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Apostoli sanoo: "kylvetään", 
siis haudataan, maahan kätke
tään kuoleva, "sielullinen ruu
mis", - se on sama, kuin sanoi
si fyysillinen, . kokoonpantu sie
lusta ja kehosta, joiden tulee olla 
ja toimia yhdessä rinnakkain, 
''mutta nousee hengellinen", -
se on sama, kuin sanoisi, että 
eläväksi tulee yliluonnollinen, 
.Jumalan Hengen kokoonpanema 
ja ohjaama sekä Hengen voi
malla kuolemattomuuteen, kun
niaan ja turmeltumattomuuteen 
puettu ruumis. "Ensimmäisestä 
ihmisestä Aadamista tuli elävä 
sielu. viimeisestä Aadamista tuli 
eläväksitekevä Henki . . . Ensim
mamen ihminen oli maasta, 
maallinen, toinen ihminen on 
taivaasta. Minkäkaltainen maal
linen oli, senkaltaisia ovat myös 
maalliset, ja minkäkaltainen tai-

vaallinen on, s.enkaltaisia ovat 
myös taivaalliset" (1 Kor. 15: 
44-48). Keitä nämä taivaalliset
ovat? Ne, jotka uskossa kestävät
ja py�yvät, ne, jotka aina tuovat
hedelmiä Herran töissä ja kuuli
aisuudessaan Hänelle säilyttävät
itsessään Taivaallisen kuvan.
Sillä "joka ei ole kuuliainen Po
jalle, se ei ole elämää näkevä,
vaan Jumalan viha pysyy hänen
päällään" (Joh. 3: 35), näin
evankelista Johanneksen mukaan
Edelläkävijä todistaa. Kuka kes
täisikään Herran vihan? V ei j et,
"hirmuista on langeta Elävän
Jumalan käsiin" (Hebr. 10: 31),
sillä jos me pelkäämme viha
miesten käsiin joutumista, vaik
ka Herra sanookin: "älkää pel
jätkö niitä, jotka tappavat ruu
miin'' (Matt. 10: 28), niin kuka
järkevä ihminen ei pelkäisi Ju-



malan käsiin joutumista, kun 
Hän kohottaa ne vihassaan us
kottomia vastaan? Sillä Jumalan 
viha kohdistuu kaikkien niiden 
sieluja vastaan, jotka viettävät 
elämäänsä irstaisuudessa ja väki
valtaa harjottaen, "pitävät to
tuutta vääryyden vallassa" 
(Room. 1: 18) kääntymystä ajat
telematta. Paetkaamme tätä vi
haa ja koettakaamme katumuk
sen avulla saavuttaa Kaikkipy
himmän Hengen armo ja lau
peus. Jos jollakin on vihaa toista 
vastaan, niin sopikoon ja palat
koon rakkauteen, jotteivät hä
nen vihansa ja suuttumuksensa 
lähimmäisiä kohtaan todistaisi, 
ettei hän rakasta Jumalaa, sillä 
"job ei rakasta veljeänsä, jonka 
on nähnyt, se ei voi rakastaa Ju
malaa, jota hän ei ole nähnyt" 
(1 Joh. 4: 20). Mutta jos meillä 
on rakkautta toisiamme kohtaan, 
niin meillä on todellinen, vilpi
tön rakkaus, joka ilmenee teois
sa siten, ettemme puhu emmekä 
tee, ja vielä enemmän - emme 
S'llostu kuuntelemaankaan mi
tään sellaista, mikä loukkaa tai 
vahingoittaa veljiämme. Kristuk
sen rakastama Teologi on meitä 
opettanut: "Älkäämme rakastako 
sanalla tai kielellä, vaan teossa ja 
totuudessa" (1 Joh. 3:18). Jos joku 
on sortunut huoruuteen tai aviori
kokseen tai johonkin tämäntapai
seen ruumiilliseen saastaan, niin 
luopukoon tuosta häpeällisestä 
paheesta ja puhdistautukoon syn
tinsä tunnustamalJa, kyyneliä 
vuodattaen ja paastoten ynnä 
muilla tällaisilla kilvoitteluilla, 
sillä katumattomat huorintekijät 
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ja avionrikkojat Jumala kutsuu 
tuomiolle, syyttää heitä, karkot
taa luotansa ja luovuttaa heidät 
helvetin sammumattomaan- tu
leen, iankaikkisiin kärsimyksiin 
sanoen: poistettakoon paha ja ki
rottu, älköön nähkö hän Herran 
kunniac:1 älköönkä saako nauttia 
siitä. Varas, rosvo, väkivallante
kijä älköön enää varastako, sor
tako, älköönkä ryöstäkö vieraan 
omaa, vaan antakoon puutteen
alaisille omastakin. Voimme il
maista tämän lyhyesti: Jos ha
luatte saada elää, nähdä hyviä 
päiviå, päästä näkyväisis·tä. Ja 
näkymättömistä vihollisista, 
hyökkäävistä barbareista ja muis
ta pahan alkuunpanijalle ja hä
nen enkeleilleen varatuista kärsi
myksistä, niin karttakaa kaikkea 
pahaa ja tehkää hyvää. "Älkää 
eksykö. Eivät huorintekijät, ei 
epäjumalanpalvelijat, ei avion
rikkojat, ei hekumoitsijat eikä 
miehimyks.et, eivät varkaat, ei 
ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat 
eivätkä anastajat saa periä Ju
malan valtakuntaa" (1 Kor. 6: 
9-10). Se, jolJa ei ole osuutta
Jumalassa, ei ole Jumalan oma,
eikä hänelle Jumala ole Isä. Mut
ta me, veljet, minä pyydän teitä,
pankaamme pois Jumalalle epä
mieluisat teot ja sanat, jotta us
kaltaisimme kutsua Jumalaa
Isäksi. Kääntykäämme Hänen
puoleensa totuudessa, jotta Hän
kin katsoisi puoleemme ja puh
distaisi meidät kaikista synneis
tämme ja tekisi meidät otollisik
si Hänen jumalallisesta armos
taan.

