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80. Sinä näet, että kuuma
uuni lämmittää jokaista, joka 
sitä lähestyy. Näin myöskin 
hyvä ihminen, jonka sydän on 
lämmin rakkaudesta Jumalaa 
ja lähimmäistä kohtaan, läm
mittää tällä rakkauden tulella 
niitä, joiden kanssa joutuu te
kemisiin. Ja niinkuin uuni 
luovuttaa lämpöänsä sitä kai
paavalle, niin myöskin sellai
nen ihminen jakaa tarvitsevil
le veljilleen Jumalan hänelle 
suomia lahjoja: alastoman 
hän peittää, kodittoman ottaa 
taloonsa ja hoivaa, sairasta ja 
vankeudessa olevaa hän pal
velee, murheellista lohduttaa. 
Sanalla sanoen, jokaiselle hän 
voimiensa mukaan ojentaa 
auttavan kätensä. Kristillisen 
rakkauden lämpö saa hänessä 
kaiken tämän aikaan. Sen si
jaan kylmä uuni ei tuota ke
nellekään mitään hyötyä. Jos 

· joku koskettaakin siihen, niin
saa pettyneenä ja viluisena
poistua. Samanlaisia ovat epä
ystävälliset ihmiset, joiden sy
dän ei ole lämmennyt kris
tillisestä rakkaudesta. Monet
kuvittelevat olevansa jotakin.
He rukoilevat paljon ja usein,
paastoavat, pystyttävät Juma
lan temppeleitä, koristavat
niitä (itse asiassa tämä an
saitsee kiitosta, sillä sekin on
hurskautta), mutta kun hei
dän puoleensa kääntyy joku
köyhä tai apua tarvitseva, niin
pettyy, aivan kuin olisi kos
kettanut kylmää uunia, ja
lähtee yhtä surullisena ja hä
täisenä, kuin oli ollut tulles
saan apua pyytämään. Tästä
sinä näet, että meidän tulisi
harrastaa kristillistä rakkaut
ta, jota vailla ihmisten silmfa
sä hyvältäkin näyttävä asi 1
on kuollut. Todellinen ra:.{-



PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAINEN 
(Jatkoa) 

Tuimiessaan elämänsä lopulla ohjaajavanhuksena pyhittäjä 
Serafim väsymättä neuvJi ja opetti hänen luokseen saapuvia 
ihmisiä. Hänen opetuksensa oli suullista, kunkin yksityisen 
kuulijan tarpeita vastaava, siksi. irrallinen, katkonainen. Eri
koisesti pyhittäjä korosti rukouksen merkitystä, voimaa ja tar
peellisuutta. Vietettyään koko elämänsä herkeämättömässä 
rukouskilvoituksessa hän neuvoi muitakin ahkerasti rukoile
maan. "Rukous johtaa Herran yhteyteen. Jos huudamme avuk
si Herran nimeä, me pelastumme", sanoi hän. Hän ei kirjoit
tanut sanaakaan, · ja kuitenkin on olemassa yhtenäinen kir
jallinen esitys, eräänlainen yhteenveto pyhittäjän opetuksista, 
hänen "käytännön teologiastaan". Tämän esityksen on laati
nut Serafimin opetuslapsi Nikolai Motovilov, jonka ihmeelli
sestä parantamisesta on ollut jo puhetta. Pyhittäjä Serafim 
oli vartavasten kutsuttanut Motovilovin luokseen ja pitkälli
sessä keskustelussa hänen kanssaan tuonut esille ajatuksensa 
Pyhän Hengen saamisesta. Motovilov oli merkinnyt pyhittä
jän sanat muistiin. Elämänsä loppuvuosina Motovilov eli Di
vejevossa huolehtien siellä luostarin talousasioista. Hänen kuo
lemansa jälkeen hänen leskensä Helena meni nunnaksi tähän 
luostariin. Motovilovin käsikirjoitus joutui muitten vanhojen 
papereitten mukana luostarin ullakolle, jossa se lojui 70 vuot
ta pölyn, naakkojen ja kyyhkysten ulostusten ja muun lian 
peittämänä, kunnes se sattumalta löydettiin juuri sinä vuon
na, jolloin Serafimin kanonisaatio tapahtui. Täten Motovilo
vin kanssa käyty keskustelu ennätettiin julkaista vielä Saro
vin suuriin juhlallisuuksiin mennessä. 

