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ISIEN ÄÄNI 
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Autuas on s.e ihminen, joka on 
oppinut tuntemaan heiklwutensa, 
sillä tämä tieto tulee hänel'le ikai
kien hyvän perustukseksli ja läh
tökohdruksi. Mutta kukaan ei voi 
päästä heikkoutensa tuntoon, el
lei hänelle sallita edes vähäistä, 
sielua tai ruumista näännyttävää 
kiusausta. Silloin näet v·ertaamal
la ,heikkouttaan J um:alan anta
maan apuun hän oprii tuntemaan 
fämän suuruuden. Se taas, joka 
käsittää tarvitsevansa Juma:lan 
apua, ahertaa monissa n�kouksis
sa. Ja missä määrin hä·:ien ru
kouksensa ,enenevät, siinä määrin 
hänen sydämensä nöyrtyy. 
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Niin pian kuin ihminen nöyr
tyy, Jumalan laupeus on hänen 
lähettyvHlään. 'Silloin sydän ko
kee jumalallisen avun, sillä se 
tuntee eräänlaisen varmuuden voi
ma n heräävän itsessään. Mutta 
kun ihminen saa kokea, että ju
malallinen apu tJodeHa myötävai
kuttaa hänessä, siNoin sydän het-

kessä täyttyy uskoHa. Tästä kai
kesta ihminen oppii käsittämään, 
että rukous on apua etsivien tur
va, pelastuksen lähde, toivon aar
re, pimeydessä olevien vafo, pe
lastuksen kypärä taistelussa ole
ville, vihollisiin tähdätty terävä 
nuoli. Siitä lä;htien hän jo lohdut
tautuu uskon rukoukseHa, hänen 
sydämelllSä kirkastuu toivosta, ja 
suuressa ilossaan hän muuttaa 
rulmuksensa kiitoksen ääneksi. 
R1-1kouksesta hänelle ei koidu vai
vaa ja nääntymystä, kuten käy 
jokaisen ihmisen ennen tämän ar
mon kokemista, vaan sydämen 
ilosta ja ihmetyksestä polvensa 
lukemattomasti notkistaen hän 
vuodattaa laJk:kaamattoman kii
toksensa ja kokien monia aihei
ta hämmästykseen Juma;l,an ar
movoiman edessä hän ei taida pi
dättää kieltänsä Jumalaa ääneen 
ylistämästä. - Ja tästä läJhtien 
hän lakkaa ajattelemrusta sitä, mi
kä on turhuutta, pysyy lakkaa
mattomassa rukouksessa Jumalan 
edessä, petljäten sitä, ettei menet
täisi Jumalan. suurta apua. 



PIISPA ALEKSANTERI: 

Ihmiskunnan historian kohtalot 

Apostoli Johannes näki valta
istuimella istuvan oikeassa kä
dessä kirjakäärön, sisältä ja pääl
tä täyteen kirjoitetun, seitsemäil'lä 
sinetil1ä suljetun, ja kuuli salllOt
tavan: Kuka on arvoHinen ava;a
maan tämän kirjan ja murta
maan S'en sinetit? Vastauikseksi 
tuli: Jumalan Karitsa, Jeesus 
Kristus. Tämä näky täydentää 
vertauskuvanisesti seuraavat Kris
tuksen sanat: "Minll!lle on annet
tu kaikki valta taivaassa ja maan 
pääHä." Maailman elämän kuilku 
tapahtuu Jumalan johdatuks1en 
mukaisesti. Sen erilaisten ilmiöi
den tarkroiitusperäisyyttä meidän 
on verrattain vähän annettu ym
märtää, ja sekin arvoituksen ta
voin. Maailman johdonmukaisesta 
menosta huiolehtii Jumala, jonka 
suunnitelmat, samoinkuin niiden 
historiasw1 kuHoinkin toteutuva 
mer-kitys, jäävät meillie vähem
män tunnetuiksi. 

