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P U H E RISTISTÄ 

Neitsyt, puu ja kuolema olivat 
meidän tappiomme tunnusmerkit. 
Eeva oli neitsyt, koska silloin hän 
ei vielä tuntenut miestä. Puu, se 
oli paratiisin puu. Kuolema oli 
Aadamin rangaistus. Mutta nyt 
neitsyt, puu ja kuolema, tappion 
tunnusmerkit, muuttuivat voiton 
merkeiksi.· Eevan sijasta Maria; 
hyvän ja pahan tuntemisen puun 
sijasta - ristin puu; Aadamin 
kuoleman sijasta - Kristuksen 
kuolema. Huomaatko, miten saa
tana voitettiin samalla aseella, 
jolla hän itse oli voittanut? Puun 
kautta saatana voitti Aadamin; 
ristin kautta Kristus saattoi saata
nan häviölle. Puu aiheutti tuone
laan lankeamise_n. Puun kautta 
kutsuttiin langenneet sieltä pois. 
Puu peitti alastoman vangin. Puu 
osoitti kaikille alastoman voitta
jan. Kuolema saavutti sen jälkeen 
eläneet. Kuolema auttoi elämään 
myös kaikkia muinoin eläneitä. 
Kuka voi kertoa Herran voimal-

liset teot (Ps. 106, 2)? Kuoleman 
kautta me tulimme kuolematto
miksi, sellainen on ristin vaiku
tus. Tunnetko voiton? Tunnetko 
tavan, millä voitto saavutettiin? 
Huomaa, miten meidän kannal
tamme helpolla tavalla tämä suo
ritettiin. Me emme värjänneet 
aseitamme verellä, emme seisseet 
asemissa, emme saaneet haavoja 
emmekä nähneet taistelua. Mutta 
voiton me saavutimme. Kilvoitus 
oli Herramme, voitonseppele -
meidän. Ja koska voitosta on tul
lut meidänkin voittomme, niin 
voimme kaikki, sotilaiden tavoin 
veisata voittovirttä. Voimme lau
sua, ylistäen Herraamme: Kuole
ma oh nielty ja voitto saatu. Kuo
lema,, missä on sinun voittosi? 
Kuolema, · missä on sinun otasi? 
(1. Kor. 15, 54-55). Tämän on 
risti saanut aikaan meitä varten. 
Risti on voitonmerkki pahoja hen
kiä vastaan, ase syntiä vastaan, 
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MUNKKI J A  R UK O US NAUHA 

Eräässä luostarissa eli hurskas 
munkkivanhus. Kerran hän jou
tui kiusaukseen: häntä halutti 
saada kuivattua kalaa. Kun sit� 
sillä kertaa ei luostarissa ollut, 
hän päätti lähteä sitä torilta osta
maan. Ensin hän kuitenkin yritti 
taistella tätä mieli j ohdetta vas
taan ajatellen, että munkin täytyy 
tyytyä veljestölle tarkoitettuun 
yhteiseen ravintoon eikä hemmo
tella itseään herkuttelemalla. Si
tä paitsi hän muisti, että kävely 
torilla ihmisjoukossa on munkille 
sopimatonta ja voi muodostua 
kiusausten lähteeksi. Lopulta vi
hollisen viettelys kuitenkin voitti, 
munkki antoi periksi ja lähti to
rille. Kävellessään kaduilla hän 
äkkiä huomasi, ettei hänellä ol
lutkaan rukousnauhaa. "Kuinka 
minä nyt kuljen aivan kuin asee
ton sotilas", tuumi hän ja aikoi 
jo palata hakemaan rukousnau
hama, mutta kaiveltuaan taskuja 
hän löysi kumminkin sen niistä. 
Ottaen sen käteensä hän teki ris
tinmerkin ja jatkoi rauhallisesti 
matkaansa torille. Torin laidassa 
kauppojen edustalla seisoivat 
suurilla saviruukuilla kuormatut 
rattaat. Äkkiä kuorman eteen val
jastettu hevonen pillastui ja lähti 
ravaamaan juuri häntä kohti 
pyyhkäisten hänet kumoon ka
tuun. Onneksi hän ei vahingoit
tunut pahasti, mutta jo muuta
man metrin päästä hänestä rat
taat kaatuivat ja raskas kuorma 
hajosi. Säikähtäneenä munkki
vanhus nousi ihmetellen, että Ju-
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mala oli säästänyt hänen elämän
�ä, sillä jos rattaat olisivat kaa
tuneet vain hetkeä aikaisemmin, 
hän olisi murskautunut niiden 
alle. Vaivaamatta kuitenkaan sen 
enempaa tapahtumalla itseään 
hän osti kalaa, palasi luostariin 
ja söi mieliateriansa. Sitten hän 
luki rukouksen ja paneutui levbl
le. Kevyessä unessa hän näki sit
ten juhlavannäköisen vanhuksen 
tulevan luokseen. Tämä sanoi: 
"Olen tämän luostarin suojelija 
ja haluan opettaa sinua ymmär
tämään ja muistamaan sen läk
syn, jonka tänään sait. Katsos, 
heikko yrityksesi vastustaa aistil
li6a nautintoja sekä veltto alote 
itsensäkieltämisesi kehittämiseksi 
antoivat viholliselle tilaisuuden 
hyökätä kimppuusi. Hänellä oli 
valmiina sinun varaltasi kohtalo
kas tapahtuma, mutta suojelusen
kelisi havaitsi sen ajoissa. Hän 
pani mieleesi ajatuksen rukoilla 
ja muistaa rukousnauhaasi. Kun 
seurasit tätä mielijohdetta, totte
lit sitä ja toimit sen mukaan, 
säästi tämä sinut kuolemalta. 
Huomaatko, kuinka Jumala ih
misrakkaudessaan tahtoi antaa 
sinulle runsaan korvauksen tästä 
heikostakin Hänen puoleensa 
kääntymisestäsi". Näin sanot
tuaan vanhus poistui kelj asta. 
Munkki kumartui hänen jälkeen
sä maahan ja heräsi, mutta ei 
vuoteessa, vaan polvistuneena · 
kammionsa kynnyksellä. 

