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TÄYDELLISYYDESTÄ 

Rakas ystäväni, pyysit vakavissasi, että esittäisin si

nulle jotakin siitä, millainen on täydellinen elämä. Tar

koituksesi oli selvästikin, jos pohdinnastani löytäisit 

sen, mitä etsit, omaksua se hyvä, mikä sanoissani ilmeni-

si, ja toteuttaa sitä omassa elämässäsi. Kuitenkin nämä 

molemmat asiat ovat minusta vaikeita. Tunnen näet, että 

voimani eivät riitä enempää kuvailemaan täydellisyyttä 

kuin toteuttamaankaan sitä omassa elämässä. Enkä ehkä ole 

yksin tässä suhteessa. Monet suuret miehet, nekin,jotka 

ovat erinomaisen hyveellisiä, myöntävät tällaisen tavoit

teen mahdottomaksi saavuttaa. Mutta koska en tahdo antaa 

sellaista vaikutelmaa, että pelkäisin .... aion esittää 

selkeämmin, mitä tarkoitin. 

Kaikissa asioissa, joita voi mitata niin kuin aistein 

havaittavia asioita, rajoittavat täydellisyyttä aina tie

tynlaiset määrätyt rajat. Esim. jokin alue on joko yhtä 



osaa tai osiin jaettu. Jokainen määrärnitta edellyttää, et

tä sillä on omat asianmukaiset rajat. Jos joku ajattelee 

esim. kuutiota tai numeroa "kymmenen", hän havaitsee, että 

niiden täydellisyys on siinä, että niillä on alku ja loppu. 

Mutta mitä hyveeseen tulee, tiedämme apostolin sanojen pe

rusteella, että sen täydellisyyden määritys on, että sillä 

ei ole mitään rajaa. Sillä jumalallinen apostoli, mies, 

jonka henki oli avara ja syvä, kurkottautui hyveen polkua 

juostessaan jatkuvasti niitä asioita kohti, jotka olivat 

edessä päin (Flp 3: 13) . Hän tunsi, että pysähtyminen kesken 

joksun olisi vaarallista. Miksi? Siksi, että kaikki hyvä 

on jo luonteeltaan ääretöntä ja että sitä rajoittaa vain 

sen vastakohdan läsnäolo, kuten elämää rajoittaa kuolema 

ja valoa pimeys. Niinpä kaikki se, mikä on kokonaan hyvää, 

loppuu vain siinä, missä sen vastakohta alkaa. Siis ai

van samoin, kuin elämän loppu on kuoleman alku, on hyveen 

polulla pysähtyminen pahan polun aloittamista. En näin ol

len ollut väärässä sanoessani, että on mahdotonta määri

tellä täydellisyyttä. Olemmä näet osoittaneet, että se, 

mikä voidaan sisällyttää rajoihin, ei ole hyvettä. 

Sen toteamukseni, että niiden, jotka pyrkivät elämään 

hyveellistä elämää, on mahdotonta koskaan saavuttaa täy

dellisyyttä, selitän seuraavalla tavalla. Riippumaton ja 

korkein Hyvä, jonka luonto on hyvyys, on itse jumalal

linen luonto. Mikä tahansa täydellisyys tuossa luonnossa 

voidaankaan kuvitella olevan, siksi Häntä kutsutaan ja se 

Hän on. Koska olemme osoittaneet, että hyveen ainoa ra

joitus on pahe ja koska jumalallinen luonto sulkee pois 

kaiken, mikä on sen vastaista, seuraa tästä, että juma

lallisessa luonnossa ei ole mitään, mikä sitä kahlehtisi 

tai rajoittaisi� Mutta sielu, joka pyrkii tällaiseen hy-

veeseen, tosiasiassa on osallinen Jumalasta itsestään, 
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koska Hän on ääretön hyve. Koska ne, jotka ovat tulleet 

tuntemaan korkeimman hyvän, haluavat täydellisesti tulla 

siitä osallisiksi ja koska tämä hyvä on ääretön, siitä on 

seurakuksena, että heidän halunsa tulee olla välttämättä 

yhtenevä tuon äärettömän kanssa, eikä sillä voi olla ra

jaa. On siis ehdottomasti mahdotonta saavuttaa täydelli-

syyttä, sillä - kuten olen sanonut - sitä ei voi sulkea 

rajoihin, ja hyveen ainoa määre on, että se on rajaton. 

Miten sitten voi ihminen tavoittaa etsimänsä määränpään, 

jos sitä kerran ei ole olemassa? 

Mutta vaikka väittämälläni olenkin osoittanut, että me 

emme voi saavuttaa päämääräämme, emme suinkaan saa lyödä 

laimin jumalallista käskyä: "Olkaa siis te täydelliset, 

niin kuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on"(Mt5: 

48). Sillä vaikka ei olekaan mahdollista saavuttaa täy

sin äärimmäistä ja korkeinta hyvää, niin ne, jotka ovat 

viisaita, toivokoot saavansa siitä edes jotakin osaks�en. 

Meidän pitäisi sen tähden tehdä kaikkemme,_ ette,mne tyys

tin lankeaisi pois siitä täydellisyydestä, mikä on meille 

mahdollista, jayrittää päästä niin lähelle sitä kuin mah

dollista ja omistaa siitä niin paljon kuin mahdollista. 

