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säikähtäen afäoi taas rukouksen lausumista. Minä rauhoituin, sillä 
talossa oli jälleen hiljaista. Muutaman ajan kuluttua huomasin, ettei 
vitsaa enää tarvittukaan, sillä poika osoitti olevansa nyt halukkaam
pi ja ahkerampi noudattamaan määräystäni. Edelleen näin, että po
jan vi1kkaassa luont€essa oli tapahtunut täydellinen muutos: hänes
tä tuli hiljaisempi, tottelevaisempi, ja talon askareetkin hän alkoi 
suorittaa huolellisemmin. Tämä ilahdutti minua ja minä soin hä
nelle enemmän vapautta. Ja kuinka lopulta kävikään! Poika tottui 
siinä määrin rukoukseen, että melkein aina ja jokaisen työn yhtey
dessä lausui sitä i1rnan minun kehoitustani. Kun tiedustelin häneltä 
syytä tähän, hän vastasi, että hänellä oli vastustamaton halu aina 
lukea rukousta. "Mitä sinä rukoillessasi tunnet?" - "En mitään 
muuta, kuin että minun on rukoillessani hyvä olla". - "Millä ta
valla hyvä olla?" - "En osaa sanoa". - "Ehkäpä sinun on hauska 
olla?" - "Kyllä, hauska", hän vastasi. (Jatkuu) 



VAELTAJAN KERTOMUKSIA. 
(Jatkoa) 

_ Ruokailun päätyttyä pappi sanoi minulle: "Käy sinä nyt päiväl
lisen_ jälkeen lepäämään. Minä rupean lukemaan Jumalan sanaa ja 
valmistelemaan saarnaa huomiseksi". Menin siis keittiöön. Siellä ·ei 
ollut muita kuin eräs hyvin vanha muori, joka istui kyyryssä nur-

. kassa ja yski. Istuuduin ikkunan ääreen, otin laukusta Filokaliani 
ja aloin hiljaa itsekseni lukea. Hetken kuluttua kuunneltuani tark
ka�� huomasin, että nurkassa kyyhöttävä mummo jatkuvasti kuis
k�ili __ J e�su�sen �u'.kousta. Minut valtasi ilo kuullessani Herran py
h:?ta mmea mamittavan ja minä sanoin mummolle: "Kuinka hy
va onkaan, että sinä, äiti, yhä lausut rukousta. Tämä on kristi-• 
tylle rhmiselle tärkein pelastukseen johtava asia". - "Niin isäse
ni", vastasi hän, "vanh.uuteni päivinä minulla ei ole muuta iloa 
kuin lausua - Herra, anna anteeksi". - "Onko siitä jo kauan' 
kun opit näin rukoilemaan?" - "Lapsuudestani saakka isäseni'. 
En�ä r_ninä ilman sitä osaa ollakaan, sillä Jeesuksen rukous pe
lasti mmut tuhosta ja kuolemasta". -- "Kuinka niin? Kerro se Ju
malan kunniaksi ja Jeesuksen rukouksen siunaavan voiman ylistä
miseksi". PcJ.nin F'ilokaliani laukkuun, istahdin lähemmäksi ja niin 
hän a}koi kertoa: 

Olin nuori ja kaunis neito. Vanhempani olivat sopineet naittami
sestani. Sovitun hääpäivän aattona sulhaseni oli tulossa meille 
mutta yhtäkkiä kymmenisen askelen päässä talostamme hän kaa� 
tui ja kertaakaan enää hengähtämättä kuoli. Säikähdin tästä sii-
n�-- r_näär_i_i:, e�tä kieltäydyin kokonaan avioliiton solmimisesta ja
paatm elaa neitsyydessä käyden pyhissä paikoissa rukoilemassa Ju
malaa. Pelkäsin kuitenkin yksinäni lähteä matkaan, koska pahat ih
miset saattaisivat minua nuorta häväistä. Silloin eräs tuttava vael
tajamummo neuvoi minua lakkaamatta toistamaan Jeesuksen ru
kousta kaikilla teilläni, ja hän vakuuttamalla vakuutti, eHei mi
tään pahaa voi minulle matkalla tapahtua, kun luen tätä rukousta. 
Uskoin häntä ja niin olen aina onnellisesti ja vaaratta kulkenut 
käyden jopa kaukanakin olevissa pyhissä paikoissa. Näitä matkoja 
varten vanhempani antoivat minulle rahaa. Vanhetessani tulin sai
raaksi, ja täkäläinen pappi antaa minulle nyt armosta asunnon ja 
elatuksen. 