(Vaeltajan kertomukset. II osa) 

PII SPA ALEKSANTE RIN KOKOAMIA MURUJA 

Kristityn tulee rukoilla kaikkien sai
rastavien, sisällisesti vangittujen, kärsi
vien, loukattujen, vaikeuksissa ja vaa
roissa olevien puolesta ja erityisesti 
niiden puolesta, jotka on vallannut 
epätoivo, jotka ovat kadottaneet toivon
sa Jumalaan, jotka ovat unohtaneet, 
että Jumala on laupias ja aina valmis 
kaikkia auttamaan. 

Jokainen rukoussana on johdettava 
sydämeen, pantava mieleen. Meidän on 
opittava näkemään, että se, minkä ru
kouksessa Jumalalta pyydämme, on 
meille tosi tarpeeseen. Tai on myös 
ymmärrettävä, että meillä pitäisi olla 
tarve koko sydämestämme kiittää Hän
tä Hänen suurista hyvistä teoistaan 
meitä kohtaan, tarve ylistää Häntä Hä
nen luomakunnassa ilmenevästä syväs
tä viisaudestaan. 

Sadepisarain jatkuvuudesta, ei voi
masta, kyllästyy maa vedellä, vihannoi 
ja tuottaa hedelmää. Näin myös ru
koussanat Pyhän Hengen myötävaiku
tuksella sammuttavat sielun janon, 
varsinkin jos saadaan myös kyynelten 
sadetta. Sadepisara hakkaa kiv.en jat
kuvalla putoamisella, ei voimalla. Ru
koile sinäkin useammin. Rukous tun
keutuu kivettyneeseen sydämeesi. 

Eräs kokenut rukoilija antoi seuraa
van neuvon kärsivälle ihmiselle, joka 
ollessaan epätoivon partaalla pyysi hä
neltä hengellistä apua. Vetäydy yksi
näisyyteen ja kiinnittäen huomiosi sa
noihin rukoile ääneen näin: Kunnia 
olkoon Sinulle, Jumala, lähettämästäsi 
murheesta, sillä olen sen tekojeni vuok
si ansainnut. Muista minua valtakun
nassasi. Kun olet lausunut tämän ru
kouksen, lepää hetkinen. Sitten toista 
se uudelleen ja lepää taas. Jatka rukoi
lemista tällä tavoin kunnes huomaat, 
että sielusi on saanut rauhan ja lohdu
tuksen. Tämän rukouksen salaisuus pii
lee nöyryydessä. Nöyrille on luvattu 
armo. 

Näinkin tulee rukoilla: Muista, Her
ra, kaikkia edesmenneitä palvelijoitasi, 
kaikkia täällä ja kaikkialla lepääviä 
kristittyjä, niitäkin, jotka tänään ovat 
täältä luoksesi poistuneet ja juuri tällä 
hetkellä lähtevät. Amen. 

Moskovan metropoliitta Filaretin ru
kous: 

Herra, en tiedä, mitä pyytäisin Si
nulta. Sinä yksin tiedät, mikä minulle 
on tarpeen. Sinä rakastat minua enem
män, kuin itse osaan itseäni rakastaa. 
Isä, anna pal velij allesi, mitä itse en 
ymmärrä pyytää. En uskalla pyytää 
ristiä, enkä lohdutusta, seison vain 
edessäsi. Sydämeni on avoin Sinulle. 
Sinä näet ne tarpeet, joista itse en tie
dä mitään. Katso ja osoita laupeutesi, 
lyö ja paranna, suista minut alas ja 
kohota. Tunnen suurta kunnioitusta ja 
olen vaiti Sinun pyhän tahtosi edessä 
ja niiden käsittämättömien tapahtu
mien edessä, jotka minun varaltani 
valmistit. Tuon itseni uhriksi Sinulle, 
älköön olko minulla muuta tahtoa, kuin 
vain halu toteuttaa Sinun tahtosi. Ope
ta minua rukoilemaan ja rukoile itse 
minussa. 

