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Puhuen K'ristuksen toisen tulemi
sen edellä tapahtuvista tunnus
teoista tunnettu ortodoksinen ek
segeetti, autuas Theofylaktos, py
sruhtyy evankeliumin sanoihin, että 
kohta niiden päivien ahdistuksen 
jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu 
anna va'loansa, ja tähdet putoavat 
taivaalta. Hän olettaa taivaan 
kap,paleiden Jaavan paikoiHeen, 
mutta Herran tulemista kunniassa 
edeltävä vafon kirkkaus himmen
tää ne siinä määrin, että tule,e 
näyttämään, kuin ne olisivat ka

donneet taivaan avaruudesta. Gol
gata:lla aurinko pimeni Kristuksen 
ihmisenä poistuessa maafilisen elä
män oloista. Historian viimeisinä 
päivinä se "pimenee" 1hänen uudel
leen maailmaan tulemisensa joh
dosta syntyvän va:lon hä�käise
mänä. 

.AJpokaly,ptinen aika on kuvattu 
muriheen ajaksi, mutta on valoi
saakin murhetta. Apostoili toteaa, 
että Jumalan mielen mukainen 
murhe saa aikaan parannuksen, 
joka koituu p�lastukseksi ja jota 
ei kukaan kadu, mutta maailmal
linen murhe tuottaa kuoleman. 
Missä mUI1he eletään Jumalan 
mielen mukaan, siellä kaikki kes
kittyy Jumalaan eikä murheeseen. 

Heränneen kristityn !elämä on 
tai,s1telua pahan va:ltaa vastaan 
ennen kaikkea omassa itsessään. 
Taistelun näkyväinen tulos jää ver
rattain vähäiseksi. Mitä huoJel
lisemmin hän pyrkii puolustamaan 
hyvää ja oikeudenmukaista, sitä 
paremmin hän huomaa voimatto
muutensa ja p,elikää menettävänsä 

luottamuksen pa:remman voittoon. 
Usein hän tUiiltee yksinäisyytensä 



toimintakentällään ja verrattain 
harvoin saa ymmärtämystä ja 
pyyteetöntä tu1kea harvalukuisilta 
hengenheimolaisiltaan. Ilmoituk
sen mukaan maa;Hisen historian 
kulku suuntautuu kohti eskatolo
gisia tapahtumia, paheen ja hy
vän voimien viimeistä mittelyä 
varten. Evankeliumin kuvaus lop
puaj,oista todistaa, ettei näissä, 
vaan tulevaisissa oloissa avau
tuu elettäväksemme ihmiskunnan 
ihannevalta;kun:ta. Eskatologiseen 
katastrofiin johtaa ihmisen väärin 
käyttämä vapauden lahja, joka 
on vienyt elämämme synnin ha
joittavaan tilaan. 

Ilmestyskirjan sisältö kehoittaa 
miehuulliseen kestämiseen loppu
vaiheisiin asti. :seuraama:lila Kris
tusta historiassa valmistutaan 
Jumalan valtakunnan vastaan
ottamiseen. Tie 1sinne kulkee ristin 
kautta ajallisen elämän moninai
sia 'ristejä kantamalla, mutta Jee
sus on ll!punamme. 

"Sille, joka voittaa, minä annan 
valkoisen kiven j:i siihen kivee1� 
kirjnitetun uuden nimen, jota ei 
tiedä kukaan muu kuin sen saaja". 
Hm. 2,17. Tämä sanallien kuva on 
otetu muinaisesta oikeudenkäyn
nistä, tavasta Hmituoda tuomitta
van syyttömyys panemalla uur
naan valkoinen kivi. Kirk,k,)isät 
selittävät, että tässä · yhteydessä 
vallminen ·kivi symbolisoi ihmisen 
syyttömäksi julistamista viimeisel
lä tuomiolla, ja että kiveen kirjoi
tettu uusi nimi merkitsee siirty
mistä autuaallisiin oloihin, joihin 
hänet kutsutaan. Kukin on saapa 
mahdollisuuden olla Her,ran Hossa 
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siinä maarm, missä siihen on 
kypsynyt, ja tulee omakohtaisesti 
tuntemaan sen vaikutuksen iha
nuuden. Niin, he jatkavat, elämän 
toisissa oloiss,a ei kateudella tule 
olemaan sijaa. Ylevämmfillä kehi
tysasteella oleva on iloinen voi
dessaan auttaa ja tukea kehityk
seltään alempana olevaa, ja tämä 
iloitsee häntä ylempänä olevan 
huomion osoituiksesta. 

