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52. Se, joka tässä maailmassa
kutsutaan sotapalvelukseen, jou
tuu jättämään kotinsa, vaimonsa, 
lapsensa, sukulaisensa, omaisuu
tensa. Näet, kuinka tekevät ne, 
jotka astuvat maallisen kunin
kaan palvelukseen. Tiedä siis, 
että juuri näin tulisi toimia kris
tittyjen, jotka ovat ilmoittautu
neet taivaallisen Kuninkaan pal
velukseen. Kristityn, joka kas
teessa on tullut kirjoitetuksi 
Kristuksen sot�joukkoon, "tulee 
panna pois vanha ihminen" (Ef. 
4:22), "riisua hänet pois tekoi
nensa" (Kol. 3:9) sekä "ristiin
naulita lihansa himoineen ja ha
luineen" (Gal. 5:24). Itsekkyys; 
kunnianhimo, vallanhimo, lihan
himo, ahneus, joilla ruumiimme 
itseään lohduttaa, ovat niitä 
omaisiamme, 'jotka meidän on 
jätettävä astuessamme Kristus-

kuninkaan palvelukseen. Meitä 
sanotaan kristityiksi siksi, että 
uskomme Kristukseen, että me 
palvelemme Kristusta, olemme 
tulleet hänen sotilaikseen. Onko 
paikallaan, että sotilas toimii 
oman tahtonsa mukaan eikä nou
data kuninkaansa tahtoa? Sopi
matonta on kristittyjen viettää 
aikansa ylellisyydessä ja maail
man riennoissa, kun heidän Ku
ninkaansa Kristus kantoi ristin 
ja kärsien ristillä voitti viholli
sen. Häpeällistä on, jos sotilaat 
makaavat tai pakenevat, kun hei
dän kuninkaansa verta vuotaen 
taistelee. Surkeata ja turmiollis
ta on, jos kristityt, taivaallisen 
Kuninkaan Kristuksen sotilaat, 
luopuvat Hänestä palvellakseen 
maailmaa; jos he pitävät itseään 
kristittyinä, mutta eivät tahdo. 
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VAELTAJAN KERTOMUKSIA 

(Jatkoa) 

Astuimme s1saan työhuonee
seen. Kuinka paljon siellä oli
kaan kirjoja ja kauniita ikoneja. 
Myöskin suurta kokoa oleva elä
väksitekevä risti siellä oli ja sen 
aaressä evankeliumikirja. Ru
koiltuani sanoin: "Täällähän on 
aivan kuin Jumalan paratiisissa. 
Tuossa on itse Herramme Jeesus 
Kristus, tuossa hänen puhtahin 
Äitinsä sekä pyhät ihmiset, ja 
tuossa (osoitin kirjoja) heidän 
jumalalliset, ikuisesti elävät sa
nansa ja opetuksensa. Arvelen, 
että usein nautitte taivaallisesta 
seurustelusta heidän kanssaan." 
- "Tunnustan kyllä, että olen
innokas lukija", vastasi isäntä.
"Mitä kirjoja teillä täällä on?"
kysyin. "On minulla paljon us
konnollisiakin kirjoja", sanoi
hän. "Tässä on koko vuoden
kiertoa käsittävä kokoelma py
hien elämäkertoja, tässä Johan
nes Krysostomoksen ja Basileos
Suuren teoksia, paljon nykvajan
tunnettujen saarnaajien puheita
ja muita jumaluusopillisia ja fi
losofisia kirjoja. Kirjastoni on
tullut maksamaan minulle viiti
sentuhatta ruplaa". - "Löytyi
sikö teillä joku teos rukoukses
ta'' kysyin, "sillä luen halulla
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rukouksesta". - "On minulla 
kaikkein uusin kirja rukoukses
ta. Sen on kirjoittanut eräs pie
tarilainen pappi". Isäntä otti 
esille I s ä m e i d ä n - nimisen 
kirjan, Herran rukousta koske
van selitysteoksen, ja me ryh
dyimme sitä innolla lukemaan. 
Jonkun ajan kuluttua luoksem
me tuli talon rouva tuoden teetä, 
ja lapset kantoivat kokonaisen 
hopeavadillisen eräänlaisia piira
kantapaisia kuivia leivonnaisia, 
jollaisia en ollut koskaan aikai
semmin syönyt. Isäntä otti mi
nulta kirjan ja antoi sen vaimol
leen sanoen: "Kas, me panemme 
hänet lukemaan. Hän lukee erin
omaisesti. Me taas vahvistamme 
itseämme teellä". Rouva alkoi 
lukea, ja me kuuntelimme. Seu
ratessani lukemista minä samal
la tarkkailin sydämessäni liikku
vaa rukousta. Kuta pitemmällä 
lukeminen kesti, sitä voimak
kaammaksi kehittyi rukous tuot
taen minulle suurta tyydytystä. 
Yhtäkkiä näin ikäänkuin jokin 
vilahti ilmassa silmieni editse, 
aivan niin kuin se olisi ollut 
vanhusvainajani. Säpsähdin ja 
salatakseni hämmennystäni sa
noin: "Suokaa anteeksi, taisin 

