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THEOSIS - JOKAISEN KRISTITYN 

"Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman 

poikia." (Ps. 82:6) 

".,.että he kaikki olisivat yhtä niinkuin sinä Isä, olet 

minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat ••• " 

(Joh. 1 7:2 1 ) 

"Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat 

lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallises

ta luonnosta osallisiksi ••• " (2Piet. 1 :4) 

Onko näissä raamatunkohdissa kyse jostain epämääräisestä hengellises

tä yhteydestä Jumalaan kaukaisessa ruumiittomien olentojen taivaassa, 

niinkuin kristityt tavallisesti ajattelevat, jos yleensä ajattelevat 

niitä ollenkaan? Vai tarkoittivatko Vapahtaja ja raamatun kirjoitta

jat todella sitä, mitä he sanoivat? 

Lännen kirkon käsitys 

Lännen kirkot näyttävät syventyneen pohtimaan Jumalan ja langenneen 

ihmisen välistä eroa sen sijaan, että mietiskelisivät, mitä nämä häm

mästyttävät lausumat ja ylevät lupaukset merkitsevät. Anselm Canter-



burylaisen vaikutuksesta ironisen lunastusta on käsitelty eristykses

sä kokonaisuudesta. Tästä johtuen lunastusajatus voidaan rajoittaa 

kolmeen pääkohtaan: 1. Alkuperäinen synti 2. Sen korjaaminen ristillä 

3. Mitä tämä merkitsee yksityiselle ihmiselle. Tästä yksinkertaiste

tusta näkökulmasta näyttää ajatus "Jumalan tulemisesta ihmiseksi, jot

ta ihminen voisi tulla Jumalaksi" vieraalta ja ehkä pelottavaltakin. 

Niinpä on toisinaan päädytty jopa siihen, että theosis-käsite on 

saatanallista oppia. Se on väärin yhdistetty raamatunkohtaan, jossa 

käärme sanoi Eevalle paratiisissa:",,.Jumala tietää, että niin pian 

kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee 

Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte hyvän ja pahan." (Gen.3:5 raa

matunkäännöskomitean uuden ehdotuksen mukaisesti. Entinen käännös 

"te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" on osittain 

virheellinen. Toim,huom,) Sielunvihollinen ei kuitenkaan voi keksiä 

tai luoda mitään uutta, Se voi vain matkia ja vääristellä jo olemas-

saolevaa. Pettäessään Eevan se todellisuudessa turmeli ja väärin-

käytti totuutta, sillä tuleminen Jumalan kaltaiseksi oli ihmisen to

�ellinen päämäärä ja tarkoitus. Tämä ajatus ei ollut Eevalle uusi 

eikä outo. Sekä Eeva että käärme tiesivät sen, Mutta Jumalan suun-

nitelma ihmisiä varten oli, että he kypsyisivät kuuliaisuuden kautta 

täydellisyyden tilaan. Tässä tilanteessa käärme ehdotti oikotietä. 

Sen jälkeen kun näennäinen päämäärä oli sama, Eeva tarttui innokkaas

ti ehdotettuun vaihdokseen välttääkseen pitkän ja ikävän kypsymispro

sessin sekä saavuttaakseen "pikaisen täydellisyyden", jollaisen käär

me väitti tarjoavansa. 

Mutta pääasia on se, että käärme turmeli Jumalan ihmiskunnalle 

tarkoittaman aidon päämäärän johdattamalla ihmisen harhaan ja kapi-

naan. Ja näin on aina - mikään ei ole pahaa itsessään, luontaises-

ti. Jumala teki kaiken hyväksi. Se, mikä aiheuttaa pahaa, on vain 

väärinkäytettyä hyvää. 
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Idän kirkon käsitys 

Idän kirkko ei ole koskaan pysähtynyt lunastuksen yksipuoliseen tul-

kintaan. Kristityn elämän päämäärä, jokaiselle kastetulle kristityl-

le annettu perintö, on tulla Jumalan lapseksi sanan täydessä merki

tyksessä, 

Tämä merkitsee varhaisten isien käsityksissä pysymistä, Heidän 

mukaansa Kristukse·n kärsimystä ei voida erottaa ylösnousemuksesta 

eikä Isän oikealla puolella istuvaa kunniassaan olevaa Kristusta 

voi erottaa täällä elävistä kristityistä. Niin keskeistä kuin lunas-

tus onkin Jumalan Pojan lihaksitulemisen yhteydessä, se on kuitenkin 

vain Pyhän Kolminaisuuden valtavuuden yksi ulottuvuus niitä luotuja 

kohtaan, jotka on luotu olemattomuudesta olemiseen ja kutsuttu yhtey

teen Jumalan kanssa.niin, että"Jumala tulee kaikeksi kaikille." 

