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(Jatkoa hänen keskusteluunsa Motovilovin kanssa) 

Pyhittäjä jatkoi: "Päinvastaisessa tapauksessa ihmisellä ei 
ole oikeutta valittaa, etteivät hänen hyvät tekonsa tuota he-'" 

delmää. Näinhän ei tapahdu koskaan, jos hyvä teko tehdään 
Kristuksen tähden, sillä Hänen tähtensä suoritettu hyvä teko 
tuo tulevassa elämässä vanhurskauden kruunun, ja myöskin 
tässä elämässä täyttää ihmisen Pyhän Hengen ihanuudella. 
Sitä paitsi, onhan kirjoitettu: 'Ei Jumala anna Pyhää Henkeä· 
mitan mukaan, sillä Isä rakastaa Poikaa ja antaa kaiken Hä
r;1en käteensä'. 

Niinpä niin, Jumalan ystävä. Jumalan Hengen tavoittami
nen on meidän kristillisen elämämme todellinen p�määrä, 
mutta rukous, valvominen, paasto, armeliaisuus ja muut 
Kristuksen tähden tekemämme hyvät teot ovat ainoastaan 
keinoja Jumalan Hengen saamiseksi." 

- Miten on ymmärrettävä tuo tavoittaminen, kysyin isä
Serafimilta, en oikein sitä käsitä. 

"Tavoittaminen on samaa kuin saaminen", vastasi pyhä Se
rafim minulle. "Ymmärrättehän, mitä on rahan tavoittaminen. 
Aivan samanlaista on myöskin Jumalan Hengen tavoittaminen. 
Tehän, Jumalan Ystävä, käsitätte, mitä tavoittamisella maalli- · 
sessa mielessä tarkoitetaan. Tavallisesti ihmiset pitävät maalli
sen elämän päämääränä rahan tavoittamista ja hankkimista, 
aateliset saattavat tämän lisäksi tavoitella myöskin kunniaa, 
suosionosoituksia ja tunnustusta valtion hyväksi suorittamis
taan ansioista. Jumalan Hengen saaminen on myöskin erään
laisen pääoman tavoittamista, mutta siinä hankitaan armoa 



tuottavaa, ikuista pääomaa, ja se tavoitetaan yksien ja samo
jen, hyvinkin samankaltaisten menetelmien avulla, kuin mitä 
käytetään ajallisen, kaupallisessa mielessä ymmärretyn pää
oman hankkimiseksi. Ihmiseksi tullut Jumala, Herramme Jee
sus Kristus vertaa elämääm_me kaupankäyntiin, ja maallisia 
tekoja. Hän nimittää asioimiseksi. Hän sanoo meille kaikille: 

