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ELÄMÄ KRISTUKSE.SSA 

Elämä Kristuksessa saa alkunsa tässä elämässä ja nousee 

siitä. Se tulee kuitenkin täydelliseksi vasta tulevassa 

elämässä, kun olemme saavuttaneet tuon viimeisen päivän. 

Elämä Kristuksessa ei voi tulla täydelliseksi tässä elä

mässä eikä myöskään tulevassa, jos se ei ole alkanut jo 

täällä. Koska se, mikä on lihallista, usvaa ja turmelusta, 

ja kaikki mikä saa alkunsa lihasta, ei voi periä Jumalan 

valtakuntaa (1. Kor. 15:50), on elämä Kristuksessa tässä 

nykyisessä ajassa lihallisen elämän varjossa. Siksi Paa

vali ajatteli, että on suuri etu saada erota täältä ja ol

la Kristuksen kanssa, sillä hän sanoi: "Halu.minulla on 

täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi mo

nin verroin parempi" (Fil. 1:23). Mutta vaikka tulevaan 



elämään pääsisivätkin ne, joilla ei ole siihen välttämät-

tä tarvittavia kykyjä ja aisteja, se ei suinkaan tekisi 

heitä onnellisiksi, vaan he kuolisivat tai olisivat sur

kuteltavassa tilassa eläessään tuossa autuaassa ja kuole

mattomassa ma.ailmassa. Syy siihen on se, että vaikka valo 

loistaisi ja aurinko paistaisi puhtailla säteillään, ei o

lisi silmiä, jotka kykenisivät sen näkemään. Vaikka hen

gen·tuoksu täyttäisi kaiken yltäkylläisesti, ihminen ei 

tunne sitä, jos hän ei jo entuudestaan kykene 

sitä tuoksua. 

Ihmisen Pojan on mahdollista tehdä ystävänsä 

aistimaan 

osalli-

siksi salaisuuksiinsa, jotta .he voisivat valmistautua tuo

hon päivään. Heidän on mahdollista kuulla Häneltä, mitä 

Hän on kuullut Isältä (Joh. 15:15). Mutta heidän täytyy 

tulla Hänen ystävinään, joilla on korvat kuulla (Matt.11: 

15). Viimeisenä päivänä ei ole enää mahdollista aloittaa 

ystävyyttä ja avata korvia, valmistaa hääpukua tai suorit

taa muita valmisteluja, jotka ovat välttämättämät häähuo

neeseen pääsemiseksi. Kaikki tämä on tehtävä tässä elä

mässä. Niillä jotka eivät ole ennen täältä eroamista näi

tä asioita hankkineet, ei ole mitään yhteistä tuon elämän 

kanssa. Tästä ovat todistuksena viisi tyhmää neitsyttä ja 

se mies, joka oli kutsuttu hääjuhlaan. He tulivat joko il-

man öljyä tai vailla hääpukua, eivätkä he enää 

ostamaan niitä. (I:l) 

kyenneet 

Lyhyesti sanottuna tämä maailma on synnytystyskissa syn

nyttäessään tuota uutta sisäistä ihmistä, "joka Jumalan 

mukaan on luotu ... "(Ef. 4:24). Kun hänet näin on muovattu 

ja muodostettu täällä, on hän siten syntynyt täydellisenä 

täydelliseen maailmaan, joka ei vanhene. Samalla tavalla 

kuin luonto valmistaa sikiön, joka pimeässä ja vakiintu

mattomassa olotilassaan valmistuu elämään valossa, ja muo

vaa sen ikään kuin mallin mukaan sitä elämää varten, jon

ka se on saamaisillaan, samoin tapahtuu pyhille. Tästä pu

hui apostoli Paavali kirjoittaessaan galatalaisille:"Lap

sukaiseni, jotka minun täytyy jälleen kivulla synnyttää, 

kunnes Kristus saa muodon teissä"(Gal. 4:19). 