Niinpä tämä pyhän Ireneoksen lausuma: "Jumala tuli ihmiseksi, 

jotta ironinen voisi tulla Jumalaksi", on ortodoksisuuden keskeinen 

julistus, Tämä alkaa täällä tässä elämässä luotujen olemuksen muut

tumisella ja lopullinen päämäärä suunnataan tulevan ajan elämän täy

teyttä kohti, Yhä täydellisempi ja täyde�lisempi yhtyminen Jumalaan 

huipentuu kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen tilaan, jossa "vanhurs

kaat loistavat niinkuin aurinko." (Matt.13:43) Heistä tulee armosta 

Jumalan kaltaisia luonnoltaan. Tämän siunatun toivon nimi on theosis, 

Se voidaan määritellä Jumalaksi tulemisen prosessiksi, jokaisen kris

tityn normaaliksi päämääräksi. 

Ihminen: Jumalan kuva .ia kaltaisuus 

Perustavaa theosiksien käsittämiselle on se tosiseikka, että ihminen 

on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaisuudeksi. 

vät ole sama asia isien käsityksen mukaan. 

Kuva ja kaltaisuus ei

Kuva on pysyvän, perityn 

laadun merkki. Luukas sanoo Apostolien teoissa 17:28-29:"Me olemme 

Jumalan sukua." Jumalan ja ihmisen välillä on kosketus piste. Kos

ka olemme Jumalan kuva, me voimme tuntea hänet eikä kuilu meidän 

välillämme ole ylitsepääsemätön. 
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Jumalan kaltaisuus on toisenlaista, Se on päämäärä, jota ta

voittelemme ja jonka me omistamme vain mahdollisuutena. Syntiinlan

keemuksessa Jumalan kuva hämärtyi, mutta jäi kuitenkin jäljelle, 

Mahdollisuus Jumalan kaltaisuuteen taas hävisi. Kasteessa nämä omi

naisuudet korjataan ja olemme samassa tilanteessa kuin Adam ja Eeva 

ennen syntiinlankeemusta Aivan kuten he emme mekään ole täydelli-

sisä, mutta meillä on mahdollisuus siihen, Pyhä Ireneos sanoi Ada-

mista:"Hän oli 'lapsi', jonka ymmärrys ei ollut vielä tullut täydelli

seksi. Oli välttämätöntä, että hänen piti kasvaa ja tulla täydelli

syyteensä." Kun Adam luotiin, Jumala lähetti hänet oikealle. polul

le, mutta hänellä oli edessään vielä pitkä tie kuljettavana ennenkuin 

hän saapuisi päämäärään. Yrittäessään kulkea oikotietä Adam jätti 

etsimisen sikseen, Kristityt aloittavat samasta kohdasta kuin Adam 

ja heillä on sama päämäärä, Tätä päämäärää, theosista, Herra rukoi-

li meidän edestämme sanoen:"Kuten sinä Isä olet minussa ja minä si

nussa, että� meissä olisivat," (Joh.17:21) Tämä on valtavan 

suuri asia, Sitä mitä Pyhän Kolminaisuuden jäsenet ovat toisilleen, 

sitä olemme� heille! Ihmisen ja Jumalan välinen liitto, jossa 

Jumala asuu meissä ja me hänessä, on pysyvä teema Uudessa testamen

tissa, Niinkuin Kolminaisuuden kolme persoonaa 'asuvat' toisissaan 

lakkaamattomassa rakkauden liikkeessä, niin ihminenkin, Kolminaisuu

den kuvaksi tehtynä, on kutsuttu 'asumaan' Kolmiyhteisessä Jumalassa, 

Jeesus rukoili, että me jakaisimme Kolminaisuuden elämän, että mei

dät otettaisiin Jumaluuden elämään mukaan, 

Jeesus lähestyi ihmistä hänen lopullisen päämääränsä kannalta 

niinkuin hän lähestyi kaikkea luotua, Tästä näkökulmasta katsottu

na Jumalan toiminta ihmisen kanssa ja erityisesti inkarnaatio tähtää 

theosikseen - ihmisen täydelliseen vastaanottamiseen Jumalan perhee-

seen. Meidän langenneesta tilastamme käsin tämä päämäärä on pelastus, 

lunastus, Viimeksimainittu eli "maa.llinen" näkökulma on ihmiselle 
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luonnollinen, mutta Jumalan lapsina jumalallinen näkökulma ei saa 