Sydämen usko toimii ihmisessä 
ikäänkuin Jumalan lahjoja vastaanotta
va 'käsi. Mitä suu on ihmisen ruumiis
sa, se on sielulle usko, se on keino, 
jolla otetaan vastaan Jumalan laupeus. 
Avaa rukoillen ja katuen sydämesi suu, 
ja sielusi täyttyy armon voimalla. 
Evankeliumi opettaa: saattaakseen ih
missielun turmioon paha henki koettaa 
sulkea hänen sydämensä suun, jotta ih
minen lakkaisi keskustelemasta Juma
lan kanssa, lakkaisi rukoilemasta, ano
masta, ylistämästä, kiittämästä. Ilmeis
tä on, että meidän tulee mahdollisim
man usein avata sydämemme suu, läm
mittää itsessämme sammuva usko ja 
yhä uudelleen ja uudelleen kääntyä Ju
malan puoleen rukouksella, sillä ilman 
Häntä olemme sokeat ja alastomat. 
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V a l a m o n  l u o s t a r i n 
kr o n i k a s t a  

VANHUSTEN KUOLEMA 
Eräs veli kertoi, että tultuaan 

kerran Kaikkien pyhien skiitassa 
kirkkoon hän tapasi siellä ennen 
jumalanpalveluksen alkua kaksi 
vanhusta, skeemamunkki Onuf
rin sekä erakkomunkki Nikitan 
keskustelemassa. Haluamatta 
häiritä vanhusten henkevää seu
rustelm, veli tahtoi vetäytyä syr
jään, mutta vanhukset kutsuivat 
hänetkin mukaan seuraansa. He 
puhuivat kuolemasta, jota kum
pikin odotti jo pian koittavan. 
Veli sanoi siihen, että hänenkin 
loppunsa on ehkä jo lähellä. 
Hymyillen vastasi isä Onufri sii
hen: "Ei veli, sinä saat vielä 
elää, olethan nuori, saat tulevai
suudessa paljon nähdä sekä su
rullista että hyvää, mutta mei
dän vanhojen on jo aika valmis
tautua siirtymään lepoon". Siihen 
isä Nikita: "Rukoilen Herraa, että 
saisin kuolla pääsiäisaikana, tämä 
on minun hartain toivomukseni." 
"Minä taas", lausahti isä Onufri, 
"pyydän Herralta ja kaikkipy
himmältä Jumalansynnyttäjältä, 
että saisin lähteä täältä Herran 
Äidin kuolonuneen nukkumisen 
muistopäivänä, tämän ihanan 
juhlan joko ensimmäisenä, toise
na tai kolmantena päivänä". 
Näin rakkaudessa keskustel
tuaan vanhukset pyysivät toisil
taan pyhiä esirukouksia ja kohta 
alkoi jumalanpalvelus. Kuinka 
sitten kävikään? Ihmeelliset ovat 
Herran tiet: Isä Nikita kuoli 
Suurer lauantain iltana ja hänet 
haudattiin Pääsiäisjuhlan kol-

mantena. päivänä. Isä Onufri taas 
kuoli elokuun 17 päivänä ja hau
dattiin 19 päivänä, Herran Äidin 
kuolon uneen nukkumispäivän 
jälkijuhlana. Totisesti suuri on 
.Jumalan laupeus meitä kohtaan! 
Herra täyttää Häntä pelkäävien 
tahdon ja kuulee heidän rukouk
sensa 
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miekka, jolla Kristus lävisti käär
meen. Risti on Isän hyvä tahto, 
Ainosyntyisen kunnia, Hengen 
ilo, Enkelien kaunistus, Kirkon 
vahvistus, Paavalin kerskaus, py
hien lujuus, koko maanpiirin val
keus. Samoin kuin kuka tahansa 
huoneessa, joka on verhoutunut 
hämärään, sytytettyään valon ja 
asetettuaan sen korkealle paikalle 
karkoittaa pimeyden, samoin 
Kristus maailmassa, joka oli pi
meyden vallassa, toi esiin ristin, 
ikäänkuin valon, ja kohotettuaan 
sen korkealle hajoitti pimeyden 
maan päällä. Ja samoin kuin va
lo säteilee lampun yläosasta, sa
moin ristin yläosassa säteili Van
hurskauden Aurinko. 
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