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51. Sinä näet, että kullekin
asialle on säädetty oma hetken
sä, kuten Saarnaajakin sanoo: 
"Kaikella on määräaika, ja ai
kansa on joka asialla taivaan al
la" (Saarn. 3: 1). Omalla ajallaan 
linnut rakentavat pesänsä ja kas
vattavat poikasensa; aikanaan 
eläimet lyöttäytyvät yhteen ja 
Synnyttävät, niin myös kalat ku
tevat omana aikanaan; määräai
kana puut ja ruoho viheriöivät, 
kukkivat ja kantavat hedelmää; 
oikealla ajalla maanviljelijät kyn
tävät, kylvävät ja korjaavat sa
don. Sanalla sanoen: Luoja on 
jokaiselle asialle säätänyt oman 
määräaikansa. Tästä me opimme 
ymmärtämään, että myöskin 
meille Jumala on määrännyt oi
kean ajan iankaikkisen pelastuk
sen etsimiseksi. Ja tämä määrä-
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aika on käsillä juuri nyt, niin 
kauan kuin voimme sanoa "tänä 
päivänä", niin kauan kuin olem
me tässä maailmassa, niin kauan 
kuin elämme ja vaellarrime. Tä
mä aika on annettu · meille, jotta 
me etsisimme Kristuksen meille 
Hänen omalla verellään ansaitse
maansa pelastusta. Siksi pyhässä 
sanassa tätä aikaa verrataan kyl
vökauteen: "Mitä ihminen kyl
vää, sitä hän myöskin niittää. Jo
ka lihaansa kylvää, se lihasta 
turmeluksen niittää, mutta joka 
henkeen kylvää, se Hengestä 
iankaikkisen elämän niittää" 
(Gal. 6: 7-8). "Jotka kyynelin 
kylvävät, ne riemuiten leikkaa
vat. He menevät itkien, kun kyl
vösiemenen vievät; he palajavat 
riemuiten, kun !yhteensä tuovat" 
(Ps. 126: 5-6). Tulee aika, fol-



loin kukaan ei voi enää saada si
tä, mitä ehkä silloin kyynelin ja 
huokaillen tulee etsimään. Huo
leton maanviljelijä, joka on pääs
tänyt otollisen ajan menemään 
ohi, vain tuhlaa siemenen, kun 
hän kylvää sopimattomaan ai
kaan. Näin myös huolettomat 
syntiset tulevat kerran etsimään 
pelastusta, mutta eivät sitä löy
dä, koska silloin on jo tuomion 
aika, ja on myöhäistä tehdä ka
tumusta. Nyt on oikea aika kyl
vää, etsiä, anoa, kolkuttaa Juma
lan armon ovelle, sillä Jumala on 
luvannut nyt kuulla ja auttaa, 
ja Hän kuulee sekä auttaa. 
Sanoohan Hän: "Otollisella ajal
la minä olen sinua kuullut ja pe
lastuksen päivänä sinua autta
nut. Katso, nyt on otollinen ai
ka, katso, nyt on pelastuksen 
päivä" (2 Kor. 6: 2). Nyt, tänään 
"jokainen anova saa, ja etsivä 
löytää, ja kolkuttavalle avataan", 
sanoo Herra (Matt. 7:8). Näin 
ei tulevaisuudessa tule olemaan. 
"Minä voin tehdä parannuk
sen kuoleman hetkellä", sa
noo ehkä joku. Tällaista paran
nusta tehden voit joutua helvet
tiinkin. Voi sinua, ihminen! Sil
loinko vasta aiot katua, kun ka
tumuksen aika on jo mennyt ohi, 
ja on tullut tuomion ja rangais
tuksen aika? Silloinko aiot kään
tyä Jumalan puoleen, kun Juma
la jo vaatii sinua tilille? Silloin
ko alat etsiä, kun on jo poisme
non aika? Tietenkin meidän tu
lee katua myöskin kuoleman 
hetkellä, rukoilla ja hartaasti 
huutaa Jumalaa avuksi, sillä tä
mä hetki on sielulle suurta kil-
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voituksen aikaa. Mutta katumuk
sen lykkääminen kuolinhetkeen 
saakka on järjen viettelystä. Se 
on suurta huolettomuutta pelas
tuksemme suhteen. Saatana syn
nyttää tällaista ajattelua sydä
meemme. Hän neuvoo meitä uh
maamisellamme tekemään Juma
lan säädökset tyhjiksi. Hän saa 
meidät loukkaamaan Jumalaa, 
kun me siirrämme katumuksen 
päivästä toiseen, sillä hän tahtoo 
tämän kautta johdattaa ihmisen 
varmaan turmioon. Siksi jos tah
dot kuolla autuaallisesti, niin ole 
nyt jo sellainen, jollaisena aiot 
olla kuoleman hetkellä. Ajattele 
maallisista asioista, kunniasta, 
maineesta, rikkauksista, ylelli
syydestä sillä tavoin, kuin näis
tä ajattelevat kuolevat, jotka 
luopuvat silloin kaikesta. Va
ro syntiä ja pahoittele sitä, mitä 
olet tehnyt, niinkuin varotaan ja 
pahoitellaan kuoleman tullessa. 
Jos silloin tahdot Jumalalta 
Kristuksen nimessä saada syn
ninpäästön, niin tavoittele sitä 
nyt jo. Jos silloin tahdot löytää 
armon Jumalan silmissä, etsi sitä 
nyt. Se, joka tavoittelee armoa 
laupiaalta Jumalalta, lakkaa 
loukkaamasta Häntä ja pahoitte
lee aikaisempaa ajattelematto
muuttaan. Ei loukkaa Jumalaa 
se ioka lakkaa tekemästä syn
tiä j� tuottaa katumuksen hedel
miä. Mieti näitä, oi syntinen sie
lu, ja kuule, mitä Edelläkävijä 
sanoo: "Jo on kirves pantu puit
ten juurelle; jokainen puu, joka 
ei tee hyvää hedelmäää, siis haka
taan pois ja heitetään tuleen'' 