kuitenkaan kadota näkyvistämme, Eräs lännen ja idän kristillisyyden 

eroavaisuus on juuri siinä, katsotaanko asioita Herran näkökulmasta 

vai maanpäällisestä näkökulmasta, 

Tämä prosessi tulee täydelliseksi vasta viimeisenä päivänä, 

mutta sen vaikutuksia voidaan nähdä niissä mittavissa sieluissa, 

jotka ovat eläneet Jumalaa lähellä elämänsä aikana, Meidän aikakau

temme suurin esimerkki tästä on Serafim Sarovilaisen kirkastuminen 

1800-luvulla ja englantilaisen mystikon Evelyn Underhillin 1900-lu

vulla, 

Ei vain ihminen, vaan koko luomakunta, uudistetaan kerran. Tai

vas ja maa uudistetaan nekin - eikä kyseessä ole silloin ruumiitto

mien henkien eteerinen "taivas", vaan tämä luomakunta korjattuna uu

delleen sellaiseen tilaan, jollaiseksi Jumala sen tarkoitti alussa 

ennenkuin synnin aikaansaama tuho sen hävitti, Meille on sanottu, 

että koko luomakunta huokaa synnin taakan alla ja odottaa kosmista 

lunastusta. 

Kaksi eroavuutta 

Ensinnäkin korostakaamme, ettei theosiksella - lunastetun ihmisen 

yhtymisellä Jumalan kanssa - ole mitään yhteyttä itämaisten uskonto

jen panteismiin tai kreikkalaisen filosofian eräisiin muotoihin. 

Näiden mukaanhan sielu, henki tai mikä tahansa pitää myös lopullise

na päämääränään eräänlaista yhtymistä jumaluuteen. Tässä on kuiten-

kin tärkeä ja perustavaa laatua oleva ero. Itämaisessä panteismissa, 

kuten joissakin kreikkalaisen filosofian muodoissakin, sielu sulau

tuessaan jumaluuteen kadottaa identiteettinsä, Hänelle käy samoin 

kuin mereen putoavalle vesipisaralla, joka sulautuu massaan ja lak

kaa olemasta täysin, 

Näin ei tapahdu, kun ihminen saavuttaa päämääränsä theosiksessa. 

Hänen persoonallisuutensa ei häviä, Kuten Kolminaisuuden jäsenet 
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säilyttävät eri persoonat, niin myös ihminen theosiksessa yhdisty

essään Kolminaisuuteen jää erilliseksi persoonaksi sulautumatta mi

tenkään siihen. Vaikka ihminen onkin kytketty hyvin läheisesti Ju

malaan, jää hänen täysi persoonallinen erillisyytensä voimaan. Yh

teys Ko�minaisuuteen, joka on kristittyjen päämäärä, on yhteyttä 

moninaisuudessa. Yksilön vapaa tahto ei katoa, pikemminkin tämä 

tahto rakkaudessa ja vapaaehtoisesti muuttuu Jumalan tahdoksi. Kuten 

pyhä Maksimos kirjoittaa:"Kun ihminen •tulee Jumalaksi' armosta, hän 

ei lakkaa olemasta ihminen. Me jäämme luoduiksi, kun tulemme armos

ta Jumalan kaltaisiksi niinkuin Kristus pysyi Jumalana tullessaan 

ihmiseksi inkarnaatiossa." 

Toiseksi: Theosiksessa ihminen ei jaa Jumalan olemusta. Hän 

vain ottaa osaa jumalalliseen energiaan. Tämä eroavuus olemuksen 

ja Jumalan energian välillä on ortodoksiselle kirkolle ominainen 

käsitys jumalallisesta luonnosta. Tämän ilmaisivat ensiksi JOO-lu

vulla suuret kappadokialaiset opettajaisät ja sen kehitti huippuunsa 

suuri 1JOO-luvun teologi Gregorios Palamas. Hänen opetuksensa ydin 

on lyhyesti sanottuna se, että vaikka ihminen tunteekin Jumalan, on 

Jumalan olemus tutkimaton, Tämän ymmärrämme tarkastelemalla Jumalan 

olemuksen ja hänen energiansa välistä eroavuutta, Jumalan olemuksen 

jakavat Kolminaisuuden kolme persoonaa- ja vain he, Tässä on kyse 

Jumalan itsensä luontaisesta ja perusteiltaan tutkimattomasta ole-

muksesta. Jumalan energialla tarkoitetaan taas sitä, minkä hän on 

itsestään paljastanut meille ja minkä me kykenemme käsittämään. 

Energia ei ole jotain Jumalasta erossa olevaa, ei Jumalan lahjaa ih

miselle, vaan se on Jumala itse, Hän on olemassa kokonaan kaikessa 

energiassaan. Energiansa kautta Jumala astuu suoraan yhteyteen ihmi-

sen kanssa, Tämä energia on hänen armonsa, Theosis on siten osal-

listumista Jumalan energiaan, sen kokemista, 
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Jumalan energiaa voidaan verrata sähköön, Ihminen tavallaan 

jakaa Jumalan energian eräänlaisena 1 induktiovirtana 1
, Niinpä kun 

sähköjohdon kappale, joka ei ole yhteydessä voimanlähteeseen, kytke

tään johtoon, josta sähkö kulkee, tulee sähkö virtaamaan senkin lä

vitse. Niinkuin adoptiolapsilla ei ole adoptiovanhempiensa verta 

ja geenejä, mutta he voivat saada näiden luonteenpiirteitä ollessaan 

läheisessä yhteistoiminnassa heidän kanssaan, niin mekin voimme saa

da Jumalan energian, muttemme hänen olemustaan. 

