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Abba Jesaja: 

HUOLENPITO SIELUSTA 

(15. puheesta) 

Rakkat, huolehtikaamme pelastuksemme keinoista, sillä 

aika on lyhyt (1 Kor. 7:29). Se, joka huolehtii ruu

miistaan, ei voi oikealla tavalla huolehtia sielustaan. 

Kukaan ei voi toista silmäänsä suunnata taivaaseen ja 

toista maahan. Samoin ei järki voi yhtäaikaisesti huo-

lehtia jumalallisesta ja maallisesta. Kun joudut eroa-

maan ruumiistasi, tulet pahoittelemaan, että olet niin 

paljon huolehtinut sellaisesta, josta sinulle ei ole mi

tään hyötyä. Pidä silmiesi edessä Jumala, joka näkee 

kaiken, mitä teet. Pelkää Jumalaa, joka katselee kaikkia 

ajatuksiasi. Pidä sopimattomana edes ajatellakaan sel

laista, mitä häpeät tehdä ihmisten läsnäollessa. Kuten 

puu tunnetaan hedelmistä, niin mielesi tunnetaan ajatuk

sistasi sellaiseksi, kuin se on. Henkisesti valistunut. 



sielu tuntee itsensä tarkkaillessaan itseään. Älä pidä 

itseäsi vapaana himoista niin kauan, kuin sinä vähäises
säkin määrin alistut syntiin. Se, joka on saavuttanut 
todellisen vapauden, ei enää ajattelekaan sellaisia hä
peällisiä tekoja, joita oli tehnyt. Siispä älä pidä it

seäsi vapaana, niin kauan kuin pahoitat Herraasi. Ei ole 

vapautta siellä, missä sydän halajaa jotakin maailmaan 
.kuuluvaa. Huolehdi ruumiista kuten Jumalan huoneesta, 

sillä sinä olet heräävä kuolleista ja joudut vastaamaan 
Jömalan edessä. Pelkää Jumalaa, joka tulee tuomitsemaan 
jokaisen tekosi. Sinä huolehdit kovasti ruumiisi paran

tamisesta sen sairastuessa. Mikset yritä tuottaa sille 
autnaallista tilaa ylösnousemuksen jälkeen. Ennen kuin 

�gimitat rukousta Jumalalle, tarkkaile päivittäin, minkä 
hiln1;n olet voittanut. Siementä ja vettä vailla oleva maa 
11!!) t'uGta hedelmää. Samoin ei ihminenkään voi tehdä paran
fusia osoittamatta nöyryyttä ja rasittamatta ruumistaan 

"' j{).�oittelulla. Kasvit kukoistavat, kun niitä ym-
�i ilma ja koskettaa tullen henkäys. Ihminenkin kau

�iM:uu käskyjen noudattamisesta. Käskyjen noudattaminen 
f6dlstaa uskollisuudesta Jumalalle. Jumalan pelko on 

omatunto varjellaan puhtaana ja häiriinty-sii4\ä, että 

rWtii&tömänä. Kun kammiossasi joudut haureuden himon ah

dls�amaksi, torju jo tämän halun ensimmäiset merkit, 
ettet viehättyisi siihen. Koeta pitää mielessäsi, että 

luonasi on Jumala, jonka silmien edessä ovat sydämesi 
salaisuudet. Siksi sano sielullesi näin: Jos sinä häpeät 

itsesi kaltaisten syntisten edessä etkä halua, että he 
näkisivät sinun syntejä harjoittavan, niin kuinka paljon 
enemmän sinun tulee hävetä Jumalan edessä, joka täydel

lisesti näkee sydämesi salaisuudet. Näin sielussasi syn

tyy Jumalan pelko. Jos sinä antaudut Jumalan pelon oh-
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jaamaksi, niin mikään himo ei pysty väkisin sinua vallit
semaan. Sanassa on sanottu: "Jotka Herraan turvaavat, 
ovat kuin Siionin vuori: se ei horju, vaan pysyy ian
kaikkisesti"(Ps. 125:1). 