vähän torkahtaa". Samassa tun
sin vanhuksen hengen aivan kuin 
tunkeutuvan omaan henkeeni ja 
valistavan sen. Eräänlainen valo 
kirkasti ymmärrykseni ja mie
leeni tulvahti monia ajatuksia 
rukouksesta. Juuri kun tein ris
tinmerkin karkoittaakseni pois 
nämä ajatukset, rouva pääsi kir
; an loppuun, ja isäntä kysyi, 
miellyttikö minua tämä teos. Sii
tä keskustelumme virisi. "Pidän 
siitä kovasti", vastasin. "Onhan 
Isä meidän-rukous ylevin ja kal
lein kaikista rukouksista, joita 
meillä kristityillä on, sillä itse 
Herramme Jeesus Kristus on sen 
meille opettanut. Äsken luettu 
rukouksen selitys on erittäin hy
vä, mutta siinä on kohdistettu 
huomio pääasiallisesti kristilli
seen toimintaan, kun taas pyhät 
isät, niin kuin olen lukenut, ovat 
mietiskellen löytäneet sille syväl
lisemmän tulkinnan". - "Mistä 
isien kirjoituksista olet tämän lu
kenut?" - "No, ensimerkiksi 
Maksimos Tunnustajan kirjoista 
<'.ekä Filokaliasta Pietari Damas
kinoksen esityksistä". - "Etkö 
voisi muistaa jotakin siitä ja 
kertoa meille?" - "Mielihyvin. 
Rukouksen alkusanat 'Isä mei
dän, joka olet taivaissa' selite
tään äsken lukemassamme kir
jassa kehoitukseksi veljelliseen 
l'lakkauteen lähimmäisiä kohtaan, 
koska kaikki olemme yhden Isän 
lapsia. Tämä on tietenkin täysin 
oikein. Mutta pyhät isät antavat 
tästä pitemmälle tähtäävän, hen
gellisemmän selityksen. He sa-
11ovat. että näitten sanojen kaut
ta mielemme johdetaan taivaa-

seen, taivaallisen Isän luo, ja 
muistutetaan meitä velvollisuu
destamme asettua joka hetki Ju
malan läheisyyteen, vaeltaaksem
me Jumalan kasvojen edessä. 
Sanoissa 'Pyhitetty olkoon sinun 
nimesi' nähdään tässä kirjassa 
varoitus lausua Jumalan nimi il
man kunnioitusta tai väärässä 
valassa, kehoitus siihen, että Ju
malan nimi tulisi lausutuksi aina 
pyhästi, eikä sitä käytettäisi tur
haan. Syvällisemmät tulkitsijat 
taas katsovat näitten sanojen tar
koittavan nimenomaan sisäisen 
sydämen rukouksen anomista, 
että pyhin Jumalan nimi painau
tuisi sydämen sisimpään ja itse
toimivassa rukouksessa pyhittyi� 
si sekä pyhittäisi kaikki sielun 
aistit ja voimat. Sanat 'Lähesty
köön Sinun valtakuntasi' syväl
lisemmät tulkitsijat selittävät 
näin: tulkoon svdämiimme sisäi
nen rauha, levollisuus ja hengel
linen ilo. Tässä kirjassa selite
tään, että sanat 'Anna meille tä
nä päivänä elämällemme tarpeel
linen leipämme' tarkoittavat nii
den tarpeiden pyytämistä, jotka 
olematta millään lailla liikaa, 
ovat välttämättömät ruumiin toi
meentulon kannalta ja lähim
mäisten auttamiseksi. Mutta 
Maksimos Tunnustaia ymmärtää 
jokapäiväisellä leivällä sielun ra
vitsemista taivaallisella leivällä 
s.o. Jumalan sanalla, sekä mie
tiskelyssä ja lakkaamattomassa
sisäisessä sydämen rukouksessa
tapahtuvaa sielun yhtymistä Ju
malaan."

