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61. Sinä näet, eittä puu luo
vuttaa hedelmänsä niin hoitajal
leen, joka siitä huolta näkee, 
kuin myös vieraalle. Kaivosta 
saavat juoda sekä ne, jotka pi
tävät sitä rpuhtaana, että nekin, 
jotka ovat valmiit täyttämään 
sen umpeen tai sylkemään sii
hen. Myöskin aurinko paistaa si
tä ihaileville kuin myös moitti
ville. Näin toimivat myös todelli
set kristityt, j1otka hyvän puun 
tavoin "tekevät hyviä hedelmiä" 
(Matt. 7:17), tai jotka "loistavat 
niinkuin tähdet maailmassa" 
(Filip. 2:15): he tekevät hyvää 
kaikille - hyville ja pahoille, 
ystäville ja vihollisil1e, seuraten 
näin Taivaallista Isäänsä, joka 
"antaa aurinkonsa koittaa niin 

MIETISKELYÄ 

pahoille kuin hyvillekin, ja an
taa sataa niin väärrlle kuin van
hurskaillekin" (Matt. 5:45). Täs
tä sinä, kristitty, opi olemaan to
dellisten kristittyjen ja heidän 
kanssansa Taivaallisen Isän kal
tainen, äläkä seuraa tämän ajan 
ihmisiä, jotka rakas.tavat vain 
itseään tai itsensä vuoksi. 

62. Sinä näet, että sairas ihmi
nen, halutessaan tulla terveeksi, 
tunnustaa ja kertoo lääkärille vai
vansa sekä hartaasti pyytää, et
tä tämä parantaisi hänet. Siitä 
opimme, että tahtoessamme pa
rantua sielumme vaivoista, mei
dänkin tuiee vilpittömästi tun
nustaa ne ja ilmaista ne Kris
tukselle, Jumalan Pojalle, j1oka 
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VAELTAJAN KERTOMUKSIA 
(Jatkoa) 

Po�ka oli täyttänyt jo 12 vuotta, kun alkoi Krimin sota. Matkus
tin tyttäreni luo Kasaniin ja otin pojan mukaani. Siellä hänet sijoi
tettiin keittiöön muun palveluskunnan joukkoon. Hän kärsi siitä ko
vasti ja valitti minulle, että palvelijat pelatessaan ja laskiessaan leik
kiä keskenään eivät jättäneet häntä'kään rauhaan, vaan nauroivat 
hänen kustannuksellaan ja siten häiritsivät häntä hänen rukoushar
rastuksissaan. Kerran sitten noin kolmen kuukauden kuluttua hän 
tuli luokseni ja sanoi: "Minä lähden kotiin, minusta täällä on kau
hean iikävää ja rauhatonta". Sanoin hänelle: "Kuinka sinä yksin 
voisit lähteä niin pitkälle matkalle ja vielä talvella! Odota, kunnes 
minäkin lähden ja otan sinut mukaani". Seuraavana päivänä poika 
oli kadonnut. Häntä etsittiin kaikkia:lta, mutta mistään ei löydetty. 
Vihdoin sain Krimiltä maatilaltani eläneiltä ihmisiltä kirjeen. Mi
nulle ilmoitettiin, että huhtikuun neljäntenä päivänä, siis pääsiäisen 
toisena päivänä poika oli löydetty tyhj-ästä talostani kuolleena. Hän 
makasi huoneeni lattialla kädet sievästi rinna!lle asetettuina, hattu 
pään alla ja siinä samassa ohkaisessa takissa, joka aina oli ollut hä
nen päällään silloin, kun hän oli vielä luonani, ja jossa hän myös 
lähti mat'kalleen. Hänet haudattiin puistooni. Saatuani tämän tiedon 
ihmettelin suuresti, kuinka poika saattoi näin nopeasti päästä maa
tifalleni. Hän katosi helmikuun 26. päivänä ja löydettiin huhtikuun 
neljäntenä. Tehdä läihes kolmentuhannen virstan matka yhdessä 
kuukaudessa on, Herra paratkoon, kylliksi hevosillakin suoritetta
vaksi. Siitähän tuli sadan virstan päivämatkoja. Ja lisäksi vielä huo
nosti puettuna, i1man passia ja ilman kopekikaakaan rahaa. Voman 
olla, että joku oli antanut hänelle matkan varrella kyydin, mutta ei 
sekään voinut tapahtua hänelle ilman erikoista Jumalan johdatusta 
ja varjelua. Niin, sanoi kertoja lopuksi, poikani sai nauttia rukouk
sen hedelmistä, mutta minä en vanhoilla päivillänikään vielä ole 
päässyt hänen asteelleen. 