Valamon ZuostaPin kPonikasta: 

RANGAISTUS TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ 

Seuraavan kertomuksen esitti eräs Hermanin skiittasaarel
la elänyt kilvoittelijaveli: Sattui kerran, että olimme 

skiitassa jääneet ilman pappismunkkia. Edellinen joutui 
palaamaan luostariin, ja tämän tilalle määrätty ei vielä 
ollut tullut. Lähellä oli suuri juhla, Neitsyt Marian 
ilmestyspäivä, minkä vuoksi me skiitassa olimme huoles

tuneita ja odotimme kovasti papin saapumista. Juhlapäi
.vän aattona pappismunkki vihdoin tuli, mutta hän ei ollut 

se mies, jota me odotimme, vaan eräs toinen, jota ei 
skiitan isäntä emmekä me muut papiksemme toivoneet. Mi
nussa heräsi tyytymättömyyden ja ynseyden tunne tulokas

ta kohtaan, mikä vielä voimistui eräänlaiseksi vihamie
lisyydeksi, kun ilmeni, että jumalanpalvelusta ei voitu 
toimittaa, kun kirkkoleipiä ei ollut. Välinpitämättö

myydessäni en karkoittanut pahaa mieltä sydämestäni,vaan 
olin koko päivän sen vallassa, ja niin kävin levolle. 
Herättyäni kello kaksi yöllä nousin lukeakseni juhlan 
johdosta Akatiston Neitsyt Marialle. Paha mieli ei vie

lä asettunut minussa. Päätin kuitenkin suorittaa taval
lista pitemmän rukouspalveluksen. Ilmeisesti rukoukseni 

ei ollut sillä kertaa otollinen Jumalalle eikä Hänen Py

hälle Äidilleen, sillä se kohosi sydämestä, jota raskaut
ti vihamielinen asenne Herran palvelijaan, pappiin. Koh-
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ta kun aloitin Akatiston lukemisen, ovi takanani avautui, 

tunsin keljassani kylmän viiman käyvän ja kuulin kohdal

la ikäänkuin kuivien lehtien rapinaa. Ihmeissäni vilkai

sin siihen ja jähmetyin kauhusta: näin selvästi, että 

toista metriä pitkä ja melkein käsivarren paksuinen mus

ta käärme mateli lattialla minua kohti. Tukka nousi pys

tyyn, laskeuduin tuolille ja menetin tajuntani. Kun he

räsin, havaitsin, että tuohus oli palanut miltei loppuun. 

Vielä hetki, niin avattu psalttarikirja olisi syttynyt ja 

sen jälkeen analogiossa ollut liina ja kaikki sen ympä

rillä. Alussa en käsittänyt, mitä oli tapahtunut, ja 

olin aivan hölmistynyt. Vähitellen muistini palasi.- Kel

jani oli täynnä jotakin ilkeän tuntuista hajua, joka py

sytteli siinä vielä päiviä, niin että monet kysyivät,mi

kä siinä niin pahasti haisi. En silloin kertonut kene.1-

lekään, mitään. Sitä paitsi pari viikkoa minun oli vai

keata puhua, kun kielenituntui ikäänkuin olevan sidottu

na. Vaivoin selitin veljille, jotka ihmettelivät vaiti

oloani, että kieleni oli kipeä. Tämän lisäksi koin sel

laista, mitä minulle ei eläessäni vielä ollut tapahtunut: 

päätäni ja jalkojani lukuun ottamatta koko ruumistani 

vaivasivat jotkut hyönteiset, ja niitä oli niin tuhotto

man paljon, että saatoin vapautua niistä vain siten, et

tä useita kertoja päivässä upotin alusvaatteeni kiehuvaan 

veteen ja muutin vaatteitani jatkuvasti. Yr,itin salata 

tämänkin vaivani kaikilta. Sitä kesti kaksi .kuukautta, 

ja sitten se yhtäkkiä lakkasi. Näin Herra rankaisi mi

nua ynseydesUlni. Kiitos Jumalalle, etten vielä menet

tänyt järkeäni. Mutta siitä lähtien olen varonut kanta

masta vihaa tai pahansuopuutta ketään, varsinkaan pappe

ja kohtaan. 

28 

Erakkopiispa Feofan: 

AJATUKSIA PSALMIN 119 JOHDOSTA 

Jumalan armo on aina läsnä, erityisesti se armo, joka on 

jo herättänyt hengen. Mutta omavaltaisesti se ei tunkeu

du sieluun,. ennen kuin tämä on voimattomuutensa-tunnossa 

ja Jumalaan turvaavan rukouksen välityksellä itse otta

nut sen vastaan. 

