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VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(Jatkoa) 
Tällaisissa vaivoissa ollessani opin näkemään pahat tekoni, ka

duin, kävin synnintunnustuksella, sitten päästin vapaiksi kaikki 
palvelijani sekä päätin rasittaa itseäni koko jäljelläolevan elämäni 
ajan kaikenlaisella työllä. Tahdoin piiloutua kerjäläisen asun taa, 
tahdoin olla alimman luokan ihmisten halvimpana palvelijana. Ja 
niin pian kuin lujasti olin päättänyt näin tehdä, loppuivat näyt, 
jotka minua piinasivat. Jumalan kanssa tekemäni sovinnon johdosta 
tunsin sellaista helpotusta ja riemua, että sitä on mahdotonta sanoin 
ilmaista. Näin minä kokemusperäisesti opin tuntemaan, mitä para
tiisi on, ja kuinka Jumalan valtakunta avautuu sydämissämme. 
Parannuttuani kohta tämän jälkeen täydellisesti minä toteutin aiko
mukseni ja varustettuna eläkkeellä olevan sotilaan passilla poistuin 
salaa synnyimseudultani. Nyt olen jo viisitoista vuotta vaeltamassa 
pitkin Siperiaa. Toisinaan pestauduin voimieni mukaisiin talonpoi
kaistöihin, toisinaan taas elätin itseäni Kristuksen nimeen pyytäen. 
Oi kuinka suurta onnea, autuutta ja omantunnon l'auhaa olenkaan 
saanut kokea kaikista puutteista huolimatta! Tämän voi täysin 
ymmärtää vain se, joka on kärsimysten helvetistä Puoltajan armosta 
saanut siirron Jumalan paratiisiin. Kerrottuaan tämän hän luovutti 
minulle testamentin lähetettäväksi hänen pojalleen. Seuraavana päi
vänä hän kuoli. Jäljennös tuosta testamentista on raamattuni lehtien 
välissä tässä laukussani. Jos haluatte lukea sen, niin otan sen heti 
esille. Tässä se on. 

Avasin testamentin ja luin: 
"Pyhässä Kolminaisuudessa ylistettävän Jumalan, Isän ja Pojan 

ja Pyhän Hengen nimessä. Rakkahin poikani. Jo viiteentoista vuo-



teen et ole nähnyt isääsi, joka tuntemattomuudessaankin on kuiten
kin joskus saanut tietoja sinusta ja on tuntenut sinua kohtaan isäl
listä rakkautta, joka pakottaa hänet lähettämään sinulle nämä, 
ennen kuolemaa kirjoittamansa rivit. Olkoot ne sinulle elämässäsi 
opetukseksi .Sinä tiedät, miten palj,on olen saanut kärsiä varomatto
muudestani ja elämäni suruttomuudesta, mutta et tiedä kuinka 
pal3on koin riemua synninkatumuksen hedelmänä, alettuan'i vaeltaa 
tuntemattomana maankiertäjänä. Kuolen nyt rauhassa ihmisystäväl
lisen miehen, sinunkin hyväntekijäsi luona. Isäsi osaksi tulleet hy
vyydet liikuttavat varmaankin kiitollisen pojan herkkää sydäntä. 
Tulkitse siis hänelle kiitollisuuteni, millä voit. Jätän sinulle isällisen 
siunaukseni ja vannota.n sinua muistamaan Jumalaa, pitämään puh
taana omantuntosi, olemaan kaikessa varovainen, rakastavainen ja 
harkitseva, suhtautumaan mitä suopeimmin ja ystävällisimmin alai
suudessasi oleviin, olemaan halveksimatta kerjäläisiä ja vaeltajia 
muistaen, että myös kuoleva isäsi vasta köyhänä vaeltajana saavutti 
rauhan kärsivälle sielulleen. Rukoillen sinulle Jumalan armoa minä 
rauhallisesti suljen silmäni iankaikkisen elämän toivossa Puoltajani 
Herran Jeesuksen Kristuksen ihmisrakkauteen turvaten. Isäsi NN". 