Ihminen on kutsuttu palaamaan 
Jumalan yhteyteen, minkä to
teuttaminen hänen omien voi
miensa varassa osoittautuu mah
dottomaksi, sililä tehtävään kuu
luu antautuminen jumalalliseren 
huolenpitoon kaikessa ja koko
naan eikä vain mielen htetkel1inen 
ylentäminen hyvää ja täydel!listä 
kohti ,elämän rauhallisinå aikoina. 
Kirjees,sään momalaisiUe apostoli 
valittaJa heikkouttansa: "Minä tie
dän, ettei m,inussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää . .. 
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Minä viheliäinen ihminen, kuka 
pelastaa minut tästä kuoleman 
ruumiista". Vain kristillisyys vas
taa ihmishengen hätähuutoon, ,n .. 
meten evan.kieliumin pOihjahla ja 
kir-kkotraditioiden hengessä neu
vojana us•kollisen elämän moni
naisissa muodoissa ihmiskunnan 
historiassa, jossa kypsyminen ian
kaikkisuuteen tapahtuu VapaMa
jan osoittamaa tietä. 

Historiassa 1kehittyy myös huip
puunsa ihmisen vapauden kustan
nuksella 11oiseliönä mahtaileva pa
he, joka iäisyyden portilila perso• 
noituu Antikristuksessa ja, käiy
tettyään kaikki mahdoUisuudet 
valtansa säilyttämiiseksi, lopulli
sesti kukistuu omaan voimatto
muuteensa. On sanottu, että Kr,is
tus on surmaava vastustajansa 
suunsa henkäyksellä ja tuhoava 
hänet tulemuiksensa ilmestykselfä. 
Paheen viimeisen ,edustajan häviö 
tapahtuu Kri'stuks1en toisessa tu
l'emi:sessa kaikessa avautuvan to
tuuden, hyveen ja rakkauden iil
mentyessä ja voitolle päästessä, 
joHoin sen toiminta osoittautuu 
täysin mahdottomaksi. Ortodoksi
set ekseg,eeti,t koilostavat aposto
lin ,sanontaa, jonka muka.an Kds
tus on surmaava hengen viholli
sen suunsa henikäykseUä, selit
täen, että se tapahtuu rakkauden 
Jumalan aseilla eikä väkivaltaa 
käyttäen, jottei pahalle jäisi ai
hetta va;Iittaa voimaJkkaamman 
heirlwmpaa kohtaan käyttämästä 

mielivaI,lasta ja siten, vaikkapa 
sen perusteella, jatkaa parasitää
ristä toimintaa ihmisissä. Meidän 
on vaikea käsittää, että tietäen 
loppukohtaionsa pahan lietsoja 
yhä toimii omien suunnitelmiensa 
mukais1esti. Sen täysin ymmärtä
minen, samoinkuin hänen i,lman 
ulkopuolista vaikutusta autuuden 
korkeuksista tapahtunut lanlree
muksen:sa, jäävät meiltä toistai
seksi salatuiksi. 

Syntyneenä vapaasti on synnin 
paheen myös pakottamatta ku
kistuttava. Jumalan sanassa iku
vataan, että paha vahvistuu en
nen lopullista luhistumistaan enim
mäismääräänsä. "Saatte kuulla 
sotien melskettä ja sanomia so
dista, katsokaa, ettette peljästy, 
sillä näin täytyy tapahtua, mut
ta tämä ei ole vielä loppu. Si'lilä 
kansa nousee kansaa vaistaan ja 
valtakunta vaJl:takuntaa vastaan, 
jn nälänhätää ja maanjäristyksiä 
tulee monin paikoin. Mutta kaik
ki tämä on syn:nytystus'kien rul
kua". Siis on odotettavissa vielä 
pa

h

:empaa, mihin olilaan meilloss:a 
ja mikä johtaa evankeliumin hen
gen vääventelemiseen, kir-kon taJI'
joaman pelastuksen apuvoiman 
sivuuttamiseen, salaisen, mutta 
tietoisesti suunnatun toiminnan 
kehittämis:een kaikkea pyhää vas
taan, elämän valhe�llista johto
suuntaa ohjailevan auktoviteetin 
vaUoiHe pääsemiseen ynnä muulla 
tavoin Jumafan muistamisen su
pistamiseen aivan minimaaliseksi 
sekä yksityis- että yhteiskunta
elämässä. 

Muinaiset harhaopit, kieltäes
sään Jeesuksen jumalal'lis,en per-

soonan täydellisyyden tunnusta
mista, saivat aikaan hajaannulk
sen .kristityissä. Aikamme ja var
sinkin tuleva harhauskoisuus täJh
tää Pyhän Hengen toimintaa vas .. 
taan Kristuksen seurailmnnassa. 
Aposto11in näkemän vaimon oli 
paettava erämaahan, jossa hänel
lä oli Jumalan valmistama paik
ka. Kirkko näkee vaimossa Kris
tuksen seurakunnan s,yrrnbolin. 