· Asioikaa näillä kunnes minä tulen. Ottakaa vaari oikeasta het
kestä, sillä aika on paha. Tämä merkitsee, voittakaa aikaa tai
vaallisten aarteitten hankkimista varten maallisten tavarain
välityksellä. Maallisia tavaroita ovat ne hyvät teot, jotka teh
dään Kristuksen tähden ja jotka tuottavat meille Kaikkipy
himmän Hengen armon. Vertauksessa viisaista ja tyhmistä
neitsyeistä sanotaan tyhmille, joilla ei ollut riittämiin öljyä:
Menkää myyjäin luo ostamaan itsellenne. Mutta kun he olivat
sitä ostaneet, häätalon ovet olivat jo suljetut eivätkä he enää
päässeet sisälle. Jotkut sanovat, että öljyn puuttuminen tyh
miltä neitsyeiltä merkitsee elämän aikana tehtyjen hyvien te
kojen puuttumista. Tällainen käsitys ei ole täysin oikea. Kuin
kapa heiltä olisi puuttunut hyviä tekoja, kun heitä nimitettiin
neitsyeiksi, joskin tyhmiksi. Onhan neitsyys kaikkein korkein
hyve, enkelten kaltainen olotila, ja se yksin voisi olla kaikkien
muitten hyvien tekojen vastikkeena. Minä, viheliäinen, ajatte
len, että heiltä puuttui nimenomaan Jumalan Kaikki pyhim
män Hengen armo. Tehden hyviä tekoja nämä neitsyet hengel
lisessä ymmärtämättömyydessään arvelivat, että yksinomaan
hyvän tekemiseen sisältyykin koko kristillisyys. Kun ovat muka
tehneet jotakin hyvää, niin ovat suorittaneet Jumalalle otolli
s�n teon, mutta saivatko he _tällöin Jumalan Hengen armolah
jan, ottivatko sen vastaan, siitä he eivät piitanneet vä
hääkään. Tällaisesta elämäntavasta, joka nojautuu pelk
kään hyvän harjoittamiseen ilman huolellista tarkkai
lua, missä määrin tämä hyvä tuottaa Jumalan Hen
gen armoa, isät ovat kirjoituksissaan sanoneet: Jokin
tie saattaa alussa näyttää hyvältä, mutta sen loppu on hel
vetin kuilussa'. Antonius Suuri mainitsee munkeille osoitetuis
sa kirjeissään tällaisista neitsyeistä: 'Monilla munkeilla ja neit
syeillä ei ole mitään käsitystä ihmisessä toimivien tahtojen
erilaisuudesta. He eivät tiedä, että meihin vaikuttaa kolme eri
tahtoa: 1) Jumalan tahto, joka on täydellinen ja kaiken pe
lastava, 2) ihmisen oma tahto, joka, ellei se ole paha, niin ei
pelastavainenkaan, ja 3) pahan hengen tahto, joka on koko
naan turmioon johtava. Ja tämä kolmas, vihollisen tahto, opet
taa ihmistä joko olemaan tekemättä mitään hyviä tekoja, tai
tekemään niitä turhamaisuudesta tai pelkästään itse hyvän
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Herra pitää siitä, että pidätty
misel:lämme hillitsemme ruumiil
liset järikeilyt, sillä lihan kuolet
taiminen j,ohtaa pyhittymiseen. 
Paasto synnyttää profeetitoja, se 
vahvistaa voimalk!kaita. Paasto 
antaa viisautta _ lainsäätäj1l1e. 
Paasto on sielun hyvä var:tija, 
luotettava ruumiin toveri, uljailt
ten ihmisten ase, pyhittäjien 

opinahjo. Paasto on terveyden 
äiti, nuorukafoten kasvattaja, 
vanihusten ,koristus, hyvä seu
ralainen matkustaville. Pidättär 
tye'ssämme ruumiillisesti paas
totkaamme, veljet, myös hengel
lisesti ja lähesty,kääimme Kristus.., 
ta huutaen katumulksella: Juma
la, armahda meitä. 

vuoksi, mutta ei Kristuksen tähden. Toinen, meidän oma: tah
tomme, opettaa meitä tekemään kaiken vain omien halujemme 
tyydyttämiseksi tai kuten myös vihollinen kehoittaa, suoritta:. 
maan hyvää vain hyvän vuoksi, välittämättä armosta, joka hyviX
lä teoilla on saavutettavissa. Ensimmäinen taas, Jumalan kaiken· 
pelastava tahto haluaa, että tekisimme hyvää ainoastaan py-· 
hän Hengen hankimiseksi, sillä siinä meille on ikuinen,, vähenty� 
mätön aarre, jonka arvoa on mahdotonta täydellisesti ja oi� 
kein määrätä.' Tätä Pyhän Hengen hankkimista nimitetään
kin varsinaisesti siksi öljyksi, mikä puuttui tyhmiltä ne1tsyei�
tä. Ja siksi juuri heitä on sanottu tyhmiksi, sillä he unohtivat 
hyveen tärkeimmän hedelmän, Pyhän Hengen ·armon, jota il
man kukaan ei pelastu eikä voikaan pelastua, koska 'Pyhä 
Henki tekee eläväksi jokaisen sielun ja puhtaudella hänet ko--. 
rottaa ja Kolminaisuus hänet kirkastaa pyhällä salaisuudella'. 
Itse Pyhä Henki asettuu asumaan meidän sieluumme. Ja juuri 
Kaikkivaltiaan asettuminen meihin, tämä Pyhän Kolminaisuu-: 