LopUJksi mainitsemme, et:tä 
muuan aikamme teofogi rinnastaa 
ihmiskunnan historian menoa apo
kalyptisten hevosten vuorokul
kuun. Sen jälkeen, kun avautuu 
historian salaisuuksien ensimmäi
nen peite, tulee esille viimeinen 
ja ainoa Voittaja, Herramme Jee
sus Kristus. "·Ja minä näin, ja 
katso : valkea hevonen, ja sen se
lässä istuvaHa oli jousi, ja hänelle 
annettiin seppele, ja hän lähti 
voittajana ja voittamaan". Ilm. 
6,2. Hän selittää, ,että kuvaus kos
kee Jumalan aivoituksien täytty
:�ystä, joka toteutui Kristuksessa 
ja jonka toteutus yhä jatkuu his
tc::-L:tssa. Seuraavien ratsastajien 
1::;yttämölle ilmestyminen, niiden, 
jotka yrittävät esiintyä histori
ansa voittajina, ei johtanut voitto
seppeleiden saantiin, siis lopulli
seen voittoon. Toiselle rrutsastajrul
le, joka istui tulipunaisen hevo
sen selässä, suotiin sotien ja val
lankumouksien avulla ottaa pois 
rauha maasta, ja hänelle annettiin 
suuri· miekka vallan aineellisen 
voiman tueksi. Seuraavan, mustan 
·hevosen selässä istuvaLla ali ikä
dessään vaaka, ajalliisten arvojen
ja ajaHisten aatteiden punnitse-

miseksi. Maallista elämää kohtaa
va ja jo kohdannut viettelys ja 
väärä uskonsuunta Hmenee näissä 
ratsastajissa, joita seuraa tapahtu
neiden tilapäisten voittojen ja 
tappioiden välttämätön matkato
veri - halvalla hevosella istuva 
ratsastaja, jonka nimi on Kuole
ma. Mainitut ratsastajat yrittivät 
päästä voitolle, mutta epäonnis
tuivat, ja he tulivat 1opul'lisesti 
menettämään tilapäisesti saaman
sa otteen ihmiskunnan elämästä, 
sillä ainoana Voittajana on valke
alla hevosella istuva. 

Ihmiskunnan historian kohta
loista Jumalalta enkelin kautta 
saamansa ilmoituksen sisällön 
apostoli Jahannes päättää rnu
hoittaviH.a ja lohduttavilla sano-i:1-
la: "Minä kuulin suuren äänen 
valtaistuimelta sanovan: Katso-, 
Jumalan maja ihmisten keskellä! 
Ja hän on asuva heidän keskellän
sä, ja 'he ovat hänen kansansa, ja 
Jumala itse on oleva heidän ikans
saan, heidäin Jumalansa. Ja hän 
on pyy,hkivä pois ka1kki kyyneleet 
heidän silmistänsä, eikä kuO'lemaa 
ole enää oleva, ,eikä murhetta, ei
kä parkua eikä kipua ole enää 
oleva, sillä kaikki entinen on men
nyt." Ilm. 21, 3-4. Taivasten val
takunta on valmistettu kaiikille 
sen sisäHe pyrkiville. Siellä on 
vaikuttama:ssa vain ylevän hyvä. 
Pa;haa siellä ei tule Olemaan, siillä 
sen voima kukistuu lo:pullisesti, 
niin että kaikki se, mikä ihmisessä 
on kaunista, oikeaa, puhdasta, ra
kastettavaa, pääsee kehittymään 
kenenkääin ja minkään sitä voi
matta vaikeuttaa 'ja estää. Avau-

Vanhuksesta, joka nukkui 
leijonien kanssa 

"Syntiemme tähden 
me tulimme orjiksi." 

