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Lopetettuamme ilta-ateriamme kiitimme Jumalaa ja isäntääm

me ja vetäydyimme pieneen huoneeseemme. Emme vielä halun

neet käydä nukkumaan, joten jatkoimme keskustelua. Seura

laiseni kertoi olevansa kauppias Mogilevin kaupungista.Hän 

oli viettänyt Bessarabiassa kaksi vuotta eräässä luosta-

rissa, mutta hänellä oli ainoastaan väliaikainen passi.Hän 

oli nyt matkalla kotiin hakemaan eroa kauppiaitten ammat

tikunnasta voidakseen lopullisesti vetäytyä luostariin.Hän 

kiitteli minulle kovasti sikäläisiä luostareita, niiden 

ohjesääntöjä ja järjestystä sekä siellä elävien luku�sien 

hurskasten vanhusten ankaraa kilvoitteluelämää. Hän vakuut

ti, että Bessarabian luostarit Venäjän luostareihin ver

.rattuina ovat kuin taivas maan riiuialla. Minuakin hän hou.

kutteli sinne. 



Keskustellessamme näistä asioista tuotiin huoneeseemme vie.;. 

lä kolmaskin asukas, eräs aliupseeri, 'joka oli saanut ti

lapäisen er'::m armeihasta ja oli· nyt matkalla lomalle ko

tiin. Näimme, että hän oli matkasta hyvin väsynyt. Luimme 
siksi rukoukset·ja paneuduimme nukkumaan. Noustuamme sit
ten varhain seuraavana aamuna aloimme valmistautua matkaan. 
Juuri kun olimme lähdössä kiittämään isäntäämme, kuulimme 
kirkonkellojen kutsuvan aamujumalanpalvelukseen. Arvelitn

me silloin kauppiaan kanssa, kuinka kellojen kutsun· kuul
tuamme saattaisimmekaan jatkaa matkaa menemättä 'kirkkoon. 

, ' 

Parempi kai olisi olla en�in mukana aamujumalanpalveluk-
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sessa, jotta rukoiltuamme siellä kulkumme kävisi kevyemmin. 
Näin sitten päätimmekin tehdä ja kutsuimme myös ·aliupse�
ria, mutta tämä vastasi: "Eihän matkoilla ollessa o,'.J.e lai
kaa käydä jumalanpalveluksissa. Ja mitä hyötyä on , Juma� 
lalle, jos menemmekin kirkkoon? Kas, kun pääsemme kotiin, 
niin silloin siellä rukoillaan. Menkää te, jos haluatte, 
minä en mene. Sillä aikaa kun te olette jumalanpalveluk-
se.ssa, minä ennätän kulkea eteenpäin ehkä viisikin 
taa. Tekeekin jo mieli pikemm,i,n päästä kotiin." 

virs
Tähän 

kauppias vastasi: "Katsohan, veli, älä niin kovin kiirehdi 
omien suunnitelmiesi mukaan, mitähän vielä Jumala sinulle 
suo!" Niin me menimme kirkkoon,. mutta aliupseeri lähti 
jatkamaan matkaansa. Olimme aamupalveluksessa ja samalla 
myös varhaisliturgiassa ja palasimme huoneeseemme kunnos
tamaan laukkujamme. Ja kuinka ollakaan, emäntämme toi sa
movaarin meille huoneeseemme. "Mihin te olette jo ·menes"." 
sa", hän huomautti, "juokaa nyt ensin teetä ja sitten syö
kää päivällistä kanssamme. Emmehän voi päästää teitä näl-

·käisinä menemään." Ja niin me jäimme. Emme istuneet sa
movaarin ääressä puoltakaan tuntia, krin aliupseerimme tuli
hengästyksissään juosten huoneeseen. "Tulen luoksenne se-.

18

kä murheineni että iloineni", hän läähätti. "Mitä nyt on 
tapahtunut?"·kysyimme, ja hän kertoi meille seuraavaa:"Kun 
jätin teidät ja laksin matkaan, pälkähti mieleeni pistäy
tyä ensin kapakassa. Tahdoin vaihtaa siellä setelin pik
kurahaksi ja ottaa samalla ryypyn, jotta matka kulu_isi pa
remmin. Nin tein. ·sain vaihtcirahani ja lähdin vikkelänä 
kuin lintu. Olin jo kulkenut kolmisen virstaa, kun halu
sin tarkistaa, oliko kapakoitsija antanut minulle rakat oi
kein. Istuuduin tien viereen, otin lompakkoni· esille ja 
samassa huomasin, että pas�ini puuttui, ainoastaan joita-
1kin papereita ja raha oli lompakossa. Säikähdin nitn,että 
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olin kadottaa harkintakykyni. Pian arvasin, mitä oli ta-
pahtunut: -tietenkin olin·pudottanut passini, kun vaihdoin 
kapakassa rahat. Minun ol� heti juostava takaisin. Ja 
juostessani kauhea ajatus tuli mieleeni: I11itä, jos se ei 
olekaan siellä. Siitä vasta hätä tulee. Ryntäsin sisään 