PYHÄN PIISPA TIHONIN JAAHYVAISSANAT 

Kiitos Jumalalle kaikesta! 
Kiitos Jumalalle, että Hän on luonut minut kuvakseen ja muoton

sa mukaan. Kiitos Jumalalle, että Hän on lunastanut minut langen
neen. Kiitos JumalalJe, että Hän on pitänyt huolta minusta ansiotto
masta. Kiitos Jumalalle, että Hän on kutsunut parannukseen minut 
syhtisen. Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut minulle pimeydessä 
valona loistavan pyhän sanansa, joka johti minut oikealle tielle. Kii
tos Jumalalle, että Hän on kirkastanut sydämeni silmät. Kiitos Ju
malalle, että Hän on antanut minun tuntea pyhän nimensä. Kiitos 
Jumalalle, että Hän on kasteen peson kautta pessyt pois syntini. Kii
tos Jumalalle, että Hän on osoittanut rr.mulle tien iankaikkiseen au
tuuteen. Tämä tie on Jeesus Kristus, Jumalan Poika, joka its.estään 
sanoo: "Minä olen tie, totuus ja elämä". Kiitos Jumalalle, ettei Hän 
ole saattanut minua syntistä kadotukseen, vaan on hyvyydess.ään kär
sinyt rikkomukseni. Kiitos Jumalalle, että Hän on osioittanut minulle 
tämän maailman houkutukset ja sen turhuuden. Kiitos Jumalalle, 
että Hän on auttanut minua moninaisissa kiusaUJksiiss,a, vaivoissa ja 
koettelemuksissa. Kiitos Jumalalle, että Hän on varjellut minua vaa
rallisissa ja kuolemaan johtavissa tilanteissa. Kiitos Jumalalle, että 
Hän on puolustanut minua vihollis,tani perkelettä vastaan. Kiitos Ju
malaUe, että Hän on nostanut ylös minut langenneen. Kiiitos Juma
lalle, että Hän on palauttanut oikealle tielle minut eksyneen. Kiitos 
Jumalalle, että Hän on isäHisesti rangaissut minua. Kiiitos Jumalalle, 
että hän on ilmoittanut minulle peljättävän tuomionsa, jotta pelkäi
sin ja katuisin syntejäni. Kiitos Jumalalle, että Hän on ilmaissut mi
nuUe ikuiset vaivat ja ikuisen autuuden, jotta edellisi.ä varoisin ja 
jälkimmäistä etsisin. Kiitos Jumalalle, että Hän on antanut minulle 
ruoan vaivaisen I1Uumiini vahvisitamisek�i ja vaatteet alastoman ruu
miini verhoamiseksi, .että on antanut minulle talon lepoani varten. 
Kiitos Jumalalle myös kaikista Hänen muista !ahjoista, jotka Hän on 
suonut minulle tarpeisiini ja lohdutuksekseni. Kuinka paljon olen
kaan saanut Händtä hyvyyttä, kuinka paljon olen niistä nauttinut. 
Kiitos Jumalalle kaikesta! 