Viimeisinä aikoina vaimon on 
paettava joko ajatukseliliseen tai 
luonnoliliseen ,erämaahan edstäy
tyäkseen siitä elämän jumalatto
masta menosta, minkä antiikris
til'lisyys saa aikaan. 

Kysymykseen, kuinka antikris� 
tillinen ideologia V1oi tuUa ihmis
ten hyväiksymä.ksi, voitaneen vas
tata myös siten, että luopumus 
�ristuksesta ja kieltäytyminen 
noudattamasta hänen ilmoitta
miaan ihanteita synnyttävät ih
misen mielessä kaipausta suuren 
johtaja-neron löytämiseen, joka 
kohottaisi kehitysmahdolilisuudet 
aineellisen hyvinvoinnin kaikiiUa 
aioiUa hui:pputulokseen ja raken
taisi näihin oloihin ihmisten ha
vitteleman ihannevaltakunnan, 
niin että taivaallisen autuuden lu
vatun paikan odottaminen trur
peettomana hyljättäisiin. Anti
kristu!ksen valtaan pääsy on luon
noninen seuraus siitä mi:elen ti
lasta, mihin ihmiskunta on luisu
massa ja mihin se lopu!Hsesti jou
tuu eskatofogisena aika!kautena. 
Apostoli sanoo, että laittomuuden 
saJaisuus on jo vaikuttamassa, 
jahka vain tulee tieltä poistetuk
si se, joka nyt vielä pidättää, 
Kirkkoisät selittävät, että Anti-
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PIIRTEITÄ ORTODOI(SISEN JA 
ROOMALAISI(ATOLISEN I(IRK.ON 

välisistä suhteista keskiajalla 
Paavi Nrkalai julisti v. 862 pat- pien to�mitJtaa MyrhiJ:lavoite:Lua 

rfar,kan vaihdoksen laittomaksi ja Kasteen sakramentin vahvistami
vaati, että Ignatius on asetettava seksi, vaan se pitää suorittaa piis
virkaansa takai:sin ja P.hoUos pan- pan. Valkavampi huomautus oli 
naanjllllistuksen uhalla erotettava. jo se, että Rooman kirkko vaa
Keisarln valtaan nojaten pysyi tii nailrnattomuutta kaikilta pa
Photios kuitenkin patmarkkana, peilta, tätä nimittää Photios ma
ja Ignatiusta pidetfön vangtttuna. nikiealais1uudeksi. Kaikkein pahin 
Skisma puhkesi julki v. 863. Flho- on kuitenkin ,syytös keriettiläi·syy
tios oli kiukkuinen paav,in julista- destä: Rooman kirkon oppi Pyhän 
masta tuomiosta ja kosti kokoa- Hengen lähtemisestä sekä Isästä 
maHa y,hteen pa:irrnenkirjees·een että Pojasta on Photioksen mie
Itä:maiden piispoi:lle v. 867 kaiJkki }estä "jumahllton" ja "rienaava", 
roomalaiskatnlisen ja ortodolksi- "paihuuksien kruunu", "eräs pa
sen kirkon väliset eroavaisuudet. han hengen vehkeitä". Rooman 
Suurin osa näistä eroavaisuuksis- paavi, joka näin on porkiennut 
ta on Siitä laatua, että ainakin vanhan :kirkon traditioista, on 
näin syrjästä katsoen ne tuntuvat patdarkka 'Photiaksen mielestä 
sangen haetuilta. R,oomwlaiskato- suorastaan antikristus, jOlllk:a hän 
lilaiset paastoavat lauantaina. Konrstanttnopolissa pidetyn syno
Roomalaiskatolilaiset saavat syö- din kautta j·ulisti pamnaan ja vi
dä maitotuotteita errsimmamen rasta erotetuksi. - Photioksen
paastovHkon aikana. Rooman kirk- paimenkirje ei ilmestymisaika
ko ei saHi yksinkertaisten pap- nansa saavuttanut juu:r,i illllitään 

kristuksen valtaan tulo lähestyy 
a.steittain ja toteutuu, kun sitä
pidättävästä armon voiman avus
ta llJlovutaan. Niin tapahtui Gal
gatalla: "Jumalani, Jumalani,
miksi minut hylkäsdt ?" Pahe ja
vääryys eivät olisi v:oineet surma
ta Ihmisen Poikaa, jolilei J,uma1a
olisi srullinut niin tapahtuvan.
Myös viimeisinä aikoina ei paha
tule pääsemään rajattomaan val
taan, jollei ihmiskunta sen pidät
täjää hylkää.

