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Pyhän kilvoittelija Markuksen mukaan: 

PYHÄSTÄ KASTEESTA 

Pyhä kaste on täydellinen ja 
se myös antaa meille täydelli
syyden. Mutta se tekee täydelli
seksi vain sen, joka täyttää käs
kyt. Usko ei ole vain sitä, että 
tulemme kastetuiksi Kristuksen 
nimeen, vaan myöskin sitä, ett'ä 
täytämme Hänen käskynsä. Jos 
osoittautuu, että kasteen jäl
keenkin yhä vielä teemme syn
tiä, niin tämä ei suinkaan mer
kitse, että kaste olisi epätäydel
linen, vaan se johtuu siitä, että 
laiminlyömme käskyt ja omasta 
halustamme jättäydymme ruu
miillisiin naiutintoihin. Eivät Ju
mala eikä paha henkikään väki
valloin alista vapaata tahtoam
me. Kasteen jälkeen Kristuksen 
käskyt ovatkin vapauden lakia, 
sillä ne vapauttavat meidät syn
nistä. Käskyt itsessään eivät 
syntiä poista,. sen voi tehdä ai
noastaan Kristuksen risti. Ktäs-

kyt asettavat ainoastaan rajan 
meille annetulle vapaudelle. Sii
nä määrin kuin uskolla täytäm
me Jumalan käskyt, Pyhä Hen
ki kasvattaa meissä hedelmänsä, 
joita apostoli Paavalin mukaan 
ovat "rakkaus, ilo, rauha, pitkä
mielisyys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys, itsensä
hillitseminen'' (Gal. 5:22). 

Sinä, joka olet Kristukseen 
kastettu, tee siis niitä tekoja, joi
hin olet voimaa saanut, ja ole 
vakuuttunut siitä, että Hän, jo
kia sinussa asuu, ilmaisee itsen
sä lupauksensa mukaan ilmes
tyen eteesi tavalla, jonka Hän 
itse tietää. "Sillä Herra on Hen
ki, ja missä Herran Henki on, 
siinä on vapaus" (2 Kor. 3:17). 
Silloin saat myöskin kokea, että 
"Jumalan valtakunta on sisälli
sesti teissä" (Luuk. 17:21). 

T: C. 



VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(Jatkoa) 

Herättyäni läksin viivyttele
mättä tilanhoitajan luo ja ker
roin hänelle uneni tarkkaan. 
Mutta hän sanoi: "Mitä sinun 
öljysi enää tekee. Sairas jo ko
risee ja hourailee, ja hänen kau
lansa on pahasti turvonnut. Mut
ta kokeillaan nyt sitä k!um1min
kin. öljy on vaaraton lääke, 
vaikkei se auttaisikaan". Hän 
kaatoi pikariin öljyä, ja me yh
desssä jotenkuten saimme sen 
hänelle annettua. Heti alkoi an
kara oksennuskohtaus, ja koh
ta ruoto tuli ulos veren mukana. 
Sairaan tuli parempi olla, ja 
hän vaipui sikeään uneen. 
Aamulla läksin katsomaan heitä 
ja tapasin vanhuksen rauhallise
na miehensä kanssa teepöydässä 
ihmettelemässä parantumistaan 
ja vielä enemmän sitä, kuinka 
minulle unessa oli ilmoitettu, 
ettei hän pidä ruokaöljystä, sillä 
lukuunottamatta heitä tätä ei 
kukaan tiennyt. Samassa tuli 
lääkäri. Tilanhoitajan vaimo ker
toi, mitä hänelle oli tapahtunut, 
ja minä puolestani kerroin, kuin
ka mies oli parantanut jalkani. 
Kuunneltuaan lä:äkäri virkkoi: 
"Ei kumpikaan tapaus ole ih
meellinen, sillä kummassakin 
vaikuttivat luonnolliset voimat, 
mutta merkitsen ne kuitenkin 
muistiin". Hän otti esiin kynän 
ja kirjoitti muistikirjaansa. 