Muttc kun syntymättömillä ei vielä ole minkäänlaista 

käsitystä tästä elämästä, autuaat voivat jo tässä elämäs

sä jotakin tulevista asioista. Syy on tämä. Syntymättö

millä ei vielä ole tätä elämää, vaan se on kokonaan tule

vaisuudessa. Siinä tilassa ei ole valonsädettä eikä mi

tään muutakaan, mikä ylläpitää tätä elämää. Meidän tapauk

sessamme asia ei ole niin, vaan tuleva elämä on ikään kuin 

valettu tähän nykyiseen elämään ja yhdistynyt siihen. Au

rinko on meillekin armollisesti noussut, taivaan suloinen 

tuoksu on täyttänyt pahanhajuiset paikat ja enkelten lei

pä on annettu ihmisillekin. 

Sen tähden on tässä maailmassa mahdollista, että pyhät 

eivät ainoastaan tavoittele tuota elämää ja valmistaudu 

siihen vaan jo nyt elävät ja toimivat sen mukaisesti.Paa

vali kirjoittaa: "Tartu kiinni iankaikkiseen elämään"( 1. 

Tim. 6:12) ja "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää 

minussa"(Gal. 2:20). Jumalallinen Ignatios sanoo: "Minus

sa on elävä vesi, joka puhuu ... "(Roomalaisille 7:2). Raa

mattu on täynnä tällaisia kappaleita! Kaiken tämän lisäk

si Hän, joka on Elämä, lupaa pyhille olla heidän kanssaan 

iankaikkisesti ja sanoo: "Katso, minä olen teidän kans-

sanne joka päivä maailman loppuun asti"(Matt.28:20). Mitä 

muuta meidän pitäisi ajatella? Kun Hän oli kylvänyt elä

män siemenen maahan (Luuk. 8:5) ja tuonut siihen tulen 
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(Luuk. 12:49) ja miekan (Matt. 10:34), Hän ei sen jälkeen 

eronnut maasta ja jättänyt sitä ihmisille, jotta he kyl

väisivät sen ja ravitsisivat siemenen ja sytyttäisivät tu

len ja käyttäisivät miekkaa. Hän itse on totisesti meidän 

kanssamme, ja "Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä 

tahtomisen että tekemisen"(Fil. 2:13). Hän itse sytyttää 

tulen ja käyttää sitä, Hän itse pitää miekkaa kädessään. 

Lyhyesti sanottuna: "Korskeileeko kirves hakkaajaansa vas

taan�" (Jes .10: 15). Ne, joista hyvä on poissa, eivät saa

vuta mitään hyvää. 

Mutta Jumala ei luvannut vain olla pyhiensä kanssa vaan 

myös asua heidän keskellään•- niin, vielä enemmänkin: "Me 

tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan"(Jh. 

14:23). Mitä minun siis pitäisi sanoa? Kun on sanottu, 

että Jumala yhdistyy heihin, se tapahtuu sellaisella rak

kaudella, että Hänestä tulee heidän kanssaan yksi henki. 

Paavali sanoo: "Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen 

kanssaan" (1. Kor. 17) ja myös: "Yksi ruumis ja yksi henki, 

niin kuin te olette kutsututkin"(Ef. 4:4). (I:2) 

+ + + + 

Optinon vanhus Makari (k. 1860) 

N Ö Y R Y Y D E S T Ä 

Kiusausten paljoutta ei voi paeta mihinkään muualle kuin 

nöyryyden syvyyksiin. 

Taistelumme pimeyden henkivoimia vastaan on todellakin 

katkeraa, sillä vihollisemme on voimakas eikä koskaan nu

ku, ja se on kavala, julma, ylpeä ja vielä vapaa lihalli

suudesta. Sitä suurempi syy on meillä linnoittautua vii

saaseen nöyryyteen; se on ainoa asia, mihin ryövärit ja 

varkaat ei'vät kykene murtautumaan. Mutta niin kauan kuin 

me olemme vielä kaukana tuon linnoituksen suojista - sillä 
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tämä viisas nöyryys on myös täydellinen rakkaus - aseenam

me on Jumalan pelko: "Herran pelko on elämän lähde kuole

man paulain välttämiseksi" (Sananl. 14:27). 

Sinun pitäisi tähän mennessä jo tietää, että intohimo

jen suurten myrskyjen sallitaan hyökätä meidän kimppuumme 

silloin, kun olemme antautuneet ylpeyteen, itsemme imar

teluun, suuriin luuloihin omista älyllistä voimista, tai 

kun olemme tieten tahtoen antaneet periksi ilkeälle ha

lulle nöyryyttää muita. Lääke on yksinkertainen: nöyryys, 

vilpitön itsensä nöyryyttäminen. Vain tämä voi tuoda huo

jennuksen; sävyisä mieli on rauhan lähettiläs. 