(Jatkuu) 
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tun1I1ustusta, mutta myöhemmilll, 
lopullisen emn tapahduttua kirk
kojen välhllä, siitä tuli tänkeä to
distuskappale ortodoks�sessa kir
kossa roomalaista kirkkoa vas
taan. 

Photios ei kuitenkaan saanut 
kauan nauttia vallastaan. Saman 
vuoden 8'67 syyskussa murhattHn 
nimittäin hänen suojelijansa kei
sarit Bardas ja M�kael II Juoppo. 
Keisariksi tuli BasHios I Make
donialainen, ja tämä eroitti. heti 
Photioksen patriarkanviraJSlta ja 
atietti Ignatiuksen taas patriarkan 
istuimelle. Siten oli sovinto kivk-

kojen välillä itsestään hetkeksi 
saatu aikaan. Photios, itämä mo
nipuolinen ja erittäin oppinut ho
vimies, saavutti kuitenkin pian 
uuden keisrurinkin suosion, ja Ig
natiuksen kuoleman jälkeen hänet 
asetettiin v. 878 toi,sen kerran 
patria:r,kaksi. Roomassakin oli sil
loin jo toimen paavi Johannes 
VIII, joka vapautti Bhotioksen 
pannasta ja tunnusti hänet patri
arkaksi. Kuitenkin jäi kirkikojen 
väli kireäksi ja pysyi seilaisena 
edelleen, vaikka Photioksen taas 
täytyi keisari Basilion kuoltua 
v. 886 erota ja lähteä ma:anpa
koon. Eräs hänen seuraajistansa 
Antonios II palautti kuitenkin vä
lit entiseHeen: paavin puolesta rti. 

koiltiin taa;s mtJOdoksisissa kir
koissa ja latinalaiset munkit, jot
ka olivat Itä-Rooman valfaikunnan 
alueena, muistelivat taas asian
omaisten hiippakuntien ortodok• 
sisia piispoja j,wmalanprulvelulksis
saan. Yhteys oli kyllä ulkonamen, 
ja kumpikin kirk:ko eli omaa elä
määnsä. Näin kului Iä:hes sata 
vuotta. 

Sitten puhkesi rajuilma uudes
taan ja tällä kertaa paljon vaka
vampana. Jälleen oli alkuaan 
maallikko, valtiomies Mikael Ke
rularios, Konstantinopolin patri
arkkana. Hämkin oli kuten Pho
tios kanonien vastaisella tavalla 
s.o. pitämättä säädettyjä väliali•
koja ,eri vihkimisten välillä !koro
tettu piispa:ksi. Patriarkka Al1ek
sioksen kuoltua asetti keisari hä
net patriarkaksi. Kerularios kuu
lui siihen roomalaisvastaiseen kir
kolJ.i,seen puolueeseen, joka Pho
tioksen ajoista asti eli Konstan-

tmopolissa. Hänen tultuaan pat
riarkaJksi uudistettiin taas kaikki 
Photioksen esittämät syytökset 
Roon1an kirkkoa vastaan vanhan 
kirkon traditioista poikkeamisen 
johdosta ja näihin lisättiin vielä 
uusii: Rooman kirkko oli yhdek
sännellä vuosisadailla ruvennut 
ehtoollis1leipämä käyttämään hap
pamatonta leipää. Juuri tämän 
viimeksimainitun seikan johdosta 
antoi Kenrlarios sufäea Konstan
tinorpolissa oHeet latinalaiset kir
kot ja kappelit, koskapa niissä 
muka oli vain juutaJaisia happa
mattomia leipiä eikä todellista 
Kristuksen ruumista. 

