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N:o 2 42. vuosikerta 1985 

Isä Matta El-Meskeen 

MITÄ TAPAHTUI PYHÄN HENGEN VUODATTAMISEN PÄIVÄNÄ? 

Isä Matta El-Meskeen (engl. Matthew the Poor, "Matti Köyhä"), 

joka syntyi '11Uonna 1918, on nykyisen koptilaisen kirkon uudistu

misen päähahmoja. Vuonna 1948 hän hylkäsi uransa farmaseuttina 

ja lähti erämaahan elääkseen siellä erakkona. Hän oli erämaassa 

vuoteen 1969 saakka, jolloin hänet kutsuttiinclvyttämään munkki

laisuutta Pyhän Makarioksen luostarissa Wadi Natrunissa. St. Wla

dimir�s Seminary Press on julkaissut hänen puheittensa ja saarno

jensa kokoelman otsikolla The Communion of Love vuonna 1984. Kaik

ki hänen puheensa todistavat henkilökohtaisestd hengellisestä ko

kemuksesta sekä teologisesta ymmärryksestä. Oheinen englanninkie

lestä käännetty artikkeli on ilmestynyt hänen luostarinsa kuukau

sijulkaisussa Saint Mark. 



Monet niistä, jotka pohtivat helluntaipäivän salaisutta,

keskittyvät niihin ulkoisiin ilmenemismuotoihin, jotka seurasi

vat Pyhän Hengen laskeutumista tuona päivänä, ja siten Pyhän

Hengen työ opetuslasten sisäisessä olemuksessa, heidän ajattelus

saan ja käyttäytymisessään on jäänyt vähemmälle huomiolle. Mutta

jos jätämme syrjään nämä ulkoiset merkit, havaitsemme että Hengen 

sisäinen työ kohdistuu juur� sellaiseen ihmiseen, joka etsii katu

musta ja Pyhän Hengen antamaa voimaa. 

Helluntain vaikutukset 

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää lukLjan huomiota Apostolien te

kojen helluntaikertomuksessa, on se hämmästyttävä nopeus, jolla 

opetuslasten käyttäytyminen muuttui sen jälkeen kun Pyhä Henki 

oli laskeutunut heidän päällensä: he lähtivät heti liikkeelle to

distamaan voimallisesti Kristuksen ylösnousemisesta. Jos haluam

me tietää tämän muutoksen salaisuuden - ja se on asian ydin -

meidän tulee käsittää, että 

1. Pyhä Henki on ylösnousemisen Henki

Tämä tarkoittaa sitä, että Hän on se Henki, joka herätti Jeesuksen 

Kristuksen kuolleista voimallisesti ja suurella kunnialla. Tämä 

sama Henki, joka on ylösnousemuksen tosi voima, laskeutui opetus

lasten henkisiin syvyksiin, kun Hän tuli heidän päällensä. Näin 

Kristuksen ylösnouseminen paljastui heille olennaisena realiteet

tina, joka virtasi heidän ruumiinsa, henkensija mielensä lävitse. 

Sanon: ruumiin lävitse, sillä Kr�uksen ylösnousemisessa nousi 

ylös se sama ruumis, joka oli kärsinyt suuresti, ollut kuoletta

vasti haavoitettu ja vuotanut verta. Tämän ruumiin ylösnousemi

nen vavahdutti voimakkaasti opetuslasten ruumiita niin, että he 

uskoivat lujasti ihmisten ruumiitten ylösnousemiseen. Heidän 

henkeään oli koskettanut Pyhän Hengen tuli, jumalallisen luonnon 

tuli, ja niin heistä katosi kaikki avuttomuuden tunne, epätoivo 

2 

ja ruumiillinen riippuvuus tästä maailmasta. He oivalsivat, 

että henki nousee myös ylös ruumiin kanITTa ja heistä tulee näin 

taivaan kansalaisia ja he saavat taivaallisen perinnön ylösnous

seen Kristuksen kanssa. 

