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ORTODOKSINEN TAPA ELÄÄ 

Idän ortodoksinen kirkko sai helluntaina alkunsa instituutiona, 

joka muotoutui seitsemän ekumeenisen konsiilin aikana ja kyp

syi Bysantin ja Itä-Euroopan kansakuntien suojeluksessa sekä 

tuli osaksi näiden arvostettua kulttuuria, Elävää kirkkoa 

voidaan kuitenkin parhaiten kuvailla tienä, jota pitkin kul-

kien opimme ymmärtämään hengellisiä totuuksia, Ortodoksia 

elämäntapana on Kristuksen ruumis, jonka on tehnyt eläväksi 

sen täyttyminen Pyhällä Hengellä, Tämän ruumiin jäsenille 

ensisijainen päämäärä on theosis eli jumalallistuminen, mikä 

tarkoittaa yhteyttä Jumalan kanssa, Historian ja kirkon pyhi

en traditioiden tunteminen on tärkeää, mutta tämä tietäminen 

ei ole päämäärä sinänsä, Sen sijaan ortodoksista kirkkoa voi-

daan pitää välineenä, joka johtaa uskovaisia sitä yhtä päämää

rää kohti - nimittäin ikuista yhteyttä elävän Jumalan kanssa, 

Eräs varhaisista kirkkoisistä, vuoden 100 paikkeilla elä

nyt Klemens Roomalainen, kirjoittaa: "Oletan, että ette ole 

tietämättömiä_-siitä tosiasiasta, että elävä kirkko on Kristuk-



sen ruumis ••• edelleen raamattu ja apostolit julistavat, että 

kirkko ei kuulu nykyhetkeen, vaan on ollut olemassa alusta 

saakka. Se on ollut hengellinen kuten on ollut meidän Jee

suksemmekin, mutta hän ilmaisi itsensä viimeisinä päivinään, 

jotta hän saattoi pelastaa meidät. Näin kirkkokin, joka on 

olemukseltaan hengellinen, tulee näkyväksi Kristuksen ruumii

na." (Nk. Klemens Roomalaisen toisesta kirjeestä korinttolai

sille) 

Minä kasvoin tajuamaan ortodoksian älyllisenä oppina, 

joka on yhteydessä 2000 vuoden ajan poliitti'siin tapahtumiin. 

Pidin sitä niin metafyysisenä, että vain erikoiskoulutuksen 

saaneet teologit kykenevät selvittämään sen mysteerejä. Uk

rainalaisena olin tietoinen kirkon osuudesta kansallisen iden

titeetin, kielen ja kulttuurin säilyttämisessä. Sain mainetta 

ylioppilasjohtajana, näkyvänä Ukraina-aktivistina ja tarmok

kaana liikemiehenä. 

Kerran eräs läheinen ystäväni pyysi minua mukaansa orto

doksiseen viikonloppuretreatiin. Tällainen ei varsinaisesti 

sopinut kuvaan, jonka olin itsestäni antanut, mutta koska 

olen ns. avoin persoona, päätin osallistua, jotta pysyisin 

kärryillä yhteisömme asioissa. Siellä tapahtui jotain, joka 

muutti täysin käsitykseni uskonnosta. En yhtäkkiä enää tun

tenutkaan oloani kiusaantuneeksi kun joku puhui persoonalli

sella tavalla Jumalasta tai rukouksesta. Itse asiassa yllä

tyin itsekin siitä, miten aloin hyväksyä asiat positiivisella 

tavalla. Kun sunnuntaina vietimme pyhää liturgiaa, aloin en

simmäistä kertaa koko elämäni aikana todella uskoa Jeesuksen 

Kristuksen persoonaan. Ennenkuin retreat oli lopussa, olin 

päättänyt omistaa lopun elämääni palvellakseni Jeesusta Kris

tusta Herranani, Tästä päätöksestä tuli elämäni käännekohta. 