Paavina oli siilloiill Leö' IX v. 
10419-1054. Hän vastasi aluksi 
sc,vitteilevasti Kerulariofuselle: hän 
muistutti, kuinka 1atina1aisella 
alueeilla olevat lUlkuisat ortodok
siset kirkot Ja luostarit aina oli
vat saam:eet olla koskemattomina. 
Lopuksi hän lähetti kardi!Ilarolit 
Hunibert111 ja F'redri1Idrt sekäl 
arkkipiispa Pietari Alhalfilaisen 
lähettiläinä Konstantirtopolim. 
Hutnbert laati erikoisen kfrjoi
tuk,sen, jossa hän osoitti syytök
set juutrulaisuudesta Rooman 
kirkkoa vastaan vääriksi, mutta 
syytti samana itse ortodoksista• 
lciFkkoa erinä±sistä o[emattomista 
erehdy;ksistä; ja suorastaan parja� 
si sitä kaikkieln kerettiläisyyksiein 
kotimaakisi. Ei ollut ihme, että 
Kerularios jäi 1'eppymättömäksi. 
Silloin paavi.n lähettiläät tekivät 
hätiköidyn päätöksen ja Jaskivat 
heinäk. 16 päivänä v. 1054 ju
mala;npalv,eluksen aikana kuului
san histor}allisen bullart - - Sofia.n 
kirkon alttaTHle sekä- lausuen: 



"Videat Deus et judicet", näh
köön Jumala ja tuomitkoon, läJh
tivät kirkosta. Rullassa syytettiin 
Kerulariosta taas jyrkässä muo
dossa lukuisista, osittain olemat
tomilsta kerettiläisyyksistä, ja 
häntä ynnä kahta muuta korkea
ta ortodoksista kirkornmiestä vas
taan julistettiin anathema. Tämä 
tapahtui paavinistuimen ollessa 
tyhjänä, sillä Leo IX oH kuoUut 
muutamia kuukausia a�lmisem
m.in, eikä uutta paavia vielä oltu 
valittu. Tuntuu siltä, että paavi 
Leo IX ei ollut tätä bul<l'aa laati
nut eikä edes hyväksynyt. Keru
farios ·s•elitti sen lähettiläiden .t,e-. 
kemäksi väärennykseksi ja ju!listi 
vuorostaan :nama ikirkonkioouk
seen. Antiokian patriarkka Pie
tar,i koetti välittää Konstantino
polin patriarkan ja Rooman paa
vin välilhlä. Patriarkka Kerula
rioksen patriarkka Pietarille lä
hettämä 'ldrje on samamlainen 
kuin äsken mainittu Photioksen 
paimenkirje v. 867. Syrjästä kat
soen ihmetyttää, kuinka pallijon 
siihen on saatu kootuksi vähä
arvo1s;ia asioita ja suorastaan 
vääriä syytöksiä. Luettelen taas 
muutamia: Latinalaiset munkit 
syövät lihaa ja sianlihaa ensim
mäi,sellä paastoviikolla. He syö
vät lihaa keskiviiklmrria, juustoa 
ja kananmunia perjantaina ja 
paastoavat lauantaina koko päi
vän. Messussa sanovat ihe: "Yksi 
on pyhä, yksi on Herra, Je1esus 
Kristus, Isän Jumalan kunniaksi 
Pyhän Hengen kautta". Laltina
lainen kirkko saLlii kahden vel
jen naida kaksi sisarta. Piispoil
la on sormus sormessa, ikään-
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kuin he olisivat naimisi•ssa kir
lmn kanssa. Kasteen sakrament
tia suorittaessa he upottavat kas
tettavan vain kerran veteen. He 
panevat kastettavalle suolaa suu
hUJil. He eivät tahdo kunnioittaa 
pyhäin jäälllnöksiä; muutamat 
heistä eivät oso1ta kunnioitusta 
pyhiUe ikoneille. Meidän pyhiä ja 
suuria isiämme ja opettajiamme 
Gregorios Teologia, Basilios Suur
ta ja jumalallista Krysostomosta 
he eivät lue pyhien joukkoon. 

Patriarkka Pietari osoitti kir
jeessä useat näistä syy:töksi'stä 
vääriksi, varoitti vakavasti skis
masta ja kehoitti säilyttämään 
kirkoUisen yhteyden, mutta tur
haan. Neljän vuoden kuluttua v. 
1059 joutui patiria11kka Kerula
rios vuorostansa eroam:aan ja Iäh
temääm maa;rnpakoon, mutta kirk
kojen väUstä yhteyttä ei Olle enää 
pysyvästi saatu voimaan yhdek
säooadan vuoden kuluessa tähän 
päivään asti. 

