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48. Satut kenties näkemään, miten 

kunnioittavasti ja suuresti riemuiten 

kansa ottaa vastaan hallitsijan, kun 

tämä saapuu heidän kaupunkiinsa. 

Kadut, joita myöten kulkue liikkuu, 

on siistitty ja koristettu, kansa on 

pukeutunut juhlavaatteisi.in, se osoit

taa kunnioitustaan kumarrellen, pol

vensa notkistaen ja ehkä muullakin 

tavalla. Tästä katseltavana olevasta 

kuvauksesta siirrä uskossa ajatukse

si näkymättömään, aineellisesta hen

kiseen. Jumalan Poika Kristus, tai

vaallinen Kuningas, tuli maan pääl

le silloin, kun Hän meidän tähtem

me syntyi kaikkeinpyhimmästä Neit

seestä, Hän saapui luoksemme tähän 

maailmaan aivan kuin johonkin kau

punkiin. Me olemme tämän avaran, 

käsittä muodostuneen kaupungin 

väestö. Meidän, Hänen kelvottomien 

palvelijainsa luokse Hän tuli, "mei-

MIETISKELYÄ 

dän puoleemme katsoi aamun koit

to korkeudesta, loistaen meille, jot

ka istumme pimeydessä ja kuoleman 

varjossa, ja ohjaten meidän jalkam

me rauhan tielle", kuten pyhä pro

feetta Sakarja julisti (Luuk. 1: 78-

79). Hiljaisena ja nöyränä Hän tuli, 

"otti orjan muodon, tuli ihmisten 

kaltaiseksi" (Filip. 2: 7). Kuinka mei

dän on valmistauduttava ottamaan 

Hänet vastaan? Millä kunnioituksel

la ja riemulla? Sopimatonta olisi 

lähteä ylpeänä ja prameillen vastaan

ottamaan Kuningastamme, kun Hän 

itse tulee nöyränä luoksemme. Hän 

ei pitäisi tällaisesta vastaanotosta. 

Kun Rebekka saapui sulhasensa luo, 

"nosti silmänsä ja näki Iisakin, las

keutui hän nopeasti maahan kame

lin selästä" (1 Moos. 24: 64). Niin 

pitää meidänkin aivan kuin kamelin 

selästä laskeutua alas ylpeytemme 



V AELTAJA N K ERTOMUKSIA 

(JATKOA) 

Kun eraana yönä ei majatalossa 

ollut matkustajia, veljeni murtautui 

meidän nukkuessamme komeroon, 

jossa rahamme olivat, otti ne lip

paasta ja sytytti komeron tuleen. Me 

havahduimme vasta silloin, kun koko 

tupa oli jo tulessa, ja töintuskin eh

dimme puolipukeissa hypätä ikkunas

ta ulos. Raamattu oli vuoteessamme 

tyynyn alla, ja ehdimme siepata sen 

mukaamme. Katsellessamme talom

me tuhoutumista sanoimme toisil

lemme: "Jumalan kiitos, että . edes 

raamattu säilyi. Nyt meillä on, mil

lä lohduttautua surussamme." 

Näin koko omaisuutemme paloi, 

emmekä tienneet, mihin veljeni oli 

lähtenyt. Vasta myöhemmin saimme 

kuulla, että hän juuri oli tulipalon 

sytyttänyt ja vienyt rahamme, sillä 

juopuneena hän itse kerskaili näin 

tehneensä. Jäimme alastomiksi, pal

jasjalkaisiksi köyhiksi ihmisiksi. Vai-

korkeuksista ja syvästi nöyrinä jalan 

kiiruhtaa Ylkää vastaan, sekä not

kistaa Hänen edessään niin polvem

me kuin sydämemmekin. Näin myös

kin profeetta kehoittaa meitä menet

telemään: "Tulkaa, kumartukaamme 

ja polvistukaamme, polvillemme lan

getkaamme Herran, meidän Luojam

me, eteen" (Ps. 95: 6). 

Suom. A. K. 
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voin saimme velkavaroilla rakenne

tuksi pienen tupasen, jossa elimme 

sitten mökkiläisinä. Vaimoni oli kä

tevä työihminen. Hän osasi kutoa, 

kehrätä ja ommella. Ihmiset antoi

vat hänelle työtä, ja ahertaen yötä 

päivää hän käsillään elätti meitä. 