· ja kysyin kapakoitsijalta passiani. 'En ole sitä nähnyt',
tämä vastasi. Jouduin tosi murheen valtaan. Hain ja et
sin kaikkialta, missä olin liikkunut ja seisoskellut. Ja 
ajatelkaa, mikä onni -- löysin passini! Siinä se oli lat
tialla kokoon taitettuna heinien ja roskien seassa, pol
jettuna ja likaisena. Jumalalle kiitos. Olin iloinen.Oli 
kuin vuori olisi pudonnut hartioiltani� Tosin passin huo
nosta kunnosta ja likaisuudesta tulen ehkä saamaan aika

rapsut, mutta se ei tee mitään. Joka tapauksessa voin/nyt 
päästä kotiin ja takaisin ehjin nahoin. Mutta teidän luok
senne tulin kertoakseni teille tästä. Ja sitä paitsi _hä-
dissäni juostessa olen hiertänyt jalkani verille, että tus-
kin pystyn liikkumaan •. Minun täytyypyytää vähän ihraa 
haavan voitelemiseen." 

"Siinäpä se, veli", kauppias sanoi, "näin tapahtui sinulle· 
siksi, kun et kuunnellut meitä etkä lähtenyt kanssamme ru-,, 
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koilemaan. Kas, tahdoit päästä kauas edelle meitä, ja nyt 
kuitenkin olet vielä täällä, vieläpä rampana olet palannut 
luoksemme. Minä kielsin sinua kiiruhtamasta oman suunni
telmasi mukaan; nyt näetkin, miten on käynyt. Vähät sii
tä, että et tullut kirkkoon, sinä sen lisäksi arvelit, et
tä mitä hyötyä Jumalalle meidän rukouksestamme on. Se oli 
pahasti sanottu, veliseni. Tietenkään ei Jumala tarvitse 
syntisiä rukouksiamme, mutta rakkaudestaan meihin hän kui
tenkin miel tyy meidän rukouksiimme. Pyhä rukous, minkä Py
hä Henki itse herättää meissä auttaen meitä myös sen esiin
kantamisessa, on Hänelle mieleen. Kehc;,ttaahan Hän: "Pysy
kää minussa, niin minä pysyn teissä." Mutta tämän lisäksi 
on Hänen silmissään arvokas kaikkein vähäpätöisinkin teko, 
jokainen mielijohde, jokainen ajatuskin, joka kohdistuu Hä
nen kunnioittamisekseen ja meidän pelastukseksemme. Kai
kesta tästä-Jumala rajattomassa armahtavaisuudessaan antaa 
runsaan korvauksen. Jumalan rakkaus suo meille tuhatker
taisesti runsaammin kuin mitä inhimillinen toimintamme an
saitsee. Jos sinä annat Jumalalle pienimmänkin rovon, Hän 
maksaa sinulle kullassa. Jos sinä vain aiotkin mennä Isän 
tykö, Hän tulee jo sinua vastaan. Sanot vain lyhyen ja 
kuivan sanan "Ota minut_ vastaan, armahda minua", ja Hän jo 
syleilee ja s_uutelee sinua. Sellainen on taivaallisen I
sän rakkaus meitä arvottomia kohtaan·. Ja ainoastaan tämän 
rakkauden tähden Hän iloitsee jokaisesta eleestä, minkä me 
teehune pelastuaksemme. Sinä ajattelet: Mitä kunniaa Her
ra1l1e tai· mitä hyötyä itsellesi on siitä, että hiukan ru-

1 
' 

koi/let ja sitten annat ajatuksesi päästä jäl"leen harha-
teille, tai siitä, että teet jonkin mitättömän hyvän teon, 
kuten luet esimerkiksi jonkun rukouksen, teet viisi tahi 
kymmenen kumarrusta maahan tai huokaiset sydämesi pohjas
ta ja mainitset Jeesuksen nimen, tai kiinnität huomiosi jo-

