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N:o 4-5 37. vuosikerta

Johannes Krysostomos 

LIHAN 

Jos Jumala ei olisi aikonut herättää meitä kuolleista, jos 

Hänen halunsa oli, että meidän kaikkien pitäisi hävitä ja 

poistua olemassaolosta, niin ei Hän olisi kamppaillut ni_in 

monien asioiden puolesta meidän hyväksemme. Hän ei olisi 

levittänyt taivaita meidän yllemme eikä laskenut maata 

meidän jalkojemme alle. Hän ei olisi tehnyt koko tätä maail

mankaikkeutta, jos se olisi vain meidän lyhyen elämämme 

ajaksi. Taivas ja maa ja meret ja joet ovat pysyväisempiä 

kuin me. Korpit ja elefantit elävät kauemmin kuin me, ne 

saavat nauttia kauemmin tästä nykyisestä elämästä, ja ne 

ovat vapaampia suruista ja huolista. Mitä sitten? sinä ky

syt. Onko Jumala tehnyt orjat herroja paremmiksi? Pyydän 

sinua, oi ihminen: älä ajattele näin äläkä ole niin tie

tämätön Jumalan rikkauksista, joita Hän on sinun eteesi 



levittänyt. Alunalkaen Jumala halusi tehdä sinut kuole

mattomaksi. Mutta voi! Sinä et sitä halunnut! 

(XVII homiliasta 1. korinttolaiskirjeeseen) 

YÖ 

Yötä ei tehty vietettäväksi kokonaan unessa. Miksi Jeesus 

vietti niin monta yötä vuoren rinteellä, jos ei opettaak

seen meitä omalla esimerkillään? Juuri yön aikana kasvit 

hengittävät. Juuri silloin myös ihmisen sieluun laskeutuu 

se kaste, joka tulee taivaasta. Ja kaikki, minkä päivällä 

auringon poltto on korventanut, virkistyy ja uudistuu yön 

aikana. Ja kyynel?et, jotka yöllä vuodatamme, sammuttavat 

intohimon liekit ja hiljentävät meidän syylliset halumme. 

Yö parantaa meidän sielujemme haavat ja tyynnyttää meidän 

murheemme. 

(Homiliasta psalmiin 6) 

ALEKSANTERI SUUREN HAUTA 

Kerro minulle, missä on Aleksanterin hauta! Näytä minulle 

se ja sano se päivä, minä hän kuoli! Ei edes hänen oma 

kansansa tiedä, missä hänen hautansa on, mutta Kristuksen 

haudan paikka tiedetään kaikkialla maailmassa. Ristiin-

naulitun palvelijain haudat ovat loistavampia kuin kunin

kaiden palatsit - eivät sen tähden että ne olisivat kau

niita tai avaria vaan siksi, että niin suuri määrä hurs

kaita ihmisiä käy niillä haudoilla. Itse purppuraviittaa 

kantava keisari syleilee näitä hautoja, riisuu ylpeyten

sä ja pyytää pyhiä puolustajikseen Jumalan edessä. Kruu

nuaan kantava keisari pyytää kuollutta teltantekijää ja 

kuollutta kalastajaa suojelijoikseen. Näiden hautojen 

edessä kaikki arvot kääntyvät päälaelleen. Täällä kunin-
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kaat ja suuret valtiomiehet huomaavat olevansa alhaisim

pienkin palvelijoiden alapuolella. Mutta joku sanoo: On 

niin juhlallista katsoa kuningasta kruunattuna ja kultaan 

peitettynä, komentajat, kenraalit ja kapteenit hevosten 

selässä rinnallaan. Mutta minä sanon, että kristittyjen 

silmien edessä oleva näky on vapisuttavampi ja loiste-

liaampi kuin maallisten kuningasten näyt, jotka ovat vain 

lasten leikkejä, joita esitetään maalattujen kulissien e

dessä. Astu pyhälle maaperälle. Silloin enkelien valo vä

littömästi kohoaa Jumalan valtaistuimen tykö lähestymät

tömään kunniaan mukanaan uutiset sinun pyhästä tulostasi. 