Minä, käsipuoli, sensijaan en kyen

nyt tekemään edes virsuja. Vaimoni 

kehrätessä istuin hänen vierellään 

raamattua lukien. Hän kuunteli 

purskahtaen toisinaan itkuun. Ky

syin häneltä: "Miksi sinä itket? 

Tulemmehan, · Jumalan kiitos, hy

vin toimeen". Hän vastasi: "Minua 

hellyttää se, että raamatussa on 

kaikki niin kauniisti kirjoitettu". Iso

isän kehoitusta noudattaen paasto

simme ja rukoilimme usein. Joka 

aamu luimme akatiston Jumalan Äi

dille ja iltaisin teimme tuhat kumar

rusta, ettemme joutuisi kiusaukseen. 

Näin elimme rauhassa kaksi vuot

ta. Oli ihmeellistä, että tietämättä ja 

kuulematta mitään salaisesta sydä

men rukouksesta me yksinkertaisesti 

vain lausuimme rukoussanat ja il

man määrää kumarruimme, kuin 

pölkyt heittäydyimme maahan. Näin 

suuri oli meillä halu ttlkÖilemiseen. 

Käsittämättömien rukoussanojen ko

neellinen· toistaminen ei meistä tun

tunut vaikealta, vaan suoritimme sen 

halukkaasti. Totta oli puhunut mi

nulle eräs opettaja sanoessaan, että 

ihmisen sisimmässä on olemassa sel

lainen salainen rukous, joka tietä

mättämme toimii sydämessämme kii-

hoittaen rukoukseen itsekunkin ym

märryksen ja taidon mukaan. 

Kahden vuoden kuluttua vaimoni 

äkkiä sairastui kovaan kuumeeseen, 

ja nautittuaan Ehtoollisen hän yh

deks'intenä päivänä kuoli. Minä jäin 

yksin. En voinut tehdä työtä, ja sik

si minun täytyi, vaikkakin häveten, 

turvautua kerjäämiseen. Kaiken li

säksi kaipasin kovasti vaimoani en

kä tiennyt, miten tuosta selviäisin. 

Kun vain astuin tupaan ja näin hä

nen vaatteensa tai huivin, jota hän 

oli käyttänyt, aloin tolkuttomasti it

keä ja miltei tajuttomana vaivuin 

maahan. En jaksanut kauemmin kes

tää suruani kotona ja siksi myin tu

pani 20 ruplasta. Vaimoni ja omat

kin vaatteeni jaoin köyhille. Raaja

rikkoisuuteni takia minulle annet

tiin vapaapassi, ja niin minä otet

tuani rakkaan raamatun mukaan vii

vyttelemättä läksin tuntematonta 

päämäärää kohti. Päätin aluksi pyr

kiä Kiovaan. Tahdoin rukoilla siellä 

Jumalalle otollisten pyhien ihmisten 

luona saadakseni heiltä lohtua su

ruuni. Kohta kun olin tämän rat

kaisun tehnyt, tunsin helpotusta. Iloi

sin mielin tulin Kiovaan, ja niin 

olen sen jälkeen pysähtymättä vael

tanut eri paikoissa, nyt jo 13 vuotta. 

Olen käynyt lukuisissa kirkoissa ja 

luostareissa, mutta nykyään kuljek

sin enimmäkseen aroilla ja niityillä. 

En tiedä, salliiko Herra minun pääs

tä pyhään Jerusalemiin. Siellä, jos 

Luoja suo, olisi aika jo haudata nä

mä syntiset luuni. 

Kuinka vanha sinä olet? 

Olen 33 vuoden ikäinen. 

- Niin, rakas veli, olet siis saa

vuttanut Kristuksen iän määrän. 