Niinpä tuosta päivästä lähtien opetuslapset jättivät kotinsa 

ja synnyinpaikkansa. Heistä oli todella tullut taivaan valtakunnan 

kansalaisia. Me olemme hämmästyneitä kuullessamme, että nuo pe

lokkaat miehet eivät enää pelkääkään mitään uhkauksia, vankilaa, 

lyöntejä tai kuolemaa. Pikemminkin he iloitsevat niistä: "Niin 

he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katso

tut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden." 

(Apt.5:41) Miksi? Koska ylösnousemisen Henki oli kohottanut 

heidät ylös pysyvään varmuuteen valon valtakunnan henkien kanssa. 

2. Pyhä Henki on rakkauden Henki, joka murtaa ne esteet, jotka

pidättävät rakkautta. 

- Hän on poistanut Jumalan ja ihmisen välisen vihollisuuden aidan.

Kun Jumala vuodatti Henkensä opetuslasten sydämiin helluntaipäivä

nä, oli kyseessä se sama jumalallisen rakkauden Henki, jolla "Ju

mala on maailmaa niin rakastanut, että antoi ainokaisen Poikansa, 

ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 

iankaikkinen elämä." (Joh.3:16). Siksi ensimmäinen hyvyys, jonka 

opetuslapset tunsivat Hengen vuodattamisen jälkeen, oli tunne sii

tä, että synnin taakka oli pudonnut heidän päältään, että epäpuh

tauden suomukset olivat pudonneet heidän silmistään, ja että syn

nin lain siteet, jotka olivat sitoneet heidän jäseniään, oli kat

kaistu. He tunsivat, että he olivat astumassa Jumalan lasten va

pauden valtakuntaan ja tunsivat Jumalan ylitsevuotavan rakkauden. 

He täyttyivät kiitollisuudella ja halulla ylistää ja kunnioittaa 

Häntä ja tunsivat olevansa hyvin lähellä Jumalaa. 

- Hän on poistanut kansojen välillä vallitsevat vihollisuuden aidat.
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Koska Jumalan rakkauden Henki ei jää rakkauden kohteeksi joutuneen 

ihmisen sydämessä piileväksi, hän alkaa välittömästi poistaa nii

tä esteitä, jotka erottavat toisistaan kansoja ja kansakuntia. 

Pyhä Henki, jonka Kristus lähetti Isän luota, lähetettiin maail

maan ensisijassa siksi, että Jumala sen avulla voisi sovittaa maa

ilman itsensä kanssa Kristuksen ristinkuoleman kautta ja poistaisi 

synnin verhon, joka on ollut Jumalan ja maailman välillä. Opetus

lapset tunsivat siksi - sen Hengen kautta, joka asui heissä - että 

kaikki rajoitukset ja esteet, jotka olivat heidän ja muiden ihmis

ten välillä: luokat ja rodut, olivat romahtaneet silmänräpäyksessä. 

"Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kris

tuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikka

laista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä kaik

ki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." (Gal.3:27-28) Vakau

mus poistaa rajoittavat esteet ihmisten eri yhteiskuntaluokkien 

ja maailman kaikkien kansakuntien välillä ei syntynyt heissä ajat

telun ja järjen myötä. Se oli seurausta jumalallisesta rakkaudes

ta, joka oli vuodatettu heidän sydämiinsä. 

- Hän on poistanut kansakuntien välisen kommunikaation esteen.

Opetuslapset eivät kyenneet pidättämään tätä ylitsepursuavaa rak

kauttaan toisiin ihmisiin. He alkoivat äkkiä puhua eri kansojen 

kieltä yhtä sujuvasti kuin alkuperäiset asukkaat. Tämä oli juma

lallisen rakkauden Hengen työtä, joka oli asettunut asumaan hei-

dän sydämiinsä tuhoten heti kielimuurin puhumalla heidän kauttaan 

kaikkien kansojen kieliä. 

- Hän kaatoi aidat, jotka estivät erilaisia ihmisiä palvomasta

yhdessä Jumalaa. 

