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Kukaan ihminen ei pysty 
sanomaan, että olisi tyhjiin 
ammentanut Jumalan ilmoi
tuksen sisällön. Niin kauan 
kuin maailma seisoo ja on ole
massa tiedonhaluisia ihmisiä, 
tulee ilmoituksen sisältö ih
misten tietoisuudessa yhä 
enemmän laajenemaan, ja 
näin ollen antamaan uskovan 
ihmisen ymmärrykselle yhä 
uutta ravintoa. Tässä piilee 
apostolien saarnan voiman ja 
tavattoman toimintamahdolli
suuden perusta. Kristillisyys 
ei ole abstraktinen filosofinen 
oppi, se ei ole kuollutta teo
riaa, joka ravitsee ainoastaan 
järkeä ja antaa sille määrät
tyjä tietoja, määrättyjä to
tuuksia. Se on elävä henki, 
elävöittävä voima, joka tun
keutuu koko ihmisålemukseen, 
valistaa ymmärryksen, puh
distaa sydämen ja ohjaa tah-

don. Kristitty julistaja ei ole 
ainoastaan opettaja, 'joka pyr:-: 
kii rikastuttamaan sellaisilla 
tiedoilla, joilla ei ole mitään 
merkitystä ihmisen siveelli
sessä elämässä. Hän on en
nemminkin henkevä johtaja, 
hänen tulee koskettaa sydi:j,n,
tä, liikuttaa tahtoa kohti· pää
määriä, jotka vastaavat hä
nen kutsumustaan. Siksi p-qhe 
kristillisyydestä ja sen ihan
teista vaikuttaa voimallisestj 
vain sellaisen ihmisen esittä
mänä, joka itse on täydelli.,. 
sesti uppoutunut kristinuskon 
henkeen, joka noudattaa sen 
vaatimuksia omassa elämäs
sään, joka täydestä sydämes
tään pyrkii saattamaan voi
maan Jumalan Valtakunnan, 
joka lujasti, järkevästi ja tie
toisesti on sitä mieltä, että 
kristilliset ihanteet ovat ainoa 
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PYHITTÄJÄ SERAFl'M] 1N KESKUSTELU M0T0Vlt0VliN KANSSA 
(Jatkoa) 

... -. No, mutta mikä osuus Pyhän Hengen tavoittamisen on
i�_a, sitten muilla hyvillä teoilla, joita on tehty Kristukseil 
tahde1:? Te puhutte minulle ainoastaan rukouksesta - kysyi 
Motovilov. 

.- "Tavoittakaa Pyhän Hengen armoa kaikilla muillakin
��is�uksen t�hde? ��h�f.�llä hyvillä teoilla. Käykää kauppaa 
m�lla heng�llisesti, kaykaa kauppaa niillä niistä, jotka antavat 
�e1lle suurimmat tulot. Kerätkää pääomaa Jumalan armon 
I�'.3-na�ta ylijäämästä, sijoittakaa se Jumalan ikuiseen pank
knn ameeto?ta korkoa vastaan, älkääkä vain neljän tai kuu
den _Prosent�n korolle, vaan sadan prosentin, vieläpä lukemat
tomia kertoJa suuremmalle. Jos siis saatte paremmin Jumalan 
ar�oa rukouksesta ja valvomisesta, valvokaa ja rukoilkaa. Jos 
P8:�Jon armo_a . tulee paastosta, paastotkaa, jos sitä saa enem
man armellaisuuden osoittamisesta, harjoittakaa armeliai
suutta. Näin tällä tavalla arvostelkaa kaikkia Kristuksen täh
den _suoritettavia hyviä tekoja. 

