
HEHKU� Hllll05 
LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

N:o3 

Nikolaos Kabasilas (1300-luku) 

E L Ä M Ä K R I S T U K S E S S A 

Yhteytemme Kristukseen on läheinen. Kuten Jumalan armo on 

käsittämätön ja Hänen rakkautensa meidän sukukuntaamme on 

ihmisen puhetta ja ymmärrystä ylempi, niin se myös kuuluu 

yksin Jumalan hyvyydelle, sillä tämä on se "Jumalan rauha, 

joka on kaikkea ymmärrystä ylempi"(Fil. 4:7). Samoin täs

tä seuraa, että Hänen yhteytensä niihin, joita Hän rakas

taa, on yläpuolella sen, mitä ihminen kykenee käsittä

mään, eikä sitä voi verrata mihinkään esimerkkiin. 

Sen tähden Raamattukin tarvitsi monia kuvauksia kye-

täkseen ilmaisemaan tuon yhteyden, koska yksi ei riittäi-

si. Yhdessä paikassa se käyttää vertauskuvaa asukkaasta 

ja asunnosta, toisessa kuvaa viinipuusta ja sen oksista, 

joskus kuvaa avioliitosta, joskus taas sitä verrataan jä-



senten ja pään yhteyteen. Mikään näistä kuvista ei riitä 

kuvaamaan tuota yhteyttä, sillä mahdotonta on näistä pääs

tä täsmälliseen totuuteen. Ennen kaikkea on välttämätöntä, 

että yhteys ystävyyden mukainen - mutta mikä voisi 

Jumalan rakkauden mukaista? 

olla 

Näyttäisi, että avioliitto ja paan ja jäsenten välinen 
sopusointu ilmaisevat erityisesti yhteyttä ja ykseyttä,ja 

kuitenin nä jäävät hyvin puutteellisiksi eivätkä lähes

kään ilmaise todellisuutta. Avioliitto ei yhdistä niitä, 

jotka ovat tässä liitossa, sillä tavalla olisivat ja eläi

sivät toisissaan, kuten on tapaus Kristuksen ja Kirkon vä

lisessä liitossa. Sen tähden jumalallinen apostoli avio

liitosta puhuessaan sanoo: "Tämä salaisuus on suuri", ja 
lisää: "Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa"(Ef.5:l2), 

ja näin hän osoittaa, että hän ei suinkaan aseta ihailun 

kohteeksi avioliittoa vaan yhteyden Kristukseen. Jäsenet 

liittyvät päähän; ne ovat elävät, koska ne ovat yhteydes

sä, mutta ne kuolevat, jos ne erotetaan päästä. Mutta nyt 

osoittautuu niin, että Kristuksen jäsenet ovat liittyneet 

läheisemmin Kristukseen kuin omaan päähänsä ja elävät pi
kemminkin yht_eydestä Kristukseen kuin yhteydestä omaan

päähänssi-•-- - Tämä on selvää esim. autuaitten marttyyrien an-

taman esimerkin perusteella, jotka ilolla kärsivät ruu-

miinjäsentensä �eikkaamisen mutta eivät halunneet kuulla

kaan, että heidän pitäisi erota Kristuksesta, sillä he an

toivat mielihyvin päänsä ja jäsenensä, mutta eivät sanal

lakaan voineet kapinoida Kristusta vastaan. 

Sitten tulen siihen, mikä on kaikkein kummallisinta. 
Kehen muuhun voisi joku olle läheisemmin liittynyt kuin 
itseensä? Kuitenkin tämä yhteys on paljon alapuolella tuo

ta toista. Sillä kukin autuaitten hengistä on identtinen 
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itsensä kanssa, kuitenkin se on läheisemmin liittynytVa-

pahtajaan kuin siihen. Se rakastaa Vapahtajaa enemmän 

kuin itseään, ja tästä Paavali todistaa sanomalla: "Minä 

soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hy

väksi"(Room. 9:3) . Näin tämä koituisi hänelle suuremmaksi 

kunniaksi. Mutta jos inhimillinen rakkaus on niin suuri, 

jumalallinen rakkaus on käsittämätön. Jos syntinen ihmi

nen voi osoittaa näin suurta kiitollisuutta, mitä pitää
kään sanoa Jumalan hyvyydestä? Koska rakkaus on niin suun

naton, se yhteys, johon se on liittänyt ne, jotka rakas

tavat, ylittää välttämättä ihmisen ymmärryksen niin, että 

sitä ei voi mihinkään verrata. (I:3) 

