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Vanhus Ambrosiuksen opetuksia 

Optinan luostarin vanhuksena, 
skeemapappismunkki Amborosiuk
sella oli tapana antaa hengellisiä 
ohjeita aforismien kaltaisten ly
hyitten lauselmien tai kertomus
ten muodossa. Sillä tavalla hän 
usein opetti hänen luoksensa ko
koontunutta kansanjoukkoa ja-vas
taili esitettyihin kysymyksiin. 
Monien hänen puoleensa käänty
vien elämänkulkuun hän vaikutti 
ratkaisevalla tavalla; usein vastoin 
heidän omia odotuksiaan ja pyr
kimyksiään, mutta kuitenkin si
ten, että se koitui heille parhaaksi. 
Vanhuksen lyhyitä hengellisiä oh
jeita on säilynyt hänen rippilas
tensa muistiin merkitseminä. Niis
tä eräitä näytteeksi ja meillekin 
hyödyksi: 

Kun alat tuomita jotakuta, niin 
sano itsellesi: ''Sinä ulkokullattu! 
Ota ensin malka omasta silmäs
täsi!" 

* 

Kun tunnet paisuvasi ylpeydes
tä, niin tiedä, että saamasi kiitok
set sinua korottavat. 

* 

Tunnusta enemmän omia synte
jäsi ja syytä itseäsi äläkä toisia. 

* 

Kysymys: "Tulee ajatus: Mik
si etsit pelastusta? Et sitä kuiten
kaan saavuta, sillä ei ole nykyai
kana pelastuvia.'' 

Vastaus: "On kyllä sanottu, et
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Vaeltajan kertomukset 

TOINEN KERTOMUS 

Kauan minä vaelsin paikasta 
toiseen matkaseuranani Jeesuk-
• . • . . . . .. . l.. • 

sen rukous·, josta sam rohkaisua 
ja lohtua kaikilla teilläni, kaikis.: 

sa tilanteissa. Lopuksi minusta 
alkQJ .t:unJ�ll silt_ä,_ että minun eh
kä olisi parempi asettua johonkin 
yhteen paik�aan saadakseni olla 
paremmin yksinäisyydessä kuin 
'myös tutkiakseni Filo}(aliaa. Sitä 
tosin olin vähin erin lueskellut 
y.öpaikoi&SJ;1.ni ja pii,iväleyon ai
kana, mutta minulla oli voimakas 
halu J;!yventyij. siihen keskeytyk
sitta uskolla'. a:trifuentaåkseni s:ii-. 
tä oikeata" ne�voa: sielu'.n pefasta
mii;;,ek_si sy.q.ii,menrqkouks.en kaut
Ja; · Mutta koska minä en .·voinut 
p_estfl,U:Jtia: mihinkään voimieni mu
kaiseen työhön - varhaisesta lap
suudestani saa.J,{ka vasen käteni 
oli näet toimintakyvytön - ja 
1i:oskå �äin oflen minulla. ei ollut 
mahdollisuutta omata vakituista 
asuntoa, niin. edeliä mainittua ha
luani seuraten läksin Siperian 
seuduille pyhiinvaellukselle esi
paimen Innokenti Irkutskilaisen 
luo ajatellen, että metsien ja la
keuksien halki kulkien minun olisi 
rauhallisempaa harjoittaa rukous
ta _ja lukeinistå:. Niin minä sitten 
kuljin ja lakkaamatta lausuin 
itaneeni rukousta, eikä kulunut 
kauan kun miriä 'tunsin, kuiij.ka 
·rukous alkoi jotenkin itsestään
siirtyä sydämeen, toisin sanoen
sydän alkoi joka lyönnillä ikään-
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kuin sisässään lausua rukoussa
noja: Herra-Jeesus-Kristus jne. 
Minä lakkasin huulilfahi lausu
masta ru.kousta ja aloin uutterasti 
kuunnella kuinka sydän puhui, 
muistaen samalla mitä vanhus
vainajani oli puhunut tämän ihac 
nuudesta. !Sitten .aloin tuntea Jie
vaa kipua sydämessäni, mutta 
mielessäni sellaista rakkautta 
Jeesusta Kristusta kohtaan, että · 
jos olisin nähnyt Hänet, niin -
kuten minusta tuntui - olisin 
heittäytynyt Hänen jalkojensa 
juureen enkä hellittänyt käsiäni 
niistä, vaan kyyneliin asti olisin 
suudellut niitä, kiittäen Häntä 
siitä, että Hän nimensä kautta 
oli antanut armostaan ja rakkau
destaan sellaisen lohdun kelvotto
matle ja syntiselle luodulleen. 