Kun herra oli kertomuksensa päättänyt, sanoin hänelle: "Erin
omainen on, isäseni, pyhittäjä Gregorios Palaman kirja, jota olette 
lukenut. Tunnen sen. Siinä puhutaan pääasiallisesti kuitenkin vain 
Jeesuksen rukouksen suullisesta lausumisesta. Mutta lukekaapa kir
ja, jonka nimi on Filokalia. Siinä te löydätte täydellisen opin siitä, 
kuinka voidaan saavuttaa Jeesuksen rukouksen henkinen, sisäinen 
toiminta mielessä ja sydämessä ja siten nauttia sen parhaimmista 
hedelmistä." Näin puhuessani näytin hänelle oman Filokalia-kirjani. 
Näytti siltä, että hän mieltyi neuvooni, ja lupasi hankkia itselleen 
tämän kirjan. 

(Jatkuu) 
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Valamon luostarin kronikasta 

ISÄ ANTIPAN KUOLEMA 

Seitsemäntoista vuotta eli 
Kaikkien pyhien skiitassa pap
pisskeemamunkki Antipa, joka 
aikaisemmin kilvoitteli Athos 
vuorella. Sanottiin, että hänen 
päivittäinen rukoussääntönsä 
keljassa alkoi kello 12 yöllä ja 
päättyi kello kahteentoista men
nessä päivällä. Ehdottomasti jo
ka päivä hän luki mm. akatis
toksen Jumalan AidiUe ja ke
hoitti muitakin näin tekemään 
sanoen, että se, j,oka päivittäin 
lukee tämän akatistoksen, ei 
kuole äkilliseen kuolemaan. Hä
nen oppilaansa koettivatkin voi
miensa mukaan noudattaa van
huksen ohjetta. Kun isä Antipa 
sairastui ja tuli heikoksi, kävi 
luostarin ja skiitan veljestö hän
tä tervehtimässä ja hyvästele
mässä. Tuli myös skiitan isäntä, 
isä Feofil, joka ilahduttaakseen 
sekä lohduttaakseen vanhusta 
sanoi, kuten on tapana sanoa 
sairaille: "Ei hätää, vanhus, älä 
masennu, vielä sinä saat elää 
kanssamme, et sinä vielä kuole. 
Toivotan sinulle paranemista, 
niin että hyvinvointisi palaa". -
"Mitä sinä puhut, isä Feofilll, 
vastasi tähän vanhus vaikavana, 
"aivan suotta sinä toivot, että 
minä paranisin. Vähänkö minä 
o'1en jo elänyt tässä maailmassa 
ja kärsinyt Jumalan tähden kai
ken - murheet, vaivat ja sai
raudet. Ei, jo riittää minulle tä-