+ + + + + 

Dimitri Dudko: 

V A S T A U K S I A 

Kysymys: Olen tullut uskoon vasta äsken, eikä uskoni ole 

vielä vahva. Asiat vaivaavat minua usein. Tämäkin vaivaa 

minua: He ovat lentäneet avaruusaluksissa, mutta he eivät 

nähneet Jumalaa. Missä Jumala on ja miten meidän pitää hä

net ymmärtää? 
Vastaus: Tämä kysymys on vilpitön mutta hieman naiivi.Mi

tä osaan sanoa? Vahva usko ei tule pelkästä tiedosta vaan 

hyvästä elämästä. Neuvon sinua tekemään näin: Ala elää 

kristillistä elämää niin näet, että uskosi tulee v�hvak
si. Tämä ei tietenkään merkitse, että tieto on tarpeeton. 

Lue enemmän. Maallisenkin kirjallisuuden lukemisella voi 

olla arvoa uskosi kannalta. Uskon puutetta ilmenee joskus 

siksi, että me tiedämme niin vähän. Muutamat oppineet sa

novat: Vähäinen tieto etäännyttää Jumalasta, suuri määrä 
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lähentää ihmistä Häneen. 

Jos jokin sinua vaivaa, siinä ei ole mitään huolestut

tavaa. Aina tulee olemaan vaikeuksia, niitä vastaan pitää 

taistella. Taistellessa ihminen saa kokemusta, ja kun ko

kemuksesi kasvaa, vaikeutesi pienenevät. Kuitenkin - ku

ten puhät isät sanovat - pahuuden henki vaivaa pyhiäkin, 

mutta he aina saattavat sen häpeään. Sen aiheuttamat vai

vat ovat kuin tuuli, joka puhaltaa: se tulee ja menee.Kun 

jokin sinua vaivaa, sinun pitää oppia rukoilemaan 

laa. 

Juma-

Jos avaruusalukset vaivaavat ajatuksiasi, se johtuu 

siitä, että et tiedä, mitä Jumala on. Jumala ei tosiaan

kaan ole pilvien päällä istuva vanha mies, sellainen oli

si epäjumala. Se on epäjumalanpalvelusta, kun Jumalan si

jasta kumarrat jotakin esinettä tai asiaa. Aivan ensiksi 

meidän pitää pitää mielessä, että Jumala on ruumiin sil

mälle näkymätön. Siksi on luonnollista, että he eivät ole 

voineet nähdä Häntä avaruusaluksesta. Mutta meidän ei pi

täisi ajatella, että jotakin, joka ei näy ruumiin silmil

le, ei sen tähden olisi olemassa. Jumalaa ei voida alis-

taa aineen lakeihin. Hän on kaikkien niiden lakien ylä-

puolella, jotka me kykenemme tavoittamaan. Siispä meidän, 

jotka elämme .fyysisessä maailmassa, ei edes tarvitse y

rittää nähdä Jumalaa fyysisesti, koska pahuuden henki li

vauttaa jotakin muuta meidän silmiemme eteen. Ihmiset to

della uskovatkin Jumalaan sen tähden, että Hän on näkymä

tön. Vain ateistit yrittävät kuvitella Jumalan aineelli

seksi olennoksi. Mutta he eivät sitten tunnekaan mitään 

muuta kuin ainee, ja siksi heille Jumalankin täytyy olla 

aineellinen. Kun he näin ollen todistavat, ettei Jumalaa 

ole, eivät he todista olemattomaksi meidän Jumalaamme vaan 
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omansa - sen, jonka he ovat luoneet oman kuvansa ja kal

taisuutensa mukaan. Kuvaannollisesti puhuen voisimme sa

noa, että he taistelevat omaa varjoansa vastaan. Jos si

tä ajattelemme, se on naurettava taistelu. Mutta meidän 

uskovaisten ei pitäisi nauraa heille vaan ainoastaan sää

liä heidän ymmärryksensä puutetta ja pyytää, että. Jumala 

antaisi heille anteeksi. 

