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AUTUAAN KSENIAN SELVÄNÄKÖISYYS 

Jatkoa edell�seen numeroon 

(1) Kerran Ksenia vieraili tuttavansa kauppiaan vaimon

Krapivinin luona. Hänet otettiin ystävällisesti vastaan ja 

kestittiin hyvin. Keskusteltuaan hetken läsnäolleitten 

kanssa hän lähtiessään kiitteli emäntää vieraanvaraisuu

desta ja sanoi: "Kas, vihreä on nokkonen (krapiva on suo

meksi nokkonen), mutta lakastuu pian." Tähän ei kiinni

tetty sen enempää huomiota, mutta jonkin ajan kuluttua 

rouva Krapivin, joka oli nuori ja uhoi terveyttä, odotta

matta sairastui ja kuoli. 

( 2) Ksenia tuli ystävänsä Paraskeva Antonovin luo ( täl

le hän oli lahjoittanut talonsa) ja sanoi: "Sinä istut 

täällä ja parsit sukkia etkä tiedä, että Jumala on lähet

tänyt sinulle pojan. Mene pian Smolenskin hautausmaalle." 

Antonova, joka tiesi, ettei Ksenia sano mitään turhanpäi

väistä, lähti kiireesti matkaan. Kadulla Smolenskin hau-



tausmaan läheisyydessä oli koolla suuri kansanjoukko. Hän 

meni luo ja tiedusteli, mitä oli tapahtunut. Osoittautui, 

että joku ajuri oli pahasti töytäissyt katua ylittäneen 

raskaana olleen naisen, joka oli kaatunut maahan, loukan

nut itsensä ja siinä samassa synnyttänyt pojan. Äiti me

nehtyi tämän jälkeen. Paraskeva Antonova päätti oitis ot

�aa lapsen huostaansa. Kaikki myöhemmin tehdyt tieduste

lut tämän lapsen vanhemmista ja menehtyneen äidin henki

löllisyydestä osoittautuivat tuloksettomiski. Näin lapsi 

jäi Antonovan hoitoon. Poika sai hyvän kasvatuksen, ja hä

nestä tuli huomattava virkamies, joka rakkaudella suhtau

tui kasvattajaansa ja huolehti hänestä hänen kuolemaansa 

asti. Suurella kunnioituksella hän suhtutui myös Kseniaan, 

joka oli puuttunut orvoksi jääneen pojan kohtaloon. 

( 3) Ksenian hautakappelin läheisyydessä on Eudokia Hai

dukovin hauta. Tämä Haidukov kuoli v. 1827. Hän oli kuu

lunut niihin, joista Ksenia piti ja joitten luona hän kä

vi. Kerran illansuussa Ksenia tuli Haidukovin luo. Iloi

sena Ksenian tulosta tämä kattoi pöydän ja kestitsi Kse

niaa sillä, mitä talossa sattui olemaan. Kun oli syöty, 

Haidukov pahoitteli, että tarjoilu oli ollut niin vaati

maton. "Suo anteesksi, Andrei Feodorovitsh, ei ole enää 

mitään, mitä voisin tarjota, en ole tänään mitään varus

tanut. "Kiitos, kiitos, äi tiseni, kaikki oli oikein hyvää;" 

vastasi Ksenia, "mutta mitä varten pitää olla vilpilli

nen? Ethän tohtinut tarjota minulle sorsapaistia." Kovas

ti meni Eudokia Haidukov hämilleen, sillä uunissa oli to

dellakin sorsa paistumassa poissa olevaa miestä .varten. 

Heti hän syöksyi uunin luo ja aikoi ottaa sorsan esille. 

Mutta Ksenia esteli: "Ei missään tapauksessa. En halua 

sorsaa. Tiedänhän minä, että olisit iloinen kestitessäsi 

minua kaikella, mutta pelkäänt hevoskalloasi. Eihänä hän-
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tä saa suututtaa." Hevoskalloksi Ksenia kutsui Eudokian 

aviomiestä, josta hän ei pitänyt, tämä kun oli juoppo ja 

kiroili kovasti juovuksissa ollessaan. 

