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"Minä :selttän sinuHe tämän. 
Katsos, kun henget i'lmestyvät 
elävälle ihmiselle ,ruumiillisessa 
muodossa, ne muodostavat itsel
leen aistimin havaittavan ruumiin 
ilmasta ja valoeetteristä ja sien 
jälkeen, kun ovat ilmestyneet, pa
lauttavat taas, lainaamansa aiinee:n 
siihen pii.rriin, josta niiden näkyvä 
hahmo oH muodostunut. Ja kos
ka ilma on kimmoisaa - voihan 
se puristua ja laajeta-, niin sitä 
pukunaan käyttävä sielu 1kykeniee 
tarttumaan kiinni, toimimaan ja 
siis kirjoittamaankin. Mutta, mi
kä on tuo sinun kirjasi? Annas 
kun katson.'• Hän aukaisi kirjan, 
ja se avautui sHtä kohdasta, jos
sa oli Simeonin, Uuden Teologin, 
saarna ja puhe. "Vai niin, tai
taakin olila jumailuusopiilinen. En 
ole koskaan sitä tavannut." -

"Tämä kirja, isäseni, käsittelee 
melkiein yksinomaan oppia sisäi
sestä sydämen rukouksesta Jee
suksen Kristuksen nimee:n. Se oppi 
avautuu tässä kaikkine yksityis
kohtineen :kahdenkymmenenviiden 
pyhän 1san selittämänä." 
"Mutta kyHä minä sisäisen ru
kouksen tunnen", sanoi opetta[ja. 
Minä �umarsin maahan asti ja 
pyysin häntä kertomaan jotakin 
sisäisestä rllilrouksesta. · "Uudessa 
Testamentissahan sanotaan, että 
ihminen ja kaikki luodut a:listu
vat turhuuteen pakosta ja että 
koko luomakunta huokaa haluten 
päästä Jumalan lasten vapauteen, 
ja tämä •sia.Jattu '1uontojiOO huoikai
leminen ja synnynnäinen sielujen 
kaipuu onkin sisäistä rukousta. 
Ei sitä tairvitse opetelJa, se on 
kaikissa ja kaikessa.'' - "Mutta, 



kuinka sen voi ·saavuttaa ja tun
tea s,ydämessään, tajuta ja ottaa 
vrustaan tahdollaan? Miten päästä 
siihen, •että se selvästi toimisi, 
tuottaisi iloa, v:alistaisi ja p1elas
taisi ?" kysyin. - "En muista, että 
siitä olisi ollut kiTjoitettu missään 
jumaluusopil1isessa tutkielmassa", 
vastasi opettaja. - "Mutta tässä 
siitä kaikesta on kirjoitettu", osoi
tin minä. Opettaja otti kynän, 
merkitsi muistiin Fhloka:lian ni
men ja sanoi: "Ehdottomasti tu
len tilaamaan tämän kirjan To
bolskista ja tutkimaan sen.'' Ja 
niin me erosimme. 

Läihdettyäni kulkemaan !kiitin 
Jumalaa siitä, että Hän oli saat
tanut minut keskusteluun opetta
jan kanssa, lkun taas kirjurin pUIO
lesta rukoilin, että Herra johdat
taisi hänet kerran lukemaan Fi
lokaHan ja antaisi häneille ym.
mä!I"I'ystä, että hän pelastuisi. 