Ajan mittaan opin pari hyvin käytännöllistä seikkaa. En

siksi opin rukålemaan kaikkien tarpeitteni puolesta, myös nii

den asioitten, jotka eivät näyttäneet olevan ns. Jumalalle 
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kuuluvia as±oita. Toiseksi aloin keskustella ongelmistani 

muitten kanssa, koska vain paljastamalla heikkoutemme ja 

myöntämällä ongelmamme toiset kykenevät rohkaisemaan meitä 

tai rukoilemaan puolestamme. On tosiasia, että Kristus ha-

luaa auttaa meitä kantamaan taakkaamme. Hän kutsuu meitä: 

"Tulkaa minun tyköni kaikki työtätekevät ja raskautetut, niin 

minä annan teille levon." (Matt.11:28) 

Nykyisin toimin liittohallituksen virkailijana. Joudun 

jatkuvasti tekemisiin kansallisten ongelmiemme taloudellisten, 

teknisten ja ohjlemallisten ratkaisujen kanssa. Maailmalla 

on oma viisautensa ja järkevyytensä. Raamattu kertoo meille, 

että olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. Toisin sanoen, 

vaikka elämmekin maallistuneessa yhteiskunnassa, meidän kris

tittyinä on päätöksiä tehtäissä tukeuduttava hengellisiin to-

tuuksiin. Ortodoksinen kirkko opettaa meitä, miten elää Hen-

gessä ja kutsuu meitä jatkuvasti uudistamaan uskomme evankeli

umiin katumuksen, rukouksen, paaston ja eläväksitekevän Euka-

ristian sakramentin kautta. Nämä ovat kristillisen elämän pe-

ruselementit. Ilman niitä kirkko ei kykene vastustamaan maal-

!istumisen ja materialismin voimia, jotka johtavat apatiaan,

itsesääliin, kyynisyyteen ja lopulta tuhoon. Jeesus varoittaa

meitä, ettemme saa antaa maallisten arvojen pettää itseämme:

"Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja 

ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varasta

vat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei 

koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään

eivätkä varasta. Sillä missä on sinun aarteesi, siellä on

myös sinun sydämesi." (Matt,6:19-21)

Käsitykseni omasta kirkostani muuttuivat jokseenkin pe

rusteellisesti. En enää keskittynyt hallinnollisiin ja poliit

tisiin kysymyksiin, jotka aikaisemmin olivat ensisijaisena huo-

lenani, Pinnallisen tason ylitse päästyäni koin todella kuulu-

vani Kristuksen elävään ruumiiseen, Pyhät kirjoitukset, var-
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haisten isien kirjoitukset, ekumeeniset konsiilit, ikonografia, 

Pyhän Hengen lahjat - nämä näyttivät olevan metafyysisiä ja 

salaisia käsitteitä, jotka tekivät ortodoksian vaikeasti ym

märrettäväksi. Nyt ne ovat tulleet hyvin persoonallisiksi 

välineiksi, jotka johdattavat minut ymmärtämään paremmin Juma

laa. Ne ovat polkuna kohti theosista, yhtymistä Häneen. Kun 

joudumme olemaan tekemisissä monimutkaisten ja vaihtelevien 

asioitten kanssa, on vaarana, �ttä hellitämme jatkuvassa tais

telussa olla kuuliaisia Hengelle ja hallita maallisia halujamme, 

Kuitenkin Kristus sanoo meille, että kun kerran olemme hyväk

syneet tämän totuuden henkilökohtaisesti, myös materiaalisista 

tarpeistamme huolehditaan, "Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa 

�a Hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki tämä teille annetaan." 

(Matt.6:JJ) 

Edelleen olen tullut huomaamaan, että ukrainalainen pe

rinne on juurtunut kirkon hengellisyyteen ja ilman hengellistä 

yhteyttä traditioista tulee onttoja muotoja. Maallistuneessa 

mielessä nämä traditiot ovat mielenkiintoisia ja monet y:rittä

vät pitää niitä yllä niiden historiallisten ja kulttuuriarvojen 

tähden, Kuitenkin niille, jotka ovat uudistuneet Hengessä, nä

mä samat rituaalit tulevat eläviksi ja lisäävät kokonaan uuden 

ulottuvuuden hartaudenharjoitukseen. Mitä tarkoitusta palvelee 

ulkonaisesti ottaen esim, ihmisten kokoontuminen muistoaterial

le hautausmaalle, minne perheen edesmenneet rakkaat on haudattu? 