Ortodoksinen Jumalanpalvelus 

EVANKELIUMIN 

LUKEMINEN 

Epistolaa luettaessa piispa ja 
papit istuvat alttarissa korkealla 
paikalla ja sen lähettyvillä ole
villa istuimilla kuvaten Kristus
ta, joka taivaaseen astuttuaan is
tuu kunnian istuimella. Diakonit, 
esittäen apostoleja, jotka lähetet
tiin evankeliumia julistamaan, 
seisovat paikoillaan. Evankeliu
min lukemisen ajaksi taas kaik
ki nousevat seisomaan. Epistolan 
lukeminen muistuttaa meille, et
tä apostolit julistivat Vapahtajan 
maailmaan tuloa. Evankeliumin 
luku osoittaa, että ·maailma on 
Jeesuksessa Kristuksessa oppi
nut tuntemaan Vapahtajansa. 
Tämän vuoksi laulamalla evan
keliumin lukemisen edellä "hal
leluja" me ylistämme Kristusta, 
lihaksi tullutta Sanaa siitä, että 
me Hänen kauttansa olemme 
saaneet armon Jumalan sanan 
kuulemiseen. Hebrealainen sana 
"halleluja" merkitsee pyhän Her
manin selityksen mukaan: y 1 i s
t ä k ä ä tu llu t t a  (j a t a a s  
t u l e v a a) J u m a la a. Evan
keliumin lukemisen edellä toimi
tetaan suitsutus alttarissa ja so
lealla. Kirkkoon leviävän hyvän
tuoksuisen suitsutussavun lailla 
on evankeliumin armo aposto
lien julistamana täyttänyt 
maailman. Saatuaan piispalta tai 
papilta siunauksen diakoni astuu 
alttarista solealle lukemaan 
evankeliumia, kuten apostolit 
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ASKELMIA 
Pyhittäjä Johannes Klimakoksen teoksesta "Hyveiden Porta::it" 

Eräät huolettomina maailmassa elä

neet ihmiset kysyivät minulta: "Kuin

ka me naimisissa ollen ja maallisten 

huolten ahdistamina voisimme seura

ta luostarissa kilvoittelevien esimerk

kiä?" Vastasin heille: "Kaikki se 

hyvä, minkä suinkin voitte tehdä, se 

tehkää; älkää moittiko ketään, älkää 

näpistelkö, älkää valehdelko kenel

lekään, älkää ylpeilkö kenenkään 

edessä, älkää vihatko ketään, älkää 

jääkö !)ols jumalanpalveluksista; 

osoittakaa laupeutta puutteenalaisille; 

älkää vietelkö ketään, älkää koskeko 

siihen, mikä on toisen oma, tyytykää 

vaimoihinne. Jos näin menettelette, 

niin ette jää kauas taivasten valta

kunnasta". I/15, 21. 

Saatuani kuulla, että eräät panet

telivat lähimmäisiään, kielsin heitä. 

Mutta ne, jotka näin tekivät, puo

lustautuivat sanoen, että he tekevät 

tämän rakkaudesta, huolehtien niis

tä, joita panettelivat. Sanoin heille: 

"Jättäkää sikseen moinen rakkaus, 

ettei olisi suotta sanottu: Joka sa

laa panettelee lähimmäistänsä, sen 

Minä hukutan (Ps. 101: 5). Jos sinä 

todella rakastat lähimmäistäsi, niin-

(Ortod. jumalanpalvelus) 

lähtivät Jerusalemista saarnaa
maan evankeliumia kaikkeen 
maailmaan. Evankeliumin sanoja 
tarkkaamaan meitä kehoitetaan 
huudahduksilla: "Se on viisaut
ta! Olkaamme vakaat!", ja lu
kemisen jälkeen piispa tai pappi 
toivottaa evankeliumin julista
jalle rauhaa. 

(A.K-o) 

kuin väität, niin älä pilkkaa häntä, 

vaan rukoile hänen edestänsä salaa. 

Tällainen rakkaus on Jumalalle mie

leen. Sinä vältät tuomitsemasta syn

tisiä, jos muistat. että Juudas oli 

yksi Kristuksen opetuslapsista, kun 

taas ryöväri kuului murhaajien jouk

koon, ja kuitenkin hetkessä tapahtui 

heidän kohdallaan ihmeellinen muu

tos. 

Niin kuin tuli ei sovi yhteen ve

den kanssa, ei katuvankaan sovi tuo

mita. Vaikka näkisit, että joku te

kee syntiä jopa hengenlähdön het

kellä, älä sittenkään tuomitse, häntä, 

sillä Jumalan tuomio on ihmisiltä 

salattu. Eräät ovat julkisesti teh

neet pahojakin syntejä, mutta har

rastivat salassa suurta hyveellisyyttä. 

Ja niin ne, jotka tapasivat heitä pil

kata, erehtyivät, kun ajoivat takaa 

savua, mutta eivät huomanneet au

rinkoa. 

Tuomitseminen on röyhkeätä Ju

malan arvon itselleen anastamista, 

arvosteleminen on sielunsa kadotuk

seen saattamista. 

Vaikka omin silmin näkisit syn

tiä harjoitettavan, älä sittenkään tuo

mitse, sillä usein silmäsikin erehty

vät. X/4, 8, 17. 
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