Theosis ei ole pelkkää hengellisyyttä 

Niin paljon kun nämä asiat ovatkin tekemisissä hengellisen maailman 

kanssa, on tärkeätä muistaa, että theosikseen sisältyy yhtä hyvin 

fyysinen luomakunta ja osittain ihmisruumiskin, Kristus pelastaa 

ja lunastaa koko ihmisen, ei vain pelkästään sielua, Emme koskaan 

saa unohtaa, että ihminen on ruumis, sielu ja henki ja jokainen näis

tä on epätäydellinen ilman kahta muuta, Me emme voi totuudenmukai

sesti sanoa, että sielu on tosi ihminen enemmän kuin ruumis. Ruumis 

on Pyhän Hengen temppeli (lKor,6:19-2O) ja Jumalaa ylistää yhtä hy-· 

vin ruumis kuin henkikin. Theosiksen täydellistä vaikutusta ruumii

seen emme saavuta ennenkuin viimeisenä päivänä, mutta meillä on näy

te siitä, mitä tämä merkitsee, kun muistelemme Herran ylösnoussutta 

ruumista - se oli todellinen, lihallinen ruumis, mutta se kykeni nou

semaan taivaaseen Isän Jumalan läheisyyteen. 

Pyhän Hengen elävöittävä tehtävä 

Tässä theosiksen työssä emme saa unohtaa Pyhän Hengen keskeistä roo-

lia, Sillä juuri Hän on theosiksen loppuunsuorittamisen aktiivi te-

kijä, Meidän on myötävaikutettava, mutta Hän tekee meidät kykenevik

si, Pyhän Hengen todellinen paikka ja työ on selvästi erotettava 

lihaksitulleen sanan tehtävästä, Emme saa unohtaa, että juuri inkar-

naatio - Jumalan yhtyminen materiaan - tekee mahdolliseksi kaiken 

luodun palauttamisen entiseen olotilaan, 
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Meillä on olemassa tähän paralleeli: Jumala pukeutuu lihaan ja 

kristityt ihmiset pukeutuvat Henkeen. Sana omaksui lihan, että me 

saisimme Pyhän Hengen. Helluntain mysteeri on yhtä tärkeä kuin lu

nastuksen'mysteeri. Kristuksen lunastustyö on välttämätön edellytys 

Pyhän Hengen täydentävälle työlle. Emme saa unohtaa, että vaikka 

se on välttämätön, se on epätäydellinen ilman sitä, mikä sitä seuraa. 

Kun Poika tuli meidäu. .. ,kal taiseksemme inkarnaatiossa, niin me tulemme 

Hänen kaltaisekseen theosiksessa. Pojan lunastava työ liittyy mei-

dän luontoomme. Pyhän Hengen täydentävä työ koskee meidän persoonaamme. 

Tp.eosista ei ole tarkoitettu vain harvoille ja valituille 

Kaikille kristityille, ei vain pienelle eliitille, theosis on nor

maali kristillinen päämäärä. Länsimaisessa kristillisessä terminolo

giassa sana 'pyhitys' (sanctificatio) ehkä parhaiten kuvaa theosiksen 

käsitettä. Se on prosessi, ei tapahtuma. Harvoin loppuunsuoritet-

tuna ja �i koskaan täydellisenä tässä elämässä, se on aloitettava nyt! 

Ensimmäinen askel on kaste-mirhallavoitelu. Tässä annetaan voima. 

Mutta jokaisen yksilön on asetuttava käytettäväksi ja alistuttava 

sille. 'Pyhä Henki ei toimi meistä välittämättä. Lunastuksessa meistä 

on tullut Jumalan lapsia ja jos olemme lapsia, olemme perillisiä, 

Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. (Room.8:16-17) Niinpä 

pyrkikäämme jumaloitumisen kautta olemaan sellaisia, millaisiksi mei

dät on määrätty tulemaan. Meidän tilamme on muuttunut, nyt meidän 

täytyy alkaa omaksua tämän tilan luonne. 

Siinä määrin kuin kristitty yrittää rakastaa Jumalaa ja lähim

mäistään ja totella käskyjä, niin kauan kuin ihminen yrittää tehdä 

tätä, yaikl�akin heikosti, epäonnistumisista lannistumatta, siinä 

määrin hänessä tapahtuu theosista. 