Helluntaina nimittäin länsi-ukrainalaisen tradition mukaan ko

koonnutaan liturgian jälkeen hautausmaalle. Haudoille on tuo

tu pöytiä, joilla on kirjailtu liina ja sen päällä hedelmiä ja 

leipiä. Perheitten seistessä hautojen vieressä, pappi kulkee 

ristien välissä siunaten jokaisen pyhitetyllä vedellä. Usko

vat murtavat leivän ja jakavat hedelmät ystävien ja naapureiden 

kesken pyytäen heidän esirukouksiaan edesmenneitten puolesta, 

Tällaisia rituaaleja kuten tämä "Zeleni Sviata" ei voida säilyt

tää vuosi vuoden jälkeen vain kulttuurin säilyttämisen vuoksi. 
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Kun traditiot erotetaan niiden hengellisestä lähteestä, niis

tä tulee persoonattomia ja ajan mittaan ne joko kuolevat pois 

tai muuttuvat steriiliksi museokulttuuriksi. Jotta kulttuuri 

jäisi henkiin, sen täytyy olla elävä. Jotta se olisi elävä, 

täytyy ihmisten uskoa ja osallistua siihen hengellisesti. 

Historian kannalta voidaan Amerikkaan muuttaneiden ukrai

nalaisten uudisraivaajien ja ensimmäisen vuosisadan kristitty

jen välillä nähdä monia yhtäläisyyksiä, Kun uudisraivaajat 

tulivat, he olivat aineellisesti köyhiä, mutta useimmat saivat 

voimansa ja rikkautensa uskosta, joka oli heidän elämänsä pe

rusta, Ja nyt me - kolme,neljä ja jotkut viisi sukupolvea hei

dän jälkeensä - olemme antaneet koin ja ruosteen turmella aar

teemme ja kul�ttaa perintömme, Tragedia on siinä, että sillä 

aikaa kun me olemme panneet kaiken energiamme monimutkaisten 

ja vähemmän tärkeitten asioitten käsittelyyn, todellinen vihol

linen on tehnyt suunnattomia hyökkäy.ksiä yhdyskuntaamme vastaan, 

Eivät vain lahkot ole täyttyneet meidän yhteisömme jäsenistä, 

vaan myös jotkut ovat muokanneet vanhasta kansanuskomusten pe

rinteestämme okkultistisia menoja. 

Suurten muutosten aika on tullut, Kahdeksan vuoden päästä 

vietämme kristinuskon Ukrainaan tulon 1000-vuotisjuhlaa, Nyt 

ei ole aika juuttua ratkaisemattomiin akateemisiin keskustelui-

hin yhteisömme historiasta, Sen sijaan meidän tulisi keskit-

tyä evankeliumin merkitykseen ukrainalaisille, missä he sitten 

elävätkin. Jos käytämme tätä tilaisuutta palvellaksemme to

della Jumalaa ja ylistääksemme Pyhää Kolminaisuutta, me tulemme 

välttämään sen onnettomuuden, joka muussa tapauksessa meitä 

uhkaa, 

Lopuksi haluaisin jakaa kanssanne seuraavan rukouksen ka

tekumenien puolesta, jonka pappi lausuu pyhässä liturgiassa: 

"Herra, meidän Jumalamme, joka asut korkeuksissa ja katsot nöy

rien puoleen, joka olet lähettänyt ihmissukua pelastamaan aino

kaisen Poikasi, Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
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katso palvelijaisi, opetettavien, puoleen, jotka ovat kumar

tuneet Sinun edessäsi, ja tee heidät otollisiksi saamaan oi

keaan aikaan uuden syntymisen peso, syntien anteeksi saaminen 

ja katoamattomuuden va.i.te. Yhdistä heidät pyhään, yhteiseen 

ja apostoliseen seurakuntaasi ja lue heidät Sinun valittuun 

laumaasi, että hekin meidän kanssamme edeskantaisivat kunniaa 

Sinun kunnioitetulle ja jalolle nimellesi, Isä, Poika ja Pyhä 

Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen." 

