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KUNN'IA OLKO.ON JUMA1ALLE KOR'KEUKSISSA! 

Jos Kristusta Hänen syntyessään kunnioitettiin enkelten 
suulla, niin eikö nyt Hänen hallitessaan Kuninkaana ole pai
kallaan, että me ihmiskielin ylistämme Häntä. Onhan meidän 
juhlamme sen ajan juhlaa ylevämpi: silloin ihmeltetiin ainoas
taan Herran syntymää, me taas tunnemme Hänet syntyneenä, 
ylösnousseena ja hallitsevana. Sitä suurempi on meidän rie
mumme, kuta enemmän olemme saaneet nähdä ihmeitä! Mut
ta ihmiskieli on vajavainen osoittamaan Jumalalle otollista 
kunniaa, siksi käyttäkäämme enkelten ylistystä. Emme tieten
kään voi rinnastaa itseämme heihin, siksi seuratkaamme vain 
heidän uutteruuttaan, se on - iloitkaamme hengessä yhdessä 
heidän kanssaan veisaten: "Kunnia olkoon Jumalalle korkeuk
sissa, ja maassa rauha". Täysin paikallaan ja oikea on sellai
nen kiitos, jossa Kristuksen syntyessä osoitetaan kunnia Juma
lalle ja julistetaan rauha maan päällä oleville ihmisille. Kun 
Herra syntyi, enkelit riemuitsivat yhdessä paimenten kanssa. 
Ikäänkuin yhteiskuorossa he osoittivat ylintä kunniaa Juma
lalle. Minä uskon, että samat enkelit tänä samana Herran juh
lana riemuitsevat nyt kanssamme samanlaisessa yhteydessä. 
Se, että enkelit silloin puhuivat pimeässä yössä laumansa 
äärellä valvoville paimenille, ennakkoi tämän ajan salaisuutta, 
kun paimenet valvovat Kristuksen laumaa vartioiden Herran 
kasvojen edessä. 

Pyhän Ambrosius Milanolaisen joulusaarnasta. 



PYHÄN SERAFIMIN KESKUSTELU MOTOVILOVIN KANSSA 
(J a t k o a) 

- Isä, sanoi Motovilov, - te puhutte koko ajan Pyhän
Hengen armon tavoittamisesta kristillisen elämän päämäärä
nä. Millä tavoin voin tämän sitten havaita? Hyvät teot ovat 
nähtävissä, onko Pyhä Henkikin havaittavissa? Kuinka minä 
voin tietää, onko Hän minussa vai ei? 