Näin Motovilov kertoo muistiinpanoissaan: 
Oli torstai, marraskuun lopulla vuonna 1831. Päivä oli pil

vinen. Maassa oli vaaksan verran lunta ja ylhäältä sitä tuli 
lisää, kun isä Serafim aloitti keskustelun kanssani lähierak
kolansa aukiolla Sarovkajoen lähellä olleen kukkulan luona. 
Hän käski minut istumaan äsken kaatamansa puun kannolle 
ja asettui itse kyykkysilleen vastapäätä minua. 

"Herra· ilmaisi minulle", suuri vanhus sanoi, "että te jo 
lapsuudessanne halusitte tietää, mikä on meidän kristillisen 
elämämme päämäärä, ja että te tiedustelitte sitä useasti mo
:'1ilta hengen miehiltä." 

Tässä minun täytyy sanoa, että kahdennestatoista ikävuo
destani lähtien tämä ajatus herkeämättä vaivasi minua, ja 
kävin todellakin useiden hengellisten isien luona keskustele-
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massa tästä kysymyksestä, mutta heidän vastauksensa eivät 
tyydyttäneet minua. Vanhus ei voinut tätä tietää. . .. 

"Mutta kukaan", jatkoi isä Serafim, "ei puhunut te1l_le tas
tä mitään tarkkaan. Sanottiin vain: 'käy kirkossa, rukoile Ju
malaa, täytä Jumalan käskyt, tee hyvää - siinä sinulle_ on
kristillisen elämän päämäärä': Muutamat jopa paheksuivat 
tällaista Jumalalle epämieluista uteliaisuutta ja sanoivat: 
'Älä korkeita tavoittele'. Mutta he eivät puhuneet, kuten olisi 
pitänyt puhua. Niinpä minä, viheliäinen Serafim, selitän nyt 
teille, missä tämä päämäärä todella on. 

Rukous, paasto, valvominen ja kaikki muut kristilliset teot 
ovat tosin sinänsä hyviä. Kuitenkaan meidän kristillisen elä
mämme päämäärä ei ole vain niiden täyttämisessä, joskin ne 
ovat tarpeellisia keinoja tämän päämäärän saavuttamiseksi. 
Kristillisen elämämme todellinen päämäärä on Jumalan Py
hän Hengen hankkimisessa. Paasto ja valvominen, rukous ja 
armeliaisuus sekä kaikki Kristuksen tähden tehdyt hyvät teot 
ovat keinoja Jumalan Pyhän Hengen saamiseksi. Huomatkaa, 
herraseni, että ainoastaan Kristuksen tähden tehty hyvä teko 
tuo meille Pyhän Hengen hedelmät. Kaikki, mitä ei ole tehty 
Kristuksen tähden, vaikka olisikin hyvä, ei ole miksikään hyö
dyksi tulevassa elämässä, eikä se tuota meille tässäkään elä
mässä Jumalan mielisuosiota. Senpätähden Jeesus Kristus sa
noikin: 'Jokainen, joka ei minun kanssani kokoa, se hajoit
taa'. Hyviä tekoja voidaan kutsua kokoamiseksi, sillä vaikka 
niitä ei tehtäisikään Kristuksen tähden, ne ovat kuitenkin 
hyviä. Jumalan sanassa on kirjoitettu: 'Kaikkien kansojen 
keskuudessa ne, jotka. pelkäävät Jumalaa ja tekevät vanhurs
kautta, ovat Hänelle otollisia'. 