Johannes Klimakos on sanonut: Rakkaus ja nöyryys ovat 

pyhä pari; winkä edellinen rakentaa, sen jälkimmäinen pi

tää koossa ja estää rakennusta sortumasta. 

+ + + + 

Vanhus Silouan (k. 1938) 

JUMALAN TUNTEMISESTA 

Isä rakasti meitä niin, että Hän antoi meille Poikansa, 

mutta tällainen oli -pojankin tahto, ja Hän tUli lihaksi ja 

eli meidän keskuudessamme maan päällä. Ja pyhät apostolit 

ja kansanjoukko saivat nähdä Herran lihassa, mutta eivät 

kaikki tunteneet Häntä Herraksi. Kuitenkin minulle synti

selle on suotu, että Pyhän Hengen kautta tunnen, että Jee

sus Kristus on Jumala. 

Herra rakastaa ihmistä ja ilmaisee itsensä ihmiselle. 

Ja kun sielu näkee Herran, se nöyrästi iloitsee Valtiaan 

sääliväisyydestä, ja siitä hetkestä lähtien sen rakkaus 

Luojaansa kohtaa!\ on suurempi kuin sen mikään muu rakkaus; 

vaikka se voikin nähdä kaiken ja rakastaa kaikkia ihmi

siä, rakastaa se kuitenkin Herraa yli kaiken. 

Sielu näkee yhtäkkiä Herran ja tuntee, että se on Hän. 
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Kuka kuvailisikaan tämän ilon, tämän riemun? 

Herra tehdään tiettäväksi Pyhässä Hengessä, ja Pyhä 

Henki tunkee koko ihmisen läpi - hänen sielunsa, mielen

sä ja ruumiinsa läpi. 

Tällä tavalla Jumala tunnetaan taivaassa ja maassa. 

Rajattomassa armossaan Herra soi tämän armon minulle, 

syntiselle, jotta toiset tulisivat tuntemaan Jumalan ja 

kääntymään Hänen puoleensa. 

Kirjoitan Jumalan armosta. Niin, tämä on totuus. Her

ra itse on todistajani. 

Armollinen Herra antoi Pyhän Hengen maan päälle, ja Py

hän Hengen voimalla pyhä Kirkko perustettiin. 

Pyhä Henki ei ole paljastanut vain maan vaan myös tai

vaan asiat. 

Herran rakastamat profeetat iloitsivat Pyhässä Hen

gessä, mistä syystä heidän puhumansa sanat olivat voimal

liset ja mieluisat jokaiselle sielulle, joka tahtoi Her

ran sanan kuulla. 

Täynnä rakkautta apostolit menivät kaikkeen maailmaan 

saarnaten pelastusta ihmiskunnalle, eivätkä he pelänneet 

mitään, sillä Jumalan Henki oli heidän voimansa. Kun Py

hää Andreasta uhattiin ristinkuolemalla, jos hän ei lo

pettaisi saarnaamistaan, hän vastasi: "Jos minä pelkäi

sin ristiä, silloin en saarnaisi Ristiä." 

Tällä tavalla kaikki muutkin apostolit ja heidän jäl

keensä marttyyrit ja pyhät ihmiset, jotka taistelivat pa

haa vastaan, riensivät ilolla eteen päin kohdatakseen 

tuskan ja kärsimyksen. Sillä Pyhä Henki, joka on suloi

nen ja armollinen, vetää sielua rakastamaan Herraa, ja 

Pyhän Hengen suloisuudessa sielu menettään kärsimyksen 

pelon. 
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Herra on rakkaus. Ja hän on käskenyt meitä rakastamaan 

toinen toistamme ja rakastamaan vihollisiamme, ja Pyhä 

Henki opettaa meille tätä rakkautta. 