Eri kansojen kielillä puhuminen oli voimallinen ja vaikuttava il

maus tämän rakkauden aitoudesta. Se oli myös kehotus palvella 

näitä ihmisiä. Niinpä he saivat aikaan sen, että alettiin raken-
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taa uutta temppeliä, joka ei ollut omistettu Salomolle, vaan 

Kristukselle kaikkialla maailmassa. 

Tämä on hämmästyttävä tapahtumaketju. Kun jumalallisen rak

kauden Henki vuodatettiin opetuslapsiin tuona päivänä, murrettiin 

ensin se synnin muuri, joka oli erottanut heidät Isästä Jumalasta. 

Sen seurauksena kaadettiin vihollisuuden, vihan ja ylpeyden aidat, 
..... :· 

joita ihmiset olivat pystyttäneet toisiaan ja maailman kaikkia 

ihmisiä vastaan. Seuraavaksi poistettiin kommunikaation esteet, 

kun Henki teki opetuslapset kykeneviksi puhumaan eri kansojen kie

lillä, kansojen, joita he aikaisemmin olivat halveksineet. Lopuk

si se este, joka oli estänyt yhteisen jumalanpalveluksen, poistui 

kun Henki johti heidät perustamaan Kristuksen kirkon kautta koko 

asutun maailman. 

3. Pyhä Henki on Jumalan pyhyyden Henki, pyhittymisen Henki.

Kun Pyhä Henki laskeutui opetuslasten päälle, he astuivat todelli

sen pyhyyden valtakuntaan, ei vain ruumiillisesti, vaan kokonaan. 

Alusta asti heitä on kutsuttu "pyhiksi apostoleiksi" ja tällä tah

dotaan ilmaista heidän täydellinen kuulumisensa Jumalalle. Tämä 

nimitys oli sitä ennen varattu muodollisesti vain ylipapille, jon

ka otsakoristeeseen eli "kruunuun" oli merkitty sanat "Herralle 

pyhitetty" (Ex.28:36), tai Vanhan testamentin patriarkoille ja 

profeetoille. Mutta pyhiksi ei kutsuta ainoastaan apostoleja, 

vaan sana kuvaa Jumalalle täydellisesti pyhitetyn ihmisluonnon 

uutta olemusta. Miksi? Koska se, joka tuli asumaan opetuslasten 

sydämiin, on Jumalan Pyhä Henki ja Jumala ei voi tulla pyhäkköön, 

ennenkuin se pyhitetään. "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan 

temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (l.Kor.3:16) 

Niinpä pyhyys oli opetuslapsille seurausta siitä, että Jumala 

tuli asumaan heihin helluntaipäivänä. Tämä oli se paras lahja 

opetuslapsille ja koko maailmalle, sillä Jumala ei enää ollut 
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poissaoleva tai tuntematon tai pelottava ihmiselle, vaan Hän tuli 

todella läsnäolevaksi. Opetuslapset tunsivat nyt Hänet ja saat

toivat selvästi havaita hänen läsnäolonsa, sillä Hän oli ollut 

aikaisemmin kätketty. Ja tämä havaitseminen ei tapahtunut ais

teista riippuvaisin keinoin tai kuvittelemalla, vaan se tapahtui 

niinkuin persoonallinen olento havaitsee toisen. Jumala oli tul

lut läsnäolevaksi syvällä heissä todellisuutena, jonka he havait

sivat selvemmin kuin oman todellisuutensa. Kaikki Jumalan kunnia, 

hänen ikuinen majesteettiutensa, kaikki hänen yksinkertaisuutensa 

ja rakkautensa alkoi palaa heidän sydämissään. Jumalan läsnäolon 

suoraa vaikutusta oli pyhyys heidän käyttäytymisessään, heidän 

rakkaudessaan ja siinä jumalallisessa inspiraatiossa, jonka avulla 

he kirjoittivat evankeliumeissa kaiken, mitä olivat tunteneet ja 

tajunneet Jumalasta. Tämä kaikki osoittaa heidän elämänsä ja ajat

telunsa syvää pyhyyttä. 