+++++ 

Ainoastaan molemminpuolinen yhteys vapauden ja armon vä

lillä johtaa todelliseen menestyvään elämään. Se, minkä 

Jumala antaa, on aina valmiina ulottuvillamme, älä sinä 

vain torku ja laiskottele. Pakottaessasi itseäsi kaiken

laiseen hyvään huolehdi erityisesti siitä, että aikeesi 

ovat puhtaat. Epäpuhtaat aikeet mitätöivät hyvien te

kojen hyvyyden. 

+++++ 

Kirkoissa ei hiljene julistus, mutta vaikka se kohdistuu

kin kristittyihin, ei sitä kristittyjen keskuudessa aina 

oteta vastaan. 

+++++ 

Vaikka Herra on lähellä, tiemme Hänen luokseen ei ole ly

hyt. Aloita kärsivällisellä käymisellä Jumalan käskyis

sä ja pelastuksen toivossa. Pelastuksen toivo olkoon sen 

ennalta näkemistä ja maistamista. Tämä päättyy sitten 

Jumalassa saavutettavaan rauhaan. Jumalan kädestä ei ku

kaan pysty sinua ryöstämään. Näinhän Vapahtaja vakuutti: 

Minun Isäni on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää 

lampaitani minun Isäni kädestä (Joh. 10.29). 

+++++ 

Jumalan käskyissä tapahtuva vaellus on itsestään puhdas, 

mutta ne, jotka täällä vaeltavat, joutuvat alituiseen li-
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karyöppyjen sateeseen. Osuessaan kohti lika ei jää pin

taan, vaan syöpyy syvemmälle, eikä sitä saa poistetuksi 
pyyhkimällä tai pesemällä, vaan se on leikattava ja pol
tettava irti. 

+++++ 

Suurta täydellisyyttä on se, kun pitää Jumalan käskyt 

kätkettynä sydämessään. On kuitenkin tiedettävä, ettei 
tämä tapahdu yhtä pikaisesti kuin sen sanoo tai siihen 
syntyy halu. Sydäntä lähempänä on himojen aines, ja sy

dän innostuu siihen suuremmalla kiinnostuksella. Jotta 

se irtautuisi siitä ja kääntyisi Jumalan lain puoleen, 
on se alistettava muutoksille,jotain siitä on kitkettävä 
pois ja jotain istutettava siihen. 

+++++ 

Jumalan armo ei istuta mitään sydämeen, ellei Jumalan 

käskyjen noudattamisessa osoiteta ponnisteluja tai kil-
voitusta, vaan se jättää sydämen sellaiseksi, kuin se 

on kaikkine himollisine kiinnostuksineen ja•· haluineen, 
huolimatta siitä, että tällainen ihminen on kastettu ja 
osallistuu muihinkin sakramentteihin. Tässä on ero sel
laisten kristittyjen välillä, jotka antautuvat vaivalloi

seen kilvoitteluun, ja sellaisten, jotka ollen tavoiltaan 
rehellisiäkin eivät kuitenkaan katso tarpeelliseksi ra
joittaa itseään. Hengen elämän laki on: mitä ei kilvoi-

tellen tavoitella, sitä ei arrnostakaan saa. 

pelkkä kilvoittelukaan ei johda mihinkään. 
+++++ 

Kuitenkaan 

Siitä hetkestä kun ihminen kääntyy, ottaa vastaan kasteen 
tai synninpäästön, on armo läsnä. Mutta se liittyy hä
nen olemukseensa ja yhtyy hänen voimiinsa vasta ihmisen 

omien voimakkaitten ponnistelujen jälkeen. Kun ihminen 
on tehnyt kaiken, mikä on hänen voimiensa rajoissa, tu-

lee armo 'ja tekee sen, minin ihminen ei pystynyt. Ju-

malan käskyjen sijoittuminen sydämeen niin, että ne oli
sivat siinä pysyväisesti ja ohjaisivat �tse sydäntä, on 
armon tehtävä. Ihminen ei pysty siihen, vaikka hän mi
ten yrittäisi. Näin ollen sydämen uudistaminen ihmisen 

kaikkien ponnistusten ohella tapahtuu armosta ja yksin 
siitä. Siinä on kristityn oleellinen eroavuus pakanasta. 