Jumala on kaikkialla. Ei ole olemassa sellai$ta paik

kaa, missä Hän ei olisi. Fyysinen ruumis tarvitsee määrä

tyn paikan ollakseen, mutta hengelle se on tarpeeton. 

Miettikäämme hetki, ajatuksiamme. Minä tahansa hetkenä 

ne voivat olla missä tahansa, niitä ei voi rajoittaa.Aja

tukset eivät edes ole puhdasta henkeä, mutta Jumala on 

puhdas Henki. Ei ole siis kummallista, että 

kaikkialla. 

Jumala on 

Kysymys: Miksi käydä läpi kaikkia rituaaleja,• miksi käydä 

kirkossa, tuntea kirkko, jos kerran voi uskoa vain 

lussaan? 

sie-

Vastaus: Usko, joka on vain sielussasi, kuten sanotaan,on 

vain päässäsi. Se ei ole elävä usko. Filosofisessa kie-

lessä sitä sanotaan abstraktiksi uskoksi. Me tiedämme,et

tä jos ihminen pelkästään ajattelee Jumalaa mutta ei elä 

Jumalan tavalla, hän ei pelastu. _Tullakseen vaikuttavaksi 

uskon täytyy tulla todeksi elämässä. Tästä syystä ovat ri

tuaalit, kirkkorakennukset ja kaikki uskon. ilmentämista

vat elämässä. Jokainen ihminen, joka ei vain ajattele us

koa vaan myös elää sen mukaisesti, täyttää välttämättä ri

tuaalit, käy kirkossa ja tuntee kirkon. Silloin usko tu

lee elämäksi. Vain tällainen usko on konkreettinen ja ky

kenee pelastamaan. 
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Kysymys: Minusta näyttää, että kristinusko on itkun ja su

run uskonto, koska kristityt puhuvat vain synnistä ja kär

simyksistä. Sanokaa minulle, olenko oikeassa? Jos olen, 

Elämässä nykyaikaisen ihmisen on vaikeaa olla kristitty. 

että on jo muutenkin niin paljon surua. Minusta tuntuu, 

uskonnon pitäisi olla iloinen asia. Sen pitäisi vapauttaa 

ihmiset eikä orjuuttaa heitä. Vastatkaa tähän kysymykseen, 

joka minua järkyttää. 

Vastaus: Kristinusko on nimenomaan ilon uskonto. Mutta mi

ten meidän pitää ymmärtää ilo? Jos me ymmärrämme ilon ku

ten maailma ymmärtää - sanokaamme juopumukse� ilona tai

nautintojen ilona - niin kristinusko ei sellaista iloa 

tarvitse. Tässä todellakin tarvitaan surua, kun ajattelee 

miten pääsisi juopumuksesta tai himoista. Kristinusko on 

uskonto, jossa iloitaan vapautumista synnistä. Vain syn

nistä vapautuneena ihminen voi todella saavuttaa ilon: 

synnistä ja kuolemasta ylösnousemisen ilon, ikuisuuden 

ilon. Suokoon Jumala, että Hän ei antaisi meidän tulla i

lon suhteen petetyiksi vaan että Hän antaisi meidän ym

märtää sen oikein. Sitten meistä ei enää näytä siltä, et

tä kristinusko olisi surun uskonto. 