(XXVI homiliasta 2. korinttolaiskirjeeseen) 

MUNKKIEN UNESTA 

Siellä he (munkit) seisovat kädet kohotettuina muodostaen 

pyhän kuoron, kun he laulavat pyhiä hymnejä. He eivät ole 

kuin me; he eivät tarvitse tuntikausia aikaa karistaak-

seen unen silmistään. Heti kun he ovat avanneet silmänsä, 

he ovat kuin olisivat vain vaipuneet pitkäksi aikaa mie

tiskelemään, sillä liiallinen ruoka ei ole raskauttanut 

heidän aivojansa. Ja heidän kätensäkin ovat puhtaat, unen 

hiljaisuudessa ne ovat rauhoittuneet. Munkkien joukossa 

kukaan ei kuorsaa eikä hengitä äänekkäästi, ei heitteleh

di vuoteellaan eikä makaa ruumis suojattomana, vaan yhtä 

säädyllisesti he nukkuvat kuin olisivat valveilla. Kaikki 

tämä johtuu heidän sielujensa hyvästä kehityksestä. Nämä 

miehet ovat todella pyhiä ja enkeleitä. Älkää ihmetelkö, 

kun kuulette nämä asiat. Heidän jumalanpelkonsa on niin 

suuri, että he eivät salli itsensä kadottavan itseään unen 

syvyyksiin ja mielensä hukkuvan sinne. Uni laskeutuu hei

hin kevyesti ja suo heille vain rauhallisen levon. 

(XIV homiliasta 1. Timoteuskirjeeseen) 
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PAPPEUDESTA 

Pappeuteen valittujen miesten sielujen pitäisi o�la pu-

keutuneita yhtä suureen voimaan, kuin Jumalan armo on an

tanut pyhien ruumiille, jotka heitettiin Babylonin pät-

siin. Risut ja piki ja tappura eivät ole tämän tulen polt-

toaineena vaan paljon kauhistuttavammat asiat. He 

joudu aineelliseen tuleen. Kateellisten ihmisten 

eivät 

kaiken 

kuluttava liekki ympäröi heidät, kohoaa joka puolelle,käy 

heidän kimppuunsa ja tavoittelee heitä kiivaammin kuin 

liekit tavoittelivat noita nuorukaisia. Kaikki ihmiset ar
vostelevat pappeja. Heidän ajatellaan olevan enkeleitä,ei 

lihassa olevia ihmisiä. Ja aivan kuten kaikki ihmiset i

martelevat ja pelkäävät tyrannia niin kauan, kuin tämä on 

vahva - koska eivät kykene hänen valtaansa uhmaamaan - sa

moin he imartelevat pappiakin. Mutta kun he näkevät hänen 

asioidensa kääntyvän onnettomalle tolalle, he hylkäävät 

hänet, etsivät hänen heikkouksiaan ja kertakaikkiaan pa

nevat hänet matalaksi. (Pappeudesta III:14) 

+++++++++++++++ 

Meropoliitta Anthony 

USKON OLEMUKSESTA 

Jatkoa numerosta 2/1979 

Ajattelemme nyt edelleen vielä vähän uskoa. Sanoin jo,et

tä usko on toisaalta luottamusta persoonalliseenJumalaan. 

Siinä tapauksessa uskon täytyy ehdottomasti ja väistämät

tä perustua jonkinlaiseen kokemukseen. Mihin päättyy ko

kemus ja mistä alkaa usko? Kuinka nämä liittyvät toisiin

sa? Mikä suhde vallitsee niiden välillä? Haluaisin viita

ta tässä erääseen pyhän Makarios Suuren askeettiseen kir-
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joitukseen. Puhuessani siitä minä mukavuussyistä laajen-