den viihtyminen yhdessä meidän henkemme kanssa tul�e osak
semme, jos omasta puolestamme kaikin tavoin keskitymme :py.:. 
hän Hengen hankkimiseen, sillä tämän kautta me valmiståm
me sielumme ja ruumiimme valtaistuimeksi Jumalan kaikl_d_. 
luovalle olemiselle henkemme kanssa. Hänen järkkymätön lu
pauksensa kuuluu: 'Minä asetun asumaan heihin ja kuljen 
heidän keskellään, ja Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat 
Minun kansani'. 

Jatkuu. 

Edellisessä numerssa sivulla 23 min vastaa pyhän Serafimin köyttä-
kursiivilla painetussa lauseessa · ole- mää slaavinkielistä vai·keasti kään-
va sana "hani<'kimisessa" pyydetään nettävää sanaa "stjazthanie". 
oikaisemaan sanaksi "tavoittamises-
sa", ,jqka tässä keskustelussa parem- Toimituksen ·huomautus. 

27 



Pll'SPA AtEKSANTERIN AJATELMIA 
Ihmiselämä samoin kuin 

kaikki elämä luonnossa ra
k�n tuu vast�oh_dista: valo ja
pimeys, suru Ja 110 vuorottele
vat. Jo Vanhan Testamentin 
profeetat puhuivat olevaisen 
vastakohdista omana aika
naan. Kun jokin kansa eli ku
koistuskauttaan, he ennusti
vat sen häviötä. Häviön, alen
nuksen ja maanpaon aikoina 
he kat�oivat tulevaisuuteen ja 
ennustivat tämän olotilan 
muuttumista vastakkaiseksi. 
Jeesus Kristus kulki samoilla 
linjoilla: "Voi teitä, jotka nyt 
olette kylläiset, sillä teidän on 
oleva nälkä. Voi teitä, jotka 
nyt nauratte, sillä te saatte 
itkeä ja murehtia." Ja "autu
aita te, jotka nyt itkette, sillä 
te saatte nauraa". Näin kuluu 
elämämme taakkojen ja ilo
jen· alla. Kaiken saamme Ju
mala! ta ja kaikki on tarpeen 
meidän kasvaaksemme. Jos 
tämän käsität, niin loppujen 
lopuksi on samantekevää, on
ko sinulla iloa vai surua. Jos 
olet iloinen, yhtäkaikki odota 
S'4!uja, jos sinulla on suruja, 
mm luota tulevaan iloon. Jät
täydy Jumalan tahdon va
raan, niin sinun tulee kaik
kein helpointa olla: ei raskas 
surukaan osoittaudu kuoletta
vaksi, eikä pettävä ilo pane 
päätäsi pyörälle. 

* 

. El�!Ilässä käy niin, että yk
si tyoskentelee kaikkien edes-

tä ja kaikki yhden vuoksi. 
Yön pimeys väistyy aamun 
koiton edesä.· 

* 

Jos olemme kärsimässä tai 
kiusattavina, niin rukoilemme 
saadaksemme huojennusta. Jo 
tietoisuus siitä, että Jumala 
kuulee avunhuutomme, hel
pottaa. Mutta toisinaan kärsi
mykset ovat niin voimakkaita 
että meillä ei ole voimaa ru� 
koilemiseen. Toisinaan taas 
emme saa helpotusta vaikka 
rukoilemmekin. Koko taivas 
näytttää olevan pilven peitos
sa. Mutta eräs kilvoittelija on 
sanonut, että tällöinkin au
rinko paistaa siellä, mihin 
katseemme ei ulotu. Jumala 
rakastaa meitä. Hän on Rak
kaus. Kiusaukset ja kärsimyk
s�� annetaan meille, jotta pää
s1s1mme lähemäksi Jumalaa. 
Rukoillen me asetumme kos
ketukseen hänen kanssaan. 
Rukous on Jumalan lahja. 
Jopa silloinkin, kun Jumala 
meitä rankaisee, Hän rakastaa 
meitä. 
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