+++++ 

Ilman Jumalan apua emme voi edistyä hyveissä. "Ilman mi

nua te ette voi mitään tehdä", sanoi Herra (Joh. 15:5). 

Tähän apuun meidän on sen vuoksi pantava toivomme ja näin 
tehtyämrne myöskin haluttava ja etsittävä sitä. 

+++++ 

Päätös olla uskollinen käskyille ja niiden noudattamises
sa etisä ainoata Herraa tekee sielusta lujan astian, kel
vollisen vastaanottamaan Jumalan armon, joka annetaankin 

niille, joilla on tällainen mieli. Armon voima taas saa 
aikaan sen, että sellaiset ihmiset ovat uskollisia käs

kyille pysyvästi eivätkä vain alussa, aikoessaan ruveta 
niitä noudattamaan. 

+++++ 

Eivät hengelliset tunteet synny yhtäkkiä, eikä yhtäkkiä 
saavuteta kiinnostusta asioihin, joita ei voi aistia. 
Kuten hankaaminen palauttaa tunnon puutuneisiin jäseniin, 

niin myön hyvän tekemisen vaiva palauttaa sydämeen hen

gen tunnon. Silloin sydän alkaa tuntea mielihyvää jokai
sesta hyvästä teosta ja jokaisesta hyvän työn vuoksi teh

dystä ponnistelusta. Ihminen ei jatka tekojaan s-envuok-, 
si, että niistä saa hyödyn tai hyvän hedelmän vaan siksi-r 

että hänellä on se jo, ja hän kantaa sitä itsessään. 
+++++ 
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Lausuttuun sanaan suhtaudutaan tavallisesti kovin ajat

telemattomasti. Kuitenkin puheemme aina jättävät oman 

jälkensä niin puhujaan kuin kuulijaankin. Ne ovat lukui

sain mielijohteiden siemeniä, joista versovat aikomuk

set ja sitten teot. Ne ovat vipuja, jotka panevat liik

keelle ihmisten keskinäiset suhteet. Hyvät puheet raken

tavat, johtavat järjestykseen, lujittavat hyvässä. Pahat 

puheet hajottavat, repivät kaiken hyvän ja johdattavat 

pahuuteen. Eivät edes tyhjät puheet tyhjyydestään huo

limatta jää ilman hedelmää. Ne aikaansaavat tyhjyyden 

sieluun, ja mihinkä tyhjä sielu kykenee? Ymmärrettäväk

si käy apostolin varoitus, ettemme mädäntyneillä sanoil

lamme loukkaisi Pyhää Henkeä, jonka olemme pelastuksen 

päivänä vastaanottaneet. 

+++++ 

Jeesuksen Kristuksen ja pyhien apostolien toiminta, Kir

kon kohtalot, niiden kristittyjen elämä, joita me kunni

oitamme heidän opetustensa ja tekojensa vuoksi, Jumalan 

kaitselmuksen tiet, monenmoiset tapahtumat jokaisen o-

masta elämästä, joissa 

on keskustelun aiheita 

rusteluun. 

Jumalan sormi näkyy siinä 

kristittyjen keskinäiseen seu-

+++++ 

Ei kaikki käy kaikille, eikä mikä tahansa tie sovi jo

kaiselle. Suurellakin älyllä varustettu voi joutua pe

rikatoon, kun taas vähemmänkin järkevä voi pelastua .. Onni 

saattaa eräälle muodostua esteeksi, toiselle elämä ah

distusten keskellä soveltuu paremmin. Toinen virkistyy 

huojennuksista, toista ne taas voivat johtaa jännitysti

laan. Emme tiedä varmasti, mikä on meidän parhaaksemme. 

+++++ 
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VAELTAJA JATKAA KULKUAAN (Jatkoa viime numerosta)