Tietoisuus synnistä 

Theosiksen edistyminen tuo aina mukanaan jatkuvan katumuksen asenteen. 

Niinpä tietoisuus synnistä ei saa meitä masentaa. Monilla muillakin 
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elämän alueilla havaitaan, että mitä suurempi on henkilön tiedon 

määrä tai .taitavuus, sitä suurempi on hänen riittämättömyyden ja 

tietämättömyyden tunteensa. Mitä enemmän ihminen tietää, sitä enem-

män hän tietää, ettei tiedä paljoakaan. Lisääntynyt herkkyys syn-

nille on verrattavissa paperiin, jossa tahra näkyy sitä selvemmin, 

mitä valkoisempi paperi on. 

Miten saavutamme theosiksen? 

Oleellisesti vastaus tähän kysymykseen on yksinkertainen: armon va

rojen käyttö. Tämä on luonnollista, sillä ihmisellä ei ole hänen 

omassa voimassaan kykyä liikkua tehokkaasti Jumalaa kohti ja hän voi 

tehdä näin vain Jumalan armon avulla. On käytettävä niitä normaale-

ja voimia, joiden avulla armo otetaan vastaan. 

Liity kirkkoon. Tule toimivaksi osaksi Kristuksen ruumista 

ja ole näin asemassa, jossa tämä ruumis ruokkii sinua. Niinkuin me-

hiläinen ei pysy elossa erossa parvestaan, niin ei kristittykään voi 

elää erossa kirkosta. 

Käytä sakramentteja. Kaste-mirhallavoitelu on Jumalan antama 

lahja Pyhän Hengen läsnäolon saamiseksi, mikä on välttämätöntä täydel-

liseen kristilliseen elämään. Pyhä Ehtoollinen on sielun ravintoa, 

osallisuus Kristuksesta on välttämätöntä kristilliselle kasvulle. 

Synnintunnustus on voima, joka rakentaa jälleen yhteytemme kirkko

ruumiiseen monien ja väistämättömien lankeemustemme jälkeen. 

Rukous. Rukous, vaikka siihen sisältyykin pyytämistä, on ehkä 

ensisijaisesti tapa, jolla kytkemme itsemme pistorasiaan, josta on 

yhteys Jumalan voimaan ja läsnäoloon. Ru}j:ouksessa asetamme itsemme 

Jumalan läsnäoloon erityisellä tavalla. 

tai theosista ei voi olla ilman sitä. 

Mitään kristillistä kasvua 

Lue raamattua. Raamattu on kirjoitettua Jumalan sanaa. Se 

opettaa meille erityisellä tavalla Jumalan tahtoa. Raamattu, niinkuin 

kirkko sen tulkitsee, opettaa meille, mitä meidän on uskottava Juma-
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lasta ja mitä Jumala meiltä odottaa, Ilman rukouksellista, tietois-

ta ja paneutuvaa raamatun tutkimista ei voi olla mitään theosista, 

Meidän tulee totella 

Herra ei painottanut mitään enempää kuin tottelemista, Tämä ei ole 

mitään farisealaista tekemisen ja tekemättä jättämisen lainmukaisuut-

ta, Pikemminkin se on meidän tahtomme taivuttamista Jumalan tahtoon, 

11 J_os te minua rakastatte, niin te pidätte käskyt," (Joh,14:15) 

"Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua ra-

kastaa," (Joh,14:21) Lista on loputon, Itsepintainen tai tavaksi 

tullut tottelemattomuus ei ainoastaan tehokkaasti estä theosista, 

vaan se myös kumoaa kaikessa ihmisen oman väitteen, että hän on kris-

titty. 

Theosis on sosiaalinen prosessi 

Theosis merkitsee siis käskyjen seuraamista ja suurin käsky on rak-

kauden käsky: rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen, Ihminen ei voi ra-

kastaa tyhjiössä tai yksinäisyydessä, Rakkaudella täytyy olla kohd_e, 

Jos joku kuvittelee teoriassa yksinään ja vain itsekseen voivansa 

rakastaa Jumalaa, on se käytännössä mahdotonta, sillä rakkaus·Juma-

laan tulee siin lähimmäisenrakkaudessa, Rakkaus Jumalaan ja rakkaus 

lähimmäiseen ovat ero.ttamattomat, Edelleen lähimmäisenrakkaus ei 

voi olla pelkkä teoreettinen asia, sen t§iytyy kiinnittyä yksilöihin, 

ihmisiin, Ihminen on tehty Kolminaisuuden kuvaksi, Siksi hänen tu-

lee elää niinkuin Kolminaisuus elää - toisia varten rakkaudessa, 

Rakkaus, joka ei ilmene toimintana, on arvotonta, Theosis yhdistää 

mystisen kokemuksen korkeudet mitä käytännöllisimpiin rakkauden il-

maisuihin, Niin, se todella sisältää hesykastisen rukouksen hiljai-

suudessa ja Pyhän Serafimin kirkastumisen lumessa, Mutta se sisäl

tää myös pyhien Basileios Suuren ja hänen sisarensa Makrinan sairaa

lat ja köyhäinhoitolaitokset, 

Jatkuu takasivulla 
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Piispa Feofan 

