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VAELTAJAN KERTOMUKSIA 
(Jatkoa) 

Jumalani, ajattelin itsekseni, kuinka ihmeellisellä tavalla Juma
lan voima ilmenikään tässä rukouksessa. Miten viisas onkaan äsken 
kuulemani kertomuksen opetus: vitsa sai aikaan, että poika oppi ru
koilemaan, ja näin tämä vitsa oli hänelle lopultakin lohdutukseksi. 
Eivätkö ole Jumalan vitsoja myös ne murheemme ja vastoinkäymi
semme, jotka meitä rukouksen tiellä kohtaavat? Siksi ei meillä pi
täisi olla syytä pe}koon ja hämminkiin silloin, kun saamme kuritus
ta rajattomasti meitä rakastavan taivaallisen Isän kädestä, koska 
nuo vitsat opettavat meitä ahkerammin rukoilemaan ja näin tuotta
vat meille sanomatonta lohdutusta. 

Kun olin lopettanut nämä kertomukseni, sanoin hengelliselle 
isälleni: "Suokaa minulle, Herran nimessä, anteeksi nämä pitkät pu
heeni. Pyhät isät nimittävät turhanpuhumiseksi hengellistäkin kes
kustelua, jos se venyy liiaksi. Minun täytyy 11.yt mennä tiedustele
maan kanssani Jerusalemiin matkalla olevaa vaeltajaa. Rukoilkaa 
minun pahantapaisen syntisen puolesta, että Herra armostansa teki
si matkani siunausta tuottavaksi". 



Hän vastasi: "Koko sydämestäni toivon, rakas veli Herrassa, että 
rakkauttaan ylenpalttisesti osoittavan Jumalan armo valaisisi sinun 
matkasi ja seuraisi sinua, kuten enkeli Rafael seurasi Tobiasta". 

Loppu. 

"Vaeltajan kertomukset", joihin vuodesta 1956 lähtien saimme 
tutustua miltei jokaisessa Hehkuvan Hiilloksen numerossa, ovat nyt 
päättyneet. Näitten kertomusten tekijä on tuntematon. Tiedämme 
hänestä vain sen, minkä hän itsestään mainitsee kolmannessa ker
tomuksessa. 

Hänen vaelluksensn, kuten käy selville itse kertomuksista, ta
pahtuivat ajankohtana, mikä on ollut Krimin sodan ja maaorjien 
vapauttamisen välillä (1853-1861). Saavuttuaan vaelluksillaan Ir
kutskiin ja aikoessaan kulkea edelleen aina Jerusalemiin saakka 
kertoja joutui viipymään kaupungissa jonkin aikaa. Täällä hän kai
vaten hengellistä ohjausta löysi hengellisen isän, joka huomattuaan, 
että vaeltaja on Jeesuksen rukouksen harrastaja, pyysi häntä ker
tomaan, kuinka hän on tämän taidon saavuttanut. Näin nämä ker
tomukset syntyivät. 

Jollakin tavoin kertomusten käsikirjoitus kulkeutui Athosvuo
relle, jossa sen löysi Kasanin kaupungin lähettyvillä olleen Tshere
missiluostarin igumeni Paisij (kuoli v. 1883). Luostarin toimesta kä
sikirjoitus julkaistiin vuonna 1884 nimellä "Vaeltajan avomieliset 
kertomukset hengelliselle isälleen". 

Tämä kirja on ilmestynyt viime vuosina myöskin länsimailla, 
mm. v. 1952 englanninkielisenä Amerikassa R. lVI. French'in kään
tämänä. Sen esipuheessa sanotaan mm. näin: "Tehkäämme pieni
matka tämän pyhiinvaeltajan parissa. Hän osoittautuu varsin miel
lyttäväksi seuralaiseksi. Todennäköisesti te ette aina tule hyväksy
mään hänen yksinkertaista puhettaan, mutta poikkeamisenne hänen
näkökannastaan tulee suomaan teille mahdollisuuden hiljaisuudessa
miestiskellä sitä, mitä hän niin suuresti arvosti. Joka tapauksessa
tulette pitämään hänen aidosta koruttomuudestaan ja vilpittömyy
destään. Epäilemättä hän soittaa jatkuvasti samaa säveltä, mutta mi
kä sävel tämä onkaan: syvä urkusointu, joka jatkuu kosketellen jo
kapäiväisen elämän sulosointuja ja riitasointuja, kunnes se on saa
nut ne soimaan yhteen Jumalassa. Jos tämä tuntuukin yksitoikkoi
selta, on niissä Venäjän värikkäiss,ä kuvauksissa, jotka aiheeseen
liittyvät, joka tapauksessa vaihtelua ja viehätystä . . . Vaeltajamme
tietää, mistä hän puhuu, ja te tulette antmnaan arvoa hänen oudoim
millekin sanoilleen, sillä niistä kuulostaa todellinen ja el.ävä tietä
minen."
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PYHÄ TIHON SADONSKILAINEN: 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