(4) Ksenian tuttavien joukossa oli myös Golubevin per

he: leskiäiti ja 17-vuotias kaunis tytär. Ksenia piti ko

vasti tästä hiljaisesta ja erittäin ystävällisestä tytös

tä. Tullessaan kerran heidän luokseen Ksenia tapasi hei

dät kahvipöydässä. "Voi sinua, kaunotar, sinä vain istut 

täällä ja juot kahvia, ja miehesi saattaa Ohtan hautaus

maalla vaimoaan hautaan. Juokse sinne." - "Kuinka niin," 

tytär vastasi, "eihän minulla ole miestä, ei edes sulhas

ta, ja sinä vielä sanot, että tämä hautaa vaimoansa." 

"Mene," vastasi Ksenia tuohtuneena, sillä hän ei pitänyt 

vastaan sanomisesta. Tietäen, että Ksenia ei puhu jouta

via,ja pitäen tätä Jumalan arrnoittamana ihmisenä Golube

vit noudattivat Ksenian kehotusta ja lähtivät Ohtaan. He 

tapasivat siellä todellakin hautaussaattueen ja liittyi-

vät mukaan. Hautaan saatettiin nuorta naista, lääkärin 

vaimoa, joka oli kuollut synnytykseen. Liturgian ja ruu

miinsiunauksen jälkeen vainaja vietiin viimeiselle lepo

sijalleen. Golubevitkin lähtivät vainajaa saattamaan. Kun 

kaikki oli toimitettu, kansa hajaantui ja Golubevitkin o

livat lähdössä kotiin. Siinä he kuitenkin törmäsivät nuo

reen leskimieheen, joka viipyi hautakummulla ja itki sy

däntäsärkevästi. Hän menetti tajuntansa ja kaatui luokse 

kiiruhtaneiden Golubevien käsivarsille. Nämä hoivasivat 

häntä, kunnes hänen tajuntansa palasi. Siinä he tutustui-

vat toisiinsa, ja vuoden kuluttua nuoresta Golubevista 

tuli lääkärin vaimo. Onnellisina he elivät monia vuosia ja 

opettivat lapsiaan kunnioittamaan Ksenian muistoa. 

(5) Jouluaattona vuonna 1761 autuas Ksenia juoksenteli

touhukkaana Pietarin kaduilla huutaen äänekkäästi: "Pais-
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takaa lettuja, paistakaa lettuja. Kohta koko Venäjä tulee

paistamaan lettuja." Kansa ei käsittänyt tätä touhuamista 

mutta seuraavana päivänä levisi järkyttävä uutinen keisa

rinnan äkillisestä kuolemasta. Silloin selvisi, että Kse

nia oli kehotuksillaan antanut tästä ennakkoilmoituksen. 

Letut olivat näet Venäjälle perinteistä hautajaisruokaa. 

On tullut jo mainituksi, että kaikki olivat mielissään 

Ks.enian käynneistä, sillä uskottiin, että ne toivat muka

naan onnea. Kauppiaat huomasivat, että kun Ksenia pistäy

tyi heidän puodissaan ja osti jonkin mitättömän tavaran, 

pähkinän tai piparkakun, niin kauppavaihto parani, sillä 

ihmiset halusivat tehdä ostoksensa paikassa, jossa Kse-

niakin kävi. Ajurit huomasivat, että jos joku onnistui 

kyyditsemään Kseniaa vaikkapa vain pienen matkan, niin ei 

sinä päivänä tarvinnut turhaan kyytejä odottaa, Niinpä 

kun he sattuivat näkemään Ksenian, niin he rukoilemalla 

pyysivät, että hän vaikkapa vain hetkeksi istuutuisi hei

dän vaunuunsa. Äidit huomasivat, että sairastava lapsi, 

jota Ksenia oli hyväillyt tai kiikuttanut kätkyessä, pa-

rani pian. Siksi äidit huomatessaan Ksenian 

tuomaan hänen luokseen lapsiaan, että Ksenia 

kiiruhtivat 

hyväilisi 

niitä, uskoen, että tällainen lapsi tulee pysymään ter

veenä ja onnellisena. Eikä tämä tällainen ollut vain tyh

jää taikauskoa, vaan se perustui havaittuun kokemukseen. 