Tällä tavoin me tuon rakastavan isännän kanssa loikoilimme ja 
keskustelimme. Niin minä sitten virkoin hänelle: "Luulen, isäseni, 
että teillä on paljon huolta ja vaivaa köyhäinhoitolastanne. Kuljek
siihan paljon meikäläisiä vaeltajia noin vain, ilman päämäärää ja 
ja tarkoitusta, vain siksi ,etteivät tahdo tehdä työtä, tai kun heillä ei 
ole muutakaan tekemistä, saattavatpa vielä kulkiessaan harjoittaa 
ilkivaltaa, kuten olen sattunut näkemään." - "Ei ole monta tällais
ta tapausta sattunut, enimmäkseen on ollut vakaita vaeltajia", vasta
si isäntä. "Sitä paitsi me yritämmä tällaisille kavereille osoittaa 
erityistä ystävällisyyttä ja pidättää heidät luonamme, sillä usein 
tapahtuu, että elettyänsä luonamme jonkin aikaa hiljaisten köyhien, 
näitten Kristuksen pienten keskuudessa, he tekevätkin parannuksen 
ja lähtevät hoitolastamme rauhallisina, nöyrinä ihmisinä. Tässä joku 
aika sitten oli meillä tällainen tapaus. Eräs kaupunkimme asukas 
joutui siinä määrin turmeluksen tielle, että kerrassaan kaikki ajoi
vat hänet kepeillä oviltaan pois, eikä kukaan enää antanut hänelle 
edes leipäpalastakaan. Hän oli alituiseen humalassa, haastoi riitaa, 
kävi tappelamaan ja kaiken lisäksi vielä varastelikin. Tällaisessa 
tilassa, nälkäisenä hän tuli luoksemme pyytäen leipää ja viinaa, jota 
suuresti himoitsi. Me otimme hänet lempeästi vastaan ja sanoimme: 
'Saat asua täällä ja me annamme sinulle viinaa niin paljon kuin 
haluat, mutta vain sillä ehdolla, että juotuasi sinä heti panet maata. 
Mutta jos vähänkin alat räyhätä ja riehua, niin ajamme sinut heti 
tiehesi emmekä enää koskaan päästä takaisin, vieläpä teemme sinus
ta valituksen nimismiehelle tai poliisipäällikölle, että sinut epäluo-
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HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

54. Sinä näet, että velkoja koh
telee ankarasti velallista; hän 
panettaa hänet vankeuteen, ellei 
saa suoritusta. Näin myös Jumar 
la vaatii syntisiltä syntivelkojen 
maksua. Mitä enemmän joku 
tekee syntiä, lisää rikkomuk
siaan, sitä enemmän hän kasvat
taa velkataakkaansa ja joutuu 
sitä suurempaan vastuuseen sekä 
saa ankaramman tuomion Juma
lalta. "Kovuudellasi ja sydämesi 
katumattomuudella sinä kartutat 
päällesi vihaa vihan ja Jumalan 
vanhurskaan tuomion ilmestumi
sen päiväksi" (ROOM. 2:5). 

Velkoja panettaa velallisen 
vankilaan, jotta tämä maksaisi 
hänelle velan. Niin myös Jumala 
sulkee velallisensa ikuiseen van
kellteen, jossa nämä kärsimyk-

sillään joutuvat hyvittämään Ju
malan vanhurskauden, eivätkä 
kuitenkaan pysty ikinä suoriu
tumaan veloistaan. Kuinka syn
tinen voisi vapautua tästä suu
resta taakasta, joka hukuttaa 
hänet tuonelaan? Herra vastaa 
tähän: " Jos Poika tekee teidät 
vapaiksi, niin te tulette t�delli
sesti vapaiksi" ( J oh. 8:3). Lau
pias Jumala antaa anteeksi Poi
kansa, meidän Herremme Jee:.. 