4. Pyhä Henki on Kristuksen Henki, lunastuksen Henki.

Kun opetuslapset varmistuivat siitä, että Kristus todella tultai

siin ristiinnaulitsemaan ja hän jättäisi heidät, murhe täytti 

heidän sydämensä, sillä heillä ei vielä ollut Kristuksen Henkeä. 

Kun he näkivät Hänet ristiinnaulittuna ja kuolleena, pelko, hätä 

Jipaon ajatukset täyttivät heidän sydämensä, sillä heillä ei vie

lä ollut Kristuksen Henkeä. Kun Hänet haudattiin ja Hän jäi hau

taan kolmeksi päiväksi, täydellinen epätoivo sai yliotteen siitä 

,toivosta, jota he olivat elätelleet sovituksen Messiaasta. Kun 

Hän nousi ylös kuolleista ja ilmestyi heille, he epäilivät ja hei

dän uskonsa oli epäilevää ja vastahakoista Hänen kaikista vakuut

teluistaan huolimatta, sillä Kristuksen Henki ei vielä ollut tul

lut asumaan heihin. Mutta kun Pyhä Henki tuli helluntaipäivänä, 

kaikki nämä synkät varjot katosivat heidän mielistään ja heidän 

pelkonsa ja epäilynsä haihtuivat. Se Pyhä Henki. joka tuli asu-
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maan heihin, on Kristuksen Vapahtajan Henki, ja Hän tuli heihin 

tuoden mukanaan Kristuksen syntyneenä, ristiinnaulittuna, kuol

leista ylösnousseena ja Isän luokse nousseena, joka kantoi ristil

lä ihmiskunnan kaikki synnin taakat. Ja niin he käsittivät lunas

tuksen koko tarkoituksen. Sillä se Kristus, joka oli jättänyt 

heidät mentyään taivaaseen heidän tietämättä, mitä tehdä tai sa

noa, oli palannut heihin helluntaipäivänä kaikmsen mahtavan lu

nastuksen voiman kera, jonka hän oli antanut. Tämän kaiken Hän 

antoi heille Pyhän Hengen kautta, sillä Pyhän Hengen kautta vasta 

lunastus ja ylösnouseminen oli tehty täydelliseksi. Siitä päiväs

tä lähtien Kristus Lunastaja on noussut ylös ja on läsnä kaikessa 

lunastuksen voimassa, ei vain opetuslasten sydämissä, vaan wyös 

Kirkon sydämessä. Hän puhui opetuslasten huulten kau:ta pelastuk

sen tiestä, lunastuksesta ja sovituksesta, jonka Hän toi heille 

ja joka asui heissä. Kria:lksen lupaus "Minä olen teidän kanssanne 

joka päivä maailman loppuun asti" (Matt.28:20) ei merkitse vain, 

että Hän on meidän kanssamme lohduttaakseen meitä, vaan että Hän 

tulee täydentämään pelastuksemme paljat:amalla joka päivä yhä uusia 

ulottuvuuksia lunastuksesta sydämissämme. 

Pyhä Henki on myös Kristuksen Henki, Pojan Henki. Siksi ope

tuslapset saivt helluntaina Hengen, joka huutaa heissä:"Abba, isä!" 

Sillä Pyhä Henki puhuu meissä Kristuksen huulilla osoittaen sanan

sa Isälle. Näin opetuslapset pääsivät hyvin lähelle sitä kohtaa, 

missä Kristus ja Jumala kohtaavat. Kristus, joka uhrasi sovituk

sen Isälle, on läsnä ja tulee tunnetuksi opetuslasten sydämissä 

Isän Jumalan Hengen kautta. Ja niin itse lunastus paljastuu Isäu 

ja POjan ilmenemiseksi Pyhässä Hengessä, näin määrittäen määritte

lemättömän mysteerin. Kolminaisuus paljastuu ensi kertaa todelli

suutena opetuslasten sydämissä. 