(J a t k u u) 
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kuunnella Häntä, jos he sanovat 
itseään Hänen palvelijoikseen, 
eivätkä kuitenkaan palvele Hän-
tä. Tämä on sitä, josta pyhä Pie
tari kirjoitti: "Jos he meidä.1'1 
Herramme ja Vapahtajan Jee
suksen Kristuksen tuntemisen 
kautta ovat päässeetkin maail
man saastutuksia pakoon, mutta 
niihin taas kietoutuvat ja tule-
vat voitetuiksi, niin on viimei
nen tullut heille ensimmäisiä pa
hemmaksi. Parempi olisi heille 
ollut, etteivät olisi tulleet tunte
maan vanhurskauden tietä, kuin 
että sen tunnettuaan kääntyvät 
pois heille annetusta pyhästä 
käskystä. Heille on tapahtunut, 
mitä tosi sananlasku sanoo: 'Koi
ra palaa oksennukselleen', ja 
"Pesty sika rypee rapakossa''. (2 
Piet. 2:20-22). Näin menettele
vät kristityt, jotka puhdistut
tuaan kasteessa synnin saastasta 
ja luvattuaan uskossa ja totun . 
dessa työskennellä Kristukselle, 
antautuvat paheellisuuteen ja te
kevät työtä lihan himon, silmäin 
pyynnön ja elämän korskan 
vuoksi. He tahtovat olla samalla 
kertaa Kristuksen omia ja tämän 
maailman lapsia, olla mieliksi 
Kristukselle ja palvella maail
maa, olla kristittyjä ja iloita yh
dessä maailman kanssa, mikä on 
yhtä mahdotonta, kuin · katsella 
samalla kertaa sekä eteen että 
taakse. Kristittyjen ei tarvitse 
taistella Hhaa .ja verta vastaan, 
vaan heidän taistelunsa käy pa
huuden henkiolentoja vastaan, ja 
se käydään nöyryydessä, turhuu
den kunniasta välittämättä, kär
sivällisyydessä ja sävyisyydessä, 

itsensäkieltämisessä, lihan ja sen 
himojen ja halujen ristiinnaulti
semisessa ja miehuullisessa kiu
sausten torjumisessa. Näin me
netellen kristityt eivät luovuta 
taisteluasemiaan viholliselle per
keleelle. Tällä tavoin ovat kil
vouelleet kaikki pyhät, ja he vas
taanottivat vanhurskauden sep
peleen kilvoittelujen alkuuripani;: 

jalta Jeesukselta Kristukselta. 
Heitä on meidän seurattava, rak
kaat kristityt, mikäli tahdomme 
heidän kanssaan saada osan Kris
tuksen valtakunnassa. Muuten 
he eivät tunne meitä kristityiksi, 
eikä Kristuskaan tunnusta meitä 
o:::nikseen, kun meiltä puuttuu 
Hänen merkkinsä - ristinkanta
misen kärsivällisyys, jossa kaikki 
Hänen uskolliset palvelijansa 
kilvoittelevat. Varjelkoon Juma
la meitä saamasta kuulla noita 
neloittavia sanoia: "En tunne tei
tä" (L'uuk. 13:27), kun nämä lau
sutaan mille, jotka Häntä kutsu
vat: "Herra, Herra", mutta ei
vät tee Hänen sanojensa mukaan 
(Matt. 7:21, Luuk. 6:46). 

(Lyhentäen Suom. A.K.) 
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