AJATUKSIA JOKAISELLE VUODEN PÄIVÄLLE 

Katkelmia 

"Kavahtakaa vääriä profeettoja," (Matt,7:15) Kristillisyyden alusta 

tähän päivään saakka ei ole ollut aikaa, johon ei olisi voinut so

veltaa tätä varoitusta, Herra ei ole osoittanut, millaisia vääriä 

profeettoja nimenomaan täytyy karttaa, Mitenpä heidät määrittelisi) 

He ovat muuttuvaisia kuin muoti ja joka aika synnyttää omiaan, He 

esiintyvät aina lampaitten vaatteissa, he näyttävät hyvää tarkoitta

vilta, heillä on totuuden vilahdus puheissaan, Meidän aikanamme hei

dän pukunsa on ommeltu kehityksestä, sivilisaatiosta, valistuksesta, 

ajatuksen ja tekojen vapaudesta, henkilökohtaisesta vakaumuksesta, 

joka ei tunnusta uskoa jne, Kaikki tämä on vain valheeµlinen verho, 

Siksipä kun tapaat tällaisen puvuston näyttelyn, älä kiirehdi avaa-

maan korviasi kuunnellaksesi näin puettuja profeettoja, Pysähdy ja 

tarkkaile, olisiko ehkä susi peittyneenä tämän vaatetuksen alle, 

Tiedä, että Herra on ainoa liikkeelle paneva voima todelliseen täy

dellisyyteen, Hän on ainoa valaisija, ainoa, joka antaa vapauden 

ja täyttää sydämen totuuden tuntemisella, 

Niinpä kun huomaat uusien profeettojen puheissa pienenkin varjon, 

joka ei ole sopusoinnussa Herran opetuksien kanssa - tiedä, että he 

ovat susia ja varkaita ja käänny heistä pois, 

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

Viikunapuulta, jossa oli paljon lehtiä, mutta joka ei kantanut hedel

miä, otti Herra pois siunauksensa ja se kuivui, (Mark,11:lJ-20) Tämä 

viikunapuu kuvaa ihmisiä, jotka näköjään ovat moitteettomia, mutta 

todellisuudessa eivät ansaitse kiitosta, Keitä he ovat? Ne, jotka 

kauniisti puhuvat uskosta, mutta itse uskoa he eivät omista, He vain 

pitävät mielessään uskon kysymyksiä, Sellaiset, jotka ulkonaisen 

käytöksensä puolesta o�at moitteettomia, mutta tunteen ja taipumus-
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tensa puolesta ovat kelvottomia. He esim. antavat almuja, jos joku 

pyytää ihmisten nähden, mutta pyydäpä heiltä kahden kesken, niin 

vieläpä sättivät! Menevät kirkkoon Jumalaa rukoilemaan ja kaikkien 

nähden rukoilevat ja kotonaankin rukoilevat, jotta ei tarvitsisi 

hävetä kotiväen edessä. Mutta heti, kun ovat yksin, eivät edes tee 

ristinmerkkiä. Mielen ja sydämen kääntymisestä Jumalaan ei heillä 

ole aavistustakaan. Rukoilkaamme, että Jumala ei sallisi meidän 

olla tällaisia, sillä silloin emme voi välttää sitä tuomiota, jonka 

Herra langetti viikunapuulle. 

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

Kirkossa rukoilemme yhdessä Kirkon vahvistamien rukouskaavojen mukai

sesti, jotka eivät ole siis mitään muuta kuin Herran rukouksen tois

tamista ja selvittelyä eri muodoissa. Mutta yksityisesti kotona jo-

kainen meistä pyytää Jumalalta sitä, mitä tarvitsee. Luonnollisesti 

kirkossakin voi rukoilla omista tarpeistaan yhtä hyvin kuin kotonakin 

yleistä Kirkon rukouskaavaa käyttäen. Meidän on vain huolehdittava, 

että seisoessamme rukouksessa kotona tai kirkossa, meillä olisi sy

dämessä todellinen rukous, sydämen ja älyn todellinen kääntyminen ja 

kohoaminen Jumalan puoleen. Jokainen parhaansa mukaan tehköön näin. 