. Kas, minä kerron teille nyt itsestäni. Olen syntyisin kurski
laisesta kauppiasperheestä. Niinpä kun en ollut vielä luosta
rissa,_ oli mei_llä tapa:t?-a käydä kauppaa niillä tavaroilla, jotka 
tuottivat meille suurimman voiton. Menetelkää ystäväni te
kin samoin, sillä niinkuin kaupankäynnissä pääasia ei ol� sii
nä, että vain käydään kauppaa, vaan siinä, että saadaan hyvä 
voitto, niin ei myöskään kristillisessä elämässä ole tärkeätä 
että vain rukoillaan tai suoritetaan joitakin hyviä tekoja. To� 
sin apostoli sanoo: 'Rukoilkaa lakkaamatta', mutta hän, ku
t�?. muistanette�. lisää �yös�in: 'tahdon mieluummin puhua
vnsi sanaa ymmarryksella kmn tuhat sanaa kielillä'. Ja Herra 
sanoo: 'Eivät kaikki, jotka huutavat minulle: Herra, Herra, 
pelastu, vaan ne, jotka tekevät minun Isäni tahdon', siis ne 
jotka 'tekevät Jumalan työtä hartaudella, sillä kirottu olkoon'. 
jokainen joka tekee Jumalan työtä veltosti'. Mutta Jumalan 
teko on se, että 'uskotte Jumalaan ja Häneen, jonka Hän on 
lähettänyt, Jeesukseen Kristukseen'. Jos oikealla tavalla käsit
tää Kristuksen ja aµostoJien käskyt, niin meidän kristillinen 
työmme ei ole hyvien töitten lukumäärän lisäämisessä sillä 
nämähän vain keinona palvelevat kristillisen elämän päämää
rän saavuttamisessa, vaan siinä, että saamme niiden avulla 
mahdollisimman paljon etua, se on yhä lisääntyvässä määrin 
Pyhän Hengen lahjoja. 
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Vasta tulevassa elämässä tulee 

olemaan todellinen "nyt". Kun 

me tässä elämässä lausumme 

jonkin sanan loppuosan, niin sen 

alkuosa on jo häipynyt mennei

syyteen. Vasta iankaikkisuudes-

sa saamme kokea kaiken ker
rallaan, nykyisyydessä. 

* 

Rukousta on sekin, kun 
kaadat kahvia tahtoessasi 
tuottaa lohdutusta fähimmäi
sellesi. 