(Jatkuu sivulla 4) 

VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(Jatkoa) 
Niin mma Jam odottamaan ta

lon isäntää. Lyhyesti kerroin 
matkastani ja mainitsin, että 
olen menossa Irkutskiin. "Sepä 
sattui hyvin", sanoi rouva, "si
nun on mentävä Tobolskin kaut
ta. Siellä on äitini eräässä nais
luostarissa. Hän on nyt skeema
nunna. Kun annamme sinulle 
kirjeen hänelle toimitettavaksi, 
niin hän ottaa sinut vastaan. Hä
nen luonaan käy moni saamassa 
hengellisiä neuvoja. Samalla viet 
hänelle Johannes Klimakoksen 
kirjan, jonka olemme hänen toi
vomuksestaan häntä varten tilan
neet Moskovasta. Kuinka hyvin 
kaikki järjestyykään!" Vihdoin 
tuli ruokailun aika, ja me istuu
duimme pöytään. Kanssamme 
ruokailemaan tuli neljä naishen
kilöä. Ensimmäisen ruokalajin 
jälkeen muuan saapuneista nai
sista nousi, kumarsi ikoniin päin 
sekä meille, poistui ja tuotuaan 
toisen ruokalajin istuutui jälleen 
paikalleen. Sitten toinen naisista 
lähti samalla tavoin noutamaan 
kolmatta ruokalajia. Nähdessäni 
tämän kysyin emännältä: "Salli
kaa tiedustella, rouva, ovatko 
nama naiset sukulaisianne?" 
"Kyllä, he ovat sisariani. Tuo 
on keittäjä, tämä kuskin vaimo, 
ja tuo tuolla taloudenhoitaja, tä
mä taas on sisäkköni". Kuulles
sani ja nähdessäni kaiken tämän 
jouduin vielä suuremman häm
mästyksen valtaan. Kiitin Juma-

laa, joka johdatti minut tällais
ten hurskaitten ihmisten pariin, 
ja tunsin sydämessäni voimakas
ta rukousliikettä. V aidakseni häi
ritsemättä rukoilla tahdoin mitä 
pikimmin vetäytyä yksinäisyy
teen. Siksi sanoin rouvalle: "Tei
dän on levättävä päivällisen jäl
keen. Minä, joka olen tottunut 
kulkemaan, menen nyt kävele
mään puutarhaan". "Ei, en minä 
lepää", vastasi emäntäni, "minä
kin lähden kanssasi puutarhaan, 
ja sinä kerrot minulle jotakin 
opettavaista. Jos menet yksin, ei
vät lapset kuitenkaan jätä sinua 
rauhaan. Niin pian kuin he huo
maavat sinut, he juoksevat luok
sesi eivätkä poistu hetkeksikään, 
sillä he pitävät kerjäläisistä, 
Kristuksen veljistä ja vaelta
jista". 