Kohta tämän jälkeen sillä seu
dulla levisi huhu, että olen mu
ka sekä selvänäkijä että lääkäri 
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ja tietoniekka. Joka taholta tuli 
luokseni ihmisiä monine asioi
neen ja huolineen. Minulle tuotiin 
lahjoja ja minua alettiin pitää 
suuressa kunniassa. Viikon ajan 
katselin tätä menoa, mutta sitten 
peljäten lankeamistani turha
maisuuteen ja itseni vahingoitta
mista hajamielisyydellä poistuin 
sieltä salaa eräänä yönä. Lähdet
tyäni näin jatkamaan yksinäistä 
vaellustani tunsin oloni kevyeksi, 

· aivan kuin jokin vuori olisi vieri
nyt hartioiltani. Sain yhä enem
män lohdutusta rukouksesta,
niin ett'ä sydämeni toisinaan läm
peni mittaamattomasta rakkau
desta Jeesukseen Kristukseen, ja
tuntui siltä että tästä suloisesta
lämmöstä ikäänkuin lohdutuk
sen virrat kulkivat kaikissa jä
senissäni. Jeesuksen Kristuksen
muisteleminen painui siinä mää
rin mieleeni että . miettiessäni
evankeliumin tapahtumia näin
ne aivan kuin ne olisivat olleet
silmieni edessä. Minä hellyin ja
itkin ilosta, ja joskus tunsin mie
lessäni sellaista riemua etten voi
sit'ä sanoin kuvata. Toisinaan
sattui, etten kolmeen vuorokau
teen poikennut asutuille seu
duille ja ihastuneena kuvittelin
olevani aivan yksinäni maan
päällä, - minä paatunut ihmi
nen laupiaan ja ihmisiä rakasta
van Jumalan edessä. Tästä yksi
näisyydestä sain lohdutusta, ja
rukouksen suloisuus tuntui pal
jon voimakkaammalta, kuin jos

olisin ollut monien ihmisten pa
rissa. 

Vihdoin tulin Irkutskiin. Ku
marrettuani pyhittäjä lnnoken
tin pyhäinjäännöksiä aloin miet
tiä, minne nyt menisin. En ha
lunnut jäädä tänne pitemmäksi 
ajaksi sillä kaupunki oli väkiri
kas. Kuljin mietteissäni katua 
pitkin, kun vastaani tuli joku si
käläinen kauppias, joka pysäy
tettyään minut tiedusteli: "Olet
han vaeltaja, miksi et tule käy
mään luonani?'' Menin hänen 
kanssaan hänen rikkaaseen ko
tiinsa, ja hän kysyi minulta, mi
tä miehiä minä olen. Kerroin hä
nelle syntyperästäni. Kuunnel
tuaan hän alkoi puhua minulle: 
"Lähtisitpä vaeltamaan vanhaan 
Jerusalemiin. Sehän on sellainen 
pyhä paikka, jollaista toista ei 
muualla ole." "Halulla menisin", 
vastasin minä, "mutta ei minulla 
ole varaa siihen. Maata myö
ten merelle saakka vielä joten 
kuten pääsisin, mutta sen ylit
tämiseen tarvittavaa maksua en 
voi suorittaa, siihenhän tarvi
taan paljon rahaa". "Haluatko, 
että antaisin sinulle tarvittavat 
rahat?" kysyi kauppias. "Kas, 
viimekin vuonna toimitin sinne 
erään vanhuksen täkäläisten 
porvarien joukosta". Lankesin 
hänen jalkoihinsa hänen jatkaes
saan puhettaan: "Kuule siis. An
nan sinulle kirjeen viet'äväksi 
pojalleni Odessaan. Hän elää 
siellä. H;änellä on kauppasuhtei
ta Konstantinopoliin ja hänen 
laivansa käyvät siellä. Hän mie
lellään vie sinut Konstantinopo
liin saakka sekä antaa kauppa-

apulaiselleen määräyksen varata 
sinulle paikan edelleen mene
vään laivaan ja maksaa matkasi 
Jerusalemiin saakka. Eihän se 
kovinkaan kallis ole". Kuultua
ni tämän ihastuin suuresti ja kii
tin hyväntekijääni hänen hyvyy
destään. Mutta vielä enemmän 
tunsin kiitollisuutta Jumalaa 
kohtaan siitä, että Hän osoitti 
isällistä rakkauttaan ja huolen
pitoaan minunlaiselle paatuneelle 
syntiselle, vaikka en tee mitään 
hyvää en itselleni enkä toisille, 
vaan tyhjäntoimittajana syön 
toisten leipää. Vierailin siis tä
män ystävällisen kauppiaan luo
na kolme p'äivää. Lupauksensa 
mukaan hän mainitsi minusta 
pojalleen kirjoittamassaan kir
jeessä, ja niin olen nyt lähdössä 
Odessaan aikomuksenani päästä 
pyhään Jerusalemin kaupunkiin, 
mutta en tiedä, suoko Herra mi
nun kumartaa hänen eläväksite
keväistä hautaansa. 