Tällainen vanhurskauden harjoittaja on Jumalalle siinä 
määrin otollinen, että, kuten näemme seuraavasta pyhästä 
kertomuksesta, Jumalaa pelkääväiselle vanhurskaalle sadan
päällikölle Korneliukselle ilmestyi Herran enkeli rukouksen 
aikana sanoen: 'Lähetä miehiä Joppeen Simon-nahkurin luo 
noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan, ja hän 
puhuu sinulle iankaikkisen elämän sanat, joiden kautta pe
lastutte, sinä ja koko sinun perhekuntasi.' Niinpä Herra käyt
tää kaikki jumalalliset keinonsa toimittaakseen sellaiselle. ih
miselle mahdollisuuden olla menettämättä tulevassa elämässä 
palkintoa hyvistä teoistaan. Mutta tämän saavuttamiseksi on 
ruvettava oikein uskomaan meitä syntisiä -pelastamaan tul
leeseen Herraamme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan, 
ja on ryhdyttävä. anomaan itselleen Pyhän Hengen armoa, 
joka tuo sydämeemme Jumalan valtakunnan ja osoittaa meil
le tien tulevaiseen autuaalliseen elämään. Tähän rajoittuu-
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kin Jumalan mieltymys hyviin tekoihin, joita ei ole tehty 
Kristuksen tähden: Luojamme antaa meille keinot näiden to
teuttamiseen. Ihmiselle jää mahdollisuus joko toteuttaa ne 
tai olla toteuttamatta. Siksipä Herra sanoikin hebrealaisille: 
'Jos te ette näkisi, ei teillä olisi syntiä. Nyt te sanotte - me 
näemme, ja niin teidän syntinne pysyy'. Kun ihminen Kor
neliuksen tapaan käyttää hyväkseen Jumalan mieltymisen hy
viin tekoihin, joita ei ole tehty Kristuksen tähden, ja sitten 
uskoo Hänen Poikaansa, niin tämän laatuiset teot luetaan 
hänelle ansioksi ikäänkuin Kristuksen tähden tehtyinä vain 
siksi, että hän uskoi. Jatkuu 

kaus tekee eläviksi kaikki hy
vät teot, kaikki kristilliset hy
veet. Mikään elävä olento ei 
voi tulla toimeen ilman luon
non lämpöä, niin myös mi
kään hyvä teko ei voi olla to
dellinen ilman oikeata rak
kautta, vaan sillä tulee ole
maan vain valheellinen muo
to. Vääristä hurskastelijoista 
pyhä apostoli sanoo: "Jos veli 
tai sisar on alaston ja joka
päiväistä ravintoa vailla ja jo
ku teistä sanoo heille: 'men
kää rauhassa, lämmitelkää ja 
ravitkaa itsenne', mutta ette 
anna heille ruumiin tarpeita. 
niin mitä hyötyä siitä on?" 
(Jaak. 2:15-16). Nykyisten 
kristittyjen keskuudessa on 
paljon tällaisia hurskastelijoi
ta: he tervehtivät ystävälli
sesti, mutta todellisuudessa he 
ovat kuitenkin kokonaan toi-
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on hiljattain saanut 300 ma�kan lah
joituksen. Toimitus ·kiittää lahjasta ja 
ilmoittaa, että tänä vuonna, jolloin 
Hehkuva Hiillos täyttää 30 vuotta, 
tämän lahjan turvin tullaan julkaise
maan ·kaksi ylimääräistä numeroa. 

dessään veljen olevan avun 
tarpeessa, eivät häpeä edes 
sanoa: "Mitä hänen hätänsä 
minulle kuuluu". Toiset taas 
lähettävät tarvitsijan Jumalan 
luo sanoessaan: "Auttakoon 
sinua Jumala". Jospa he to
della toivoisivatkin, että Ju
mala antaisi tarvitsevalle, kun 
he itse eivät voi mitään antaa, 
mutta he kehoittavat käänty
mään Jumalan puoleen siksi, 
etteivät halua jakaa anovan 
kanssa Jumalalta saamiaan 
lahjoja. Niinpä niin, hyvä lu
kija. Mitä lähemmäs m�ailma 
kulkee loppuaan kohti, sitä 
harvemmaksi käy todellinen 
rakkaus, ja sen mukana vä
henee todellinen hurskaus, 
mutta ulkoJmltaisuus ja valhe 
kasvavat. 
senlaisia. Monet heistä näh-
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