·Ennen pitkää alkoi sydämessä
ni ilmetä eräänlaista miellyttävää 
lämpöä, joka levisi yH koko rin
nan. Tämä pani minut lukemaan 
Filokaliaa erikoisen ahkeraan tar
kistaakseni tunneaistimukseni kuin 
rriyös perehtyäkseni sisäisen sy
dåmenrukouksen jatkoharjoituk
seen. Pelkäsin näet, etten ilman 
t:atä tarkistusta olisi joutunut it
sel_uuloon taikka erehtynyt pitä
mään luonnollisia ilmiöitä armon 
vaikutuksena ja siten alkanut yl
teillä rukoustaidon nopeasta saa
vuttamisesta. Tästä oli varihus
vafnajarii puhunut varottaen. Tä
män jälkeen minä kuljinkin enim
mäkseen öiseen aikaan, mutta 



päivät vietin pääasiallisesti Filo
kalian lukemisessa jonkun puun 
alla metsässä istuen. Ja kuinka 
paljon uutta ja siihen asti minulle 
tuntematonta viisautta avautui
kaan tuon lukemisen kautta. 
Soveltamalla tuota kaikkea luke
maani käytäntöön minä sain mais
taa sellaista suloisuutta, jollal:sta 
ennen en olisi saattanut kuvitella
kaan. Joskin lukemastani eräät 
kohdat jäivät minulle minun tyh
mällä: järjelläni käsittämättömiksi, 
niin sydämen rukouksen aiheutta
ma vaikutus selvitti minulle mi
tä en ollut ymmärtänyt; sitä pait� 
si minä silloin tällöin näin unis
sani vanhusvaina:jaani, joka sel
vitti minulle monia seikkoja, mut
.ta enimmäkseen kehoitti minun 
mieletöntä sieluani nöyryyteen. 
Tällaista autuaalllsta elämää sain 
vietää yli kahden kesäkuukauden 
ajan.. Minä kuljin enimmäkseen 
metsien kautta ja kyläteitä ja 
kylään osuessani pyysin reppuu
rii korppuja ja kourallisen suolaa, 
täytin tuohipulloni vedellä ja niin 
taas kuljin satakunta virstaa. 

Kesän lopussa alkoi ilmestyä 
kiusauksia, lienevätkö sitten joh
uneet kurjan sieluni synneistä, 
hengelliseen elämäi:j.n luo;nnostaan 
kuul_uvil}a vaiko ohjaukseksi pa
rempaan ja kokemukselj:si. Niinpä 
kerran minµn tullessa11i v:;i,ltatiel
le hämärissä minut saavutti 

0kaks( soffläaita vaikuttavaa lllies
tä; jotka alkoivat vaatia minulta 
rahaa. Kun minä vai;!tasin, ettei 
·minulla ollut kopeekkaakitan, he
eivät uskoneet, vaan röyhkeästi
huusivat: "Valehtelet! Vaeltajat
kokoavat paljo.n rahaa.''. Ja sanot-