Ihastuneena kuuntelin tätä kertomusta enkä tiennyt, kuinka voi
sin kylliksi kiittää Jumalaa tästä päivästä, jona minulle avautui
vat näin opettavaiset esikuvat. Sitten otin siunauksen hyvältä ja 
hurskaalta sielunpaimenelta ja läksin iloiten jatkamaan matkaani. 

Siitä ei ole kovinkaan pitkä aika, kun tullessani tänne Kasa
nin läänin kautta satuin taas toteamaan, miten Jeesuksen Kristuk-
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sen nimessä lausutun rukouksen voima selvästi ja elävästi vaikuttaa 
myöskin henkilöissä, jotka tätä rukousta tietämättä harjoittavat, ja 
kuinka rukouksen jatkuva ja usein toistuva lausuminen on varmin 
ja lyhyin tie rukouksen hyvien hedelmien saavuttamiseksi. Satuin 
kerran yöpymään tatarilaisessa kylässä. Tullessani tähän kylään 
näin erään mökin ikkunan alla ajopelit ja niissä venäläisen kuskin. 
Hevoset olivat syömässä ajopelien luona. Olin mielissäni tästä ja tah
doin pyrkiä yöksi samaan taioon ajatellen, että saan viettää edes 
yön kristittyjen parissa. Tulin siis lähemmäksi ja kysyin kuskilta, 
kuka hänen kyydittävänsä oli. Kuski kertoi, että eräs herra oli mat
kalla Kasanista Krimille. Meidän siinä puhuessamme kyydittävä 
raotti ajopelien verhot ja kurkista.en siitä sanoi: "Minäkin jäin yöksi 
tänne, mutta en mennyt sisään tupaan, koska tatareilla on kaikki 
niin kehnossa kunnossa. Siksi päätin jäädä nukkumaan ajopeleissä". 
Sitten tämä herra tuli ulos ja1ottelemaan, sillä ilta oli kaunis, ja me 
rupesimme juttusi:Ile. Monien kyselyjen ohella hän tuli kertoneeksi 
minulle itsestäänkin mm. seuraavaa: 

Kuusikymmenviisivuotiaaksi saakka palvelin laivastossa ylikap
teenina. Vanhemmalla iälläni sairastuin parantumattomasti leiniin 
ja siirryttyäni eläkkeelle asuin jatkuvasti sairastellen vaimoni maa
tilalla Krimrllä. Vaimoni oli oikukas, hajamielinen ihminen ja lisäksi 
myös intohimoinen kortinpelaaja. Hän kyllästyi elämään minun, sai
raan miehen kanssa, hylkäsi minut ja matkusti Kasaniin erään vir-
kamiehen kanssa naimisissa olevan tyttäremme luo. Lähtiessään hän 
ryösti minut putipuhtaaksi. Hän otti mukaansa jopa palveluskun
nankin ja jätti luokseni ainoastaan kahdeksanvuotiaan pojan, joka 
oli kummilapseni. Näin minä asuin yksinäni kolme vuotta. Palvelus
poikani oli nopeaälyinen ja toimitti kaikki talon askareet, siivosi 
huoneeni, lämmitti uunin, keitti minulle puuroa ja lämmitti teeve
den samovaarissa. Mutta kaiken tämän ohella hän oli äärettömän 
vilkas ja aina äänessä oleva veitikka, joka alituisecm juoksenteli, 
melusi, huuteli, telmi ja teki kaikenlaisia kepposia, näin aika ta
valla häiriten minua. Minä taas sairauteni takia ja ikävissäni luin 
mielelläni uskonnollisia kirjoja. Minulla oli Gregorios Palaman kir
joittama erinomainen kirja Jeesuksen rukouksesta. Sitä minä luin 
hyvin ahkerasti ja vähän harjoittelin rukoustakin. Mutta poika häi
ritsi minua, eivät'käi mitkään ukkaukset, eivät rangaistuksetkaan 
voineet pidättää häntä hänen vallattomuuksistaan. Sitten minä kek
sin keinon: istutin pojan huoneeseeni penkille ja käskin hänen koko 
ajan lausua Jeesuksen rukousta. Tämä oli hänestä hyvin vasten
mielistä ja kaikella tavalla hän yritti välttää sitä pysyen usein ko
konaan vaiti. Saadakseni hänet tottelemaan pidin lähelläni vitsan. 
Pojan lausuessa rukousta minä sain rauhassa lukea kirjaani tai 
kuunnella häntä. Heti kun hän vaikeni, osoitin vitsaa. Silloin hän 
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VALAMON LUOSTARIN KRONIKASTA 

