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Pyhän Gregorios Palaman mukaan: 

Miksi Jumalan Poika on tuli ut ihmiseksi? 

Jumalan Poika tuli ihmiseksi 
näyttääkseen meille, mihin kor
keuksiin Hän meidät vie, jot
temme ylpeilisi emmekä kuvitte
lisi, että saatamme itse vapau
tua pahan hengen orjuudesta. 
Omatessaan kaksi luontoa Hän 
on sellainen välittäjä, joka saat
taa molemmat luonnot sopusoin
tuun ja näin päästää meidät syn
nin kahleista. Hän ilmaisi Ju
malan rakkauden meitä ihmi
siä kohtaan osoittamalla meille, 
kuinka suuresti olemme vajon
neet pahuuteen, - niin suures
ti, että Jumalan oli tultava ih
miseksi. 

Hän tuli ihmiseksi ollakseen 
nöyryyden esikuvana, sillä nöy
ryys edellytt'ää ruumiissaoloa ja 
kärsimyksiä. Hän tuli ihmiseksi 
tullakseen meille lääkkeeksi yli
mielisyyttä vastaan, näyttääk
seen meille, että Jumala loi mei
dät luonnostaan hyviksi, ollak
seen meille- ohjaajana uuteen 

elämään, vahvistaakseen meissä 
ylösnousemuksen toivoa ja teh
däkseen lopun toivottomuudes
ta. Hän tuli ihmis1apseksi ja 
osalliseksi kuolemaan, jotta 
meistä ihmisist'ä tulisi Jumalan 
lapsia ja osallisia jumalalliseen 
kuolemattomuuteen. Hän osoitti, 
että Jumalan kuvaksi luotu ih
minen eroaa kaikista muista 
luoduista ja on niin läheistä su
kua Jumalalle, että inhimillinen 
luonto voi yhtyä Jumalaan Hä
nen persoonassaan. Hän kunni
oitti ruumista; lihaa, nimen
omaan kuolevaista ruumista, et
teivät ylpeät henget pitäisi it
seään ihmistä korkeampina ja 
puhtaampina kuvitellen voivansa 
ruumiittomuutensa ja näennäi
sen kuolemattomuutensa vuoksi 
tulla Jumalan kaltaisiksi. Yh
distääkseen inhimillisen ja juma
lallisen, jotka luonnostaan ovat 
erilaisia, Kristus itse tuli molem
pien luo:htojen välittäjäksi. T. C. 



VAELTAJAN KERTOMUKSET 

(Jatkoa) 