20 

honkin hyvään ajatukseen, päätät lukea jotakin hengellistä 
kirjaa, kieltäydyt liiasta ruoasta tai siedät vaiti ollen 
jonkin pikku loukkauksen; tuo kaikki ei mielestäsi riitä 
pelastumiseksesi ja näin ollen pidät sitä aivan hedelmät
tömänä touhuamisena. Ei asia ole näin. Ei mikään noista 
pikku toiminnoista ole turha. Jumalan kaikkinäkevä silmä 
ottaa ne huomioon, ja ·sinä saat satakertaisen palkan, etkä 
ainoastaan vasta ikuisuudessa vaan jo tässäkin elämässä. 
Näinhän vakuuttaa myös pyhä Johannes Krysostomos, kun hän 
sanoo: "Oikeamielinen tuomari ei väheksy mitään hyvää työ
tä, vaikka tämä olisi miten vaatimaton tahansa. Jos syn� 
nit tutkitaan niin perusteellisesti, että meidän on vas
tattava niin sanoista, haluista kuin ajatuksistakin, niin 
sitä enemmän myöskin hyvät työt, niin pieniä kuin ne ovat
kin, tulevat huomioon otetuiksi yksityiskohdittain ja lue-

.taan ansioksemme Tuomarin edessä, joka on niin ·suuri rak
kaudessaan." Haluan �ertoa sinulle tapauksen, jonka viime 
vuonna itse näin. Bessarabialaisessa luostarissa, jossa 
asuin, oli moitteetonta elämää viettänyt munkkivanhus. E
räänä päivänä kiusaus koetteli häntä. Hän tunsi suurta ha
lua saada kuivattua kalaa. Ja kun sillä kertaa sitä ei ol-
lut luostarissa, hän aikoi lähteä torille sitä ostamaan. 
Pitkän aikaa hän taisteli tätä ajatusta vastaan järkeillen 
itsekseen, että munkin pitäisi tyytyä koko veljestölle tar
koitettuun yhteiseen ravintoon ja kaikella tavalla välttää 
hemmottelemasta itseään. Tämän lisäksi kävely tor1.11.a ih
misjoukossa on munkille sopimatonta, se on kiusausten läh
de. Lopulta vihollisen valheet saivat kuitenkin yliotteen 
hänen järkeilystään, ja hän antoi periksi päättäen lähteä 
kalan ostoon. Poistuttuaan luostarista ja kulkiessaan kau-
pungin kaduilla hän äkkiä huomasi, ettei hänellä ollutkaan 
rukousnauhaa mukanaan. Hän ajatte�i: Kuinka minä nyt kul-
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jen aivan kuin aseeton sotilas. Tämä on sopimatonta, vas
taantulevat maallikotkin saattavat minut nähdessään arvos
tella ja pahastua ilman rukousnauhaa ilman rukousnauhaa o
levan munkin vuoksi. Niin hän aikoi jo palata hakemaan ru-

' 
kousnauhaansa, mutta koetettuaan taskujansa hän löysikin 
sen sieltä. Hän otti sen esille, teki ristinmerkin ja 
jatkoi rauhallisena matkaansa. Torin laidassa· hän näki 
kauppojen edustalla hevosen, joka oli valjastettu valta-
villa saaveilla kuormattujen rattaitten eteen. Yhtäkkiä 
tämä hevonen pillastui jostakin syystä ja karjasi juokse
maan juuri häntä kohti pyyh�äisten mennessä�n hänet k�,�m,m, :' ·
kuitenkaan paha.sti vahingoittamatta. Parin askeleen •pääs-

. sä rattaat sitten kaatuivat ja menivät säpäleiksi. Kovasti
1 • • • 

• 

säikähtäneenä hän nc;msi nopeasti ja ihmetteli, miten Juma-
la oli säästänyt hä�en elämänsä, sillä jos rattaat olisi
vat kaatuneet hetkeäkään aikaisemmin, hän olisi murskautu
nut niiden alle. Vaivaamatta tapahtuneella itseään sen e
nempää hän osti kalaa, palasi•luostariin, söi, luki ruko
uksen ja paneutui nukkumaan. Kevyessä unessa hän näki sit
ten juhlavan näköisen.vanhuksen, jota hän ei tuntenut, il
mestyvän hänelle, ja tämä sanoi: "Kuulehan, minä olen tä
män luostarin suojelija ja haluan opettaa sinua ymmärtä
mään ja muistamaan sen läksyn; jonka_ juuri sait; Katsos, 
heikko yrityksesi vastustaa aistillista nautintoa ja velt
to harrastus itsetuntemuksesi ja itsekieltäymyksesi kehit
H,mii::,;:,k<>.:i. ""ntuivat. til.aiauuden viholliselle hyökätä kimp
puusi. Hänellä oli valmiina sinun varaltasi kohtalokas ta
pahtuma, joka äsken sattui silmiesi edessä. Mutta suoje
lusenkelisi havaitsi sen edeltäpäin, hän pani mieleesi a
jatuksen rukoilla ja muistaa rukousnauhasi. Kun seurasit
tätä mielijohdetta, tottelit ja toimit sen mukaan, niin
juuri tämä säästi sinut kuolemalta. Näetkö Jumalan ihmis-
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rakkauden ja Hänen runsaan korvauksensa tästä heikostakin 
Hänen puoleensa kääntymisestä?" Sanottuaan tämän vanhus 
poistui kiireesti kammiosta. Munkki kumartui hänen jäl
keensä maahan ja siinä samassa hän heräsi, mutta ei vuo
teessaan vaan polvistuneena kammionsa kynnyksellä. Hän ker
toi tämän näyn monille, mm. minulle, meidän hengelliseksi 
hyödyksemme. Totisesti rajaton on Jumalan rakkaus meitä 
syntisiä kohtaan. Eikö olekin ihmeellistä, että ihminen 
sai pitää elämänsä niin pienen teon vuoksi -- siksi että 
häq otti taskustaan esille rukousnauhan, pujotti sen kä-

