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Rakas ystävä! 

Paljon pitäisi kirjoittaa, jotta voisin vastata-kirj�eseesi, 

mutta esitän vain kaikkein oleellisimman. Jumalan viisaus on 

niin suuri, että pahankin Herra kääntää ihmisen parhaaksi, 

Tämän ajatuksen tapaamme monilla pyhillä isillä, Ihminen voi 

pelastua uskon ja kaikkien käskyjen noudattamisen kautta, Nii

den noudattaminen muuttaa ihmisen sielunelämän, uudistaa hänet, 

tekee ihmisen "uudeksi" Jumalan kuvan mukaan - täsmällif!emmin 

sanoen meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kuvan mukaan, 

Uuden ihmisen tärkein ominaisuus on nöyryys ("Oppikaa minusta, 

sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä,,."). Ilman sitä 

vieläpä kaikkien käskyjen noudattaminenkaan ei lähennä ihmistä 

Jumalaan, vaan tekee hänet Jumalan viholliseksi, koska nöyryyden 

puuttuessa ilmaantuu ylpeys. Oletan, että juuri tähän sielun 

ominaisuuteen soveltuu evankeliumin ajatus saastaisesta hengestä, 



joka karkoitettuna kuljeksii ulkopuolella ja havaittuaan huoneen 

puhdistetuksi ja kaunistetuksi, mutta tyhjäksi, ottaa seitsemän 

muuta henkeä., pahempaa kuin itse, ja asettuu niiden kanssa sieluun 

asumaan, "Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensim

mäiset," (Luuk,11:24-26) 

Pyhittäjä Makarios Egyptiläinen selittää nöyryyden suhdetta 

muihin hyveisiin vertauksella runsaasta ateriasta, joka järjestet

tiin keisarille ja ylimyksille, Mutta kun kaikki oli valmistettu 

ilman suolaa (se on nöyryyttä), niin kiitollisuuden sijasta aterian 

järjestäjä joutuikin hallitsijan vihan kohteeksi, Niinpä ilman nöy

ryyttä ovat kaikki ihmisen hyveet turhia, Ilman sitä sieluun tulee 

ylpeys ja sen mukana seitsemän saastaista henkeä, toisin sanoen 

kaikki himot, Tarkkaamalla itseään ja taistelemalla lakkaamatta 

syntiä vastaan ihminen alkaa nähdä, miten syvästi hän on turmeltu

nut ja miten koko hänen luontonsa on ylpeyden läpitunkema, Voittaa 

kaikki luulot itsestään, kaikki turhamaisuus ja kaikki ylpeys, on 

samaa kuin voittaa koko synti, Näin osoittautuukin, että ihmisen 

lankeemukset voivat auttaa häntä saavuttamaan nöyryyden, mikäli ih

minen ei syytä lankeemuksistaan ketään eikä mitään, vaan syyttää 

itseään, mikä onkin täysin oikein, Kaikkeen on syypää itse ihminen: 

olosuhteet ja kiusaaja ainoastaan myötävaikuttavat ja houkuttelevat 

syntiin, mutta lopullinen päätös kuuluu ihmiselle, joka siitä syys

tä onkin täysin vastuussa, Tästä ovat vakuuttamassa myös omantunnon 

soimaukset synnin tekemisen jälkeen, 
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Taistellessaan itsessään asuvaa syntiä vastaan ja langetessaan 

synteihin ihminen kokemuksen kautta eikä teoreettisesti. tuntee 

oman turmeltuneisuutensa, voimattomuutensa ja vähitellen saavuttaa 

nöyryyden, Kaikkialla ja alituisesti syntien voittamana hän lopul

ta särjetyin sydämin sekä kyynelin lankeaa Herran eteen, tunnustaa 

sielunsa syvyydestä syntisyytensä ja voimattomuutensa voittaa synti 

ja alkaa rukoilla:"Jumala, jos tahdot, voit minut puhdistaa (kuten 

puhui pitaalinen), mutta minä itse en voi tehdä mitään,,, Herra, 

opeta minua täyttämään sinun tahtoasi, Herra, vie minun sieluni 

ulos vankeudesta," Siinä ihminen tuntee myös Jumalan suuren laupeu

den langennutta kohtaan, sillä vilpittömässä katumisessa Herra suo

jelee ihmistä, ottaa häneltä pois synnin ja parantaa synnin aiheut

taman haavan sielussa, Oman kokemuksensa kautta ihminen tuntee Ju

malan olemassaolon, hänen kaitselmuksensa ja tuntee, että "lähellä 

on Herra niitä, joilla on särjetty sydän" ja että hän todella on 

sielujemme parantaja, 

Tällä tavalla syntiinlankeamiset, jotka ovat pahuutta, tulevat 

mitä suurimman hyvän aikaansaajiksi, Tässä näkyy Jumalan ihmeelli

nen viisaus niinkuin kaikessa muussakin, 

Sentähden, hyvä ystävä, älä ole epätoivoinen, jos lankeat jo

honkin syntiin, vaan syytä itseäsi Jumalan edessä, tunnusta hänelle 

rikkomuksesi, älä syytä ketään, nöyrry, tunne heikkoutesi kaikessa 

ja pyydä Herralta, että hän tekisi sinusta käskyjensä noudattajan, 

Mutta tämä ei suinkaan merkitse sitä, etteikö sinun itsesi pitäisi 

kaikin voimin kilvoitella, On taisteltava voimiaan säästämättä ja 

pitää tutkia pyhien isien opettamia keinoja taistelussa, Tulee edel

täpäin tutkia olosuhteita, jotka edesauttavat voiton saavuttamisessa 
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ja niitäkin, jotka johtavat tappioon; viimeksimainittuja on kar