tuaan: "Mitä me tässä hänen 
kanssa pitkään juttelemaan", toi
nen heistä löi minua nuijalla pää
hän, niin että minä tuuperruin 
tiedottomana maahan. En tiedä, 
kauanko olin siinä :maannut tun
nottomana, mutta toinnuttuani 
minä huomasin makaavani tien 
vieressä metsän reunassa runnel
tuna. Reppuni oli poissa, jäljellä 
olivat vain leikellyt nauhat, joit
ten varassa olin reppua-kantam1t. 
Luojan kiitos, he eivät sentään 
olleet vieneet minulta passiani, 
joka oli minulla hattureuhkani sis 
sässä, jotta · sen sai vaadittaessa 
nopel:!,sti näytetyksi. Noustuani 
pystyyn aloin katkerasti itkeä, 
enkä niin paljon päänkipuni vuok
si kuin siksi, että olin jäänyt il
man kirjojani, Raamattua ja Fi
lokaliaa, jotka olivat ryöstetyssä 
repussa. En päivin enkä öin la
kannut suremasta ja itkemästä. 
Missä nyt oli minun Raamattuni, 
jota nuoruusvuosistani saakka 
olin lukenut ja joka oli· ollut aina 
mukanani? Missä oli minim Fi1o
kalianl, josta olin ammentanut 
ohjeita ja lohtua? Näin olin jää
nyt vaille elämäni ensimmäistä 
ja viimeistä aarretta, joista en 
ollut vielä ehtinyt kylliksi naut
tia. Parempi olisi ollut, niin ajat
telin, että minut · olisi surmattu, 
kuin että minun nyt piti· jäädä 
elämään ilman tuota hengellistä 
ravintoa. En nyt enää voisi niitä 
toistamiseen hankkiakaan. 

Kaksi päivää minä tuskin jak
soin laahustaa eteenpäin, niin olin 
surustani menehtynyt ja kolman
·tena päivänä menettäen kokonaan
voimani kaaduin pensaikkoon ja

67 



vaivuin uneen. Siinä nukkuessa-· 
ni näen unta: Olen erämaassa 
vanhukseni keljassa ja valittelen 
suruani. Lohduttaen minua van
hus alkaa puhua: Tämä on si
nulle opiksi, ettet kiintyisi maalli
seen tavaraan, ja paremmin saa
vuttaaksesi taivaan. Tämä on sal
littu sinulle siksi, ettet lankeaisi 
hengelliseen hekumointiin. Ju
mala tahtoo, että kristitty koko
naan luopuisi omasta tahdostaan, 
halustaan ja kaikesta siihen liit
tyvästä kiintymyksestä ja antau
tuisi kokonaan Hänen jumalalli
sen tahtonsa johdettavaksi. Kaik· 
ki tapaht1,1mat �än järjestää ih
misen hyödyksi ja pelastukseksi. 
Hän tahtoo, että "kaikki ihmisel 
pelastuisiva t'' .1) Sen tähden roh
kaise itsesi ja usko, että "sallies
saan kiusauksen Hän valmistaa 
myös pääsyn siitä".2) Ja kohta
sinä tulet lohdutetuksi suurem
massa maarassä kuin mitä nyt 
suret. Näihin sanoihin minä he
räsin ja tunsin vahvistuneeni voi
miltani ja saaneeni sieluuni erään
laisen selkeyden ja rauhan. Ta
pahtukoon Herran tahto, minä 
lausuin, siunasin itseni ristin
merkillä, nousin ja läksin. Rukous 
alkoi taas toimia sydämessäni 
:entiseen tapaiJ-n, ja kolme päivää 
•minä vaelsin rauhassa.

Yhtäkkiä näin edelläni saatto
vartion imljettaman marssivan
vankiryhmän. Suuvuteftuani hei
dät minä huomasin heidän joukos
saan ne kaksi miestä, jotka olivat
minun ryöstäneet, ja kun he kul-

1) 1 .Tim, 2: 4.
2) 1 Kor. 10: 13.
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kivat reunimma1sma, niin mma 
heittäydyin heidän jalkoihinsa ja 
aloin itsepintaisesti pyytää heitä 
sanomaan minulle, minne olivat 
minun kirjani joutuneet. Aluksi he 
eivät kiinnittäneet minuun huo
miota, mutta siten toinen heistä 
sanoi: - Jos annat meille jota
kin, niin sanomme, missä kirjasi 
ovat. Anna · meille hopearupla, 
Minä vannoen vakuutin antavani, 
vaikka minun tulisi se Kristuksen 
nimeen kerjäämälla koota, ja 
ojentaen heille passm1 sanoin, 
että jos haluaisivat, niin saisivat 
ottaa sen pantiksi. He sano_iva,J;-, 
että kirjani ovat kuormastossa, 
samoinkuin muutkin heitä tarkas
tettaessa löydetyt varastetut ta
varat. Kysyin kuinka minä voisin 
ne saada. - Tiedustele kapt�_:: 
nilta, joka meitä l{,uljettaai h� 
sanoivat. Minä riensin kapteenin 
luo ja selitin hänelle kaiken tar
koin. Kesken kaiken hän sitten 
kysyi minulta, ihanko minä todel
la taisin lukea Raamattua. Minä 
vastasin; että osasin en ainoas
taan fukea, vaan myös kirjoittaa:; 
Te tulette näkemään, sanoin ka� 
.tee:nille, Raamatun kannesså nimi" 
kirjoitukseni, ja tässä on 'pa:ssin:f. 
jossa on sama nimi ja ammatti. 
Kapteeni alkoi kertoa: - Nämä 
roistot ovat sotilaskårkureita:, 
jotka asuivat korsussa ja ryösti
vät monia. Eilen heidät sai kiinni 
nokkela ajuri, jolta he aikoiva'.t 
viedä troikan. Ehkäpä minä luo
vutan sinulle kirjasi, jos vain 
ne löytyvät, mutta sinun tulee 
kulkea kanssamme yöpymispaik
·kaan saakka, jonne tästä ei ole
pitkälti, virstaa neljä, sillä eihän