ERÄMAAN ISIEN OPETUKSIA 

Erämaassa oli vanhus, joka oli 

Jatkuu 

kyllä ruumiillisesti 

kestävä, mutta ei paljoakaan välittänyt painaa muistiinsa 

sitä, mitä hänelle sanottiin. Sitten hän meni Abba Jo

hanneksen luo pyytämään neuvoa muistamattomuuteensa. Saa-

tuaan kuulla hänen neuvonsa hän palasi keljaansa, mutta 
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unohti, mitä Abba Johannes oli sanonut. Taas hän meni ky

symään häneltä. Mutta heti kun hän oli taas päässyt kel

jaansa, hän unohti, mitä oli kuullut, ja senkin jälkeen, 

kun hän monta kertaa oli kulkenut tuota väliä edestakai

sin, muistamattomuus piti häntä vallassaan. Jonkin ajan 

kuluttua tavatessaan Abban hän sanoi: "Isä, tiedätkö,että 

taas unohdin, mitä minulle sanoit? Mutta en tullut takai

sin, etten tuottaisi sinulle vaivaa." Abba Johannes sanoi: 

"Mene ja sytytä lamppu." Ja hän sytytti. Ja Abba sanoi: 

"Tuo toisia lamppuja ja sytytä ne tästä." Ja hän teki niin. 

Sitten Abba Johannes sanoi vanhukselle: "Vahingoittuiko 

lamppu siitä, että sytytit toiset lamput siitä?" Hän sa

noi: "Ei." - "Ei Johanneskaan kärsi vahinkoa siitä, vaik

ka koko erämaa tulisi luokseni, eikä se erota minua Juma

lan rakkaudesta. Tule sen tähden, milloin vain tahdot,älä 

ollenkaan epäröi." Ja niin molempien pysyessä kärsivälli

sinä Jumala vapautti vanhuksen muistamattomuudesta. Sillä 

tämä oli todella erämaassa asuvien työnä, että rohkaisi

vat niitä, jotka olivat jonkin heikkouden vallassa ja jot

ka tuskaisesti ponnistelivat tullakseen hyviksi. 11:xv

Kerran, kun Abba Silvanus asui Siinain vuorella, hänen 

oppilaansa halusi kovasti mennä omille asioilleen ja sanoi 

vanhukselle: "Laske vettä ja kastele puutarha." Kun hän 

meni laskemaan vettä, peitti hän kasvonsa päähineellään, 

niin että hän voi nähdä vain jalkansa. Sattui, että juuri 

sillä hetkellä eräs mies tuli käymään hänen luonaan,ja jo 

kaukaa hänet nähdessään hän ihmetteli, mitä hän mahtoi 

tehdä. Ja saavuttuaan hänen luokseen hän sanoi: "Sano mi

nulle, isä, miksi peitit kasvosi päähineelläsi kastelles

sasi puutarhaa?" Vanhus sanoi: "Etteivät silmäni näkisi 

puita ja mieleni unohtuisi katselemaan niitä ja lakkaisi 
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tekemästä omaa työtänsä. 11:xxviii

Eräs veli liotti palmunlehviä keljassaan. Ja kun hän is

tuutui punomaan niitä, hänen ajatuksensa sanoivat hänelle, 

etää hänen pitäisi mennä katsomaan erästä vanhusta. Ja taas 

hän ajatteli itsekseen näin: "Menen muutaman päivän peräs

tä." Taas hänen mielikuvituksensa sanoi hänelle: "Jos hän 

kuolisi tällä välin, mitä sitten tekisin? Menen nyt ja pu

hun hänen kanssaan, koska on kesäinen sää." Ja taas hän sa

noi itselleen: "Nyt ei ole sopiva aika." Ja taas hän ajat

teli mielessään: "Mutta sitten kun leikkaat kaisloja teh

däksesi;mattoja, silloin on aika." Jci taas hä� äanoi: Kun 

olen levittänyt nämä palmunlehdet, sitten menen." Ja taas 

hän sanoi itselleen: "Mutta tänään on hieno päivä.'.' Ja hän 

nousi ylös ja jätti palmunlehdet likaamaan, ot,ti lampaan

nahkansa ja lähti. 