tettava ja ensimmäisiä on etsittävä, Tärkeintä on, että synnillis

ten ajatusten ilmaantuessa ei saa lakata sydämen pohjasta huuta

masta apuun Herraa tunnustaen oman voimattomuutensa voittaa synti, 

Vieläpä langetessasi syntiin on synnin tekemisen hetkelläkin huu

dettava Herran puoleen ja mielessään rohkeasti asetuttava Jumalan 

kasvojen eteen sanoen:"Herra, nyt näet, mitä minä parhaillaan teen, 

armahda minua, auta minua vapautumaan kiusaajan vallasta!" Itke 

Herran edessä ja niin usein kuin mahdollista käänny hänen puoleensa, 

jotta hän auttaisi sinua kaikessa, koko elämässäsi, sillä on vaikea

ta tässä maailmassa noudattaa käskyjä. Sen tähden muinaiset isät 

ajatellessaan meidän aikamme ihmisiä itkivätkin, että paljon tulee 

olemaan synteihinsä hukkuvia, 

On vielä olemassa voimallinen keino taistelussa kaikkea syn

tiä vastaan: langettuasi johonkin suureen syntiin, mene heti ja 

tunnusta rippi-isän edessä, Ellei siihen ole mahdollisuutta välit

tömästi, niin heti ensimmäisen tilaisuuden tullen, mutta missään 

tapauksessa ei saa lykätä huomiseksi tai vieläkin pitemmäksi aikaa, 

Ken usein ja välittömästi käy tunnustamassa syntinsä, se osoittaa 

vihaavansa syntiä, vihaavansa paholaisen vankeutta, Hän on valmis 

kärsimään häpeää ripittäytyessään, jotta vapautuisi ja puhdistuisi 

synnistä, Tämän vuoksi hän saa Herralta myöhemmin täydellisen voi

ton välttyen voitonkin aikana turhista luuloista ja ylpeydeltä, 

Huomaa tämä! (Kaikkialla on kiusaajan verkkoja) 

Niinpä, pane hyvä alku: taistele voimien mukaisesti, älä ma

sennu lankeemuksissa, vaan nöyrry ja huuda avuksesi Herraa, Ota 

huomioon jo edeltäpäin olosuhteet, pakene vahingollista ja vaaral

lista, Käy heti synninjunnustuksella rippi-isäsi luona, Saavuta 
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nöyryys muistaen entisiä syntejä ja lankeemuksia samoin kuin ny

kyisiäkin ja Herra on auttava sinua ja sinusta tulee Kristuksen 

harjaantunut sotilas, joka kykenee myöhemmin auttamaan muitakin, 

Älä antaudu joutilaisuuteen,,,Älä jätä vähäistä rukoussääntöäsi, 

Aseta itsellesi ehdottomaksi säännöksi vaikka kerran tUllD;issa 

kääntyä Herran ja Jumalanäidin puoleen rukoillen anteeksiantoa 

ja apua, Ja jos mahdollista ja voimia, niin useamminkin,,, 

Herra auttakoon sinua pyhittäjä Sergein ja muiden Radonezhin 

ihmeidentekijäin esirukouksien tähden, 

Suomentanut piispa Aleksi 

PYHÄN JOHANNES KRYSOSTOMOKSEN SAARNOISTA 

Maan suola 

Kun Kristus sanoo, että te olette maan suola, hän samalla painot

taa, miten tärkeästä asiasta on kyse, Teidän tulee vastata ei 

vain omasta elämästänne - hän sanoo - vaan koko maailmasta, 

Sillä en lähettänyt teitä kahteen kaupunkiin, tai kymmeneen tai 

kahteenkymmeneen, tai yhden ihmisen luo niinkuin profeetat lähe

tettiin, Minä olen lähettänyt teidät kaikkeen maahan, merten 

tuolle puolen, koko maailmaan, jota painaa niin monien vääryyksi

en taakka, Kutsumalla meitä maan suolaksi, hän haluaa sanoa, 

että ihmisen luonto on menettänyt oikean makunsa, Synti on sen 

turmellut ja siksi hän kutsuu meitä niihin hyveisiin, jotka saavat 

eniten aikaan monien pelastukseksi, Jalo, nöyrä ja armelias ihmi

nen ei pidä näitä ominaisuuksia piilossa, vaan antaa niiden virra-
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ta anteliaina virtoina kanssaihmistensä hyväksi. Ihminen, jolla 