- Nykyaikana, vastasi vanhus, - usko Herraamme Jee
sukseen Kristukseen on melkoisesti kylmennyt ja on havaitta
vissa välinpitämättömyyttä Hänen jumalallisia kaitselmuste
kojansa kohtaan. Niiden tarkoituksenahan on ylläpitää yhteyttä 
ihmisten ja Jumalan välillä. Näin olemme tulleet siihen, että 
melkein kokonaan olemme etääntyneet todellisesta. kristilli
sestä elämästä. Meistä tuntuvat nyt oudoilta Pyhän Raamatun 
sanat, jotka Pyhä Henki Mooseksen suun kautta lausuu: 'Ja 
Aadam näki Herran kävelevän puutarhassa', tai kun luemme 
apostoli Paavalilla: 'Me menimme Akaiaan, ja Jumalan Henki 
ei ollut kanssamme, ja käännyimme Makedoniaan, ja Jumalan 
Henki oli meidän kanssamme'. Useissa muissakin Pyhän Raa
matun kohdissa puhutaan Jumalan ilmestymisestä ihmisille. 
Eräät ihmiset sanovat, että nämä kohdat ovat käsittämättä- . 
miä. He kysyvät, saattoiko ihminen todellakin nähdä Jumalan? 
Mitään käsittämätöntä tässä ei kuitenkaan ole. Tämä ymmär
tämättömyys johtuu siitä, että olemme etääntyneet yksinker
taisesta alkuperäisestä kristillisestä näkemyksestä ja viitaten 
valistukseen joutuneet sellaiseen tietämättömyyden pimeyteen, 
että tuntuu vaikeasti ymmärrettävältä se, jonka entisajan ih
miset ymmärsivät niin selvästi, ettei heistä heidän tavallisissa 
keskusteluissa puhe Jumalan ilmestymisestä ihmisten keskuu
dessa tuntunut lainkaan oudolta. Kun Jobin ystävät soimasi
vat häntä Jumalan moittimisesta, Job vastasi heille: 'Kuinka 
näin voi olla, kun minä tunnen Kaikkivaltiaan henkeäyksen 
sieraimissani', eli kuinka minä voin moittia Jumalaa, kun Pyhä 
Henki on kanssani? Jos minä moittisin Jumalaa, Pyhä Henki 
erkanisi minusta, mutta minä tunnen Hänen henkäyksensä 
sieraimissani. Aivan samalla tavoin kerrotaan Aabrahamista 
ja Jaakobista, että he näkivät Herran ja keskustelivt Hänen 
kanssaan, Jaakob vieläpä pairii Hänen kanssaan. Mooses ja 
koko kansa näkivät Jumalan, kun Hän suvaitsi ojentaa lain
taulut Siinain vuorella. Pilvipatsas ja tulipatsas, Pyhän Hen
gen armon näkyvä ilmenemismuoto, opastivat Jumalan kan
saa erämaassa. Eivät ihmiset kohdanneet Jumalaa ja Hänen 
Pyhän Henkensä armoa unissa, eikä haaveissa, eikä sairaalloi-
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sen mielikuvituksen ilmauksina, vaan todellisesti reaalisena. 
Meistä on tullut hyvin välinpitämättömiä pelastusasiamme 
suhteen. Siitä johtuu, ettemme hyväksy monia muitakaan Py
hän Raamatun sanoja sellaisina, kuin ne pitäisi ymmärtää. 
Näin on siksi, etLemme tavoita Jumalan armoa emmekä yl
peyksissämme anna sen asettua asumaan sieluumme. Sentäh
den meillä ei ole sitä todellista tietoa, joka annetaan kaikkien 
Jumalan vanhurskautta isoavien ja janoavien sydämeen. 

Raamatussa sanotaan: 'Jumala teki maan tomusta ihmisen 
ja puhalsi häneen elämän hengen'. Monet selittävät tämän 
paikan niin, ettei Aadamissa alunperin ollut sielua eikä ihmis
henkeä, vaan ainoastaan liha, joka oli luotu maan tomusta. Ei 
tämä selitys ole oikea, sillä Herra Jumala loi Aadamin maan 
tomusta sellaisessa koostumuksessa, josta pyhä apostoli Paa
vali vakuuttaa: 'Teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne tule
vat täydellisiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen il
mestyessä'. Kaikki nämä kolme olemuksemme osamuotoa oli 
luotu maan tomusta, eikä Aadamia luotu kuolleeksi, vaan toi
mivaksi, eläväksi olennoksi kuten muutkin maan päällä elä
vät, Jumaian eläväksitekemät luodut. Mutta kas, asian ydin 
on siinä, että ellei Jumala olisi puhaltanut hänen kasvoihinsa 
elämän henkeä, se on - Herraa Pyhää Henkeä, joka lähtee 
Isästä, lepää Pojassa ja Pojan takia lähetetään maailmaan, ei 
Aadami, olkoonkin, että hänet oli luotu kaikkia muita Juma
lan luomia ylinnä olevaksi luomakunnan kruunuksi, olisi 
omannut sisässään Pyhää Henkeä. Tämä Pyhä Henki on ko
rottanut hänet jumalankaltaiseen arvoon. Ilman sitä hän olisi 
ollut kaikkien muitten luotujen kaltainen, jotka, vaikka niillä 
onkin ruumis ja sielu ja henki, jokaisella lajinsa mukaisena, 
ovat kuitenkin vailla Pyhää Henkeä. Kun Jumala puhalsi Aa
damiin elämän henkäyksen, Aadamista tuli Mooseksen ilmauk
sen mukaan 'elävä sielu', Jumalan kaltainen kaikessa, myös 
siinä, että hän kuten Jumala oli iankaikkisesta iankaikkiseen 
kuolematon. Aadam oli luotu niin, ettei yksikään Jumalan luo
mista luonnonvoimista voinut häntä turmella: vesi ei häntä 
hukuttanut, tuli ei polttanut, maa ei voinut nielaista häntä 
syvyyksiinsä eikä sää voinut häntä millään tavalla vahingoit
taa. Kaikki oli alistettu hänelle, Jumalan rakastamalle, koko 
luomakunnan haltijalle ja vallitsijalle. Kaikki ihailivat· häntä 
Jumalan luomistyön täydellisenä saavutuksena. Tästä Kaik
kivaltiaan ja Eläväksitekijän Jumalan kaikkiluovasta suusta 
saamastaan elämän henkäyksestä Aadam viisastui siinä mää
rin, ettei koskaan ole ollut eikä tuskin tule olemaan maan 
päällä ihmistä viisaampaa ja monitietoisempaa kuin hän oli. 
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PIISPA ALEKSANTERIN KOKOAMIA MURUJA 
Hengellisen' elämän sisältö 