Abba Polykronios kertoi meil
le edelleen seuraavaa: Srunassa 
abba Pietarin laurassa eli muuan 
vanhus, joka poistui usein luosta
rista pyhän J ordanin rannoille. 
Täältä löytämässään leijonan pe
sässä hän nukkui. Kerran hän ta
pasi kaksi nuorta leijonaa luolas
sa. Hän kantoi ne kirkkoon vii
tassaan, jonka oli heittänyt nii
den suojaksi, ja sanoi: "Jos me 
täyttäisimme Jeesuksen Kristuk
sen käskyn, niin meidän ei tar
vitsisi leijonia pelätä. Syntiernme 
tähden me olemme joutuneet or
jiksi. Meidän on nyt niitä peljät
tävä." Saatuaan erittäin hyödyl
lisen opetuksen veljet palasivat 
luoliinsa. 
(Johannes Moskos: "Hengellinen 

niitty", 18. luku) 

* 

Miten tulee menetellä silloin, 
kun saan kuulla jonkun puhu
neen minusta pahaa? - Nouse 
heti rukoilemaan ja rukoile en
sin hänen ja sitten itsesi puoles
ta lausuen: Herra Jeesus Kris
tus, armahda sitä veljeä ja mi
nua, kelvotonta palvelijaasi, ja 
pyhiesi rukouksien tähden var
jele meitä pahasta, amen. 

(P. Barsonofios ja Johannes) 

tuu hengen täydellinen vapautu
minen rauhaan ja sydämen iloon. 
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PIIRTEITÄ ORTODOKSISEN J_A 
ROOMALAISl(ATOLISEN l(IRl(ON 

välisistä suhteista keskiajalla 
(Ja;tkoa) 

Itä-Rooman keisarikunta Pwl1eo
logien a�kana kävi nopeasti lopu[
lista kukistumistansa kohti. Puo
lentoista vuosisataa Lyonin onnis:
tumattoman unionin jälkeen ko1etti 
Johannes VIII Paleo:Jiogos pelastaa 
V8J1takunnan yrittämällä taas so
vintoa paavi Eugen IV :nnen kans
sa. Unionikokous, johonka sekä By
santin ikeisaTi että patriarkika itse 
saapuivat, kokoontui ensin Ferra
rassa v. 1'438 ja siirtyi sitten Fi
renzeen v. 1439. Kreik,kalaisten 
puoliel,la oli unionia haluava ryh
mä, jonka johtajia olivat metro
poliitat Isidor Kijovalainen ja 
Bessarion Ni'keal.ainen, sekä unio
nia vastustava ryhmä, jonka joh
taja oli metropoliitta Markus Efe
solainen. Keskustelut edistyivät 
hitaasti, kun kumpikaan puoli ei 
tuntenut toistensa dogmaattisia 
enempää kuin liturgisiakaan asioi
ta. Pää:riitakysymyksiä oli viisi, 

ja niissä päästiin lopulta jonkun
laiseen sovintoon. - Ortodoksit 
hyväksyivät roomaJaiskatolisten 
kiirastulio,pi:n, kun nämä olivat 
selittäneet, että tässä ei ole ky
symys todellisesta tUilesta. Orto
doksit hyväksyivät roomalaiska
toIHsten -ehtoOillisopin, jonka mu
kaan leipä ja viini muuttuvat 
Kristuksen ruumiiksi ja ve.reiksi 
jo as,etussanoda luettaessa eikä 
vasta epdkleesirukousta luettaessa. 
Edelleen ortodoksit tunnustivat 
sekä happaimattoman että hapa-

tusta sisältävän ehtoollisleivän 
käytännön samanarvoiseksi. Edel
leen sovittiin, että latinalainen 
''filioque'' ja kreikik,alain1en ''dia 
tu Hyiu" asiaHisesti vastaavat 
toisiaan, joUa edellytyikseLlä la
tinalaiset sallivat uskontunnus
tuksen jufäisen esittämis1en ilman 
san:oja "ja Pojasta". Lopuksi or
todoksit tunnustivat paavin Kris
tuksen sijai,s1eksi ja kai1kkien kid,
kokuntien ylimmäksi opettajaksi 
ja paimeneksi, ja latinrulaiset puo
lestaan v,aJhvistivat itämaisten 
patriankko1jen, erittäinkin Kons
tantinopo[in ,ekumeenisen patri
arkan, oikeudet. Heinakuun 6 
päivänä v. 1439, siis 14 vuotta 
ennen Konstantinopo,Iin 1lopuHista 
joutumista turkkiJaistein valtaan, 
kumipikin puoli allekirjoitti unio
nikoikouksen päätöksen; ortodok
seista kie'ltä:yty.i ainoastaan Mar
kus Efesolainen alliekirjo,ittaimas
ta sitä. Vielä tänä päivänä on Fi
renzen avaran tuomiokirkon kuo
rissa muistotawlu, joka ylpein sa
noin kertoo tä'stä tapau,ksesta. 

(Jatkuu) 
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Ortodoksinen Veljestö r.y. 
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