Ei ole helppoa, sanoo Heiler, 
arvostella tätä tapausta täysin 
puolueettomasti. Mutta jokaiseHe 
objektiiviselle historiantutkijrul1e 
on selvää, että syytä on molem
min puoilin. Paavit pyrkivät yhä 
suurempaan valtaan, ja eku
meeninen Konstantinopol.Ln patri
arkaatti oli suna aina heidän 
tiellänsä. Muuten, vallanhimoa oli 
Konstantinopolin patriarkoissakin. 
EdeUeen piti kumpikin puoli 
omat erikoistraditionsa liia,n suu
ressa arvoosa. Kumpikaan puoli 
ei osoittanut tarpeeksi jousta
vuurt:ta. Heilerin m.ieilestä orto
doksit osoittivat suuremrpaa lati
nalaisten kirkoUisten tapojen ja 

traditioiden ymmärtämättömyyt
tä. Länsimail'la Heilerin mukaan 
on sittenkin kaiken aikaa osoitet
tu suurempaa ymmärtämystä itä
matsta ki.rkkoa kohtaan ja kir
kollisesti sivistyneissä piireissä 
aina tunnustettu sen jumalanpa'l
velus ja sen traditiot. Tähän tah
toisin omasta puo'1estani huo
mauttaa, että tällainen suhtautu
minen on aivan luonnollinen: län
simaiset kirkoUiset errkoistradi
tiot me-rkitsevät us•eissa ta:pauk
sissa lisäylksiä afäukdstil:lisyy
tee:n sekä kirkkoisien ja kirkolllis
kokousten vaJhvistamaan vanharui 
katoli,suuteen, j,oista lisäyksistä 
itämainen kirMko pysyi vapaana, 
siis vanhaHa kannalla. Hyväksy
mä!lä ortodoksiset käsitykset ja 
laitoks-et roomalaiskatolinen kirk
ko vain osoittaa ymmärtämystä 
omaa menneisyyttään kohtaan. 
Heiler on sitä mieltä, että syy 
skisman vä!ittömään puhJrea:m.i -
see,n sekä v. 863 että v. 1054 on 
ollut enemmän Konstantinopolin 
patriarkan puolella. Mutta, hän 
sanoo, tähän ulkonaiseen puo1een 
ei tutkija saa panna liiaksi huo
miota. Kaiken tämän takana oli 
lopulli'sesti kysymys Rooman 
paavin vaMasta. Keskiaikana oli 
paavikunta muuttunut kirkolli
seksi yksinvaltiudeksi. Juuri ai
kaisemmin mainittu Nikolai I oli 
ratkaisev3Jsti vaikuttanut tä!hän 
muutokseen. Itämainen ortodoik
sinen kristikunta tunsi vaistomai
sesti, .että tämä kehitys uhkaa 
jäykistyttää kirkon elävän eli
mistön, ja asettui kaikin voimin 
sitä vastustamaan. Toista riita
puolta vastaan tehdyt syytökset 

saattoivat olla pikkumaisia, mut
ta niiden takaa kuuJ,si Uetoisuus, 
että roomalaiskatoliset tahtoivat 
näissä asioissa oHa yksinomaisia 
opettajia ja odottivat kaikilta 
kirkoilta yksinomaista kuuliai'sen 
opetuslapse:::i asennetta. 

Jatkamane Heilerin kirjan mu
kaan selostusta ki:rkkoj:envälisen 
eron jälkeisten sovitteluyrityksien 
kohtaios.ta. Taas oli kullllll:ut 200 
vuotta. Välillä ol:ivat ol1eet risti
retket, joiden aikana, erittäin v. 
1204, länsimaiset ritarit ja soti
laat olivat kauhealla tavalla 
ryöstäneet Konstantinopolia ja 
häväisseet sen ortodoksisia kirk
koja. Tälllöiin, yhden esimerkin 
mainitakseni, ryöstettiin ja vie
tiin Ranskaan itämaisein kirkon 
suuri kahleus, pyhä Iiinavaate 
(sindon, plascanitsa), johon Kris
tuksen risti1ltä aI,as otettu ruumis 
oli ollut käärittynä ennen ka,llio
hautaan asettamista, jossa ovat 
säiilyneet Kristuksen kasvojen ja 
ruumiin piirteet aivan selvinä ja 
jota liinavaatetta nykyään säily
tetään T'orinossa Itruliiassa. 