Sitten vielä tapahtui kerran 
niin, että saavuttuani keväällä 
eraaseen kii-konkylään satuin 
asettumaan papin luokse. Pappi 
oli ystäväftlinen ja yksinäinen ih
minen. Vietin hänen luonaan kol
me päivää. Tutustuttuaan tuona 
aikana minuun hän a1koi puhua 
minulle: ",Jää luokseni, maksan 
sinulile palkan, tarvitsen tunnol
lista i!hmistä. Sinä näit, että meil
lä on crakenteilla uusi kivinen kirk
ko vanhan puukirkon vieressä. 
En voi löytää luotettavaa henki
löä, joka valvioisi työmiehiä ja 
samalla istuisi tsas'ounassa ja ot
taisi vastaan lahjoituksia · kirkon 
rakennustyön hyväksi. Huomaan, 
että sinä olisit siihen kyk�ä ja 
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että ottaen huomioon elämän,asen
teesi sinun olisi ·siinä mukava 
asua; istuisit y'ksin pyhäkössä ja 
rukoilisit Jumalaa, siinä on yk
sinäinen piieni huonekin vahtia 
varten. Ole hyvä ja jää tänne 
vaikkapa vain siksi aikaa, minkä 
kirkon ·ra:kentaminen kestää." 
Vaikrn:akin kauan aikaa kieltäy
dyin, niin lopuksi papin hartaasti 
pyytäessä minun oli suostuttava. 
Jäin siis kesäksi syksyyn saakka 
ja asetuin asumaan ru/koll.Slh.uo
m�eseen. Alussa sain rauhassa ja 
mwkavas1ti harjoitel'la ruk:ousta, 
vaikkakin kävijöitä oli paljon, 
eten!kin pyhäpäivinä. Toiset tuli
vat rukoilemaan, toiset uteliaisuu
desta katselemaan ja eräät jopa 
siinä mielessä, että saisivat käh
vel,lettyä jotakin kolehtilauta
selta. Kun si'hloin tällöin luin mil
loin Raamattua, milloin Filok.ali
aa, niin eräät kävijöistä huomat
tuaan sen ryhtyivät kanssani kes
kustelemaan ja toiset pyysivät, 
että Julkisin hei'lle jotakin. 

Kun jonkin aikaa oli kulunut, 
huomasin, että eräs talonpoiikais
neitonen kävi usein rukoushuo
neessa ja pitkät ajat rukoili Ju
maJaa. Tarkkailtuani hänen mu
minaansa sain tietää, että hän Ju
kee joifakin outoja rukouksia, 
joista muutamat olivat aivan se
kavia. Kysyin häneltä, kuka oH 
näitä hänelle opettanut. - Hän sa
noi oppineensa ne äidiltään, joln:i 
oli kirkon jäsen, mutta hänen 
isänsä kuuluvan lahkoon, joka ei 
tunnusta papistoa. Swkuteltuani 
tätä kaikkea neuvoin häntä luke-

( Jatkuu s. 16) 

PIIRTEITÄ ORTODOKSISEN JA. 

ROOMALAISKATOLISEN I(IRKON 

välisistä suhteista keskiajalla 
(Jatkoa ed. num.) 

Heiiierin sanoj•en mukaan tämä 
muistokirjoitus todistaa latinalai
sen kirkon ylpeätä itsetuntoa ja 
puuttuvaa historialilista ymmärtä
mystä. Ja toisessa paikkaa sanoo 
prof. He�ler: Ainoastaan surulla 
ja alakuloisin mielin voi Kristuk
sen lci.rkkoj:en todellista yhteyttä 
.kaipaava kristitty lukea nämä sa
nat. Edehleen selittää Heiler toi
sessa paikassa, että Firenzen 
unioni todistaa sitä suurta his
toriallisten tietojen puutetta, mi
kä on luonteenomaista keskiaikai
selle teoilogiaHe. Latinalaiset ei
vät tietäneet enää esin. sitä, et
tä paavit olivat aluk:si. !kieltäneet 
lisäämästä uskontu.nnustuksoon 
sanan filio4ue. Tämä lisäys muu
ten on saanut alkunsa Espanijas
sa, jossa se Toledon kirkollisko
kouksessa v. 589 hyväksyttiin 
Espanjassa viralliseen kirkoll.i
see:n käyttöön. ffispanjasta tämä 
lisäys Kaade Suuren aikana tun
keutui Ranskaan. Aachenin syno
di pyysi v. 809 paavin hyväksy
mään tämän sanan viralilisesti us
kontmnnUJstukseen, mutta Paavi 
Leo m kieiltäytyi siitä. Ilkään
kuin kieltäytymisensä merkiksi 
hän antoi silloiseen !Pietarinkirk
koon Apostioli Pietarin haudalle 
ripustaa kaksi hopeataulua, joi
hin oli kaiverrettu nikeaJlais-kons
tantinopolHaånen uskontunnustus 

kreikan ja latinan kieilellä, jä,1-
kimmäinen 11man sanaa fäioque, 
ne riippuivat siinä 13-vuosisada[le 
asti. RoomaJlaiskatolisen histo
riankirjoittajan BaroniUlksen sa
nojen mukaan (Annales Eccle
'siastici, Venetsia v. 1711) paavi 
Leo III 'katsoi tarpeelliseksi näi
den tallllujen muodossa pystyttää 
häviämättömän muistomerkin, 
jos:ta tulevtlle suJrnpolvil,Le kävisi 
selvilile, että kirkol!.iskokouksen 
hyväksymään tunnustukseen ei 
saanut mitään lisätä: indelebiili 
monumentum origendum putavit, 
quo posteris innotescret in sac
ro symbolo ni'hil esse adde:ndum. 
- Muuten vasta paavi Benedik
tus V,ID (v. 1012-1024) ortti
Roomassa käytäntöön uskoc1tun
nustuksen esittämisen messussa
varustettuna lisäyksellä filioque.