"Luen nyt teille siitä, miten 
nämä pyhät arvostelivat niitä, 
jotka eivät pyri saavuttamaan 
eivätkä tahdo oppia suloista sy
dämen rukousta. He kirjoitta
vat, että sellaiset ihmiset ereh
tyvät 1) vastustamaan Jumalan 
innoittamia kirjoituksia, 2) epäi
lemään korkeinta ja täydellisin
tä sielun olotilaa ja tyytymään 
pelkkiin ulkonaisiin hyveisiin 
voimatta tuntea vanhurskauden 
isoamista ja janoamista, minkä 
vuoksi menettävät autuuden ja 
ilon Herrassa, 3) arvostamaan 
itseään ulkonaisten hyveitten 
perusteella, usein joutuen näin 
hurmion ja ylpeyden valtaan ja 
tätä tietä turmioon." "Sinähän 
luet jotakin korkeata", sanoi ti
lanhoitaja, "kuinka me maalli
kot voisimme sellaista tavoitel
la". "Jospa minä lukisin teille 
yksinkertaisempaa: kuinka hyvät 
ihmiset jokapäiväisissä oloissa
kin opettelivat lakkaamattoman 
rukouksen taitoa". Etsin Filo
kaliasta Simeon Uuden Teologin 
kirjoituksen Georgios-nuorukai
sesta ja aloin lukea. Tämä miel
lytti tilanhoitajaa ja hän sanoi: 
"Lainaapas minulle tuo kirja, mi
nä katselisin sitä joskus vapaa
aikoina". "Vuorokaudeksi ehkä 
annan, mutta en sen pitemmäksi 
ajaksi, sillä luen sitä joka päivä 
enkä voi olla sitä ilman". "No, 
jäljenn'ä ainakin minulle tämä, 
minkä äsken luit. Maksan si-
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nulle siitä". "Maksuanne en tar
vitse, mutta kirjoitan sen mielel
läni, kunhan vain Jumala soisi 
teille ahkeruutta rukoukseen". 
Viivyttelemättä jäljensin luetun 
saarnan. Hän luki sen vaimol
leen, ja kumpaakin se miellytti. 
Niinpä he sitten joskus hakivat 
minua luokseen. Kävin. siellä 
Filokaliaa lukemassa, ja he 
kuuntelivat teetä juoden. Ker� 
ran he pyysivät minua jäämään 
päivällisille. Tilanhoitajan vai
mo, ystävällinen vanhus, istui 
kanssamme ja söi paistettua ka
laa. V aromattomuudessaan hän 
sai ruodon kurkkuunsa. Mitä 
teimmekin, emme saaneet sitä 
pois. Vanhus tunsi kovaa kipua 
kurkussa, ja parin tunnin kulut
tua hän joµtui paneutumaan vuo
teeseen. Lähetettiin hakemaan 
lääkäriä 30 virstan päästä, mut
ta minä, surkuteltuani tapahtu
nutta, läksin kotiin myöhään il
lalla. Yöllä herkässä unessa kuu
lin vanhukseni äänen, mutta en 
nähnyt ketään. Ääni puhui mi
nulle: Katso, ilsäntäjsi paransi 
sinut, miksi sinä et auttaisi tilan
hoitajan vaimoa? Jumalahan 
käski ottaa osaa lähimmäisen vai
keuteen. - Auttaisin mielelläni, 
mutta miten? En tiedä mitään 
keinoa. - Mutta voithan tehdä 
näin: Tilanhoitajan vaimo inhoaa 
· lapsuudesta asti ruokaöljyä; hän 

(Jatkuu siv. 31) 

Ortodoksinen jumalan palvelus 

PAPISTO KORKEALLA PAIKALLA 

Paikkaa, joka alttarissa on 
pyhän pöydän takana kirkon pe
räseinän kohdalla, pyhä Johan
nes Krysostomos nimitti litur
giassaan "korkeaksi paikaksi". 
Tämä paikka kohoaa muutaman 
aiskeleen muuta lattiatasoa kor
keammalle ja siinä sijaitsee pal
velusta toimittavan piispan is
tuin, jonka kummallekin puolelle 
asetetaan istuimet kanssapalveli
Joma olevia pappeja varten. 
Kolminaisuuden virttä veisat
taessa ja papiston lausuessa 
sanat "Siunattu olkoon Hän, 
joka tulee Herran nimeen", 
siirtyy piispa kanssapalvelijoi
neen korkean istuimen luo. 
Piispa nousee korkealle paikal
le, hänen kanssapalvelijansa ryh
mittyvät seisomaan hänen sivuil
laan siten, että arvokkaammat 
ovat häntä lähinnä. Piispa tai 
myöskin pappi, milloin tämä yk
sinään toimittaa jumalanpalve.: 

lusta, lausuu rukouksen: "Siu
nattu olet Sinä valtakuntasi 
kunnian istuimella, Sinä, joka 
istut kerubi-istuimella, alati, nyt 
ja aina ja iankaikkisesti". Pyhät 
isät selittävät tämän kohdan 
näin: Korkealla paikalla oleva 
piispan istuin kuvaa Kristuksen 
valtaistuinta, jolla Jeesus istuu 
Isän oikealla puolella; kanssa-

