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44. Näet kuolleen, joka vie
dään hautaan. Ehkä olet itse 
hautaamassa isää tai äitiä, vel
jeä tai ystävää. Älä tällöin it
ke sitä, mitä niin moni turhaan 
itkee. Sen sijaan vuodata kyy
neleitä miettiessäsi kuoleman pe
russyytä, siis syntiä, joka on 
saattanut Jumalan kuvaksi luo
dun ja kuolemattomuudella va
rustetun ihmisen näin surkeaan 
tilaan. Oikea aihe itkuun on sii
nä, että ol&mme synneillämme 
herättäneet Jumalan vihan ja 
näin olemme joutuneet kuole
man valtaan. Nähdessäsi lähim
mäisen vainajana muista, että it
sekin olet maasta, ja maaksi si
nun pitää jälleen tuleman (1 
Moos. 3: 19). Mutta muistettua
si täniän kiitä Jumalaa siitä, et
tä Hän on Pojassaan, meidän 
Herrassamme Jeesuksessa Kris
tuksessa, antanut meille ylös
nousemuksen ja .tulevaisen maail
man elämän toivon. 

45. Sinä näet, että puu pudot
taa talven ajaksi lehtensä, mutta 
keväällä auringon sitä lämmit
täessä se taas kasvattaa lehtiä 
itsestään. Näin monet ihmisetkin 
tekevät: hädän ja vastoinkäymis
ten pakkasviiman kourissa he 
luopuvat mielihaluistaan ja ku
vittelevat, että ovat jo tehneet 
parainnuksen ja noudattaneet Ju_ 
malan tahdon. Mutta kun hyvin
voinnin lämpöaalto tulee, niin 
he virkoavat jälleen, ja kuten 
puut lehtensä, niin hekin tuovat 
julki entiset mielihalunsa: alka
vat taas ·viheriöidä, koristautua 
ja :n:aiuttia maallisista suloista. 
Sellaisia ovat esimerkiksi ne, 
jotka sairauden jäykistäminä ka
tuvat, lakkaavat tekemästä syn
tiä, lupaavat elää hurskaasti ja 
ahkeroida Jumalalle, mutta saa
tuaan terveytensä takaisin he 
jälleen palaavat entisiin harras
tuksiinsa ja tekoihinsa. Tiedä, 
että tällaiset ihmiset eivät ole oi-



VAELTAJAN KERTOMUKSET 
(Jatkoa) 

Niin makasin siinäkin kaksi 
, pa1vaa. Ihmiset, jotka kulkivat 

ohi ,eivät kiinnittäneet pienin
täkään huomiota minuun eivät
kä minun pyyntöihini. 

Vihdoin eräs mies tuli luok
seni, istuutui ja alkoi keskustel
la. Muun ohella hän sanoi: "Pal
jonko maksat, niin minä sinut 
parannan? Minulle itselleni sat
tui ihan samalla tavalla; tiedän 
tähän lääkkeen". "Ei minulla ole 
mitä antaa sinulle", vastasin. 
"Mitä sinulla on säkissä?" "Vain 
korppuja ja kirjoja". "Etkös sit
ten voisi tulla luokseni kesäksi 
töihin, jos parannan sinut?" "En
pä voi mitään työtäkään tehdä; 
sinä näet, että hallitsen vain tois
ta kättäni ja toinen on melkein 
kuivettunut". "Mitä sinä osaat?" 
"En muuta kuin lukea ja kir
joittaa." "Vai niin, kirjoittaa. 
Opeta sitten minun poikani kir
joittamaan. Hän kyllä taitaa vä-

keita kristittyjä vaan tekopyhiä, 
sillä oikeat kristityt pysyvät sa

manlaisina niin hyvinvoinnin 
kuin vaikeuksienkin aikoina, niin 
sairaudessa kuin terveinäkin, 
niin köyhinä kuin rikkaina, niin 
halveksittuina kuin kunniassa
kin, niin arvossapidettyinä kuin 
paneteltuina, niin vankeudessa 
kuin vapaudessakin, aina ja 
kaikkialla he harjoittavat katu
musta, kantavat parannuksen he
delmiä, rakastavat Jumalaa ja 
ahkeroivat Jumalalle. Tätä miet-
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hän lukea, mutta haluaisin, että 
hän myös kirjoittaisi. Opettajat 
pyytävät paljon, 20 ruplaa opet
tamisesta". Minä suostuin, ja he 
yhdessä vartijan kanssa raaha
sivat minut pois ja panivat mai
nitun miehen pihan perällä ole
vaan vanhaan saunaan. 