Tänään minä teille, veljeni, osoitan sanani. En voi puhua teille 
kuten ennen suullisesti ja ääneen, sillä olen hengetön ja äänetön, 
mutta käännyn puoleenne tällä pikku kirjeellä. 

Ensiksi. Ruumiini maja on sortunut ja muuttuu mullaksi Herran 
sanan mukaan: "Maasta sinä olet ja maaksi sinun pitää jälleen tule
man". Mutta yhdess.ä Pyhän Kirkon kanssa minä odotan ''kuolleitten 
ylösnousemista ja tulevaisen maailman elämää". Minun toivoni istuu 
Jumalan oikealla puolella - Jeesus Kristus, minun Herrani ja Ju-
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emukseni ja elämäni. Hän s.anoi mi
nulle: Mma ot yrosnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se 
elää, vaikka olis,i kuollut". Hän herättää minut äänellään. 

Toiseksi. Olen lähtenyt luotanne "kaiken maailman tietä". Olen 
eronnut teistä, emmekä enää näe toisiamme kuten ennen. Mutta me ta
paamµie jälleen siellä, minne kokoontuvat kaikki kansat, jotka maa
ilman alusta sen loppuun asti ovat eläneet. Suo, oi Herra, meidän 
nähdä toisemme siellä, Jossa Jumalaa katsotaan kasvoista kasvoihin. 
Jotka Häntä katsovat, heitä Hän elävöittää, lohduttaa, täyttää rie
mulla, tekee ilois.iksi ja ikuisesti autu::1iksi. Siellä ihmiset loistavat 
kuin aurinko, siellä on tosi elämä, siellä on oikea kunnia ja ylistys, 
siellä on tosi ilo ja riemu, siellä on tosi autuus, siellä on kaikki ikuista 
ja pysyväistä. "Sinun armosi, Herra, olkoon päällämme, niinkuin me 
panemme toivomme Sinuun". 

Kolmanneksi. Suuresti kiitän hyväntekijöitäni, jotka eivät minua 
puutteessani ja vaivoissani jättäneet pulaan, vaan rakkaudella ja lau
peudella varustivat lahjoillaan. Palkitko0n Herra heitä sinä päivänä, 
jona jokainen saa ansionsa mukaan. 

Neljänneksi. Kaikille,· jotka jollakin tavalla ovat minua loukan
neet, annan anteeksi. Antakoon Herrakin hyvyydessään heille an
teeksi. Minäkin pyydän anteeksi, jos ihmisenä olen jota!kuta loukan
nut. "Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan", sanoo 
Herra. 

Viidenneksi. Tavaraa minulla ei ole ollut eikä mitään jälkeen 
jäänyt. Siksi pyydän, ettei vaadittaisi mitään niiltä, jotka kanssani 
elivät ja minua palvelivat. 

Antakaa anteeksi, rakkaat, ja muistakaa Tihonia. 

P. SIMEON, uusi teologi

et 10221 
Voimme saada Jumalan tunte

musta niin paljon, kuin yöllä 
kynttilä .kädessä rannattoman 
ulapan äärellä seisova ihminen 
pystyy näkemään valtameren. 
Miten arvelet, paljonko hän ha
vaitset. tästä aavasta merestä? 
Tietysti aivan vähäsen, tai pa
remmin - ei mitään. Tosin hän 
hyyin näkee veden ja tietää 
myös, että hänen edessään on 
valtava meri ja hän tuntee, ettei 

voi katseellaan sitä kokonaisuu
dessaan piiriinsä sulkea. Näin 
on asia myös meidän Jumalan 
tunkmuksemme suhteen. 
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