Kysymys: Mikä merkitys on lasten kärsimyksellä? 

vastaus: Me kaikki olemme liitetyt toinen toiseemme. Lap

set kärsivät meidän syntiemme tähden. Tämän tarkoitus on 

tehdä meidät paremmiksi. Nähdessämme kärsivän lapsen me 

tulemme sääliväisemmiksi, myötätuntoisemmiksi. 

Jumala ei välttämättä rankaise synnistä. Yleensä Hän ei 

rankaise. Hän kasvattaa. Kärsimys on yksi kasvatuskeino ... 

Jotta meidän lastemme ei tarvitsisi kärsiä niin paljon, 

meidän on tehtävä vähemmän syntiä. Kun olet nähnyt kärsi-

18 

vän lapsen, sinun pitäisi tietää, että hän kärsii sinun 

syntiesi vuoksi. Usein ihmiset tulevat niin koviksi, että 

heidän omat kärsimyksensä eivät heitä ojenna. Mutta las

ten kärsimykset ojentavat heitä. 

+ + + + + + 

Alexander Eltshaninov: 

P Ä I V Ä K I R J A S T A 

Katumuksen analyysi: synnin aiheuttama tuska, vastenmieli

syyden tunne syntiä kohtaan, sen myöntäminen, tunnustami

nen, luja päätös sanoutua siitä irti, ihmisen mystinen kir

kastuminen ja sitä seuraavat kyyneleet ja shokki, joka u

lottuu koko elimistöön, sekä sielun kaikkien kerrosten puh

distuminen, helpotuksen tunne, ilo ja rauha. 

+ + + + + + 

Kaikille meille tie Kristuksen luo on tämä: oman inhimil

lisen luontomme kieltäminen, nöyryys - "Hänen tulee kasvaa, 

mutta minun vähetä"(Joh. 3:30) - ilo yljän äänen kuulemi

sesta. Lähestyessämme Kristusta emme voi välttää P. Johan

nes Kastajan sankarillista itsensäkieltämistä. 

+ + + + + + 

Jos me aina päätämme totella omantunnon ääntä - sillä tämä 

on Jumalan ääni meissä - niin tällainen päätös tulee ke

hittämään meihin elimen, joka meiltä on kadonnut, mutta 

jonka avulla me pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. 

+ + + + + + 

Kaikki teologinen ajattelu, kaikki kirkon opetuksessa an

nettu tieto on merkityksetön - ja todella mahdoton - jos 

se ei tule rakastavan ja uskovan sydämen kyllyydestä. Sil-

loin se on hedelmällinen ja merkityksellinen ja elävä, 

se on Kristuksessa elävän sielun luonnollinen ilmaus. 
ja 
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JOUKKOJULKAISU 

V E L J E S V I E S T 

ORTODOKSISEN VELJESTÖN SYYSPÄIVÄT pidetään perinteiseen ta

paan Valamon luostarissa syyskuun 10.-11. päivänä, jolloin 
vietetään luostarin perustajien, Sergein ja Hermanin jään
nösten tuomista Novgorodista takaisin Valamoon. 

Päivien ohjelma 

Ke 10.9.1980 

To 

klo 11.30 Rukouspalvelus PP. Sergeille ja Hermanille 

klo 12.00 Lounas 
klo 13.00 Päivien avaus 

Luostarin tervehdys 

Piispa Aleksin alustus: 

Alaskan valistaja P. Innokenti Venjaminov 

Keskustelua 

klo 14.30 Kahvi 

klo 15.00 Rovasti Leo Merraksen alustus: 

Perinteen siirtäminen 

Keskustelu 

klo 17.00 Päivällinen 

klo 18.00 Vigilia 

11.9.1980 

%.1,� Liturgia 

JO.'') o 
Aamiainen 

Arkkipiispan päätösluento 

Päätössanat 
Pyydämme 

japaikan 
päiville tulijoit� ilmoittautumaan luos�ariin ma
varmistamiseksi hyvissä ajoin. Luostari➔ puhelin-

numero on 972-64742, osoite 79850 UUSI VALAM . 
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