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MILLOl:N O·N KÄYTÄVÄ SYNiNl:NTUN'NUSTUKSELLA? 

Eräs ihminen kysyi Dioge
neelta, milloin päivällinen olisi 
nautittava. Diogenes vastasi hä
nelle · ominaisella sukkeluudella: 
"Rikas syököön · milloin tahtoo, 
köyhä taas silloin, kun hänellä 
on mitä syödä". Vastaus osoitti 
kvsymyksen hyödyttömyyden: ei 
ole tärkeä se, millä kellomää
rällä ruoka nautitaan, tärkeä on, 
että se nautitaan. Parhaillaan 
on menossa suuri paasto, pian 
on piinaviikko, jolloin kirkois
samme on paljon niitä, jotka 
käyvät synnintunnustuksella ja 
osallistuvat Herran pyhästä Eh
toollisesta. Näinhän on meillä 
tullut tavaksi, sillä paasto on 
katumusaikaa. On siis paikal
laan käydä nyt synnintunnus
tuksella ja miettiä parannuksen 
tekoa. Mutta suuren paaston li
säksi on muitakin paastoja: 

apostalien paasto kesällä, syys
paasto elokuussa, joulupaasto 
joulun edellä, ja vielä melkein 
kaikki keskiviikot ja perjantait 
ympäri vuoden. Kuitenkin moni 
valitsee juuri suuren paaston, 
vieläpä piinaviikon synnintun
tustuksella käyntiin. Sairas ei 
odota piinaviikkoa tai jotakin 
muuta edeltä valitsemaansa päi
vää käydäkseen lääkärissä, vaan 
lähtee hakemaan apua heti sai
rauden oireet havaittuaan. Mik
si me siirtäisimme mahdollisuu
den parantua hengellisesti jo
honkin määräpäivään? Eikö oli
si luonnollisempaa vaJ}autua 
syntitaakasta heti kun havait
semme sen kasvaneen? Tämä 
päivä on ehkä meidän, huomi
sesta emme voi olla varmoja. 
Jumala lupaa antaa anteeksi 
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-PYHITTÄJÄ SERAFIMIN KESKUSTELU

MOTOVILOVIN KANSSA 
(Jatkoa) 

- Millä tavoin mma saan sitten tietää, että minä olen Pyhän
Hengen armossa? - kysyin isä Serafimilta. 

- Tämä, Jumalan Ystävä, on hyvin yksinkertaista, vastasi
hän minulle. Siitä on sanottu: "Kaikki on yksinkertaista sille, jolla 
on ymmärrys". Koko meidän onnettomuutemme onkin siinä, että 
itse emme etsi tätä jumalallista ymmärtämystä, joka itse ei huuda, 
sillä se ei ole tästä maailmasta. Tämä ymmärrys, joka on täynnä 

· rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen, kasvattaa jokaisen ihmisen
pelastukseen. Tästä ymmärryksestä Herra sanoi: "Jumala haluaa,
että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden".
Evankeliumissa tästä ymmärryksestä puhutaan, kun mainitaan
apostoleista, että "Herra avasi heidän ymmärryksensä käsittämään
kirjoitukset". Omatessaan tämän ymmärryksen a:postolit olivat aina
selvillä siitä, oliko Jumalan Henki heidän kanssaan vai ei. Näh
dessään Jumalan Hengen olevan kanssaan he vakuuttivat, että hei
dän tekonsa olivat pyhiä ja Jumalalle otollisia. Tässä on selitys
siihen, että he saattoivat kirjoittaa: "Pyhän Henki ja me olemme
nähneet hyväksi ... " Vain näillä perusteilla apostolit lähettivät
kirjeensä, sillä he tuntuvasti tajusivat itsessään Pyhän Hengen läs
näolon ... Näettekö, Jumalan Ystävä, kuinka yksinkertaista tämä
on?

- · En kuitenkaan ymmärrä, miten voin olla järkähtämättömästi
vakuuttunut siitä, että olen Jumalan Hengessä. Kuinka voin itses
säni havaita Hänen todellisen ilmestymisensä?

Isä Serafim vastasi: Johan minä sanoin teille, Jumalan Ystävä,
että tämä on hyvin yksinkertaista, ja selitin tarkasti, kuinka ihmi
set saattavat olla Jumalan Hengessä, kuinka tulee ymmärtää Hä
nen ilmestymisensä meissä. Mitä vielä on tarpeen, ystäväiseni?

__:_ Tarpeen on, että ymmärrän tämän kunnollisesti, sanoin. 
Silloin isä Serafim tarttui käsillään minuun erittäin lujasti ol

kapäistäni ja sanoi: Me molemmat olemme nyt, ystäväiseni, Ju
malan Hengessä. Miksi et katso minuun? 

· Sanoin: En voi katsoa, isä, sillä silmänne salamoivat ja
kasvonne ovat tulleet lunta kirkkaammiksi. Silmiäni kirvelee ki
vusta. Isä Serafim sanoi: Älkää peljätkö, Jumalan Ystävä, tekin 
olette nyt yhtä valoisa kuin minä. Te itsekin olette nyt Jumalan 
Hengen täyteydessä, muuten ette voisi nähdä minua sellaisena kuin 
nyt olen. 
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syntimme, jos kadumme, mutta 
katumuksen tekoa varten Hän 
ei ole osoittanut huomista päi
vää. Päinvastoin Hän sanoo: 
Et tiedä päivää etkä hetkeä, jol
loin loppu saattaa tulla. Voim
meko asettaa sielumme vaaralle 
alttiiksi? Siis, milloin on mei
dän ryhdyttävä katumuksen te
koon ja tunnustamaan syntim
me? Mitä pikemmin, sitä pa
remmin. 