Helluntaipäivän jälkeen tai ehkä jo samana päivänä opetuslap-
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set alkoivat kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Heidän 

pannessaan kätensä kastettavien päälle Pyhä Henki tuli myös ei

juutalaisiin,niin että kävi täysin selväksi - Pyhän Hengen työn 

kautta, kun Henki puhui kastetuissa - että lunastus oli tullut 

kaikkien kansojen ulottuville eikä vain juutalaisille. Galilean, 

Jordanin, Juudean, Samarian ja Jerusalemin Kristus oli tullut 

koko maailman Kristukseksi aina maailman viimeiseen ääreen asti. 

Pyhä Henki alkoi todistaa Kristuksesta ja kirkastaa Häntä kautta 

koko maailman opetuslasten sanojen kautta ja niiden kautta, jotka 

tulivat heidän jälkeensä. 

5. Pyhä Henki on rikkaasti virtaavien lahjojen Henki, mutta Kris

tuksen mitan mukaan. 

Miksi sitten Pyhä Henki tuli juuri helluntaipäivänä eikä ennen si

tä jo Kristuksen palvelutehtävän aikana? Tämän kysymyksen vasta

us selvittää sitä mysteeriä, joka vallitsee Kristuksen työn ja Py

hän Hengen työn välillä ja tekee Pyhän Hengen tulemisen juuri hel

luntaipäivänä välttämättömyydeksi. 

Pyhän Hengen mukanaantuomien lahjojen suhten on oltava jokin 

mitta, jonka mukaan ne palvelevat ihmisten lunastusta ja hänen pe

lastuksensa täydellistämistä. Siksi on mahdotonta, että Pyhä Hen

ki olisi tullut ennenkuin Kristus oli saattanut loppuun opetuksen

sa ja antanut mallin kristillisestä elämästä ja hurskauden periaat

teista ja ominaisuuksista, jotka näkyvät ihmisessä silloin, kun 

hän elää Jumalan adoptoituna poikana. 

Kun Kristus tuli ja osoitti täydellisen ihmisen esimerkin, 

kun Hän oli saattanut lunastustyönsä loppuun ja astunut.ylös tai

vaaseen, Hän lähetti Pyhän Hengen Isän luota asumaan sydämiimme 

ja täyttämään meidät elämän Hengellä antaen meille kaikki Kristuk

sen ominaisuudet, hänen uskonsa ja mielensä. Nämä ovat Pyhän Hen

gen lahjoja. Tällä tavalla Pyhä Henki suorittaa ensisijaisen ja 

8 

suuren tehtävänsä, Kristuksen kirkastamisen:"Hän on minut kirkas

tava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille." (Joh. 

16:14) Näin Pyhä Henki, joRa on Kristuksen Henki, opettaa ja 

muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä Kristus opetti meille. 

Kristus kutsui Pyhää Henkeä Totuuden Hengeksi, ja meidän on muis

tettava, että Kristus sanoi'itsestään:"Minä olen totuus" (Joh.14: 

16). Kun Pyhä Henki tulee, Hän opettaa meille kaiken totuuden, 

se on: kaiken Kristuksesta. Lyhyesti: Hän tekee meidät Kristuk

sen kaltaisiksi kaikessa. 

Tällä tavalla Pyhän Hengen lahjat on rajattu olemaan sopu

soinnussa Kristul<ren ominaisuuksien kanssa. Jokainen ihmisen saama 

lahja, joka ei ole sopusoinnussa Kristuksen työn, ajattelun ja 

luonteen kanssa, joka ei tee meistä enemmän Hänen kaltaisiaan, on 

vieras Pyhälle Hengelle eikä sitä voida pitää aitona lahjana. 

Pyhä Henki on Kristuksen Henki eikä voi antaa meille sellaisia lah

joja, jotka poikkeavat siitä, mitä Kristus on. "Oppikaa minusta, 

sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni" (Matt.ll:29),-.ja 

"Opetuslapselle riittäää, että hänelle käy niinkuin hänen opetta

jalleen" (Matt.10:25). Johanneksen evankeliumissa sanotaan:"Juma

la ei anna Henkeä mitalla" (Joh.3:34). Miksi? Koska Kristuksen 

ominaisuudet, sellaiset kuin rakkaus,kärsivällisyys, kestävyys, 

nöyryys, kärsiminen ja kuuliaisuus ovat loputtomia. Siksi Pyhän 

Hengen työ opetuslapsissa kasvoi päivä päivältä ilman määrää, jot

ta he pyrkisivät saamaan lisää niitä asioita, jotka ovat tarpeen 

pelastukselle. 