PAPPISMUNKKI KLEOP AN PÄÄKALLO 

Suuressa, kaikkien pyhien muis
tolle pyhitetyssä skiitassa kuoli 
v. 1893 munkki isä Arseni. Igu
menin siunauksesta vainaja hau
dattiin skiitassa, jossa hän eli ja
kilvoitteli monia vuosia. Hautaa
ryhdyttiin kaivamaan sen pai
kan viereen, johon oli haudattu
vuonna 1816 ,kuollut pappisskee
mamunkki Kleopa, suuren van
huksen Paisrj Velitshkovskin
oppilas, ahkera Jeesuksen ru
kouksen harjoittaja ja korkeata
hengellistä elämää viettänyt van
hus. Hautaa kaivettaessa kaikki
työssä olleet munkkiveljet alkoi
vat ihmeekseen tuntea yhä voi
mistuvaa miellyttävää tuoksua.
Työn edistyessä loppuvaiheeseen
vierähti viereisestä haudasta ih
misen kallo, puhdas ja väriltään
vahan rU/skea. Tällöin hyvä tuok
su tuli erittäin voimakkaaksi. Si�
loin veljet kutsuivat skiitan johta
jan isä Feofilin. Tämä saavut
tuaan lähetti hakemaan paikalle
pappisskeemamunkin Aleksin ja
muut skiitan vanhukset. Kun isä
Aleksi tuli haudan partaalle,
näki kallon ja tunsi ihanan
tuoksun, hän riemuiten otti pää
kallon käsiinsä ja sanoi ympä
rillä seisovi'lle: "Tämä on pyhän
vanhuksen, pappisskeemamunk
ki Kleopan pää". Ja sitten hän
puhui päälle aivan kuin elävälle
henkilölle: "Isä Kleopas, Kristus
on meidän keskellämme", ja

tehtyään ristinmerkin hän kol
mesti rakkaudella suuteli sitä. 
Kotvan aikaa kaikki liikuttunei
na katselivat tätä näkyä ja naut
tivat i:hmeellisestä tuoksusta. 
Tämän jälkeen kaikkien skiitan 
vanhusten toivomuksesta toimi
tettiin pannykiida autuaan van
huksen, pappismunkki Kleopan 
puolesta, minkä jälkeen pääkal
lo asetettiin hartaasti entiseen 
paikkaan ja peitettiin mullalla. 

Pappisskeemamun�ki Kleopa 
tuli Valamoon vuonna 1811 ja 
kuoli Herrassa vuonna 1816. 

Pyhittäjä Johannes Klimakos 

Älä kieltäydy rukoilemasta 
toisten ihmisten sielun puolesta, 
vaikka et olisikaan saavuttanut 
voimallista ja tehokasta rukous
ta, sillä usein esirukousta pyy
tävän usko pelastaa myöskin 
sen, joka alkaa murhemielin ru
koilla tämän puolesta. 
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