Älä seiso kuin patsas äläkä höpöj;ä rukouksia niinkuin kone, sillä 

jos mielesi liitelee ja sydämesi on täynnä touhua, ei sinulla ole ru-

kousta. Jos siis seisot rukouksessa ja olet antautunut siihen, kan-

nattaa sinun myös ottaa äly ja sydän mukaan. 

hµolimatta, vaikka ne vastustaisivat sinua. 

Ota ne mukaan siitäkin 

Silloin muodostuu to-

dellinen rukous ja vedät puoleesi Jumalan armon ja siunauksen: anokaa 

niin teille annetaan, tämä täyttyy. Usein ei anneta vain siksi, et

tä todellista pyyntöä ei ole esitettykään. On vain pintapuolisesti 

jotain sanottu. 

+ + + + + + + + + + + + 
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Olavi Marras 

GREGORIOS NAZIANZILAINEN, lisänimeltään teologi 

Kolmesta suuresta kappadokialaisesta kirkkoisästä, Basileios Suures

ta, Gregorios Nyssalaisesta ja Gregorios Nazianzilaisesta, Basileios 

Suuri oli määräävä ja johtava hahmo. Häntä piti opettajanaan Gre

gorios Nazianzilainen, sillä Basileios Suuren askeettinen hurskaus 

miellytti Gregoriosta suuresti. Niinpä hän kaikessa pyrkikin tote

uttamaan tätä hurskautta toimiessaan kirkon tehtävissä. 

Gregorios ei ollut mikään hallitsijaluonne. Pikemminkin häntä 

voitaisiin pitää eräänlaisena antisankarina. Hän kohtasi elämänsä 

aikana monia ongelmia, joihin ei osannut vastata ja hän purki ahdis

tuksensa erilaisiin mietelmiin ja kirjoittamiseen. Hän olikin enem

män runoilija ja itsetutkistelija kuin johtaja ja hallintomies. 

Hänen elinaikanaan kirkossa koettiin monenlaisia myrskyjä eikä aika 

sallinut hänen käyttää omimpia lahjojaan. Gregorios joutui tehtäviin, 

joihin hän ei ollut kasvanut. Mutta aina hän jaksoi ylistää yksinäis-

tä elämää, munkkeutta - hiljaisuutta Jumalassa. 

Gregorios syntyi Kcppadokiassa Nazianzin lähellä vuoden JJO 

tienoilla. Hänen äitinsä hurskas Nonna oli luvannut Herralle kasvat

taa pojan kristillisessä hengessä, koska lapsi oli hänen rukoustensa 

täyttymys. Gregorios sai aikansa parhaimman sivistyksen aina Ateenan 

yliopistoa myöten, mutta silti hän ei koskaan miettinyt maallisia 

ihanteita. Kasteen hän otti todennäköise_sti vasta noin JO-vuotiaana

palattuaan opiskeluvuosiltaan kotiin. 

Gregorioksen kirjalliset tiedot ja taidot olivat laajat ja hen

kisesti rikkaat. Niinpä hänestä tulikin puhuja ja saarnaaja. Hänen 

kirkolliset puheensa olivat puhetaidollisia mestarikappaleita. Niis

sä yhdistyivät antiikin retoriikka ja kristillinen homilia parhaim-

1J 



millaan. Gregorios ja Johannes Krysostomos kehittivätkin vanhan 

kirkon saarnataidon huippuunsa. Gregorioksen puheet olivat yleensä 

ns. tilannepuheita kirkollisissa ja henkilökohtaisissa tapahtumissa. 

Hänen puhetyylinsä oli rytmikästä ja loppusointuista ja se sisälsi 

paljon paralleeleja. 

Puheissaan Gregorios hyökkäsi areiolaisia vastaan. Hän selit

ti ortodoksisen opin Jumalasta ja Kolminaisuudesta tavalla, jota 

kirkkomme käyttää vielä tänäkin päivänä. (Jumala-Isä ei synny eikä 

lähde muista persoonista. Poika syntyy iankaikkisuudessa Isäatä. 

Pyhä Henki lähtee iankaikkisuudessa Isästä.) Pyhässä Kolminaisuu

dessa rukoillaan Jumaluutta ja Kolminaisuus käsitetään ykseydeksi 

(homousios). Kristologiassa Gregorios todisti selvästi, että Kris

tus on yksi kahdesta. Kaksi luontoa yhdistyvät Hänessä yhdeksi ja 

Jeesus oli täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Näin hän oli 

viitoittamassa suuntaa kirkon myöhemmälle viralliselle kristologial

le. Hän sanoi: 0 
• • •  joka ei nimitä Mariaa Th�otokokseksi. hän pysyy 

jumala.uudesta kaukana." Gregorios puhuu lapsikasteen merkityksestä

ja myös perisynnistä, vaikka hänen mielestään alaikäiset lapset 

ovatkin tavallaan syyttömiä. Gregorioksen mukaan ehtoollinen on

iankaikkisen elämän ovi ja eukaristia uhri niin elävien kuin kuol

leittenkip puolesta.