Riittäkööt nämä prof. Heiilerin 
kirjasta otetut piirteet ja a;ja'buk
set. Luulen niistä käyne,en selvil
le, että ki:rjoittaja ain:akin pyrkii 
esityksessään tasapuolisuuteen ja 
puollueettomuuteen. Eikä näin yk
sin puheen oUen ortodoksisen ja 
roomalaiskatolisen ki-I'kon väleis
tä. Vaan Lukija saa samarulais•en 
perinpohjaisen ja histnriaillista 
tasapuoHsuutta tavioittelevan kä
sityksen kaikista Itä.maiden kris
tiHisten kirkkojen muodoista ja 
opeista aina niin etäisiin ja pa-
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maan ,t..._ _ r I än 
kirkon perimäopin muJfa1s·esti ja 
siksi selitin hänelle "Isä meidän" 
ja "Eoitse, Jumala Äiti'• -ru
koukset. Lopuksi sanoin: "Lausu
han sinä useammin Jeesuksen ru
kousta, siHä sen, paremmin kuin 
minkään muun rukouksen, Jumala 
kuulee, ja sinä sen kautta saa
vutat sielun pelastuksen." Neito
nen otti tarkoin neuvostani vaarin 
ja alkoi yksinkertaisuudessaan 
sen mukaan menetellä. .Ja kuinka 
kävikään? Ei mennyt kauan, kun 
hän ilmoitti minulle, että hän on 
tottunut Jeesuksen rukoukseen, 
että haluaa mikäli mahdollista si
tä 'lakkaamatta toistaa ja että ru
koillessa tuntee mielihyvää ja iLo
petettuaan rukoilemisen iloa ja 
halua jälleen rukoilla. Iloitsin täs
tä ja neuvoin häntä edeHeen ja 
suuremmassa määrässä jatka
maan rukousta Jeesuksen Kris
tuksen nimeen. 

Aika fäheni kesän loppua. Mo
net ru:lroushuoneessa kävijät al-
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kanuuden rajoilla oleviin kristin
uskon muotoihin asti, kuin ovat 
esim. abessinialaiset ja Indian 
Tuomaskristityt. Kaikille, jotka 
osaavat saksan kieltä, suositteli
sin puolestani mitä ilämpimimmin 
luettavaksi tätä mielenkiintoisesti 
ja mukaansatempaava:sti kirjoi
tettua teosta Urkirche und Ost
kirche. 

J.A-K.

koivat käydä myös luonani eivät
kä vain lukemisen ja neuvojen 
vuoksi vaan myös monenlaisine 
elämän murheineen ja jopa tie
dustellakseen keinoja kadottami
ensa esineiden löytämiseksi; näh
tävästi he pitivät minua jonain 
tietäjänä. Vihdoin tuli myös mai
nittu neitonen surussaan kysy
mään neuvoa, miten menettelisi. 
Isä aikoo näet naittaa hänet vas
toin hänen tahtoaan lahkolaiselle, 
sellaiselle papistoa tunnustamat
tomalle miehelle, ja vihkimisen tu
lisi toimittamaan talonpoika. "Mi
kä laillinen avioliitto se olisi!'' hän 
huudahti, "sehän olisi samaa kuin 
huorintekeminen. Tahdon paeta." 
"Sanoin hänelile: - "Mihin sinä 
pakenisit? Sinuthan löydettäisiin. 
Nykyisenä aikana ilman passia et 
voi pysyä piilossa, kaikkialta löy
detään. Parempi on sinun rukoilla 
ahkerammin Ju:mailaa, että Hän 
kaitsemuksellaan tekisi mitättö
mäksi isäsi aikeet ja varjelisi sie
luasi synnistä ja harhaopilta. Se 
tulee olemaan varmempi menette
ly kuin pakenemisesi." 

(Jatkuu) 
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Toimituskunta: 
Arkkipiispa Paavali (vastaa. 
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