palvelijoille varatut istuimet 
taas esittävät niitä istuimia 
"ylösnousemuksessa", jotka Jee
sus on luvannut opetuslapsilleen 
(vrt. Matt. 19:28). Kristus, joka 
ennalta oli luvattu (antifonit), 
joka tuli maan päälle esiintyäk
seen julkisesti ihmisten edessä 
(pieni saatto) ja jota hänen ope
tuslai)sensa oppivat ylistämään 
Jumalan Poikana (Kolminaisuu
den virsi), julistetaan Kunin
kaaksi ja kulkee valtakuntaansa 
ja valtaistuimelle. Siksi palve
lusta toimittava piispa, kuvaten 
Kristusta, nousee korkealle pai
kalle ja istuutuu siinä olevalle 
istuimelle, ja häntä seuraavat pa
pit esittävät apostoleita. Pyhä Jo
hannes Krysostomos liturgias
saan varoittaa: "Huomattava on, 
ettei papin sovi korkealle paikal
le asettua eikä siinä istua, vaan 
hänen on istuttava syrjässä, kor
kean istuimen eteläpuolella". 
Korkealta paikalta piispa siunaa 
kansaa trikiriolla (kolmikyntti
lällä) osoittaen n'äin, että kah
dessa luonnossa oleva lihaksi 
tullut Jumalan Poika on valis
tanut maailman pyhän Kolmi
naisuuden tuntemisen valolla. 

Eri lähteiden mukaan 
koonnut A. K-o 
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Pyhä Tiihon Sadonskilainen 

HENGELLISTÄ MIETISKELYÄ 
46. Sinä näet kuolleen, joka ei

kuule omaistensa vaikerruksia, 
ei iloitse ylistyksistä eikä pahas
tu solvauksiin. Tästä me opim
me, että sen, joka tahtoo olla 
todellinen kristitty, ei sovi yl
peillä tämän maailman taholta 
tulevista ylistyksistä eikä her
mostua kunnianloukkauksista tai 
panetteluista. Hänen tulee olla 
myöskin välittämättä lihansa hi
moista, näistä lähimmistä o m a i
s i s t a a  n, aivan kuin h'än olisi 
kuollut. Tämä juuri merkitsee 
"kuolla maailmalle", "kuolla 
itselleen", "kieltää itsensä". Mei
dän HerramJme vaatii meitä seu
raamaan itseään, mikäli haluam
me olla hänen palvelijoinaan ja 
hänen oppi1ainaan: "Jos joku 
tahtoo minun perässäni kulkea, 
hän kie1täköön itsensä, ottakoon 
ristinsä ja seuratkoon minua" 
(Matt. 16:24). Näin sinä opit ole
maan katsomatta niihin kristit
tyihin, jotka tahtoisivat palvella 

(Jatkoa sivulta 29) 

ei voi sitä nauttia, ja jopa sen 
hajukin aiheuttaa hänellä pa
hoinvointia; anna hänelle lusi
kallinen sitä, hän alkaa oksen
taa, ruoto irtoaa, öljy voitelee 
haavan, jonka ruoto on kurk
kuun tehnyt, ja hän paranee. 
- Mutta kuinka minä annan
ruokaöljyn, koska hän inhoaa
sitä, lrän ei sitä juo. - Käske
tilanhoitajan pitää hänen pää
tään ja äkkiä, vaikkapa väkisin, 
kaada öljy h'änen suuhunsa. 

Jatkuu. 

sekä Kristusta että maailmaa ja 
mielihalujansa, tahtoisivat tavoi
tella tämän · maailman kunniaa, 
mainetta ja rikkautta sekä sa
malla seurata Kristusta. He ve
täytyvät pois solvatusta, häväis
tystä ja alennukseen joutunees
ta Kristuksesta, häpeävät Hän
tä, mutta tahtoisivat olla yhdes
sä ylösnousseen ja kirkastetun 
Kristuksen kanssa, mikä on kui
tenkin samanaikaisesti ajateltuna 
mahdotonta, sillä Hän itse sa
noo: "Joka häpeää minua ja mi
nun sanojani tässä avionrikko
jassa ja syntisessä sukupolvessa, 
sitä myös Ihmisen Poika on hä
peävä, kun Hän tulee Isänsä 
kirkkaudessa pyhien enkelien 
kanssa" (Mark. 8:38). Siksi mei
dän tulee tarkkailla erikoisesti 
sitä Jumalan pyhää sanaa, joka 
kehoittaa meit'ä oppimaan Kris
tukselta nöyryyttä, rakkautta, 
kärsivällisyyttä, sävyisyyttä ja 
muuta hyvää, ja ennenkaikkea 
luopua kaikesta pahantapaisuu
desta ja sen sijaan noudattaa 
Kristuksen hyviä tapoja. 

Suom. A. K. 
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