. 

' 

teensä ja huudahti avukseen Jumalan nimeä. Ihmiskohtalon 
.,; vaaassa IJe�k�ksJn Kr�stuksen nimen mainitsemiseen käytetty 

lyhyt hetki painoi, enemmän kuin monet laiskuudessa viete
tyt tunnit. .Tässä tapahtumassa \ieni r,opo todellakin kor
vautui kultarahalla. Näetkö, veljeni, miten tehokas on ru
kous ja miten mahtava Jeesuksen Kristuksen nimi, kun sen 
lausumme. Pyhä Johannes Karpatoslainen sanoo Filokaliassa 
että kun Jeesuksen rukouksessa lausumme Jeesuksen nimen 
sanoessamme sen ohella 'Armahda minua syntistä', niin jo
kaiseen tällaiseen pyyntöön Jumalan ääni salaisesti vas
vastaa: 'Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.' Ja hän 
sanoo edelleen, että sinä hetkenä, kun tuon rukouksen lau
summe, me emme millään tavalla eroa pyhistä ihmisistä, py
hittäjistä ja marttyyreista. Pyhä Johannes Krysostomos 
sanoo: 'Rukous puhdistaa hetkessä, vaikka sen lausuisi suu
ri syntinen.' Jumalan laupeus meitä kohtaan on suuri,mut
ta me syntiset ja huolettomat emme halua uhrata pienintä-
kään hetkeä lausuaksemme kiitoksen Jumalalle. Rukous on 
kaikkea muuta tärkeämpi, ja kuitenkin me käytämme sen ajan 
jolloin olisi rukoiltava, kaiken maailman huoliin ja me-· 
noihin, unohtaen Jumalan ja omat velvollisuutemme Häntä koh
taan. Sen täh4en meitä niin usein kohtaavat kaikenlaiset 
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JOUKKOJULKAISU "'o..l�_ r\-rc,·" 

vahingot ja' onnettomuudet, mutta näitäkin kaikkea. rakasta-
.·
"

va Jumalan kaitselmus käyttää opettaakseen meitä j k�:;i--
_,_ ... »

tääkseen sydämemme itsensä puoleen." 
Jatkuu ensi numeroasa 

HUOM! Kauppiaan kertomuksGJen aliupseerilZe sisältyvä koh
ta kalaa ostamaan lähteneestä munkista on julkaistu Hehku
vassa Hiilloksessa vuonna 1975 numerossa 7 otsikolla "Munk.
ki ja rukousnauha". 

Pyhä Tihon Sadonskilainen 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 

97. Näet mitä tapahtuu, kun aurinko menee pois: tulee pi

meys, joka peittää koko maan. Ihminen ei voi tehdä mitään

vaan hapuilee ympärilleen kuin sokea, eksyy ja kompastelee

ja lankeaa peläten kaikkea. Näin käy myös ihmisen sielul-
le, kun Kristus, vanhurskauden Aurinko, jättää sen. Mitään

Jumalalle otollisia töitä se pysty aikaansaamaan, kuten on

Hän itsekin sanonut: "Ilman minua te ette voi mitään teh
dä"(Joh. 15:5). Hengellinen pimeys peittää hänet ja niin

hän eksyy, sokean tavoin tunnustelee, kompastuu ja lankeaa

syntiin, kunnes lopulta kaatuu turmion kuoppaan, mikäli ei

katuen tee parannusta. Kristus hylkää kuitenkin sellaisen

sielun, joka itse ensin hylkää Hänet. Muusta syystä Kris

tus ei hylkää ketään, sillä Hän itse valistaa jokaisen ih

misen, joka on tulossa maailmaan (Joh. 1:9). Tämä opettaa

meitä pysymään lujasti Kristuksessa ja seuraamaan Häntä us

kossa ja rakkaudessa, ettei hengellinen pimeys ja kurjuus

peittäisi meitä.
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