(Theosis, Newsletter f'or Orthodox Spiritual Renewal, April 1981) 

Oheinen artikkeli kuvailee ukrainalaisen uskonveljemme kokemuk

sia siirtolaisuudessa. Hänen uskon todistuksensa on väkevä. 

Hänen kokemuksensa soveltuvat hyvin myös nyky-Suomeen. Meillä 

vaikuttaa ukrainalaisen perinteen sijaan karjalainen ja venä-

läinen perinne. Perinne ilman henkeä on vain kuori. Siitä 

muodostuu helposti kulttuuria, jota vaalitaan kulttuurin it

sensä vuoksi. Onko meillä varaa vaalia vain kirkollista kehys

kulttuuria? (Toim.) 

Rovasti S.K,Pastukhiv 

RUKOUKSEN SALAISUUDET 

Kauniissa vertauksessaan publikaanista ja f'ariseuksesta Kristus 

osoitti meille kaksi tapaa rukoilla, Vanhurskas f'ariseus ru

koili arvokkaasti ja ylpeästi painottaen oikeamielisyyttään 

ja siveyttään, Siten rukoilevat useimmat meistä, sillä jokai

sella on pyrkimys muovata omaa tietoisuuttaan ja sitten rukoil-

la tähän suuntaan päin, Publikaani keskittyi omaan arvottomuu-

teensa joko henkilökohtaisista syistä tai asemastaan johtuen 

eikä löytänyt mitään tärkeämpää sanottavaa Herran edessä kuin: 
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"Jumala, ole minulle syntiselle armollinen," Kristus selitti 

tässä rukouksen koko salaisuuden sanoen, että "publikaani meni 

pois vanhurskaampana," 

Ensimmäinen ja perustavaa laatua oleva rukouksen salai

suus on siinä tosiseikassa, että oikea rukous ei tule mielestä 

eikä vanhurskaudesta, vaan se tulee sydämestä, joka on jonkin 

tarpeessa, Herra ei vastaa meidän äänemme rukoukseen, muistat

han:"Te sanotte Herra, Herra, mutta teidän sydämenne on kaukana 

hänestä," Jumala ei edes kuuntele ääntämme, hän kuulee vain 

sydämen äänen: Sydän puhumassa - tämä on rukousta Herran edessä, 

Usein rukousta pidetään pelkästään keskusteluna Jumalan 

kanssa, Tämä on kovin yksinkertaistettu ja perusteiltaan väärä 

näkemys, Ihmi�ellä on synnynnäinen tarve ylistää ja kunnioittaa 

Jumalaa ja hänen pitäisi tehdä tätä aina ja joka paikassa, jat

kuvasti: kääntyä Jumalan puoleen kaikkien ongelmiensa kanssa, 

Oikea rukous on tarpeessa olevan sydämen puhetta. Herran ruko

us on tästä klassinen, korkein esimerkki:"Isä meidän, joka olet 

taivaissa, pyhitetty olkoon,,,Anna meille tänä päivänä leipämme ••• 

ja anna anteeksi,.,kuten menkin annamme anteeksi,,, äläkä johda

ta meitä,,,vaan päästä meidät,,." Jos me tarkastelemme näitä 

sanoja ikävystyttävän, harmaan, toivottoman jokapäiväisen elämän 

valossa, havaitsemme, että tämä on yksinkertaisesti tarpeessa 

olevan sydämen huutoa, Samoin on myös seuraava miltei epätoi-
voinen:"Jumala, ole minulle syntiselle armollinen, Älä jätä 

minua Herra, Jumalani, älä hylkää minua, riennä auttamaan mi

nua, Herra, minun Vapahtajani," 

Me nimitämme usein vahvoja esimerkiksi kelpaavia rukoili

joita palaviksi. Tunnetuilla pyhillä on ollut sellaisten ru

kousten lahja:"Isä Zalizo,,,puhkesi kyyneliin - Oi pelasta mei

dät, pelasta meidät, Jumalan Äiti, muuten luostari tuhoutuu!" 