Koska Pyhän Hengen työnä on kirkastaa Kristuksen kunniaa ja 

osoittaa Häntä, on olennaista tuntea Kristus ja Hänen ominaisuu

tensa. Sillä ihmisellä, joka on täyttynyt Hengellä, on Kristuksen 

mieli, Kristuksen rakkaus ja Kristuksen kuuliaisuus ja hän kantaa 

ristinsä käskyjen mukaan seuraten Herran esimerkkiä ja toistaen 
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hänen töitään niin, että hänestä tulisi sen Valon avulla, joka 

hänessä asuu, maailman valo. 

Ristin voitto 

Risti on se keskus, josta Kristuksen valo säteilee ja se akseli, 

jonka ympärillä Kristuskeskeinen elämä ja hänen lunastustyönsä 

pyörii. Ja koska Pyhä Henki on Kristuksen Henki, hän ei voi asua 

sydämissämme tai paljastua meille ilman ristiä. Siksi un mahdo

tonta, että Henki antaisi meille Kristuksen muodon, uuden ihmisyy

den, "joka on uudistunut tietoon, luojansa kuvan mukaan" (Kol. 3: 10) 

jos Kristuksen kärsimyksen risti ei astu sisälle ajatteluumme tai 

jos emme kykene kantamaan sitä tai jos hylkäämme sen. 

Nyt kuitenkin ristin olemus on rakkaus, uhrautuva rakkaus. 

Se, että ei ole Pyhän Hengen täyteyttä ilman ristiä, johtuu siitä, 

ettei ole olemassa Pyhän Hengen täyteyttä ilman rakkautta; rakka

utta, joka Pyhän Hengen voimalla ottaa kantaakseen ristin suhtees

sa kaikkeen, oli tämä sitten väärämielinen vihollinen, kurja syn

tinen tai tarpeessa oleva köyhä. Tällainen rakkaus, joka ottaa 

kantaakseen ristin,on rajaton voimassa, kestävyydessä, uhrautumi

sessa ja valossa. Pyhän Hengen lahjat on siksi otettava äärimmäi

sen vakavasti ja ne ovat kaukana epävakaista ja petollisista tunne

ilmaisuista. 

Kun olemme valmistautuneet astumaan Kristuksen ristin ilmapii

riin ja alkaneet kantaa hänen iestään, meidän tulee pysyä siinä 

myös silloin, kun havaitsemme huutavaa vääryyttä. Silloin Pyhä 

Henki osoittaa meille sen käsittämättömän mysteerin, jossa keisa

ri asetetaan korkealle tuomioistuimelle, kun taas Kristus ripuste

taan nöyryytyksen ja kuoleman ristille. Ja kun sieluame painaa 

epäoikeudenmukaisuus ja kuoleman varjot tulevat lähelle ja me huu

damme:"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?", silloin olemme 

saavuttaneet sen pisteen, jolloin Pyhä Henki haluaa paljastaa meil-
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le ylösnousemuksen mysteerin ja sen voiman koko täyteyden. Hän 

hengähtää päällemme ikuisen elämän viileän hengähdyksen raken

taakseen meissä uudelleen luottamuksen ja toivon tulevaan aikaan. 

Meille on kylliksi, että Herra vahvisti ylösnousemuksensa 

todellisuuden sillä ruumiilla, joka lävistettiin kuolettavin haa

voin, ja näin Hän vahvisti meille elämän voiton kuolemasta, ylös

nousemuksen voiton kadotuksen kuilusta - meidän ruumiissamme, jot

ka nyt huokailevat ja hoippuvat tämän ajan taakkojen painosta ja 

kuoleman pelosta. Ylösnousemuksen Henki asuu nyt näissä meidän voi

mattomissa ruumiissamme vakuuttaen, että ne tulevat nousemaan hen

kemme kanssa. 