on puhdas sydän, rauhantekijä, ja se, joka kärsii vainoa totuuden 

ja oikeuden tähden, käyttää elämäänsä yleistä hyvää varten yhtä 

hyvin kuin omaa hyväänsä varten, Kristus varoittaa meitä siitä, 

että taistelu, johQn olemme kutsutut, ei tule olemaan helppoa, ja 

että edessämme oleva tilinteko ei koske mitättömiä asioita. Te 

olette maan suola, No hyvä, paransivatko sitten ne, joille hän 

puhui, maailman pahuuden? Ei, sillä jos joku tavara on jo pilaan

tunut, ei ole mahdollista tehdä siitä jälleen tuoretta sirottele

malla sen päälle suolaa. Mutta he sirottelivat suolansa sellais

ten päälle, jotka jo olivat uudistettuja ja nöyriä totuudelle, 

niin että heissä säilyisi se terveys, jonka he olivat saaneet 

Herralta. Se voima, joka vapauttaa ihmiset synnin turmeltuneisuu

desta, on Kristuksesta peräisin ja se annettiin apostoleille toi

mintaa varten, jotteivat he palaisi takaisin aikaisempaan oloti-

laansa. 

Vihasta ja väkivallasta 

On varmasti hienompaa ja ihmeellisempää muuttaa vihollisen mieli

ja saattaa hänet ajattelemaan toisella tavalla kuin tappaa hänet.

Meidän tulee hävetä itseämme, jos toimimme toisin ja käymme vihol

listemme kimppuun susien lailla, Niin kauan kuin olemme lampaita,

meillä on voitto, mutta jos me olemme susia, silloin meidät on

lyöty. Sillä silloin paimenen apu otetaan meiltä pois. Hän ruok

kii vain l!UDPaita, ei susia, 

Pyhästä Ehtooni.sesta voimme ainoa: Her-ra on ruokkinut meitä

omalla pyhällä lihallaan, •• Millä puolustamme itseämme, jos tu

lemme susien kaltaisiksi syömällä karitsaa? Entä jos käyttäydymme

kuin raivoavat leijonat, vaikka meidät on viety kuten lampaat lai-

6 

tumelle? Tämä salaisuus vaatii me1.·tä 1 uht it i i o emaan p a a e va � 

väkivallasta, vaan kaikesta vihasta, vaikka kuinka mitättömästä, 

sillä Ehtoollinen on rauhan mysteeri, 

Lasten kaltaisuudesta 

Miksi opetuslapset ajoivat lapset pois Kristuksen luota? Hänen 

arvonsa tähden, Ja mitä hän teki? Hän otti näitä lapsia ja nosti 

heidät syliinsä ja kuulutti, että sen kaltaisten on taivasten 

valtakunta. Hän teki tämän opettaakseen seuraajilleen nöyryyttä 

ja saattaakseen häpeään heidän maallisen ylimielisyytensä, Niin 

meidänkin tulee etsiä tätä hyvettä, jos haluamme olla taivaan pe

rillisiä, sillä hengellisen viisauden korkein saavutus on olla 

yksinkertainen, mutta arvostelukykyinen, 

Pienen lapsen sielu on vapaa mielen pahuudesta: hän ei muis

ta vääryyksiä ja kääntyy niiden puoleen, jotka ovat aiheuttaneet 

niitä, aivankuin mitään ei olisi tapahtunut. Vaikka hänen äitinsä 

saattaa lyödä häntä, hän silti rakastaa häntä enemmän kuin ketään 

muuta, Hän haluaa mieluummin pitää oman äitinsä sellaisena kuin 

hän on puettuna vanhoihin risoihin vaatteisiin kuin kuningattaren, 

joka on koristautunut kaikkiin hienouksiinsa - sillä hän mittaa 

asioita rakkaudella eikä köyhyydellä tai rikkaudella tai sellai

sella, onko joku asia hänen omansa vai ei. Hän ei tavoittele enem

pää kuin tarpeellista, Kun hän on saanut itsensä täyteen maitoa, 

hän kääntyy pois äitinsä rinnoilta. Häntä eivät liikuta asiat, 

jotka häiritsevät meitä, rahan puute ja niin edelleen, Sellaiset 

ohimenevät asiat eivät merldtse hänelle mitään eikä hän myöskään 

tunne mitään iloa fyysisestä kauneudesta, Niinpä Herra sanoi, 

että sen kaltaisten on taivasten_valtakunta, jotta me tekisimme

tahdonvoimalla�n, minkä lapset tekevät luonnostaan, Hän käskee 

aina seuraajiaan olemaan vilpittömiä ja viittaa fariseuksiin, joi

den tekoja kannustaa turhamaisuus ja ylpeys, Sillä mikään ei ole 

niin helposti ylpeyteen johdattavaa kuin valta-asema ja ensimmäi
set sijat pidoissa, (Matt,62:4) 7
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