Gregorioksen isä, samanniminen Nazianzin piispa vihki hänet pa

piksi vuonna 362. Gregorios ei itse halunnut papiksi, mutta häntä 

painostettiin eikä hän kyennyt sanomaan ei. Vihkimisensä jälkeen 

hän ei kuitenkaan ryhtynyt heti hoitamaan papin tehtäviä, vaan pake

ni yksinäisyyteen, ja sieltä myöhemmin hän meni ystävänsä Basileiok-

sen luo. Basileios Suuri ymmärsi ystävänsä mielenlaadun ja herkkyy-

den. Hän yritti saada Gregorioksen ymmärtämään kirkkopoliittisia 
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kuvioita, jotka papin oli kestettävä. Gregorios oli herkkä teologi, 

jonka oli vaikea ymmärtää seurakuntalaisten kiistoja. Hänen eris-

kummallisen käyttäytymisensä taustalla onkin nähtävä hengellisen 

viran yliarviointi eli viran toteutuminen ja todellisuus. Seurakun-

ta ei kyennyt arvostamaan sitä uhrausta, jonka Gregorios teki luopu

essaan yksinäisyyden ihanteestaan ja tämä loukkasi häntä. Gregorios 

palasi kuitenkin seurakuntaansa sanoen voittaneensa nyt pelkuruuten

sa ja heikkoutensa. 

Vuonna 372 Basileios vihki ystävänsä Gregorioksen pienen raja

seudun Sasiman piispaksi. Reaktiot olivat samankaltaisia kuin papik

si vihittäessä, eikä Gregorios koskaan saapunut Sasimaan. Kun Basi

leios kuoli, lankesi Gregoriokselle kuin itsestään Nikaian tunnustuk

sen puolustajien johtajan asema. Mutta elämä oli jo painanut leiman

sa Gregoriokseen. Alle 50-vuotiaana hän purkaa masennustaan seuraa-

vasti:" ••• minulla menee oikein huonosti. Basileiosta ei ole enää, 

hengelliset ja lihalliset veljeni ovat kuolleet, isä ja äiti ovat 

minut jättäneet. Minua vaivaavat sairaudet ja surut. Ystäviin ei 

voi luottaa, hyvä häviää, paha näyttäytyy alastomana. Kirkko on il

man paimenia. Me kuljemme pimeässä, majakkaa ei näy, ja Kristus nuk-

kuu. Mitä tehdä? Tunnen vain yhden ulospääsyn tästä kaikesta. Se 

on kuolema. Mutta myös tuonpuoleinen kauhistuttaa minua, koska mi

nun täytyy miettiä sitä tältä puolelta käsin ••• " 

Gregorioksen elämänuran huippu lähestyi. Ja siinäkin hän taval-

laan ulkonaisesti epäonnistui. Hänestä tuli vuonna 380 Konstantino-

polin arkkipiispa. Siellä hänen pitämänsä laajat oppiesitelmät, vii-

si teologista puhetta, toivat hänelle kuolemattoman lisänimen teologi. 

Hän kuitenkin epäonnistui pahoin vuoden 381 kirkolliskokouksen puheen

johtajan tehtävissä ja erosi Konstantinopolin arkkipiispan virasta. 
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Gregorios lähti takaisin kotikaupunkiinsa Nazianziin, joka oli 

hänen isänsä kuoleman jälkeen yhä vailla piispaa. Hän hoiti tätä 

kirkollista tointa siihen asti, kunnes hänen onnistui vihdoin saada 

sinne uusi _piispa. Uusi apollinaarinen harhaoppi tuotti hänelle 

paljon kirjoitustöitä ja puheiden valmistelua. Myöhemmin hän vetäy

tyi maatilalleen Ariansiin, jossa hän sai vielä noin seitsemän vuot

ta elää toiveittensa mukaisesti. Hän kuoli noin vuosina 389/90. 

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

jatkoa sivulta 10 

Apostoli Pietari puhuu "osallisuudesta jumalalliseen_luontoon" 

ja Paavali "Jumalan lapsista, Jumalan perillisistä, Jumalan pojista 

ja Kristuksen kunniasta osalliseksi tulemisesta." Tämä päämäärä -

ihmisen yhteys Jumalaan - jossa vain ihminen täydesti löytää oman 

todellisen luonteensa, on ikuista kulkemista jumalallisen elämän 

suunnattomia rikkauksia kohti. Kristuksessa Pyhän Hengen avulla 

voimme näin löytää alkuperäisen suhteemme Jumalaan ja kasvaa siihen 

täydellisyyteen, johon meidät on kutsuttu. 
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