Niin lähtivät opetuslapset helluntaipäivänä liikkeelle klnta

en sydämissään arvokkainta lahjaa, jonka ihminen on koskaan saanut 

maan päällä, Pyhän Hengen Lahjaa, joka siibä päivästä tähän saakka 

on taukoamatta tuottanut kunniaa Kristukselle vastustamattomalla 

voimalla, varmalla toivolla, sanoinkuvaamattomalla ilolla ja val

loittavalla rakkaudella. 

* * �

PYHÄT ISÄT JA OPETTAJAT JUMALAN TUNTEMISESTA 

Mitä hyötyä olemassaolosta on luodulle, jos hän ei voi tuntea Luo

jaansa? Miten ihmiset voisivat olla järkeviä olentoja, jos heil

lä ei olisi tietoa Sanasta ja käsitystä Isästä, jonka kautta he 

ovt saaneet olemisensa? 

Jos heillä olisi tietoa våin maallisista asioista, he eivät 

olisi silloin parempia kuin pedot. Miksi JUmala olisi yleensä 

tehnytkään heidät, jos hän ei olisi tarkoittanut heitä tuntemaan 

itsensä? Mutta nyt hyvä Jumala on antanut heille osallisuuden 

omaan kuvaansa, se on Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, ja 

on jopa rakentanut heidät saman kuvan ja kaltaisuuden mukaan. 

Miksi? Siksi, että he tämän JUmalankaltaisuuden lahjan kautta 
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voisivat saavuttaa Absoluuttisen Kuvan, se on: Sanan itsensä ja 

Hänen kauttaan tajuta Isän. Tämä tieto Luojasta ant�a ihmiselle 

todella onnellisen ja siunatun elämän. 

Pyhä Athanasios, Inkarnaatiost� 

Voimme opiskella miten paljon tahansa, mutta silti emme tule tun

temaan Herraa, ellemme elä Hänen käskyjensä mukaan, sillä Herraa 

ei voida tuntea opiskelun avulla, vaan ainoastaan Pyhän Hengen 

avulla. Monet filosofit ja oppineet ovat päätyneet siihen tulok

seen, että Jumala on olemassa, mutta he eivät ole tulleet tuntemaan 

Häntä. Usko Jumalaan on yksi asia, mutta tuntea Jumala on eri asia. 

Sekä taivaassa että maan päällä Herra voidaan tulla tuntemaan vain 

Pyhän Hengen avulla eikä varsinaisen opiskelun kautta. 

Vanhus Silouan Silvanus Athos-vuorelta, 1938 

KAKSI HILJAISUUDEN VIIKONLOPPUA ELI RETRIITTIÄ TULOSSA 

Marraskuun 7-10. pvnä järjestetään Heinolan mlk:ssa jälleen ret

riitti, jonka tarkoituksena on tarjota osanottajille mahdollisuus 

henkiseen ja hengelliseen lepoon, kiireettömään jumalanpalvelus

elämään ja Jumala-suhteen syventämiseen. Osanottajat eivät keskus

tele lainkaan keskenään, vaan suovat toisille ja itselle mahdolli

suuden laskeutua rauhalliseen tilaan, jossa voidaan paremmin kuulla 

Jumalan elämäämme ohjaava ääni. 

Koska osanottajia voi olla vain rajoitettu määrä (jokaisella 

oma huone), voi tähän retriittiin enää osallistua vain mahdollisesti 

vapautuville peruutuspaikoille. 

Ensi vuoden Suuren paaston aikana 13-16.3.1986 järjestetään 

samassa Kurenniemen leirikeskuksessa Heinolan mlk:ssa myös retriitti 

paaston rikkaan jumalanpalveluselämän myötä. Tiedustelut ja ilmoit

tautumiset tähän retriittiin (mahdollisimman ajoissa paikan varmis

tamiseksi) isä Olavi Merrakselle, joka johtaa retriitin, puh. 918-

46748. 
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