nan sitä hieman. Jos tarkistatte sanottavani, niin huo-

rnaatte, etten ole vääristänyt hänen ajatuksiaan. Pohties

saan uskon kokemusta, mietiskelyn kokemusta, MakariosSuu

ri sanoo, että kun Jumalan läheisyys ja Jumalan tuntemus 

kasvaa kaikki käsittäväksi, kun se kieteo meidät syvyy

teen saakka, me emme silloin enää pysty ajattelemaan em

mekä tuntema�·n emmekä määräämään omaa kohtaloamme, emmekä 

liikkeitämme tai tahtoamme. Me silloin täydellisesti su-

laudumme tähän kokemukseen, me kokonaan antaudumme kon-

templaatioon, me emme pysty analysoimaan, mitä tämä koke

mus on. Emme voi valvoa itseämme emmekä käsittää, mitä ta

pahtuu meille. Tämä on sitä, mitä Feofan Erakko on nimit

tänyt sielun "autuaaksi vankeudeksi", kun ihminen 

naan kangistuu, kokonaan sulautuu tähän kokemukseen 

koko-

elää 

ainoastaan Jumalassa ja Jumalan kautta. Ja Makarios sanoo: 

Jos Jumala huolehtisi ainoastaan sellaisesta ihmisestä, 

joka on saanut kokea tällaisen kontemplatiivisen tilan, 

se ei päättyisi koskaan. Mutta Jumalalla on huoli niistä

kin ihmisistä, sanoo Makarios, jotka eivät vielä ole saa

vuttaneet tällaista hengen syvyyttä tai korkeutta. Siksi 
Hän väistyy askeleen verran valitustaan, jolloin tämä ko

kemus heikkenee ja ihminen tulee tu�toihinsa. Jos turvau

dumme vertauskuvaan, joka ei ole Makaricis Suuren, voimme 

esittää asian seuraavalla tavalla: Meri kohoaa toisinaan 

rantaan ja nostaa aalloillaan veneen. Niin kauan kuin me-

rivesi on korkealla, vene keinuu aalloilla, mutta sitten 

meri alkaa vetäytyä ja vene laskeutuu jälleen hiekalle. 

Kas, tällaista tapahtuu. Mutta on olemassa jokin hetki, 

jolloin tämä Jumalan kokemus tulee niin läpinäkyväksi,et-
' 

tä ihminen tuntee jälleen itsensä, ja sillä hetkellä hän 

siirtyy kokemuksesta uskoon, jota apostoli Paavali kir-
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jeessään hebrealaisille sanoo "ojentautumiseksi sen mu

kaan, mikä ei näy". Kokemus ei ole enää ajankohtainen,se 

ei enää ole näkemistä, se ei ole enää mietiskelyä, kon
templaatiota. Se ei ole enää mikään tila vaan tietoisuus 

siitä, että tuo tila on juuri äsken ollut, että rrrretiske

ly vielä värähtelee ihmissielussa. Ja tämä tietoisuus on 

täydellinen ja varma, vaikka itse mietiskely tai sen aihe 

eivät ole enää näköpiirissä. Esimerkkejä tämänlaatuisesta 

kokemuksesta me löydämme niin Vanhasta kuin Uudesta tes

tamentista, esim. apostoli Paavalin elämästä, kun hän Da-

maskon tiellä kohtasi Kristuksen, sekä lukemattomista ta

pahtumista kristittyjen elämässä. Toisinaan tämä kontemp

laatiotila on niin hämmästyttävä, niin syvä, että ihminen 

ikään kuin irtoaa maan kamaralta, ei tunne itseään eikä 

mitään ympärillään olevaa. Joskus taas tämä kontemplaatio 

ei ulotu sellaiseen jännitykseen, että vaikka ihminen vie

lä jollakin tavalla tuntee itsensä ja ympärillään olevan,. 

hän tuntee kuitenkin samalla Jumalan läsnäolon niin voi

makkaasti ja niin täydellisesti, että hänellä on horjuma

ton varmuus siitä, että hän on kohdannut elävän Jumalan. 