Sielu, joka ei ole tullut tuntemaan Pyhää Henkeä, ei 

ymmärrä, miten on mahdollista rakastaa vihollisiansa ei

kä ota vastaan tätä käskyä. Mutta Herran sääliväisyydes

tä riittää kaikille ihmisille, ja sen, joka haluaa olla 

Herran kanssa, täytyy rakastaa vihollisiaan. 

Miten me voimme tietää, rakastaako Jumala meitä vai 

ei? - Tässä ovat tunnusmerkit: Jos kamppailet lujasti 

syntiä vastaan, Herra rakastaa Sinua. Jos rakastat vi

hollisiasi, Jumala rakastaa sinua sitäkin enemmän. Ja jos 

annat elämäsi toisten puolesta, silloin sinua rakastaa 

suuresti Herra, joka itse antoi oman elämänsä meidän e

destämme. 

Ihminen, joka on tullut tuntemaan Herran Pyhän Hengen 

kautta, tulee Herran kaltaiseksi, kuten Pyhä Johannes 

Teologi sanoi: "Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisik

seen, kun Hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä Hänet sel

laisena, kuin Hän on" (1 Joh. 3: 2). Ja me saamme nähdä Hä

nen kunniansa. 

Suuret määrät ihmisiä, sanot sinä, kärsivät 

laisista vastoinkäymisistä ja pahojen ihmisten 

kaiken

tähden. 

Mutta minä pyydän sinua: Nöyryytä itsesi Jumalan väkevän 

käden alle, ja Jumalan armo on oleva opettajasi, eikä Si

nun enää tarvitse kärsiä sen tähden, että rakastat Her

raa. Juuri tämän asian tulee sinulle opettamaan Pyhä Hen

ki, jonka olemme oppineet tuntemaan Kirkossa. 

Mutta se ihminen, joka huutaa pahoja ihmisiä vastaan 

eikä rukoile heidän puolestaan, ei koskaan saa tuntea Ju

malan armoa. 

Jos haluat tuntea Herran rakkauden meitä kohtaan, vi-
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haa syntiä ja vääriä ajatuksia ja rukoile hartaasti päi

vin ja öin. Herra antaa silloin sinulle armonsa, ja sinä 

tulet tuntemaan Hänet Pyhän Hengen kautta. Ja kun kuole-

man jälkeen tulet paratiisiin, sielläkin tunnet 

Pyhän Hengen kautta samalla tavalla kuin tunsit 

maan päällä. 

Herran 

Hänet 

Me emme tarvitse rikkauksia emmekä oppineisuutta tun-

teaksemme Herran. Meidän täytyy yksinkertaisesti vain ol

la kuuliaiset ja raittiit, meillä tulee olla nöyrä henki 

ja rakkaus lähimmäisiämme kohtaan. Herra rakastaa sielua 

joka näin tekee, ja itse ilmaisee itsensä hänelle sekä 

opettaa hänelle rakkautta ja nöyryyttä ja antaa hänelle 

kaiken, mikä on välttämätöntä, että hän löytäisi 

Jumalassa. 

levon 

Me voimme opiskella miten paljon tahansa, mutta emme 

silti opi tuntemaan Herraa, ellemme elä Hänen käskyjensä 

mukaan, sillä Herraa ei ilmoiteta meille oppineiduudessa 

vaan Pyhässä Hengessä. Monet filosofit ja tiedemiehet o

vat päässeet niin pitkälle, että he uskovat Jumalan ole-

massaoloon, mutta he eivät ole vielä tulleet 

Jumalaa. 

tuntemaan 

Toista on uskoa Jumalaan, toista tuntea Hänet. 

Sekä taivaassa että maassa Herra ilmoitetaan meille 

yksin Pyhässä Hengessä, ei tavanomaisen oppimisen kaut

ta. Lapsetkin, jotka eivät vielä ollenkaan ole saaneet 

oppia, tulevat tuntemaan Herran Pyhän Hengen kautta. Jo

hannes Kastaja tunsi Herran läsnäolon ollessaan vielä 

äitinsä kohdussa. Pyhä Simeon Styliitta oli seitsenvuo

tias poika, kun Herra ilmestyi Hänelle, ja hän tunsi Hä

net. Pyhä Serafim oli aikuinen, 27-vuotias, kun Herra il

mestyi Hänelle liturgian aikana. Ja vielä toinen Simeon: 

Hän oli jo vuosien loppuun kuluttama, kun hän otti Her-
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ran käsivarsilleen temppelissä, ja hän tunsi Hänet. 