Valamon 1s1en elämästä 

Isä Antippa oli ankara paastooja. 
Niinpä suuren paaston ensimmäi
sellä viikolla hän ei lainkaan naut
tinut ruokaa ennenkuin lauantaina 
oli osallistunut Herran pyhästä Eh
toollisesta. Tätä sääntöä vanhus nou
datti useita vuosia. "Mutta kerran", 
kuten hän jälestä päin kertoi 
eräälle läheiselle munkkiveljelleen, 
"minä tulin mielessäni ajatelleeksi, 
ylpeästi omasta kilvoituksestani, 
enkä paaston alkaessa tullut ano
neeksi Herralta apua tähän kilvoi
tukseen, vaan itsetietoisesti luottaen 
omiin voimiini ja monivuotiseen ko
kemukseeni aloitin suuren paaston. 
Mutta kuinka kävikään?; Jo paaston 
ensimmäisenä päivänä minä tunsin 
itseni siinä määrin heikoksi ja vä
syneeksi, etten kaikesta hyvästä 
tahdostani huolimatta voinut paas-

sinun takiasi voi pysähdyttää van
kijoukkoa ja kuormastoa. Mielel
läni minä läksin matkaan kulkien 
ratsastavan kapteenin vierellä ja 
keskustellen hänen kanssaan. Mi
nä huomasin, että hän oli hyvä ja 
rehellinen ihminen eikä enää nuo
ri. Hän kyseli minulta, kuka mi
nä olin, mistä ja mihin kuljin. 
Minä vastailin miten . asiat olivat 
ja niin me saavutimme yöpymis
majan. Löydettyään kirjani kap
teeni antoi ne minulle ja samas
sa virkkoi: Mihin sinä nyt 
yötä . vasten lähtisit, jää luokseni 
yöksi tähän eteiseen. Ja minä 
jäin. (Jatkuu.) 

tota, vaan minun oli pakko jo paas
ton toisena päivänä nauttia vähän 
ruokaa vahvistaakseni heikentynyttä 
ruumistani. Näin Jumala nöyryytti 
minut ja minä tulin vakuuttuneeksi 
siitä, että ilman Jumalan apua me 
emme voi mitään hyvää tehdä". 

* 

Antippa-vanhuksesta tiedetään, 
ettei hän koskaan laiminlyönyt päi
vittäistä akatl.stosta Jumalan Äi
dille. Eikä hän tyytynyt siihen, että 
itse luki akatistoksen Taivaan iKu
ningattarelle, vaan kehoitti kaikkia 
toisiakin niin tekemään, vakuuttaen, 
että se, joka joka päivä lukee akatis
toksen Jumalan Äidille, ei kuole äk
kikuolemalla. !Hänen oppilaansa koet
tivatkin voimiensa mukaan noudattaa 
tuota vanhuksen kehoitusta. Kun 
sitten vanhus isä Antippa itse alkoi 
o:la lähellä kuolemaa ja oli valmis
tautunut siihen nauttien pyhät sak
ramentit, tuli hänen luoksensa hä
nen -Oppilaansa, sokea skeemamunk
ki Agapi, Käsittäen, että kuoleva oli 
jo liian heikko keskustelemaan ja 
muistaen isä Antipan jokapäiväises
tä akatistoksen lukemisesta antamat 
ohjeet hän alkoi kovalla änellä lu
kea akatistosta. Näytti siltä, kuin 
kuoleva olisi tarkkaavaisesti kuun
nellut hänelle rakkaaksi käynyttä 
akatistosta. Hänen kasvonsa kuvas
tivat täydellistä rauhallisuutta, hä
nen hengityksensä kävi yhä vain hil
ja'.semmaksi ja harvemmaksi, ja 
kun seitsemännen kontakin kohdalla 
isä Agapi pääsi sanoihin: "Kun :Si-
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VANHUS .... 

