puutarhaan, jossa hu� 
masin suuren herraskartanon; 
Astuimme huoneisiin. Kuinka 
puhtaat ja kauniit ne olivatkaan. 
Luoksemme kiiruhti rouva. "Ter
vetuloa, tervetuloa! Mistä päin 
Jumala on sinut meille lähettä
nyt? Istu, hyvä ihminen." Hän 
itse otti minulta pussini, pani 
sen pöydälle ja istutti minut hy
vin pehmeälle tuolille. "Etkö 
tahdo syödä? Teetä kenties? Eh
käpä tarvitset jotakin?" - ''Nöy
rimmät kiitokset", vastasin, "ruo
kaa minulla on säkki täynnä, 
teetä juon kylläkin, mutta maa
lai'Solajemme mukaisesti en ole 
erikoisemmin siihen tottunut. 
Teidän huomaavaisuutenne ja ys
tävällinen kohtelunne ovat mi
nulle kaikkea kestitystä kalliim
mat. Tulen rukoilemaan Juma
laa, että Hän siunaisi teitä tei
dän evq.D.keliumiopin mukaisen 
vieraanvaraisuutenne vuoksi." 
Näin puhuessani tunsin suurta 
tarv�ta sisäiseen keskittymiseen. 
Rukous. alkoi liikkua sydämessä
ni, ja minä tarvitsin rauhoittu
mista ja hiljaisuutta, voidakseni 
antaa tilaa tälle itsestään sytty
neelle rukousliekille ja salatak
seni ihmisten katseilta rukouk
sen ulkonaiset merkit: kyynelet, 
huokaukset ja kasvojen sekä kä
sien tahattomat liikkeet. · Sen 
vuoksi nousin ja sanoin: "Pyy
dän anteeksi, hyvä rouva, mut-
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ta minun täytyy nyt lähteä. Ol
koon Herra Jeesus Kristus tei
dän ja teidän rakastettavien las
tenne kanssa!" - "Oi ei! Juma
la sinua varjelkoon poistumasta 
nyt, en päästä sinua. Kas, illal
la tulee kotiin kaupungista mie
heni. Hän toimii siellä kihlakun
nan oikeudessa valittuna tuoma
rina. Kuinka hän tuleekin ihas
tumaan nähdessään sinut! Hän 
kunnioittaa jokaista vaeltajaa Ju
malan lähettinä. Mutta jos nyt 
lähdet, niin hän tulee olemaan 
hyvin pahoillaan, kun ei saa si
nua nähdä. Sitä paitsi huomenna 
on sunnuntai. Sinä saat olla kans
samme kirkossa liturgiapalveluk
sessa, ja sitten me syömme yh
dessä, mitä Jumala meille suo. 
Meillä on pyhäisin tavallisesti 
vieraita noin kolmisenkymmentä 
henkeä puutteenalaisia Kristuk
sen veljiä. Ethän ole vielä ker
tonut minulle, mistä olet ja min
ne olet menossa! Kerro minulle, 
minä mielelläni kuuntelen hurs
kaitten ihmisten henkeviä kerto
muksia. Lapset, ottakaa vaelta
jan pus.si ja viekää se ikonihuo
neeseen, hän saa yöpyä siellä." 
Kuunnellessani hänen näin pu
huvan ihmettelin ja ajattelin: 
Keskustelenko minä nyt ihmi
sen kanssa, vai onko tämä mi
nulle joku näky? 

Jatkuu. 

Hehkuva Hiillos toivottaa luki
joilleen siunauksellisia jöulupyhiä 
sekä armon runsautta alkavalle Uu
delle Vuodelle! 

Kristus syntyy -:

kiittäkää! 

Kristus taivahasta 

vastaanottak:.aa! 

Kristus maan päällä, yletkää 

korkeuteen! 

Veisatkoon Herralle koko maa, 

ja ihmiset riemuiten ylistäkööt 

Häntä, 

sillä Hän on kunnioitettu! 

VELJESVIESTI 

Ortodoksisen Veljestön talvi
kokous pidetään ensi tammi
kuun 7-8 päivinä Hämeenlin
nassa. Vuosikokouksen lisäks-i 
esitelmiä ja jumalanpalveluk
sia. Yksityiskohtainen ohjelma 
julkaistaan Aamun Koiton tä
män vuoden viimeisessä: nume
rossa. 

Majoitustarpeesta pyydetään 
kuluvan vuoden loppuun men
nessä ilmoittamaan isä Alek
santeri Kasangolle osoitteella 
Hämeenlinna, Peltokatu 11. 

Tervetuloa Hämeenlinnaan! 
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