Niin hän alkoi parannella mi
nua. Hän keräsi niityiltä, pihoil
ta ja kaatopaikoilta koko joukon 
erilaisia maatuvia luita, niin 
eläinten kuin lintujenkin. Hän 
pesi ne, murskasi hienoiksi, pani 
suureen kattilaan, sulki sen au
kolla varustetulla kannella ja 
asetti sen sitten kumolleen maa
han upotetun tyhjän saviruukun 
päälle. Tämän jälkeen hän siveli 
kattilan päältäpäin savella ja ka
sasi sen päälle nuotion, jota polt
ti yli vuorokauden. Puita lisä
tessään hän puhui: "Tästä tulee 
luutervaa". Seuraavana päivänä 
hän kaivoi maasta saviruukun, 
johon kattilasta oli tihkunut 

tien älä seuraa yllämainittujen 
ihmisten esimerkkiä, vaan ole 
aina samanlainen niin onnen 
kuin onnettomuuden aikoina, 
luovu omista mielihaluistasi ja 
tee Jumalalle otollisia tekoja. 
Mutta jos havaitset olevasi hei
dän kaltaisensa, niin tee paran
nus, ettet joutuisi yhdessä teko
pyhien kanssa kuulemaan Kris
tuksen sanovan: "En minä tunne 
teitä enkä tiedä, mistä te olet
te." (Lk. 13: 25). 

Suom. A. K.

puoli tuopillista sakeata, puner
tavaa, öljymäistä, raa'an lihan 
tuoksua muistuttavaa, haise
vaa ainetta. Mustat ja lahonneet 
luut olivat muuttuneet puh'.taan 
valkeiksi ja läpikuultaviksi kuin 
helmiäinen. Tuolla nesteellä voi
telin jalkojani viitisen kertaa 
päivässä. Ja kuinka ollakaan, 
jo toisena vuorokautena tunsin 
voivani liikutella varpaitani. 
Kolmannella vuorokaudella saa
toin jo taivutella jalkojani ja 
viidentenä vuorokautena nousin 
pystyyn ja keppiin nojaten kul
jin pihalla. Sanalla sanoen, vii
kon kuluttua jalkani vahvistui
vat täysin entiselleen. Kiitin 
tästä Jumalaa ja· itsekseni ajat
telin: Kuinka suuri onkaan Ju
malan viisaus luoduissaan. Kui
vat, lahonneet ja melkein maa
tuneet luut säilyttävät itsessään 
elämää antavan voiman, värin, 
hajun ja vaikutuksen ja ikään
kuin välittävät elämää kuoleu
tuneelle ruumiille. Tämähän on 
tulevan ruumiin ylösnousemisen 
pantti. Kunpa voisin näyttää tä
män sille metsänhoitajalle, jon
ka luona m:ajailin, ja joka epäili 
yleistä kuolleitten ylösnousemis
ta. 

Näin toivuttuani aloin opettaa 
poikaa. Malliksi kirjoitin Jee
suksen rukouksen, neuvoin häntä 
jäljentärnään sitä ja näytin, mi
tenkä sanat oli kauniisti kirjoi
tettava. Minun oli rauhallista 
häntä opettaa, sillä päivisin hän 
oli palvelemassa tilanhoitajaa, ja 
kävi luonani kirjoittamassa sel
laiseen aikaan, jolloin tilanhoi-