Heiler sanoo, että se vii.ha kaikkea 
latinalaisuutta vastaan, joka tä
hän päivään asti aina yhä uudes
taro1 ja uudestaan [eimahtelee 
liekkiin ortodoksisessa kirkossa, 
johtuu syvimmältään tästä latj
nalaisten vaUoittajien Konståiiti
nopolissa v. 1204 osoittamasta 
inhoittavasta kulttuurittomuudes
ta, raalkuudesta ja saaliinhimosta 
sekä ryöstöä seura;nneesta häikäi
kemättömästä 01rtodoksisen !kir
kon latinisofanisesta. T'ähän asti 
o,Ii näiden kirkko'jen välillä val
linnut paremmink1n valtapoliitti-
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nen kilpailu, joka rajoittui va<in 
kirkon huippuihin, patriarkka,an 
ja osaan piispoista; 111yt levisi 
viha länsimaista kirkkoa vastaan 
kansan syviin riveihin, jotka sai
V1at käytännössä kokea länsimais
ten ristivetkeilijöiden "kristilli
syyttä", jotka näkivät kotikau
punkimisa, siihen asti maailman 
ensirrnmaisen, sivistyneimmän ja 
rikkaimman kaupungin, ryöstet
tynä. Patriarkka Mikael III oli 
sanonut, että on helpompi kan
taa turk,kilai,sten iestä kuin pääs
tä uskon asioissa sovintoon lati
nalaisten kanssa. 

Vaara uhkasi tähän aikaan 
Bysantin keisarikuntaa /kahdelta 
taholta: idässä lähenivät turkki
laiset, jotka olivat tuhonneet kai
ken sen, mitä ristiretk�llä oli 
saatu aikaan, yhä läiliemmäksi 
valtakunnan sydänmaita, ja län
nestä uhkasi etupäässä julma 
ranskalainen, Siisiliw ja etelä
Italian hallitsija Kaarle Anjou
lain1en. Jälkimmäinen v�ara oH 
sillä hetkellä välittömämpi. Suo
jeLlakseen valtakuntaansa siltä 
Bysantin keisari Mikael VIII Pa
leologos päätti näennäisesti alis
tua paavin valtaan. Tämä tapah
tui Lyonin kirkolliskokouksessa 
v. 127 4. Keisari oli antanut lä
hettilä,illensä käskyn saada ai
kaan uniioni, mihin hintaan hy
vänsä. Siksi tässä kok!ouksessa
ei juuri ensinkään keskusteltu.
teologisista kysymyksistä. �eisa
rin edustajat hyväksyivät vain
latina!laisten esittämät ehdot, jot
ka sisälsivät kaikki Rooman kir
kon erikoistraditiot: Pyhän Hen
hen lähteminen Isästä ja Poja;sta,

sakram.enttien luvun määräämi
nen seitsemäksi, paavin yJivalt:a 
kirkossa jne. Kveikkalaiset saivat 
pitää Krysostomon liturgian, ja 
uskontllillnustus siinä saatiin lu
kea vanhaa;n tapaan ilman sanoja 
"ja :Pojasta". - Ehtoja ei täy
tJetty kumma.rtakaan puolelta. Kru
ten Glubokov:s:kij sanoo, oH koko 
alisbumisseremonia vain keisarin 
puolelta diplomaattinen fiktorio. 
Seuraavat paavit Hsäksi vaativat 
vastJoin sopimusta, että kreikka
laista uskontunnustusta jumalan
palveluksessa luettaessa tai ilau
lettaessa siihen välttämättä oli 
lisättävä sanat "ja Pojasta". 
Lopulta paavi Martti IV juHs.ti 
keis,ari Miikael Paleologuksen pan
naan, joten koko Lyonin unioni 
sai nolon 1lopun. Bysantthlainen 
papisto ja kansa eivät sitä kos
kaan olleet hyväksyneet. Kaarle 
Anjoulaisen puo1elta uhannut 
vaara päättyi odottamatta ja dra
maattisesti n.s Sisilian iltames
suun v. 1282. Mikael VIII :tta seu
ralll!1ut Andronikos II sanoutui 
muodollisestikin irti Lyonis.sa teh
dystä sopimuksesta ja erotti . vi
rasta tämän sopimuksen kannat
tajat piispojen ja pappien joukos-
sa. (Jatkuu) 
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