Tämän jälkeen kuljin viitisen päivää ja viihdytin itseäni 

muistellen kuulemiani kertomuksia, joita olin kuullut 

hurskaalta Belaja Tserkovin kauppiaalta. Aloin jo lähes

tyä Kieviä, kun äkkiä ilman mitään syytä aloin tuntea 

jonkinlaista ahdistuneisuutta ja heikkoutta, ja mieleni 

kävi apeaksi. Rukoileminen sujui vaivalloisesti, ja e-

räänlainen velttous sai minussa vallan. Tien laidassa 

oli metsää, ja siinä oli tiheätä vesakkoa. Poikkesin 

sinne levätäkseni hetken ja lukeakseni jossakin pensaan 

varjossa Filokaliaani heikon sieluni piristämiseksi ja 

arkuuteni t6rjumiseksi. Löysin rauhaisan paikan ja aloin 

lukea Filokalian neljännestä osasta Kassian Roomalaisen 

kirjoituksia "Kahdeksasta aikomuksesta", Kun olin tyydy

tyksekseni lukenut suunnilleen puoli tuntia, huomasin o

dottamatta noin viisikymmentä syltä syvemmällä metsässä 

miehen, joka liikkumatta seisoi polvillaan. Iloitsin 

näkemästäni, sillä kuvittelin tietenkin, että hän rukoi

li, ja jatkoin lukemista. Luin vieläkin tunnin verran 

tai ehkä kauemminkin, sitten vilkaisin jälleen miestä. 

Hän oli edelleen polvillaan eikä vieläkään liikkunut pai

kaltaan. Tämä liikutti minua suuresti ja ajattelin: Kas 

millaisia hartaita Jumalan palvelijoita onkaan olemassa. 

Näin mietiskellessäni huömas.in äkkiä, että mies kaatui 

maahan ja jäi hiljaa makaamaan. Hämmästyin, ja koska en 

voinut nähdä hänen kasvojaan, sillä hän oli polvillaan 

selin minuun, tulin uteliaaksi näkemään, kuka hän oli. 

Menin siis hänen luokseen ja näin, että hän oli kevyessä 

unessa. Hän oli maalaispoika, nuori mies, suunnilleen 

kahdenkymmenenviiden iässä. Hänen kasvonsa olivat puh

taat,kauniin näköiset mutta kalpeat. Hän oli pukeutunut 

33 



talonpoikaiskauhtanaan, vyöllään niiniköysi. Mitään muu

ta hänellä ei ollut, ei reppua, ei edes sauvaa. Lähesty
misestäni aiheutunut ääni herätti hänet, ja hän nousi. 

Kysyin, kuka hän oli, ja hän kertoi olevansa kruunun ta
lonpoika Smolenskin kuvernementista ja tulossa Kievistä. 

"Ja minne olet nyt menossa?" kysyin. "En tiedä itsekään, 

minne Jumala minua johdattaa", hän vastasi. "Onko siitä 

jo kauan aikaa, kun läksit kotoa?" "Kyllä, jo yli 

neljä vuotta." "Ja missä olet oleskellut koko tämän 

ajan?" "Olen kulkenut pyhissä paikoissa, luostareis
sa ja kirkoissa, sillä kotona ei ole elämistä. Olen täy

si orpo, ja sen lisäksi toinen jalkani on viallinen. Ja 
niin minä harhailenkin pitkin avaraa maailmaa." - "Näyt
tää siltä, että joku Jumalaa pelkäävä ihminen on neuvonut 
sinua kulkemaan pyhissä paikoissa eikä missä hyvänsä maa

ilmassa", sanoin. "Niin, katsokaas", hän vastasi, "kun 

olin orpo, joud,uin poikasena olemaan kylän paimenena. 
Kymmenen vuotta kaikki meni hyvin, kunnes sitten eräänä 
päivänä kotiin tuomastani katraasta puuttui kylänvan

himman paras lammas, enkä huomannut sitä heti. Kylänvan
hin oli paha, sydämetön mies. Kun hän tuli sinä iltana 

kotiin ja näki lampaansa puuttuvan, hän hyökkäsi kimp-

puuni, haukkui minua ja uhkasi piestä minut kuoliaaksi, 

ellen lähde heti etsimään hänen lammastaan ja tuo sitä 

kotiin. 'Katkaisen kätesi ja jalkasi', hän sanoi. Kun 

tiesin, miten julma hän oli, lähdin etsimään lammasta 
kaikista niistä paikoista, joissa olin päivällä kuljes

kellut katraan kanssa. Etsin ja hain aina aamupuoleen 

yöstä, mutta mistään en löytänyt jälkeäkään siitä. Yö 
oli hyvin pimeä, sillä syksy oli jo tulossa. Kun olin 

kulkeutunut syvälle metsän sydämeen - ja meidän läänissäm

me metsät ovat loputtomia - nousi äkkiä myrsky. Kaikki 
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puut huojuivat, kauempana sudet alkoivat ulvoa. Hiukse-· 
ni nousivat kauhusta pystyyn. Kaikki kävi yhä kamalam-
maksi, pelko ja kauhu olivat kaataa minut maahan. Sil-