mä elämä. Minä haluan kuolla. 
On jo aika päättää tämä maalli
nen vaellus, päästäkseni Juma
lan armosta rauhaan ja ollakse
ni ikuisesti ja eroamatta Kris
tuksen kanssa. Alä toivo äläkä 
rukoile minulle paranemista", 
lopetti leppoisasti 1sa Antipa, 
"on jo ailka minun siirtyä isieni 
luo". Kun kai:Wkien kristillisten 
sakramenttien vahvistama 1sa 
Antiipa oli valmistautumassa 
kuolemaan, tuli hänen luoksen
sa hänen oppilaansa, sokea 
munkki isä Agapi. Huomates
saan, ettei vanhuksella ollut 
enaa voimaa eikä halua keskus
telumin ja muistaen vanhuksen 
neuvon lukea päivittäin akatis
tos, hän päätti tehdä tämän nyt 
vanhuksen puolesta. Tuntien 
akatistoksen ulkoa, hän alkoi fo
kea sitä kovalla äänellä. Näytti 
siltä, että kuoleva kuunteli tar
kasti akatistoksen, josta niin piti. 
Hänen kasvoiltaan kuvastui täy
dellinen rauha, hengitys tasaan
tui ja hiljeni vähitellen, ja kun 
isä Agapi luki akatistoksen seit
semännen kontakin sanat: "Si
meon, joka tahtoi eritä tästä 
viettelysten maailmasta ... " van
hus rauhallisesti jätti sielunsa 
Jumalan käsiin, siirtyen tämän 
ajan viettelyksistä autuuteen, 
henkimaailman ikuisen riemun 
ja rauhan piiriin. 
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on sielumme ja ruumiimme Pa
rantaja, meidän on nöyrästi 
anottava Häneltä apua, sillä 
kaikki olemme luonnostamme 
sairaita, viheiliäisiä, kirottuja. 
Pyhässä evankeliumissa luem
me, että Kristuksen luo tulivat 
sokeat, kuurot, mykät, pitaali
set, jotka valittivat Hänelle vai
vojansa sekä nöyrästi uskoen 
anoivat armoa. Ja he paranivat. 
Syntymästä saakka olemme me
kin sokeita, emme näe jumalisia, 
hengellisiä, pelastukseksemme 
tarpeellisia asioita. Srksi yhdes
sä raamatullisten sokeitten 
kanssa meidän on rukoiltava 
Häntä: "Herra, tee, että meiidän 
silmämme aukenis�vat" (Mtt. 
20: 33). Olemme luonnostamme 
kuuroja kuulemaan Jumalan sa
naa ja Hänen pyhiä käskyjään. 
Siksi meidän on pyydettävä Hä
neltä korvat, joista Hän sanoo: 
"Jolla on korvat, se kuulkoon" 
(Mtt. 13: 9). Karrkeakielisiä ja 
mykkiä olemme luonnostamme 
huutamaan Häntä avuksi, ylis
tämään ja kiittämään Häntä ja 
veisaamaan Hänen pyhälle nimeI
leen. Si'ksi meidän on huokailta
va, että Hän päästäisi kielemme 
ja avaisi huulemme, meidän on 
rurkoiltava: "Herra, opeta meitä 
rukoilemaan" (Lk. 11: 1). Syn
nin parantumaton pitali on tart
tunut meidän lihaamme, ja sik
si yhdessä pitalisten kanssa tu
lee meidän sydämemme pohjas
ta korottaa äänemme ja sanoa 
Hänelle: "Jeesus mestari, ar
mahda meitä" (Lk. 17: 13). 
Olemme rampoja, emme j,aksa 

nousta lähteäksemme Hänen 
luokseen. Siksi anokaamme, et
tä Hän ojentaisi kaikkivoimalli
sen kätensä ja nostaisi meidät 
syntivuoteestamme. Riivaaja 
kauheasti vaivaa lihaamme. Tä
män vuoksi on yhdessä kanaa
nilaisen vaimon kanssa huudet
tava: "Herra, Daavidin Poika, 
armahda meitä", ja toistettava 
lakkaamatta anomusta "Herra 
auta meitä". Emmekä saa toivo� 
lapsille kuuluvaa osaa vaan on 
tyydyttävä siihen, että penik
kain tapaan saisimme muruja 
herrain pöydältä (Mtt. 15: 21--
27). Evankeliumi todistaa, että 
poloiset vaivaiset saivat aikoi
naan Kristus-parantajalta armoa 
ja parannusta. Saamme sitä me
kin, jos valittaessamme Hänelle 
vaivojamme samalla uskoen ka
dumme niitä. Sitä varten Hän 
on tullut maailmaan: paranta
maan vaivamme, poistamaan 
meitä painavan kirouksen ja an
tamaan autuuden. Jos Hän pa
ransi Hänen luokseen tulleitten 
katoavia ja kuolevaisia ruumii
ta, niin eikö sitä pikemmin mei
dän kuolemattomia sielujamme, 
Hän, sielujarakastarva Herra. 
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