On joitakin ihmisiä, jotka ovat kuluttaneet koko elä

mänsä yrittäessään saada selville asioita auringosta tai 

kuusta tai etsiessään tämänkaltaista tietoa. Siitä kui

tenkaan ei ole mitään hyötyä sielulle. Mutta jos haluam

nähdä vaivaa tutkiaksemme ihmissydäntä, saamme nähdä tä-

män: Jumalan valtakunta pyhän ihmisen sydämessä, mutta 

syntisen sielussa on pimeys ja kärsimys. Ja on hyvä tie

tää tämä, sillä me tulemme ikuisesti elämään joko valta

kunnassa tai kärsimyksessä. 

Samoin kuin Jeesuksen Kristuksen rakkaus ylittää kai

ken ymmärryksemme, niin emme myöskään voi käsittää Hänen 

kärsimyksensä syvyyttä, koska oma rakkautemme Herraan on 

niin äärettömän vähäinen. Mutta rakkauden lisääntyessä 

kasvaa ymmärryskin, myös Herran kärimysten ymmärtäminen. 

On olemassa vähäistä rakkautta, keskinkertaista ja täy

dellistä rakkautta. Mitä täydellisempi meidän rakkautem

me on, sitä täydellisempi on myös tietomme ja tuntemi

semme. 

Kykenemme puhumaan Jumalasta vain siinä määrin, kuin 

olemme oppineet tuntemaan Pyhän Hengen armon. Sillä mi

ten voi ihminen ajatella tai harkita jotakin asiaa, mitä 

hän ei ole nähnyt tai mistä hän ei ole kuullut ja mitä ei 

tiedä? Nyt pyhät ihmiset julistavat, että he ovat nähneet 

Jumalan, kuitenkin on ihmisiä, jotka sanovat, ettei Ju

malaa ole. Epäilemättä nämä sanovat niin, koska he eivät 

ole tulleet tuntemaan Jumalaa, mutta se ei merkitse ol

lenkaan sitä, että Häntä ei olisi. 

Pyhät puhuvat siitä, minkä he tosiasiassa ovat näh-

neet, siitä, minkä he tietävät. He eivät puhu mistään 

sellaisesta, mitä he eivät ole nähneet. (He eivät kerro 

meille esimerkiksi sitä, että he olisivat nähneet mailin 
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pituisen hevosen tai kymmenmailisen höyrylaivan, jollai

sia ei ole olemassa.) Ja arvelen, että jos Jumalaa ei o

lisi, ei maan päällä olisi myöskään mitään tietoa Hänes

tä. Mutta kun ihmiset haluavat elää oman halunsa mukai

sesti ja sen tähden julistavat, että Jumalaa ei ole, he 

näin tehdessään osoittavat, että Hän on. 

Myös pakanoiden sielut aistivat, että Jumala on, vaik

ka he olivatkin tietämättömiä siitä, miten totista Juma

laa pitää rukoilla. Mutta Pyhä Henki opetti muinoin pro

feettoja ja heidän jälkeensä apostoleja ja sitten pyhiä 

isiämrne ja piispoja, ja tällä tavalla pyhä usko on tul

lut meille asti. Ja me tunsimme Herran Pyhän Hengen kaut

ta, ja kun tunsimme Hänet, sielumme vahvistuivat Hänes

sä. 

Herra rakastaa meitä niin suuresti, että sitä ei voi ku

vailla. Yksin Pyhän Hengen kautta sielu voi tuntea Hänen 

rakkautensa, mistä sielu on tietoinen, vaikka sitä ei voi 

sanoin ilmaista. Herra on kokonaan hyvyyttä ja armoa.Hän 

on sävyisä ja hellä, eikä meillä ole sanoja, joilla voi

simme kuvailla hänen hyvyyttään. Mutta sielu tuntee sa

noittakin tämän rakkauden ja haluaisi pysyä sen hiljai

seen rauhaan kietoutuneena ikuisesti. 

Kristus sanoi: "En minä jätä teitä orvoiksi"(Joh. 14: 

18), ja me todella näemme, että Hän ei hylännyt meitä, 

vaan antoi meille Pyhän Hengen. 