(vanhasta ukrainalaisesta kertomuksesta 17OO-luvulta) Aina ja 

kaikkialla tämä tällainen on tarpeessa olevan sydämen huutoa, 
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Toinen rukouksen salaisuus on tietoisuus Jumalan, Luojan 

ja Kaikkivaltiaan, sekä meidän syntisten, heikkojen, turmeltu

neiden, sekavien ja pohjimmiltaan tietämättömien ihmisten väli

sestä etäisyydestä, Tämän tajuaminen pyyhkii pois kaikki turha

maisuuden, itsevarmuuden ja ylimielisyyden jäljet, Kristuksen 

käsky tulee selväksi:"Kun teette hyvin, sanokaa vain: Minä olen 

arvoton palvelija, sillä olen tehnyt vain sen, mikä minun piti," 

Mutta entä ne synnit. jotka lähtevät meidän käsistämme jokai

sessa sopivassa tilaisuudessa ja tulevat tekojemme tunnusmerkeik

si? Jumala, ole minulle syntiselle armollinen! 

Kolmas rukouksen salaisuus on Jumalan armon todellinen tar

vitseminen, Armo tulee palkkiona katumuksen jälkeen, Hyvä, 

iloinen uutinen, Kristuksen evankeliumi, alkoi kutsulla:"Kään

tykää pois synneistänne, sillä taivasten valtakunta on lähellä!" 

Kun tajuamme meidän maailmamme ja Jumalan välisen etäisyyden, 

meidän inhimillisen valtakuntamme ja Jumalan taivaallisen valta

kunnan välisen eron, selviää meille väistämättä, että ilman 

Jumalan erityistä hyväntahtoisuutta ja suoraa apua, me emme voi 

nähdä tulevaisuutta taivallisessa valtakunnassa, Se on vain 

pyhien elämänpiiriä, ja me emme voi itsestämme saavuttaa pyhyyt

tä millään hyvillä teoilla tai omilla ohjelmillamme, Mikään 

muu kuin katumus ei tuo meille syntien anteeksiantoa, puhdistau

tumista siitä saastaisuudesta, mikä on takertunut sydämeen kuin 

liimaten, Siksi tarpeessa olevan sydämen luontainen perus-

rukous "Herra armahda" tai "Jumala, ole minulle syntiselle 

armollinen" on todellinen uskon rukous, ristin ryövärin ru

kous:"Muista minua, älä unohda minua, Herra, sinun valtakun

nassasi," 

Tässä vertauksessa Kristus on osoittanut täydellisesti 

eron Jumalan tien ja ihmisen tien välillä, Ihmiskunta mit-

taa �ariseuksen arvoilla: oikeamielisyydellä, itsevarmuudella, 

inhimillisellä logiikalla ja hyvällä tarkoituksella, jotka 

kaikki saavat alkunsa - näin voi sanoa - lain ja järjestyksen 

jatkuu takasivulla 
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Pyhä isämme Johannes Krysostomos 

YKSI YHTEINEN IHANNE 

Erehdyt suuresti, jos luulet, että toista vaaditaan maallikol

ta ja toista munkilta. Ero heidän välillään on vain siinä, 

että toinen menee avioliittoon ja toinen ei mene, Kaikessa 

muussa suhteessa he ovat samalla tavalla vastuunalaisia, 

Niinpä se maallikko tai se munkki, joka syyttä vihastuu 

veljeensä loukkaa yhtäläisesti Jumalaa, ja se. joka katsoo 

naista himoiten häntä, tulee saamaan rangaistuksensa, olipa 

hän maallikko tai munkki, (Matt,5:22-28) Ja jos tähän voisi 

jotain omasta harkinnasta lisätä, niin maallikolle on tämä 

himo vielä vähemmän anteeksiannettava, sillä ei ole läheskään 

samantekevää, antaako sellainen, jolla on vaimo ja joka saa 

hänestä lohdutuksens�, naisen kauneuden vietellä itseään,vai

ko sellainen joutuu tämän synnin pauloihin, jolla ei ole sen 

kaltaista apua himoaan vastaan, 

Niinpä vannovakin saa tuomionsa, olipa hän toinen tai 

toinen, sillä antaessaan tätä koskevan käskynsä ja lakinsa 

Herra ei tehnyt mitään eroa eikä sanonut: Jos vannova on munk

ki,,, vaan yksinkertaisesti Hän sanoi yleensä kaikille:� 

minä sanon teille: Älkää ensinkään vannoko, (Matt,5:34) 