Mutta hänen läheisenä naapurinaan oli eräs vanhus, kau

konäköinen mies. Nähdessään hänen kävelevän innoissaan hän 

huusi hänelle: "Vanki, vanki, minne juokset? Tule tänne mi

nun luokseni." Ja kun hän oli mennyt, vanhus sanoi hänelle: 

"Mene takaisin keljaasi." Ja veli kertoi hänelle,miten hä

nen ajatuksensa olivat velloneet edestakaisin, ja niin hän 

meni takaisin keljaansa. Päästyään sisälle hän lankesi 

kasvoilleen maahan ja katui. Kun hän oli lopettanut, huu

sivat paholaiset suurella äänellä: "Olet voittanut,munkki, 

olet voittanut." Ja se matto, jolla hän makasi, paloi kuin 

tulessa, mutta pahat henget hävisivät kuin savu. Näin tämä 

veli oppi tuntemaan niiden juonet. 11:li

Veli tuli erakon luo. Kun hän oli lähdössä hänen luo

taan, hän sanoi: "Anna anteeksi, isä, sillä olen pakotta

nut sinut rikkomaan sääntösi." Hän vastasi sanoen: "Minun 
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sääntöni on se, että otan sinut vastaan vieraanvaraisesti 

ja sitten lähetän sinut rauhassa matkaan. 13:vii

Eräs vanhus kertoi: "On joitakin ihmisiä, jotka teke

vät paljon hyvää, ja pahahenki lähettää heidän sieluunsa 

saituuden hengen pikkuasioissa, niin että he menettävät 

kaiken saamansa hyödyn. Kerran kun istuin. Oxyrynchusissa 

erään papin luona, joka antoi paljon almuja, sinne tuli 

eräs. leski pyytämään häneltä vähän ohraa. Ja hän sanoi hä

nelle: 'Mene ja hae kappa, niin mittaan sen sinulle.' Ja 

leski haki sen hänelle. Mutta punnitessaan sitä kädessään 

hän sanoi leskivaimolle: 'Tämä on enemmän kuin kapan ve

toinen.' Näin hän tuotti naiselle häpeän. 

Ja kun nainen oli mennyt pois, sanoin: 'Isä, lainasit

kos sinä ohraa tuolle naiselle vai mitä?' Hän sanoi: 'En, 

annoin sen hänelle.' Minä sanoin hänelle: 'Jos annoit hä-

nelle niin paljon ilmaiseksi, miten sitten saatoit olla 

niin pikkumainen olemattoman pienestä asiasta ja häpäisit 

naisen?'" 13:xiv

ERÄÄN PAPIN PÄIVÄKIRJASTA 

"Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät 

sen kanssa" (1 Kor.12:26), sanotaan kirkosta. Jos emme tun

ne tätä, emme ole sisällä kirkossa. 

+ + + + + 

"Minä etsin totuutta." Onnellinen on se, joka panee pai

non viimeiselle sanalle: 'Totuus'. Paljon pahempi on nii

den laita, jotka ylpeästi korostavat sanaa 'etsin'; he o

vat täynnä turhamaisuutta, koska he kuuluvat niiden jouk

koon, jotka jatkuvasti tavoittelevat totuutta - "jotka ai

na ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä to ... 
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JOUKKOJULKAISU 

tuuden tuntemiseen"(2 Tim. 3:7). Mutta todella pahoin ovat 

asiat silloin - ja tätä esiintyy kaikkein useimmin,kun pai

no pannaan sanalle 'minä'. 

+ + + + + 

Usein psalmien ja rukousten sanat eivät kosketa meitä,nii

den sisäinen merkitys näyttää meistä oudolta ja käsittä

mättömältä. Ja tämä on aivan luonnollista, sillä koko mei

dän elämämme ympäristö ja rakenne - ulkonaisesti hyvin or

ganisoitu ja sisäisesti tyhjä - on niin erilainen verrat

tuna erämaihin ja luostareihin, missä rukoukset on sepi

tetty, samon se henki, joka on niiden syntyyn vaikuttanut. 

Harvoina hetkinä, jolloin olemme suuressa ahdistuksessa 

tai yksinäisyydessä, me pääsemme hetkiseksi vapaiksi maa-

ilman siteistä, sydämistämme nousee valitushuuto, ikään 

kuin se olisi aivan meidän omamme: "Herra, tule minun avuk-

seni'." Sinä hetkenä me ymmärrämme, mitä 

yksinäisyyden mies on kokenut. 

+ + + + + 

hiljaisuuden ja 

Hyvä kurssi niille meistä, jotka emme kykene näkemään omia 

syntejämme, on se, että tarkkaamme, mitä syntejä ystämämme 

ja sukulaisemme meissä huomaavat ja mistä he meitä moitti

vat. Melkein aina tulevat todelliset puutteemme osoitetuk

si tällä tavalla aivan oikein. 

+ + + + + Alexander Eltshaninov
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