63. Et näe mitään peilistä, jo
ka on pölyttynyt tai savustunut. 
.Jos haluat nähdä siitä kasvosi ja 
ne viat, jotka niissä ovat, sinun 
on ensin pyyhittävä peili puh
taaksi. Näin on myös ihmisen 
omantunnon laita. Jos monet 
synnilliset teot ja paheellinen 
elämä ovat sen lianneet, niin ih
minen ei voi havaita siitä vikoja, 
jotka ovat tarttuneet hänen sie
luunsa, ja niin hän kuljeskelee 
kuin metsäläinen kokonaan li
kaisena ja mitään varomatta 
lankeaa syn:rnistä toiseen. Kuin
ka kauhi:stutrtava ja murheeHi
nen onkaan itällainen tila. Ei näe 
täll,ainen ihminen saastaisuut
taan ja ilj,ettävyyt:tään, mutta 
hän tulee sen näkemään, kun 
"kirjat .avataan" koko maailman, 
niin enkelten kuin ihmisten kat
seltavicksi, ja kuin hänen syntin
sä tulevat olemaan hänen kasvo
jensa edessä, kuten Jumala on 
sanonut: "Minä nuhtelen sinua 
ja asetan nämä sinun silmäisi 
eteen" (Ps. 50: 21). Silloin syn
tinen näkee olevansa kokonaan 
likainen kuin mikäkin pelätin. 
Sillä silloin se saasta, joka nyt 
kätkeytyy sisään, tulee näkyviin 
aivan kuin myös vanhurskasten 
sielujen hyvyys, kun "he loista
vat Isänsä valtakunnassa niin
kuin aurinko" (Mtt. 13: 43). Sil
loin syntinen raukka inhoaa it
seään, alkaa vihata itseään, yrit-

tää paeta itseään, tahtoo muut
tua olemattomaksi, mutta ei 
mahda mitään, sillä ikuisesti, 
koskaan lähtemättä tulee tämä 
leima olemaan hänen pää13.ään 
todistamassa irst.aasita elämästä, 
jota hän oli maan päällä: viettä
nyt. Voi, jospa hän näkisi jo nyt 
tämän saastan, niin hän itkisi 
lakkaamatta j'a koettaisi Kriis
tuksen armoon turvaten vapau
tua siitä. Mutta sokeana hän ei 
näe kurjuuttaan. Vasta kun pei
li tulee puhtaaksi, se selvästi il
maisee kaiken, mikä sen edessä 
on, ja silloin ovat nähtävissä 
myöskin kasvojen viat, eivätkä 
ainoastaan suuret viat, vaan 
kaikkein pienimmätkin. Näin 
myöskin puhdas omatunto huo� 
maa pienimmätkin viat, jotem. 
ihminen voi uskon ja parannuk
sen kyyneleillä pe,stä ne pois. 
Tästä mietiskelystä vo1t oppia, 
että on syvennyttävä Jumalan 
lakiin, sillä sen avulla syntimme 
tulevat ilmi ja me tunnistamme 
ne. Silloin voimme Jumalan 
käskyjä tutkistelemalla paran
nusta tehden ja uskoen katua ja 
aloittaa uuden elämän, jotteivät 
syntimme, joita itsekään emme 
tahtoisi tarkastella ja tuntea, tu
lisi koko maailman tietoon, 
vaan tulisivat ajoissa pestyiksi 
pois. 

Suom. A.K. 
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ORTODOKSISEN VELJESTÖN TALVIPÄIVÄT 
Kuopiossa 7-8. 1. 1970

Veljestön talvipäivät ja vuosikokous pidetään tällä kertaa Kuopiossa 

kirkkokunnan keskustalossa. Päivien ohjelma on suunniteltu retreat-luontei

seksi. Se on kokonaisuudessaan: seuraava: 

KESKIVIIKKONA 7. 1.

Klo 9.00 Päivien avaus, K.S. Arkkipiispa Paavali 

9.10 III hetken palvelus Ap. Johanneksen kirkossa 

9.20 Luento: Konsiilien opetuksia paastosta, K.S. Piispa Johanne,s 

10.00 Esäelmä: Kirkkomuseon merkillisyyksiä, ylidiakoni Leo Kasanko 

10.40 Aamiainen 

12.00 Katsaus Ortodoksisen Veljestön toimintaan, 

rovasti Aleksanteri Kasanko 

12.30 Luento: Konsiilien opetuksia }uostarielämästä, Piispa Johannes 

13.30 Kahvi 

14.00 VI hetken pa:lvelus 

14.20 Ortodoksisen Veljestön vuosikokous 

16.00 Päivällinen: 

18.00 Ehtoopalvelus katedraalissa 

19.15 Esitelmä seurakuntasalissa: Kirkon missio ja hajanainen kristi

kunta, Piispa Johannes 

20.30 Päivien osanottajille iltatee pappilassa 

24.00 Keskiyöpalvelus 

TORSTAINA 8. 1. 

Klo 7.00 Aamupalvelus ja liturgia 

9.00 Aamukahvi 

9.30 Kristityn kilvoitus isien mukaan, rovasti Aleksanteri Kasanko 

10.40 Aamiainen 

12.00 Alustus: Jumalanpalvelus nykyaikana, rovasti Leo Merras 

13.00 Kahvi ja päivien päätös 

Ohjelmaan merkityt tilaisuudet ja jumalanpalvelukset pidetään ehtoo

palvelusta lukuunottamatta keskustalossa. Päiville osallistua veljestön jäse

niä pyydetään tämän vuoden loppuun mennessä ilmoittamaan tulostaan 

K.S. Arkkipiispa Paavavillie ruokailu- ym. järjesteljen vuoksi. Samalla pyy

detään ilmoittamaan majoitustar-

peesta. 

Päivien tilaisuuksiin ovat terve

tulleita muutkin kuin: varsinaiset 

veljestön jäsenet. Ilmoittautuneille 

veljestön jäsenille varataan veljes

ateriat ja majoitus. K.S. Arkkipiispa 

Paavali toivottaa veljestön talvipäi-

vien osanottajat tervetulleiksi Kuo-

pioon. 

HEHKUVA HIILLOS 
Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta· 

Tito Colllander (vastaava) 
ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1969

Oy Kuopion Kansallinen Kirjapaino 