loin laskeuduin .polvilleni, tein ristinmerkin ja sydäme
ni pohjasta lausuin: 'Herra Jeesus Kristus, arma.hda mi
nua.' Kun vain olin tämän lausunut, tunsin itseni täy

sin rauhalliseksi, aivan kuin ei mitään hätää olisi mi
nulla ollutkaan. Pelkoni hävisi, ja sydämessäni tunsin 
sellaista riemua, aivan kuin olisin kohonnut taivaisiin. 
Ilostuin tästä ja rupesin jatkuvasti toistamaan tätä ru-
kousta. En huomannut, kuinka kauan myrsky riehui ja 
kuinka päivä valkeni, havaitsin vain olevani polvillani 
samassa paiRassa. Nousin rauhallisena. Näin, etten voi 
löyt�ä laI11masta, ja niin menin kotiin. Sydämessäni tun
sin niin suurta mielihyvää, että halutti toistaa tuota 

rukousta. Kun tulin kylään ja kylänvanhin näki, etten 
tuonut lammasta, pieksi hän minua armottomasti. Kas sil
loin tämä jalkanikin joutui sijoiltaan. Tämän kurituksen 
1älkeen makasin kuusi viikkoa miltei liikkumatt::,mana. 

Muuta e� tiennyt tehdäkään kuin rukoilla, ja siitä sain 
lohdutu!lta. Kun olin hiukan parantunut, lähdin kerjää-

'b*n• minusta oli kuitenkin ikävää vetelehtiä väkijou

kon pa:i?j�sa, tuhtuiha� siinä olevan melkoisesti syntiä
tin. Wfin lähdi� kulkemaan pitkin metsiä ja kävin pyhis-

�-sä.paiköissa. Näin k�e1en jo viidettä vuotta." Kuul-
lessani tämän tunsin iloa sydämessäni siitä, että Jumala 
soi minun kohdata tämän armoitetun ihmisen. Kysyin hä
neltä vfelä: "Onko sinulla tapana nykyäänkin usein tätä 

rukou�a harrastaa?" "Eihän sitä ilman voi olla
kaan", hän vastasi. "Kun muistan, kuinka hyvältä minus

ta tuntui silloin siellä metsässä, niin on aivan kuin 
joku pakottaisi minut polvilleni, ja alan silloin rukoil-
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JOUKKOJULKAISU 

la. En tiedä, rukoukseni otollinen Juma-

lalle, mutta toisinaan rukoiltuani tunnen suurta onnea, 

enkä käsitä, kuinka on niin kevyttä ja rauhallista olla. 

Toisinaan taas olen raskasmielinen, ikävystynyt ja ala

kuloinen. Kaikesta huolimatta minulla on kuitenkin vas-

tustamaton halu rukoilla." "Älä ole huolissasi, ra-

kas veli. Pyhät isät sanovat, että kaikki, mitä hyvänsä 

tapahtuukin rukoillessamme, on Jumalalle mieluista ja 

meidän pelastukseksemme. Olkoon sydämemme kevyt tai· ras

kas, kaikki on parhaaksemme. Ei hyvä eikä huonokaan ru

kous katoa Jumalan edestä. Kepeys, lämpö ja sulous osoit

tavat, että Jumala lohduttaa ja palkitsee meidän ponnis

tuksemme, �askaus, synkkyys ja kuivuus taas merkitsevät, 

että Jumala puhdistaa ja vahvistaa sieluamme saattaen 

sen terveellisen kärsimyksen alaiseksi ja pelastaa sen 

valmistaen sitä nöyryydessä nauttimaan tulevaa armon au

tuutta. Todistukseksi tästä luen sinulle vähän pyhän Jo

hannes Klimakoksen teoksista." Löysin tarkoittamani kir

joituksen ja luin sen hänelle. Hän kuunteli sitä _tarkas.:.. 

ti ja kiinnostuneena ja kiitti minua kovasti siitä. Ja 

niin me erosimme. Hän painui suoraan metsään ja minä pa

lasin tielle jatkaakseni matkaa kiittäen Jumalaa siitä, 

että Hän oli antanut minulle syntiselle sel'laisen opetuk

sen. 
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