Sanoessaan: Voi teitä, jotka nyt nauratte ••• (Luuk.6:25) 

Hän ei sanonut: Voi munkkeja ••• vaan Hän antoi tämän kaikille 

säännöksi, Samoin on Hänen kaikkien muiden suurten käskyjen-

sä laita. Kun Herra sanoo, että autuaita ovat hengessään köy

hät, murheelliset, sävyisät, vanhurskautta isoavat ja janoa

vat, laupiaat, sydämeltään puhtaat, rauhantekijät, vanhurskau

den tähden vainotut, Hänen tähtensä solvatut (Matt,5:J-10), 

niin Hän ei nimeä maallikkoa eikä munkkia, sillä sellainen 

on ihmisen mielen mukaista. 

Jumalan sana ei tunne tällaista eroavaisuutta, vaan sen 

mukaan olisi toivottavaa, että kaikki - nekin, joilla on vai

mo - viettäisivät munkkien elämää, Tarkkaa, mitä Paavali sa

noo (ja Paavalista puhuessani kuuntele niinkuin puhuisin Kris

tuksesta), joka kääntyy lähetyskirjeessään sellaisten ihmisten 
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puoleen, joilla on vaimot ja jotka kasvattavat lapsiaan, Paa

vali vaatii heiltä kaikkea sitä elämän ankaruutta, mikä on 

ominaista munkeille, Niinpä torjuen kaiken ylellisyyden niin 

vaatetuksessa kuin ruuassakin hän kirjoittaa seuraavin sanoin: 

.,,että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään 

kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, 

ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla (1Tim,2:9), Ja 

vielä: Hekumoitseva on jo eläessään kuollut (1Tim,5:6) sekä 

kun meillä on elatus ja vaatteet niin tyytykäämme niihin (1Tim, 

6: 8). 

Mitä tämän lisäksi voisi vielä munkkilaisuudessakaan elä

vältä vaatia? 

Kielen hillitsemisestä hän taas antaa niin ankaria sään

töjä, että munkkienkin on ne vaikea täyttää, sillä hän ei tor

ju yksin häpeällisiä ja turhia puheita, vaan myös leikilliset, 

Hän ei karkoita uskovaisten suusta ainoastaan raivoa, vihaa ja 

loukkausta, vaan myös kovaäänisen puheen, sanoen: Kaikki kat

keruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus
1 

kaikki pahuus 

olkoon kaukana teistä, (Ef,4:31) 

Vai tuntuuko tämäkin vähäiseltä? 

Vielä enemmän siis kuulet tarkatessasi hänen käskyään 

vihan hillitsemisestä: Älkää antako auringon laskea vihanne 

yli (Ef.4:26). Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa 

pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisellenne 

ja kaikille (1,Tess,5:15), sekä: Älä anna pahan itseäsi voit

taa, vaan voita sinä paha hyvällä (Room,12:21), 

Entä minkä käskyn kuulet hänen antavan rakkaudesta, pe

rushyveestä? 

Asetettuaan sen kaiken yläpuolelle ja kerrottuaan sen 

vaikutuksesta, hän selittää vaativansa maallikoilta sitä samaa 

rakkautta, mitä Kristus opetuslapsiltaan, Kuten Vapahtaja oli 

sanonut, rakkauden korkein muoto ilmenee siinä, että joku pa

nee henkensä ystävänsä edestä (Joh,15:13), Paavali ilmaisee 
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saman ajatuksen sanoen, ettei rakkaus etsi omaansa (1Kor,13:5), 

Tätä rakkautta hän kehottaa tavoittelemaan, 

Tämä käsky jo yksin riittäisi todistamaan, että maalli

koilta vaaditaan samaa, mitä munkeiltakin, koskapa rakkaus on 

monien hyveiden yhdysside ja juuri, mutta Paavali esittää sen 

vielä yksityiskohtaisestikin 1Kor, 13, luvussa, 

Mitä tällaisen hurskauselämän lisäksi voisi vielä vaatia? 