. �iinp� �nä toivoisin, että te itse, Jumalan Ystävä tavoit
taisitte_ �a;man ehtymättömän lähteen Jumalan armoa 'ja aina
tarkkail1S1tte, oletteko Jumalan Hengessä vai ette. Ja mikäli 
o!ette Jumala� �engessä, 1!:iin o_lkoon Jumala ylistetty, silloin 
ei ole �u:.e�t1m1see� syyta, vaikka heti joutuisitte Kristuk
sen pelJattavan tuom10n eteen, sillä - 'missä tilassa Minä tei
dät tapaan, siinä myös teidät tuomitsen'. Mutta jos ette ole 
si�loin on_ selvi��tt�vä, mik�i �-a �istä syystä Herra Jumala, Py� 
ha Henki on Jattanyt meidat, Ja on ruvettava jälleen hake
maan ja _ sitkeästi etsimään Häntä eikä lopetettäva sitä, kun
nes tav01tettu Herra Jumala, Pyhä Henki on löytynyt ja jäl
leen armossaan meidän kanssamme. Meidän tulee taistella 
niitä; vihollisia vastaan, jotka erottavat meidät Hänestä kun
nes näiden tomukin on lakaistu pois, kuten profeetta Daavid 
sanoi: 'Minä taistelen vihollisiani vastaan ja tuhoan heidät en
kä lopeta, ennen kuin he ovat loppuneet. Loukkaan heitä niin 
et�eivät he voi seistä, vaan joutuvat minun jalkojeni ' alle'.
:t:Jim�ä niin, ys��väni. Tällä tavoin käykää kauppaa hengel
�isella �y�_yydell_a. Jakakaa Pyhän Hengen armolahjoja niille, 
Jotka nnta tarvitsevat, noudattaen palavan kynttilän esimerk
kiä: itse palaen se valaisee maallisella tulella mutta menettä
in�tt� omaa tulta se sytyttää muitakin kynttiiöitä valaisemaan 
kaikkialla muissakin paikoissa. Jos näin on laita maalliseen 
t��een nähden, niin mitä meidän on sanottavaa kaikkipyhim
man Jumalan Hengen armon tulesta? Kun maallinen rikkaus 
jaetaan toisille, se vähenee, mutta taivaallinen Jumalan armon 
rikkaus on sellainen, että mitä enemmän sitä jaetaan, sitä 
ene:rn;rnän se lisääntyy sille, joka sitä muille antaa. Sanoihan 
itse Herra samarialaise1le naiselle: 'Joka juo tästä lähteestä 
janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota Minä annan'. 
se ei koskaan janoa, ja vesi, jonka Minä annan hänelle, tulee 
hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elä-
mään'. (Jatkuu) 
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Tässä ovat tunnusmerkit, 
jotka Herra Jeesus antoi 
ennen astumistaan ristille: 
"Menkää ja kertokaa Johan
nekselle", sanoi Hän, "mitä 
olette nähneet ja kuulleet: so
keat saavat näkönsä, rammat 
kävelevät, pitaliset puhdistu
va, kuurot kuulevat, kuolleet 
herätetään, köyhille juliste
taan evankeliumia" (Lk. 7:22). 
Koska Johannes oli kastanut 
Jeesuksen, niin tämä vertaus
kuvallisesti tarkoittaa, että 
kastetun on tehtävä selkonsa 
teoistaan. Monet ovat ne tun
nusteot, jotka Herra teki. So
keat saavat näkönsä - tämä 
merkitsee, että se, joka panee 
koko toivonsa tähän maail
maan, on sokea, mutta jos 
hän luopuen tästä toivostaan, 
kohdistaa ajatuksensa siihen, 
mikä on luvattu toisessa elä
mässä, hänestä tulee näkevä. 
Samoin ontuvat kävelevät, 
merkitsee, että se, jok� 
näennäisesti pyrkii Jumalan 
luo, mutta samalla rakastaa 
myöskin tätä maailmaa ja li
hallisia viisasteluja, ontuu, 
mutta kun hän hylkää maail
man, alkaa rakastaa Jumalaa 
ja on välinpitämätön ruumiin
sa suhteen, niin rupeaa käve
lemään vakaasti. Kuuro on se, 
joka antautuen tyhjiin huoliin 
on täysin harrastamatta us
konnollisia asioita, mutta kun 
hän jättäen kaiken turhanpäi
väisen täyttää Jumalan käskyt, 
niin heti hän saa kuulon-

sa takaisin. Se, joka vihaa lä
himmäistä tai kantaa kaunaa 
hänelle, tai kadehtii tai pa
nettelee häntä, on pitalitau
tinen, ja kuten muinaisten pi
talitautisten ei hänenkään pi
dä astua Herran temppeliin, 
mutta jos hän kitkee itsestään 
moiset himot, niin hän puh
distuu niistä. Näin siis, kun 
sokea tulee näkeväksi, ontuva 
kävelee, kuuro kuulee ja pita
litautinen puhdistuu, niin ih
minen, joka oli kuollut näit
ten himojen vuoksi huoletto
muutensa aikana, kutsutaan 
takaisin elämään, hän uudis
tuu ja ilmaisee aisteillaan, 
joilta ennen puuttui hyveit
ten runsaus, että hän nyt nä
kee, kävelee ja on puhdas. Ja 
tämä hänen tulee tunnustaa 
sen edessä, joka hänet on kas
tanut. 

Sivulta 33. 
kallis aarre, ihmisen todelli
sen onnen yksinomainen läh
de. 

Metropoliitta Antoni, Suo
men ensimmäinen arkki
piispa. 
(12. 11. 1973 tulee kuluneeksi 70 
vuotta hänen kuolemastaan.) 
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