En voinut mitään, ja niin me 
lähdimme. Tultuamme puutar
haan minä, saadakseni syyn olla 
ääneti ja puhumatta, kumarsin 
naiselle ja sanoin: "Pyydän teitä, 
rouva, kertokaa Herran nimessä, 
kauanko olette viettäneet tällais
ta Jumalalle kelpaavaa elämää ja 
kuinka olette saavuttanut tämän 
hurskauden?" "Ehkäpä kerron 
sinulle kaiken. Äitini on pyhän 
esipaimenen J oasafin jälkeläinen. 
Pyhän Joasafin jäännökset le
näävät Belgorodissa. Meillä oli 
kaupungissa suuri talo, jonka sii
pirakennus oli vuokrattu eräälle 
vähävaraiselle aatelismiehelle. 
Kun tämä kuoli, oli hänen vai-
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monsa raskaana. Hän synnytti 
pian lapsen, mutta synnytyksen 
jälkeen hänkin kuoli. Vastasyn
tynyt poika jäi orvoksi. Hänet äi
tini säälistä otti kasvatikseen. 
Vuoden perästä synnyin minä. 
Yhdessä me sitten kasvoimme, 
yhdessä saimme opetusta samoil-
ta opettajilta ja opettajattarilta 
ja totuimme toisiimme niin, että 
olimme kuin veli ja sisar. Jon
kun ajan kuluttua kuoli isäni. 
Aitini luopui kaupunkilaiselä
mästä ja muutti kanssamme asu
maan tähän omaan kyläänsä. 
Kun tulimme aikuisiksi, naitti 
äitini minut kasvatilleen, luovut
ti meille kylänsä ja rakennet
tuaan itselleen keljan asettui 
luostariin. Antaessaan meille siu
nauksensa hän terotti meille, et
tä meidän tulee elää kristillises
ti: on rukoiltava ahkerasti Ju
malaa ja koetettava toteuttaa Ju
malan suurinta käskyä - rakas
taa lähimmäisiä, ruokkia ja aut
taa vähävaraisia Kristuksen vel
Jla, elää vaatimattomina nöy
ryydessä, kasvattaa lapsia Juma
lan pelossa ja kohdella alustalai
sia kuin omia veljiämme. Niin 
me olemmekin eläneet täällä 
omassa piirissämme jo kymme
nen vuotta ja yritämme voi
miemme mukaan noudattaa äi
timme opetusta. Meillä on täällä 
myös köyhäinhoitola, jossa pa
rast'aikaakin elää toista kym
mentä raajarikkoista ja vaivais
ta. Ehkäpä huomenna käväisem-
me heidän luonaan". 

Kun hän oli kertomuksensa 
päättänyt, kysyin: "Missä on se 
Johannes Klimakoksen kirja, 

jonka haluatte lähettää äidillen
ne?" "Mennään kamariin, niin 
haen sen sinulle". Kun olimme 
istuutuneet lukemaan, saapui ta
lon isäntäkin. Heti hän tuli sylei
lemään minua, ja me veljellises
ti, kristittyjen tavoin, suutelim
me toisiamme. Sitten hän vei 
minut omaan huoneeseensa ja 
sanoi: "Tule, hyvä veli, työhuo
neeseen ja siunaa keljani. Luu
len, että hän (hän osoitti vai
moansa) on ehtinyt ikävystyttää 
sinut. Kun hän vain näkee jon
kun vaeltajan tai sairaan, niin 
hän näyttää olevan valmis ole
maan tämän luona yötä päivää. 
Sellainen on ollut tapa koko hä
nen suvullaan muinaisista ajois-
ta asti". 

J a t k u u  

Sivulta 2. 

(Matt. 3:10). Näetkö, mihin mää-
rätään syntiset, jotka eivät tee pa
rannuksen hedelmiä! Heidät haka
taan kelvottomina puina pois 
Jumalan tuomion kirveellä ja 
heitetään halkoina ikuiseen tu
leen. 

Suom. A. K 
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