on meille ilmoitettu evanke
liumissa. Juhlapäivämme vei
suissa, jotka myötäilevät 
evankeliumin tekstiä, sano
taan, että tämä sisältö on an
nettu meille "koiton korkeu
desta". Kristus on tuonut 
meille "tiedon valkeuden". 

On olemassa historiallista 
tietoa Kristuksesta, siitä, 
kuinka Kristus syntyi, kärsi, 
kuoli ja nousi kuolleista. Mut
ta on myöskin sydämen ajat
telun antamaa tietoa Kristuk
sesta. Tämän me saamme sii
nä määrin, kuin hengen rau
ha täyttää sydämemme, jo
ka näin saa voimaa taistella 
syntiä vastaan. Onnellinen se, 
joka on saanut tämän lahjan 
olla Kristuksen kaltainen. Hä
nen on helppo, hyvin helppo 
taistella. 

* * *

Me veisaamme: "Tänä päi-
vana Neitsyt yliolennollisen 
synnyttää ja maa tarjoaa luo
lan lähestymättömälle". Val
mistakaamme Jumalalle me
kin sisäisen luolamme, sydä
memme. Silloin se ylistää Ju
malaa, kuten sen tekivät pai
menet .. 

* * *

Kristuksen syntymä on an-
tanut uuden tarkoituksen ih
misen elämälle. Se avasi tien 
pelastukseen. Eräs vanhan 
ajan kristitty kirjailija on sa-

nonut: Ennen Kristuksen syn
tymää ihmiskunta odotti pe
lastusta. Profeettain kautta se 
oli luvattu. Mutta nämä lu
paukset olivat vain tilkkuja, 
joista oli ommeltu lastenpeite, 
jolla ihminen ei kuitenkaan 
voinut itseään kunnolla peit
tää. Jeesuksen Kristuksen 
syntymässä ihminen on saa
nut sellaisen peitteen, joka 
peittäen hänet kokonaan läm
mittää häntä. 

* * *

Miten on käsitettävissä, että 
Jumala saattaa huolehtia jokai
sen yksityisen henkilön pikku
seikoista ja tarpeista? Onhan ih
misiä monia miljoonia? Kun me
net kedolle, näet auringon, joka 
valaisee kaikki ruohon korret ja 
niissä olevat kastepisarat. Jokai
sessa pisarassa näkyy koko 
aurinko, mutta aurinko ja kaste 
on yksi. Niin kuin aurinko va
laisee jokaisen korren ja kuvas
tuu jokaisesta pisarasta, niin Ju
malakin on kaikkinäkevä. Mei
dän on vaikeata käsittää tämä, 
sillä rajoittuneisuudessamme me 
näemme pikkuasiatkin vain yh
deltä puoleJta. 
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