Mitkään vastaväitteet, mitkään järjelliset todistelut ei

vät saa häntä vakuutetuksi siitä, että se, minkä hän on 

kokenut, ei todellisuudessa koskaan oiisi ollut olemassa. 

Mutta näin ei tapahdu kaikille. Ei jokaisen sallita kokea 

uskoa elävän Jumalan kohtaamiseen. On olemassa toinen mah

dollisuus, jossa meille paljastuu jotakin, ikään kuin esi

rippu avautuisi.--on olemassa munkkien sanonta, ettei ku-

kaan pysty jättämään maailmaa, ellei hän ole vaikkapa vain 

yhden ihmisen kasvoilla nähnyt iankaikkisen elämän kirk

kautta. Muistanette varmaan Vanhan testamentin kertomuk

sen siitä, miten Mooses laskeutui Siinain vuorelta ja hä

nen kasvoillaan loisti Jumalan kunnian sät�ily, kun hän 
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vuorella oli kohdannut Jumalan. Israelin lapset eivät ��

tä silmiä häikäisevää valoa voineet kestää, niin että 

Mooseksen oli peitettävä kasvonsa liinalla. Vähäisemmäs

sä määrin tällaista tapahtuu myös meidän elämässämme:jos-

kus kohtaamme ihmisen, jolla tämä kirkkaus nousee ikään 

kuin yli äyräitten niin että saatamme sen jotenkin havai

ta. Näin on, kun ihminen rukoilee ja toinen sattumalta nä

kee hänet rukoukseen uppou tuneena. Näin on, kun ihminen on 

osallistunut Pyhään Ehtoolliseen ja palaa paikalleen sy-

västi keskittyneenä ja samalla ilosta loistaen 

siunauksen tähden. 

saamansa 

Ehkä tunnette sen kohdan pyhän Simeonin, Uuden Teolo

gin kirjoituksista, jossa tämä kertoo Pyhän Ehtoollisen 

nauttimiseen liittyneistä kokemuksistaan. Hän palasi kel

jaansa, pahaiseen keljaansa, istuutui puiselle lavitsal

leen. Hän tarkastelee käsiänsä, katselee ympärilleen ja 

sanoo: Olen nyt tässä vaivaisessa keljassani, istun vai

vaisella vuoteellani ja silmäilen ruumistani pelon val-

lassa1 sillä Pyhän Ehtoollisen nauttimisen kautta Kris-

tuksen itsensä jumaluus on tunkeutunut ruumiini aineen lä

pi. Nämä kädet, heikot vanhuJ<Sen kädet ovat nyt Jumalan 

kädet, ja tämä ruumis - Kristuksen ruumis. Kas, tällaisen 

tilan saatamme havaita, kun näemme ihmisen, joka syvälli-

\sesti, puhtaalla sydämellä ja täydellisesti avautuen on 

ottanut vastaan Pyhän Hengen lahjat. Ja taas: tällaista 

voi tapahtua meillekin vähäisemmässä määrässä eikä sellai

sessa kunnian loistossa, josta silmät häikäistyvät. Muis

telkaamme Motovilovin näkyä ja muitakin ympärillämme sat

tuneita tapahtumia. 

On olemassa toinenkin tie, jolla aineellinen, raskaal

ta tuntuva todellisuus yhtäkkiä joutuu uskon piiriin.Eräs 

englantilainen teologi nimittää sitä kosmiseksi selkey-
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deksi. Hän tarkoittaa, että on olemassa hetkiä,jolloin o