ta:ja nukkui, siis aamuvarhaises
ta puolipäivään saakka. Poika 
oli ymmärtäväinen ja pian hän 
alkoi melkoisen hyvin kirjoittaa 
yhtä ja toista. Tilanhoitaja huo
mattuaan pojan kirjoittavan ky
syi häneltä: "Kuka sinua opet
taa?" Poika kertoi sen olevan 
käsipuoli-vaeltajan, joka asui 
heillä vanhassa saunassa. Utelias 
puolalainen tilanhoitaja tuli kat
somaan minua ja tapasi minut 
lukemassa Filokaliaa. Päästyään 
kanssani puheen alkuun hän ky
syi: "Mitä sinä luet?" Näytin 
hänelle kirjaa. "Jaa, se on Filo
kalia", sanoi hän. "Näin tämm1 
kirjan papillamme, kun asuin 
Vilnassa. Kuulin kuitenkin siitä, 
että se sisältäisi joitakin outoja 
temppuja ja kreikkalaisten 
munkkien laatimia rukousmene
telmiä, senkaltaisia kuin Intian 
ja Bukharan kiihkoilijat käyttä
vät. Nämähän istuvat ja pullis
televat saadakseen sydämensä 
kutkuamaan ja tyhmyyksissään 
pitävät tätä luonnollista tunnetta 
muka Jumalan antamana ru
kouksena. Meidän pitää rukoilla 
yksinkertaisesti täyttääksemme 
velvollisuutemme Jumalaa koh
taan. Nouse ja lue Isä-meidän 
rukous, niinkuin Kristus opetti, 
niin olet toimittanut koko päi
väksi velvollisuutesi, mutta älä 
rupea lakkaamatta hakemaan 
yhtä ja samaa. Sillä tavalla me
netät vielä järkesi ja voit vahin
goittaa sydäntäsikin". "Älkää, 
isäseni, ajatelko noin tästä py
hästä kirjasta. Eivät tätä ole 
kirjoittaneet yksinkertaiset kreik-
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-kalaiset munkit vaan muinoin
suuret ja pyhät ihmiset, joita
myöskin teidän kirkkonne kun
nioittaa, kuten Antonios Suu
ri, Makarios Suuri Markus
Kilvoittelija; Johannes Kry
sostomos ym. Intilaiset ja buk
haralaiset munkithan ovat juu
rin näiltä lainanneet tämän
menetelmän sisäiseen sydämen
rukoukseen pääsemiseksi, mutta
ovat turmelleet ja väärentäneet
sen, niinkuin minulle vanhuk
seni on kertonut. Filokaliassa
kaikki ohjeet sydämen rukouk
sellisesta toiminnasta on ammen
nettu Jumalan sanasta, Pyhästä
Raamatusta. Siinähän mainitaan,
että sama Jeesus Kristus, joka
kehoitti lukemaan Isä-meidän
rukousta, antoi myöskin käskyn

lakkaamattomasta sydämen ru
kouksesta, sillä Hän sanoi: "Ra
kasta Herraa, sinun Jumalaasi, 
kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta mielestäsi" 
(Matt. 22:37), "Olkaa varuillan
ne, valvokaa ja rukoilkaa" 
(Mark. 13:33), "Pysykää minus-
sa, niin mma pysyn teissä" 
(Joh. 15:4). Ja selittäessään ku
ningas Daavidin 34. psalmin koh
taa "Maistakaa ja katsokaa, 
kuinka Herra on hyvä", he sa
novat, että kristityn on kai
kin tavoin etsittävä rukouksesta 
suloisuutta ja lakkaamatta pyrit
tävä saamaan siitä lohdutusta, 
eikä vain kerran päivässä luet
tava Isä-meidän rukousta". 

J a t k u u. 

ORTODOKSINEN JUMALANPALVELUS 

(Jatkoa numeroon 4 vuodelta 1963) 

PYHÄN KOLMINAISUUDEN VIRSI 

Profeetta Jesaja kuuli serafien 
laulavan: "Pyhä, pyhä, pyhä on 
Herra Sebaot" (Jes. 6:2-3). Yhty
en tähän enkelten veisuun mekin 
ylistämme kolmiyhteistä Jumalaa 
lausuen: "Pyhä Jumala, pyhä Vä
kevä, pyhä Kuolematon, armahda 
meitä". Kuoron laulaessa tätä Kol
minaisuuden virttä kliirossilla pa
pisto lausuu sen puoliääneen altta
rissa. Piispan toimittamissa palve
luksissa sama virsi lauletaan vuor,)
tellen sekä kliirossilla että alttaris
sa. Kliirossilla laulettµna se kuvaa 
ihmisten, alttarissa taas enkelten 
ylistystä. Näin ilmaistaan, että ih
miset muodostaen enkelten kanssa 
yhden Seurakunnan yhteisesti pal
velevat Herraa. Laulun aikana pal
velustå toimittava piispa pitäen kä
dessään dikiriota (kaksoiskynttilää) 

koskettaa sillä ristinmuotoisesti 
evankeliuminkirjaa, näin osoittaen, 
että Jumalan sanasta olemme oppi
neet ylistämään maailmaan tullutt,, 
Kristusta, Jumalaa ja ihmistä, yh
dessä Isän ja Hengen kanssa. 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta· 

Tito Colliander (vastaava) 
ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1965 - Oy Kuopion 
Kansallinen Kirjapaino 