Jatkoa 1. sivulta 
tei kaikessa täydellisiä ole nyky
aikana, mutta pelastuvia kyllä on. 
Ei jokainen voi olla kenraali, vaan 
toinen on kenraali, toinen eversti, 
majuri jne., mutta sotamieskin on 
samanlainen ihminen kuin hekin." 

* 

. Miksi Ehtoollisen nauttimisen 
jälkeen toisinaan koemme hengel
listä lohdutusta, toisinaan taas 
jäämme kylmiksi? - Se. pysyy 
kylmänä, joka tavoittelee Ehtool
lisesta lohdutusta. Mutta joka pi
tää itseään kelvottomana saamaan 
lohdutusta, hän kokee armon. 

* 

Kysymys: "Vihaisena rukoilles-
sani olen hajamielinen?" Vastaus: 
"Se, joka vihastuu, menettää Ju
malan suojeluksen. Rukoilla tulee 
tuntematta vihaa kehenkään." 

* 

Vanhus kertoi: ":Kun isä Leoni
daan luo sattui tulemaan sellainen 
ihminen, joka ei tunnustanut it
seään syntiseksi, niin hän lausui: 
"Jos et ole syntinen, niin mene, 
sillä tuolla on syntisiä odotta
massa." 

* 

Kysymys: "Toisinaan kitsaus 
voittaa?" Vastaus: "Anna mitä 

·meon oli valllllis siirtymään· tästä
valheen maailmasta''', ni'n isä Antip
pa rauhallisesti antoi henkensä Ju
malan haltuun, siirtyen todella täs
tä '"valheen maailmasta" autuaalli
seen henkimaailmaan, ikuiseen le
poon ja rauhaan.

VELJESVIESTI 

Vuosikokous ja veljespäivät pide
�ään �ä!_läkin kerr_alla Jyväsky�ässä,
Jonne 1sa Lauri on .lausunut kokouk
seen tulevat tervetulleiksi. Kokous 
alkaa tammikuun 2e päivänä klo 12 
rukouspalveluksella. Illalla toimite
taan vigilia kolmen suuren esipaime
nen muistoksi ja aamulla liturgia, 
minkä jälkeen kokous jatkuu päät
tyen illalla seurakuntalaisille järjes
tettävään tilaisuuteen. 

Tänä vakavana aikana veljestön 
jäsenten toivotaan kokoontuvan ko
koukseen runsaslukuisina vahvistu
maan yhteisestä uskosta ja rukouk
sesta. 

Kokoukseen tulevia pyydetään va
raamaan esitelmiä ja alustuksia. 
Niille, jotka ilmoittautuvat isä Lau
rille, järjestetään vapaa majoitus. 

voit ja minkä käsi ojentaa voi. 
Kerran _muuan vaeltaja pyysi al
mua. Eräs saita antoi hänelle huo
non liinan, mutta toinen, jolta vael
taja pyysi, antoi hänelle kaiken 
minkä hän vain pyysi. Tuskin oli 
vaeltaja lähtenyt heidän luotaan 
kun syttyi tulipalo ja poltti kaike� 
heidän omaisuutensa. Vaeltaja pa
lasi antaen heille kaiken heihän 
omansa, - paljon antaneelle antoi 
paljon, mutta saidalle antajaile 
sanoi: 'Tässä on sinun liinasi' ." 

* 

Ihminen on kuin ruoho. Se, joka 
ylpeä on, hän ruohon lailla kuih
tuu, mutta joka Jumalaa pelkää, 
saa Häneltä· armahduksen. 
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