(Sivulta 36) 

johdattavat meitä jälleen huu
dahdukset "se on viisautta'' ja 
"ku ulkaamm;e". Epistola teksti 
käsittää katkelman joko Aposto
lien Tekojen kirjasta tai jonkin 
apostolin lähetyskirjeestä ja se 
muistuttaa meille, että Jeesus 
Kristus on kehoittanut opetus
lapsiaan "menemään kaikkeen 
maailmaan ja saarnaa,rnaan evan
keliumia kaikille luoduille" 
(Mrk. 16:15). 

Eri lähteiden mukaan 
koonnut A. K-o 
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Ortodoksinen Jumalanpalvelus 

PROKIMENI JA EPISTOLAN LUKEMINEN 

"Hän on meidän rauhamme, 
Hän, joka teki molemmat yhdek
si ja purki erottavan väliseinän, 
nimittäin vihollisuuden" (Ef. 2: 
14). Simeon Tessalonikalainen 
kirjoitti tämän johdosta, etfä 
"Kristukselle on rauha tunnus
omaista, ja että tämän rauhan 
Hän on antanut meille perinnök
semme". "Rauha teille", sanoi 
Jeesus opetuslapsilleen antaen 
heille Pyhän Hengen voimaa. 
Niin my9skin piispa tai pappi 
toivottamalla rauhaa seurakunta-

Veljesviesti 
Veljestön talvikokous pidetään 

tammikuun 8.-9. päivinä 1966 Lah
den ortodoksisessa seurakunnassa. 
Alkajaisrukoushetki on lauantaina 
klo 13 Lahden ortodoksisessa kir
kossa. Vuosikokous pidetään sa
mana päivänä klo 15----17 pappi
lassa. Vigiliassa ja liturgiassa pal
velevat kaikki kokoukseen saapu
vat isät. Sunnuntaina liturgian jäl
keen on esitelmiä ja luentoja, joita 
ovat lupautuneet pitämään isät Leo 
Merras ja Arvi Karpov sekä veli 
Yrjö Tepponen. Näitä kuulemaan 
voivat tulla myöskin Veljestöön kuu
lumattomat henkilöt. 

Isä Niilo Hodju pyytää niitä talvi
kokoukseen saapuvia, jotka ovat 
majoituksen tarpeessa, tammikuun 
alkuun mennessä ilmoittamaan, mil
laisen majoituksen he haluavat. Jos
sain määrin vieraita voidaan sijoit
taa perheisiin, ja aivan pappilan 
lähettyvillä on retkeilymaja. Tieten
kin hotelleihin ja matkustajakotei
hin voidaan huoneita varata. 

Tervetuloa henkisesti virkisty
mään! 

laisille välittää heille Jumalan 
erityisen siunauksen. Liturgia
palveluksessa pienen saaton jäl
keen hän suorittaa tämän korke
alta paikalta käsin, sillä hän 
esittää tällöin itse Kristusta, jo
kia yhdisti taivaan ja maan. Tä
hän rauhan toivotuksen tairkkaa
vaiseen vastaanottamiseen ke
hoittavat meitä diakonin edeltä
mät sanat "ottakaamme vaarin". 
Siunauksen jälkeen lausuttu 
huudahdus "se on viisautta," 
taas terästää huomiomme pro
kim:enin, epistolan ja evankeliu
min kuuntelemiseen. Prokimeni 
eli esilauselma on psalmeista 
valittu säepari, joka sekä lau
suttuna että laulettuna viittaa 
joko itse V apahtajaan tai juma
lanpalveluksessa muisteltavaan 
tapahtumaan. Pyhä Herman kir
joitti, että "prokimeni esittää 
profeetallisen näkemyksen Kris
tus Kuninkaasta ja ennustuksen 
hänen tulemisestaan". Prokimeni 
lausutaan tavallisesti raamattu
tekstien lukemisen edellä. Litur
giassa seuraa prokimenia päivän 
epistolateksti. Sen kuulemiseen 
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