suksen Kristuksen tähden, sillä 
tämä on verellään ja kuolemal
laan maksanut puolestamme 
kai�ki syntivelkamme. Kailkki, 
jotka Häneen uskovat ja katu
vat, Hän päästää heidän velois
taan ja näistä johtuvista rangais
tuksista. Siksi jokaisen, joka ha
luaa vapautua ikuiseen vankeu-

tettavana kulkurina karkoitettaisiin asutus-siirtolaan-' Suostuttuaan 
tähän hän jäi luoksemme. Viikon ajan, ehkä enemmänkin, hän to
siaankin joi paljon, niin paljon kuin halusi, mutta lupauksensa mu
kaisesti ja himosta viinaan (ettei vain jäisi ilman sitä) hän heti 
paneutui nukkumaan tai meni vihannestarhaan loikoilemaan ja oli 
vaiti. Kun hän selvisi humalastaan, koettivat hoitola.n asukit puhua 
hänelle järkeä ja suostuttelivat pidättäytymään juomisesta aluksi 
vaikkapa vain vähän kerrassaan. Ja hän tosiaankin alkoi juoda vä
hemmän. Noin kolmen kuukauden kuluttua hänestä tuli miltei raitis 
mies, ja nykyääI;t hän käy jo jossakin töissä, eikä enää syö ilmaiseksi 
vierasta leipää. Toissapäivänä hän vasta kävi täällä kiittämässä." 

Kuinka viisaasti onkaan käytetty hyväksi todellista rakkautta -
ajattelin ja huudahdin: "Kiitetty olkoon Jumala, joka osoittaa lau
peutta.an hoidossanne oleville suojateillenne!" 

(J a t k u u) 
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ISIEN AJATUKSIA RUKOUKSESTA 

Pyh. Nilos Sinailainen 

Kun rukoilet, niin pidä kaikin 
voimin kurissa muistisi, ettei se 
vain johdattaisi mieleesi jotain 
omistansa, vaan kehottaisi sinua 
jatkamaan järkevää rukousta. 
Muisti vaikuttaa rukouksen ai
kana tavallisesti voimakkaasti 
järkeen. Se loihtii rukoilijan 
eteen kuvia jostakin kauan sitten 
olleesta, ehkäpä mieltämme pa
hoittaneen henkilön kasvot ja voi 
herättää myös uusia huolia. Paha 
henki kadehtii suuresti rukoile-
vaa ihmistä . . . Siksi se ei helli-

(Jatkoi?, s:It11, 3) 

teen johtavista veloistaan, tulee 
katua ja. kääntyä Sovittajamme, 
armollisen Jeesuksen Kristuksen 
puoleen. Katumus edellyttää kui
tenkin ehdotonta synneistä luo-
puroista. Jokaisen on ensin luo
vuttava niistä, jolloin Jumalakin 
jättää ne huomioon ottamatta. 
Kuinka voisikaan pyytää velkan
sa anteeksi sellainen, joka ei 
lakkaa velkaa tekemästä, velka
rasitustaan lisäämästä. Ei voi ol1a 
todellista katumusta siellä, missä 
ei tapahdu synneistä luopumista. 
Sellainen katumus on vain näen
näinen, vilpillinen ja johtaa har
haan. Varsinkin nykyisenä aika
na monet ihmiset haluavat katua. 
mutta eivät tahdo luopua syn
neistä. Niinpä he eivät pääse 
syntiveloistaan, ennenkuin vil
pittömästi yrittäen lakkaavat 
syntiä tekemästä. Tämän lisäksi 
on myös meidän annettava an-
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tä, vaan yrittää muistin välityk
sellä herättää ajatuksia moninai
sista asioista, tai lihan välityk
sellä panna liikkeelle kaikki hi
momme voidakseen tällä tavoin 
estää rukoilevaa hänen erinomai
sella matkallaan Jumalan yhtey
teen. 

Pyh. Johannes Klimakos 

Kun tahdot asettua Herran 
kasvojen eteen, niin olkoon sie
lusi vaate läpeensä kudottu pa
han muistamattomuuden langoil
la. Ellei näin ole, niin ei sinulle 
ole mitään hyötyä rukouksesta. 

teeksi velallisillemme, jos ha
luamme saada anteeksi Jumalal
ta, muuten emme pääse velois
tamme, sillä Herra sanoo: "Jo:, 
te annatte anteeksi ihmisille hei
dän rikkomuksensa, niin teidän 
taivaallinen Isänne myös antaa 
teille anteeksi. Mutta jos te ette 
anna ihmisille anteeksi, niin ei 
myöskään teidän Isänne anna 
anteeksi teidän rikkomuksianne" 
(Matt. 6: 14-15) 

Suom. A K. 
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