On ilmeistä, että käskiessään meidän kohota yläpuolelle vihan, 

kiivauden, riidan, vatsanpalvelun, ylellisyyden, kunnianhimon 

ja muun elämän hekuman ja olemaan vieraita tälle maailmalle 

sekä kehottaessaan meitä kuolettamaan maalliset jäsenemme (Kol, 

3:5), Paavali vaatii meiltä yhtä ankaraa elämää kuin Kristus 

ope,tuslapsil taan, Hän haluaa, että me olisimme samalla tavalla 

kuolleet synnille kuin ovat kuolleet ja haudatut, Siksi hän 

sanookin: Joka on kuollut, se on varthurskautunut pois synnistä 

(Room,6:7), Toisin paikoin taas hän kehottaa meitä seuraamaan 

Kristusta eikä vain hänen opetuslapsiaan, Niinpä vakuuttaes

saan meille rakkauden, anteeksiantavaisuuden ja sävyisyyden 

välttämättömyyttä, hän tuo itse Kristuksen esikuvaksi, 

Jos siis Paavali kehottaa kaikkia eikä yksin munkkeja seu

raamaan, ei vain opetuslapsia, vaan itse Kristusta ja määrää 

niille, jotka eivät seuraa, mitä suurimman rangaistuksen, niin 

miksi pidät munkkien elämärtkilvoitusta korkeampana? Kaikkien 

ihmisten tulee kohota samaa korkeutta kohti, Koko maailmalle 

turmioksi on ollut se luulomme, että yksin munkkilaisuudessa 

elävälle on tarpeen suuri elämän ankaruus, mutta toiset voivat 

elää huolettomina, Ei niin, sillä meiltä kaikilta vaaditaan, 

kuten Paavali sanoo, samanlaista kilvoituselämää, 

Tästä haluaisin saada teidät vakuutetuiksi - tahi parem

minkin niin haluaisi Hän, joka tulee tuomitsemaan meitä, 

(Uskovaisell:e isälle, 3,puhe, 14,luku) 
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keskinkertaisesta opista. Publikaanin mitta taas on Juma

lalta ja siitä tulemme tietoisiksi katumuksessa tarpeessa ole

van sydämen rukouksen kautta. Herra kuulee aina sellaisen 

rukouksen, vaikka se olisi kaikkein hiljaisin kuiskaus. Hän 

kuulee ja vastaa. Hän varustaa pyhyydellä ja kaikella, mikä 

on tarpeen. Hän kuulee ja nostaa Jumalan lapseksi, jolle 

Kristus on valmistanut taivaallisen valtakunnan. Amen. 

VELJESVIESTI 

Yhteensattumien vuoksi ei tänä vuonna pidetä perinteisiä 

OV:n syyspäiviä Valamossa pyhäin Sergein ja Hermanin syksyi

senä muistopäivänä 11.9. Juuri tuohon aikaan, 11.-13.9.1981 

järjestetään Valamossa valtakunnalliset Vammaisten Vuoden Päi

vät, joihin kaikista kirkkokuntamme seurakunnista toivotaan 

osanottoa. Sen lisäksi sunnuntaina lJ.9. illalla on Kuopiossa 

Ekumeeninen uskontunnustusjuhla, jonka järjestävät arkkipiispa 

Paavali ja piispa Malmivaara yhdessä ja jossa luennoitsijoina 

ovat Kalabrian metropoliitta Emilianoa ja professori Kauko 

Pirinen. Veljestön jäsenten toivotaan mahdollisimman runsas

lukuisesti osallistuvan näihin valtakunnallisiin tapahtumiin. 

Talvipäivät tullaan pitämään tammikuun 1982 lopussa Jyväsky

lässä. Näiden päivien ohjelmasta tullaan tiedottamaan aika

naan yksityiskohtaisemmin. 
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