Oi te maan kansat, jotka Jumala on luonut! 

Luojanne ja Hänen rakkautensa meitä kohtaan! 

Tuntekaa 

Tuntekaa 

Kristuksen rakkaus ja eläkää rauhassa ja iloitkaa Her-

rassa, joka armossaan odottaa kaikkia ihmisiä 

luoksensa. 

tulemaan 

Kääntykää Hänen puoleensa, kaikki maan asukkaat, ja 
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ja kohottakaan rukouksenne Jumalalle. Ja koko 

rukoukset nousevat taivaaseen kuten pehmyt ja 

maailman 

suloinen 

pilvi, joka välkehtii auringossa, ja kaikki taivaat rie-

muitsevat ja veisaavat ylistystä Herralle Hänen 

mystensä tähden, joilla Hän pelasti meidät. 

kärsi-

Tietäkää, kaikki kansat, että meidät on luotu Jumalan 

kunniaksi, joka on taivaissa. Älkää takertuko maahan, 

sillä Jumala on meidän Isämme, ja Hän rakastaa meitä kuin 

rakkaita lapsiaan. 

Oi Herra, suo kaikkien kansojen tuntea Sinut Sinun Py

hän Henkesi kautta. Niin kuin Sinä annoit Pyhän Hengen 

apostoleille ja he tunsivat Sinut, niin suo kaikkien ih

misten tuntea Sinut Pyhän Hengen kautta. 

+ + + + + 

Abba Antonios 

PARANTAJA, PARANNA ITSESI 

Isät menivät muinoin erämaahan, ja kun he itse olivat en

sin tulleet terveiksi, heistä tuli parantajia. Ja kun he 

palasivat, he tekivät toisia terveiksi. Mutta jos sattui

si käymään niin, että joku meistä menee erämaahan, niin 

me tarjoamme hoitoa toisille ihmisille, ennen kuin olem-

me itse parantuneet. Ja meidän heikkoutemme palaa ta-

kaisin meihin, ja viimeinen syntimme on pahempi kuin en

simmäinen. Tästä syytä meille on annettu käsky: "Paran-

taja, paranna itsesi"(Luuk. 4:23). 

+ + + + + 

(xxxv:2) 

Eräs veli kysyi kerran Abba Paimenilta sanoen: "Mitä on 

usko?" Ja vanhus vastasi: "Se on elämää aina rakkaudessä 

ja nöydyydessä ja hyvän tekemistä lähimmäiselleen." 

+ + + + + 
(xvii:1) 
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JOUKKOJULKAISU 

Eräs veli kysyi vanhukselta: "Jos veljeni on velkaa mi

nulle muutaman kolikon, pitäisikö minun mielestäsi pyy

tää niitä häneltä?" Ja vanhus vastasi: "Puhu hänelle sii

tä, mutta vain kerran ja nöyrästi." Mutta hän sanoi:"Jos 

puhun kerran, mutta hän ei maksa minulle, mitä minun pi

tää sitten tehdä?" Silloin vanhus sanoi: "Älä puhu siitä 

enää hänelle." Mutta veli sanoi: "Mitäs minun pitää teh

dä, kun en kykene'hillitsemään ajatuksiani, jotka vaati

vat minua ryöstämään omani häneltä?" Silloin vanhus vas

tasi: "Pane nämä ajatukset pois mielestäsi ja pidättäydy 

ärsyttämästä veljeäsi, sillä sinä olet munkki." 

+ + + + + 

(V: 1) 

Kerran, kun Abba Silvanus oli lähtenyt keljastaan hetki

seksi, hänen oppilaansa Sakarias ja muut veljet siirsi

vät hänen puutarhansa aitaa laajentaakseen sitä. Mutta 

kun vahus palasi ja näki sen, otti hän lampaannahkansa ja 

aikoi lähteä pois. Veljet lankesivat hänen jalkoihinsa 

ja pyysivät häntä kertomaan, miksi hän näin teki. Hän sa

noi: "En mene tähän kelj aan, ennen kuin aita on pantu ta

kaisin paikoilleen." Kun tämä kohta tehtiin, hän palasi. 

+ + + + + (V: 2)
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