dottamatta ja sen vuoksi, että meitä koskettaa Jumalan ar

mo, me yhtäkkiä näemme ympärillä olevan jumalallisessa va

lossa, näemme sen niin selkeänä, että tavallisesti emme e

sineitä sellaisina näe. Esitän heti pari esimerkkiä. Ensi 

sijassa ja tietenkin ennen kaikkea asia koskee ihmisten 

suhteissa ilmenevää rakkautta. Toistensa lähellä elää ih

misiä, neitosia ja nuorukaisia. Joukossa on neito ja nuo

rukainen, jotka eivät kiinnittäneet huomiota toisiinsa.He 

elävät rinnan, tekevät työtä yhdessä, keskustelevat, mut

ta eivät kuitenkaan huomaa toistensa olemassaoloa. Mutta 

sitten äkkiä eräänä päivänä toinen heistä tai_ehkä molem

matkin katsahtavat toisiinsa ja näkevät toisensa uudella 

tavalla. Sanokaamme, että he rakas tuvat tai ihastuvat toi-

siinsa, miten vain, mutta tämä tapahtuma on hyvin merkil

linen. Ihminen, joka aikaisemmin ei merkinnyt minulle mi

tään, oli vain yksi joukossa, erottuu nyt ainutlaatuisek

si, sellaiseksi, jolla on äärettömän suuri merkitys m�nun 

elämässäni. Voin esittää teille seuraavan esimerkin. Var

maan olet kuullut länsimaisista kirkkojen lasimaalauksis

ta, ikkunoista, jotka on tehty jotakin aiheEta tai pel

kästään värisointuja esittävistä monivärisistä lasinpala

sista. Kun joskus illalla tai sellaiseen aikaan, kun au

rinko ei paista ikkunaan, et näe harmaalla seinällä muuta 

kuin harmaan läikän. Tulet toisena päivänä sellaiseen ai

kaan, että aurinko sattuu lasiin tai paistaa suoraan sen 

läpi, ja näet ikkunan loistavan ennennäkemättömän kaunii

na. Kun tuonpuoleinen valo kosketti sitä, ikkunaan kuvat

tu aihe tuli esiin: Herran kaste, ylösnousemus, taivaa

seen astuminen tai mikä tahansa muu aihe. Samalla tuli e

siin tämän ikkunan koko loistava kauneus. Tämä tuonpuolei-

nen valo - joko yksinkertaisesti "toisella puolella" ole-
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vana, mikäli puhumme aineellisesta maailmasta, tai toi

sessa mielessä "tuonpuoleinen", jos tarkoitetaan ihmis

sielua ja Jumalaa, joka on Valo - tuo meille nähtäväksi 

ikkunan, mutta samalla tämä ikkuna tuo ilmi tuon valon. 

Toistan, että samaa tapahtuu ihmissuhteissa. Jokin valo 

leimahtaa hetkessä ihmisen sisällä, ja ihmisestä tulee 

meille unohtumaton, ainutlaatuinen, yksilöllinen. PyhäMe

todios Pataralainen sanoo eräässä kirjoituksessaan: Niin 

kauan kuin nuorukainen ei rakasta neitoa, hänen ympäril

lään on miehiä ja naisia. Kun hän rakastuu johonkin, hän 

näkee rakastettunsa ja ympärillään vain ihmisiä, ei enää 

miehiä ja naisia, vain pelkkää kansaa, sillä ainoastaan 

HÄN on ihminen ja kaikki muut tulevat joukoksi, tasoittu

vat, muodostavat yksinkertaisesti ympäristön. 

Näin meille alituisesti tapahtuu ja voi tapahtua myös 

ystävien kohtaamisessa, eikä ainoastaan silloin, kun kak

si ihmistä rakastaa toisiaan. Syystä tai toisesta keskus

telu ystävän kanssa voi jonakin päivänä olla niin syväl

linen ja herkkä, jollainen se ei milloinkaan ennen ole 

ollut; keskustelijat ymmärtävät täydellisesti toisiaan. 

Keskustelijain kasvot kirkastuvat, äänikin muuttuu, koko 

ihminen on sellainen, jollaisena et koskaan ole häntä näh

nyt. Mutta kun tapaat hänet seuraavana päivänä, hän näyt

tää aivan tavalliselta. Valo on sammunut, �urinko on las

kenut, ja lasimaalaus, loistavan kaunis ikkuna on jälleen 

harmaa, huomaamaton .•. 