Pyhä Ignatius Teof ors 
Älköön kristityksi tunnustau

tuva olko Kristuksen oma ai
noastaan puheittensa perusteel
la, vaan teoissa, sillä "hedelmis
tä puu tunnetaan" (Mtt. 12: 33). 
Parempi on olla puhumatta ja 
toimia, kuin puhua ja olla toi
mimatta, sillä "Jumalan valta
kunta ei ole sanoissa, vaan voi
massa'' (1 Kor. 4: 20). 

Pyhä lgnatios Teoforos 

Ja taivuttaen päänsä minun puoleeni hän hiljaa sanoi korvaani: 
Kiittäkää Herraa Jumalaa Hänen sanomattomasta armos

taan teitä kohtaan. Näittehän, etten tehnyt edes ristinmerkkiä
kään, vaan ainoastaan sydämessäni ajatuksin rukoilin Herraa Ju
malaa ja lausuin sisimmässäni: Anna, Herra, hänen selvästi ja 
ruumiillisin silmin nähdä Henkesi laskeutuminen, jonka Sinä suot 
palvelijoillesi, kun tahdot ilmestyä suuren kunniasi kirkkaudessa. 
Ja niin, ystäväni, Herra heti täytti kurjan Serafimin nöyrän pyyn
nön . . . Kuinka meidän tuleekin kiittää Häntä tästä Hänen sanat
tomasta lahjastaan meilie molemmille. Aina Herra Jumala ei 
osoitakaan tällä tavoin armoaan edes suurillekaan erämaan kilvoit
telijoille. Tämä Jumalan armo Jumalan Äidin esirukouksien täh
den on lastaan rakastavan äidin tavoin suonut lohdutusta mur
tuneelle sydämellenne . . . Miksi ette, ystäväiseni, katso minua 
silmiin? Katsokaa vain vapaasti, älkääkä peljätkö. Herra on meidän 
kanssamme. 

Näiden sanojen jälkeen katsoin hänen kasvoihinsa ja vielä suu
rempi hurskas vavistus valtasi minut. Kuvitelkaa kanssanne puhu
van ihmisen kasvoja täydeltä terältä paistavan auringon kirkkait
ten säteitten keskellä. Näette hänen suunsa liikkeet, hänen silmien
sä muuttuvan ilmeen, kuulette hänen äänensä, tunnette teitä olka
päistänne pitävien käsien otteen, mutta näitä käsiä ette näe, ette 
näe itseänne ettekä hänen muotoansa, näette ainoastaan sokai
sevan valon, joka levittäytyy muutaman sylen päähän ympärillän
ne ja valaisee kirkkaalla loisteella maata peittävän lumivaipan ja 
lumihiutaleet, jotka leijailevat alas minun ja suuren vanhuksen 
päälle. Voitteko kuvitella tilan, jossa minä olin silloin? 

Jatkuu. 
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Johannes Kronstadilainen 

S Y N T 1 

Synti on kapina, luodun ta
holta tapahtuva Luojan vastus
taminen, tottelemattomuus, pet
turuus, Jumalalle kuuluvan ylis
tyksen itselleen anastaminen, 
itsensä jumalaksi tekeminen -
"Te tulette olemaan niinkuin 
Jumala" (1 Moos. 3: 5) kuiskut
teli käärme Eevan korvaan, ku
ten se vieläkin kuiskuttelee syn
tiselle. Synti on oman luonton
sa vääristelyä, vapaaehtoista 
järjettömyyttä, rumaa mielettö
myyttä, tahallista lankeemista 
hyvästä pahaan, totuudesta vää
ryyteen, suorasukaisuudesta vil
pillisyyteen, valosta pimeyteen, 
voimasta heikkouteen, avaruu
desta ahtauteen, rauhasta häm
mennykseen, elämästä kuole
maan. Synti on inhoittava saas
ta, ilkeä houkutus, sielua vahin
goittava myrkky. Kaikki maail
massa esiintyvät hätätilanteet, 
kaikki sairaudet, nälänhätä, tu
hoisat onnettomuudet, kuten 
kulkutaudit, sodat, tulipalot, 
maanjäristykset, sekä kuolema, 
ajallinen ja iankaikkinen, ovat 
synnin -seurausta. Synti on teh
nyt ylimmäisestä enkelistä per
keleen, Lucif eruksesta saatanan, 
ja kaikki Jumalaa vastaan nous
seet henget, jotka sitä ennen 
ovat olleet ihania valon enkelei
tä, ovat muuttuneet synkiksi, 
inhottaviksi demoneiksi. · Synti 
on saanut aikaan ja aiheuttaa 
edelleenkin maailmassa ja ih
misten kesken paljon pahaa, 

surkeita onnettomuuksia, kau
heita mullistuksia. Synnin vuok
si on koko luomakunta hämmen
tynyt. Kuvaamattomat ovat syn
nin peloittavat aikaansaannok
set, eivät koko ihmiskunnan 
kyyneleet riitä niiden murehti
miseen. 

Pyhä Johannes Klimakos kir
joittaa, että suuri ero on ylpeän, 
ylpistymättä olevan ja nöyrän 
välillä. Ensiksi mainittu tuomit
see kaikkia, toinen tosin ei tuo
mitse, mutta ei syytä itseään
kään., kun taas kolmas olematta 
syytetty tuomitsee kuitenkin - ai
na itseään. Johannes Klima
koksen sanat osoittavat selvästi, 
että se, joka tuomitsee muita, 
ei ole nöyrä. Todellisen nöyryy
den alku on siinä, että oppii 
alentamaan ja moittimaan it
seään. Ilman sitä ihmisen on -
abba Doroteoksen mukaan -
vaikeata pysytellä hurskauden 
tiellä. 
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