Nyt tätä asiaa voidaan tarkastella kahdella tavoin,us

kolla tai ilman uskoa. Usko on sitä, että katsellaan him

meätä ikkunaa, sammuneita kasvoja, tavallisen näköistä ih

mistä, mutta sisimmässään katsoja voi hymähtää ja sanoa: 

Tämä on harhaa, minä tiedän, millainen hän aidoimmil,laan 

on; vaikka vain hetken, olen kuitenkin saanut nähdä hänen 
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ainutlaatuisen syvyytensä ja kauneutensa. Tai päinvastoin: 

voin katsahtaa häntä, kohauttaa olkapäitäni ja vain tode

ta: Sääli, olen pettynyt; kuvittelin, että tämä ihminen 

on jollakin tavalla erilainen, mutta ei, se oli vain mi

nun kuvitelmaani .•. Meistä itsestämme siis riippuu, säi

lyykö luottamuksemme siihen, mikä ei näy, vai hylkäämmekö 

näkyväisen vuoksi sen näkymättömän, mikä kuitenkin on hy

vin merkittävää. Jumala ei menettele näin suhteessaan mei� 

hin. Tästä kaksi esimerkkiä. 

Vapahtaja kohtasi apostoli Pietarin ylösnousemisensa 

jälkeen. Pietari oli kolmesti kieltänyt Hänet. Inhimilli

sesti ajatellen saattoi odottaa, että ensimmäistä kertaa 

tämän jälkeen kohdatessaan Pietarin Kristus olisi sanonut: 

Etkö häpeä? Kadutko? Pyydätkö anteeksi? Tahdotko tulla uu-

delleen opetuslapsekseni? Kristus ei sano näin. Hän sa-

noo: Rakastatko minua enemmän kuin muut? Rakastatko minua 

syvemmin kuin nämä toiset? Kun palautamme mieliimme toi

sen evankeliumin kohdan, jossa Kristus sanoi, että se, jo

ka sai anteeksi enemmän, myös rakastaa enemmän, niin tuo 

kysymys osoittautuu hyvin voimakkaaksi: Käsitätkö, Pieta

ri, että sinulle on annettava anteeksi enemmän kuin ke

nellekään toiselle opetuslapselle? Pystytkö vastaamaan 

suuremmalla rakkaudella suurempaan rakkauteen, suurempaan 

anteeksiantoon, Jumalan osaaottavaan laupeuteen? Ja Pie

tari vastaa: Kyllä, minä rakastan Sinua. Tänä kohtaamisen 

hetkenä hän ei ehkä enää muista sitä, mikä vasta aivan äs

ken oli tapahtunut sinä yönä, jolloin Jeesus vangittiin. 

Koko hänen elämyksensä on tässä kohtaamisessa, Kristuk

sen elävässä kohtaamisessa, mitä tässä on enää muuta pu

humista. Kaikki muu, tuo painajainen, unennäkö, kangastus 

o� ohi. Kristus kysyy uudelleen samaa. Tällä kertaa Hän 

käyttää toista kreikankielistä sanaa: rakastatko minua ku-
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ten ystävä rakastaa ystäväänsä eikä vain ylimalkaisesti 

universaalisella rakkaudella?. Ja Pietari sanoo: Kyllä, 

kyllä rakastan. Ja kolmannen kerran Kristus kysyy hänel

tä: Silloin Pietarille selviää, että kaikki, mikä on ta

pahtunut, on ilmeisesti häntä vastaan. Tosiasiat osoitta

vat, että hän on ollut petturi ja luopio. Kuinka hän siis 

voi puhua rakkaudesta? Ja niin Pietari nerokkaasti, hen

gen ja sydämen neroudella vastaa: Herra, Sinä tiedät kaik

ki, Sinä tiedät, että .minä rakastan Sinua. Näemme tässä, 

että Kristus kieltäytyy ottamasta vastaan todisteita,mut

ta katsoo ihmisen syvyyteen sanoen: Niin, hän ei menetel

lyt oikein, hän on heikko, mutta hän rakastaa minua. 

Toinen kertomus on samansävyinen. Se on Johanneksen e

vankeliumin 8. luvussa oleva kertomus naisesta, joka oli 

joutunut kiinni aviorikoksesta. Kaikki todistaa hähtävas

taan. Hänet oli tavattu itse teossa. Hänet oli tuotu Kris

tuksen eteen. Hän oli rikkonut Vanhan testamentin lain,ja 

Kristusta koetellaan, sanoisiko hän: Älkää välittäkö lais

ta, säälikää naista. Näin Kristus ei tee. Ei hän sano, et

tä laista ei tarvitse välittää. Hän asettaa ihmisille ky

symyksen: Jos tahdotte menetellä lain mukaan niin mene

telkää, mutta oletteko te itse lain arvoisia? Kuka teis

tä on synnitön, rankaiskoon syntistä naista kivittämällä 

hänet. Mutta yksi toisensa jälkeen poistuu, sillä yksi

kään ei voi sanoa itsestään, että olisi syytön.lain rik

komiseen. Ja kun Kristus kääntyy naisen puoleen, on il

meistä, ettei hän sano hänelle: Jumala on rakkaus, vaan 

antaa hänelle kaiken anteeksi. Ja hän kysyy: Missä ovat ne, 

jotka sinua syyttivät? He poistuivat kaikki. - Niin en mi

näkään sinua tuomitse. Mene, mutta älä enää tee syntiä. 

Kristus ei puhuttele naista teossa tavattuna avionrikkoja

na vaan pidätettynä ja lain vaatimaa kuolemantuomiota o-
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JOUKKOJULKAISU 

dottavana, jolle nyt on selvinnyt, että synti merkitsee 

kuolemaa. Hän puhutteli naista, joka seisoi hänen edes

sään ja kauhuissaan odotti väistämätöntä kuolemaa. Toden

näköisesti hän ajatteli: Jos minulle lahjoitettaisiin e

lämä, se tulisi olemaan uusi elämä. Tuon naisen sydämessä 

hänen syntisyytensä rinnalla on joko aina ollut tai on nyt 

syntynyt valmius uuden elämän aloittamiseen. Ja kääntyen 

hänen puoleensa Kristus sanoo: Mene, mutta älä vastedes 

tee syntiä. 

Tässäkin tapauksessa Kristus vastoin kaikkea ilmeistä, 

todennäköistä ja todistettavissa olevaa kääntyy salaisen 

ihmisen puoleen, jonka Jumala näkee mutta jota ihmiset ei

vät nähneet, sillä me tuomitsemme tekojen mukaan ja sano

jen mukaan, emmekä sydämen syvyyksien mukaan. Tämäkin on 

uskon aluetta: varmuus siitä, että se, mikä ei näy, an to-

dellisempaa kuin se, mikä näkyy. (Jatkuu) 

+ + + + + + + + + 

. VELJESVI ESTI 

Valamossa pidettiin Ortodoksisen Veljestön syyspäivät 10-11/9 1980 
luostarin perustajien syksyisenä muistopäivänä. Väkeä kokoontui noin 
50 henkeä. Lukuun sisältyvät myös pappisseminaarin ja kanttorikurs
sin oppilaat. Piispa Aleksi piti esitelmän Alaskan valistajasta, 
P. Innokenti Venjaminovista, isä Leo Merras perinteen siirtämisestä
ja Arkkipiispa Paavali eukaristisesta uudistumisesta. Tämä luento
pohjautui Venäjän kirkon teologisen aikakausjulkaisun Bogoslovskie
Trudy viimeisen numeron sisältöön.

Tämän numenon mukana on tilillepanokortti, jolla toivomme Teidän suo
rittavan tilausmaksunne tai jäsenmaksunne tältä vuodelta. 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

To imi tuskunta: Matti Sldoroff (vastaava), Aleksanteri Kasanko 

ja Tito Colliander 

Toimituksen osoite: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio 10. Puh. 971-112860 

Tilaushinta 15 mk vsk. Postisiirtotill Ku 80381-2 
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