Sillä voi olla, että ihmisen täydellisyys on juuri siinä, 

että hän näin jatkuvasti kasvaa hyvässä. 

JUMALANPALVELIJA AUTUAS KSENIA 

(Eli 18.vuosisadalla) 

Ei ole mitään tietoa autuaan Ksenian syntymäajasta,hä

nen varhaisesta elämästään, hänen syntyperästään. Luul

tavasti hän oli syntyisin sivistyneestä perheestä ja käy

nyt koulua, sillä hän oli naimisissa eversti Andrei Feo

dorovitsh Petrovin kanssa. unnetuksi tuli Ksenia Pieta

rissa vasta silloin, kun alkoi kilvoitella Kristuksen täh-
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den houkkana. Tähän hänet johti miehensä kuolema. Rakas

tamansa miehen poismeno osoitti Ksenialle, kuinka pettävä 

ja häilyvä maallinen onni on. Kaikki maallinen ja ajal

linen alkoi hänestä tuntua vain esteeltä todellisen onnen 

saavuttamisessa. Jäätyään miehensä kuoleman jälkeen 26-

vuotiaana leskeksi hän muuttui perinpohjin. Tuttavat ja 

varsinkin sukulaiset pitivät häntä järkensä menettäneenä. 

He yrittivät asettaa hänet holhouksen alaiseksi, kun hän 

jakoi omaisuutensa köyhille ja omistamansa talon lahjoit

ti ystävättärelleen Paraskeeva Antonoville, mutta viran

omaiset totesivat, että Ksenia oli täysin terve ja. siis 

oikeutettu menettelemään omaisuutensa kanssa vapaan tah

tonsa mukaan. Ksenia pukeutui miehensä vaatteisiin ja al

koi vakuuttaa, �ttei Andrei Feodorovitsh suinkaan ollut 

kuollut, vaan kuoli Ksenia Grig9rijevna. Hän ei ollut kuu

levinaan, kun häntä kutsuttiin omalla nimellään, sen si

jaan hän oli mielissään, kun häntä puhuteltiin miehensä 

nimellä. Kaiket päivät hän kuljeksi Pietarin kaduilla, 

etupäässä kaupungin laitaosissa, jossa oli pieniä puuta

loja ja jossa asui vähävarainen kansa. Kummallinen vaa

tetus, outo käyttäytyminen, omalaatuiset puheet ja täy

dellinen nöyryys sekä hyväntahtoisuus aiheuttivat sen,et

tä varsinkin alussa hän joutui pilkan, jopa häväistyksen 

kohteeksi, mutta vastaan panematta hän kärsi kaiken muis

taen Kristuksen osaksi tulleen pilkan ja vaivan. Vähi

tellen kansa tottui Ksenian eriskummallisuuksiin ja alkoi 

tuntea sääliä häntä kohtaan, auttaa häntä hänen puutteis

saan, jopa kunnioittaa häntä kilvoittelijana. Ihmeteltiin 

missä Ksenia vietti yönsä. Poliisikin oli kiinnostunut 

tästä. Pian ilmeni, että yöksi Ksenia vetäytyi johonkin 

autioon paikkaan, pellolle tai kedolle, jossa laskeutui 

polvilleen ja rukoili kumartaen kaikkiin ilmansuuntiin. 
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Työläiset, jotka rakensivat kirkkoa Smolenskin hautaus-

maalle, saivat aiheen ihmetellä, kun useina aamuina teli".'" 

neillä oli valmiina odottamassa suuri tiilikasa, josta ei 

tiedetty, kuka sen oli sinne kantanut. Suoritetuissatut

kimuksissa osoittautui tämäkin Ksenian työksi. Ksenia kä

vi tuttaviensa luona, missä hänet otettiin mielellään vas

taan. Siellä hän söi, otti joskus vastaan jonkin vaate

kappaleen loppuunkuluneen tilalle. Myös ventovieraat ih

miset olivat valmiit osoittamaan Ksenialle ystävällisyyt

tä, sillä tuli yleisesti tietoon, että siellä, missä Kse

nia liikkui, ihmisiä seurasi menestys ja hyvinvointi. Ko

konaista 45 vuotta miehensä kuoleman jälkeen Ksenia viet

ti tällä tavoin köyhyydessä ja kieltäymyksissä. On täy

sin käsittämätöntä, kuinka hän vähissä vaatteissaan ja il

man lämmintä suojaa tuli toimeen pitkinä sateisina syys

päivinä ja Pietarin ankarina pakkastalvina. Ilmeisesti 

syvän, voimakkaan uskon ravitsema sisäinen henkinen hehku 

teki hänessä mahdottomankin mahdolliseksi. Suorittivathan 

monet pyhät ihmiset, Jumalan ystävät, uskonsa voimalla 

sellaisia tekoja, joita ihmisjärjellä ei pystytä käsittä

mään. Että Ksenia eläen ruumiillisesti maan päällä saat

toi kohota hengessään maallisen yläpuolelle ja olla jat

kuvassa yhteydessä Jumalan kanssa, näkyy siitä, että Ju-

mala on suonut hänen nähdä tulevia tapahtumia. Ksenian 

kuolinajasta ei myöskään jäänyt merkintöjä. Hänen Smo-

lenskin hautausmaalla olevan hautansa kiveen on kaiverret

tu: "Tässä lepää hovilaulajan, everstiAndreiFeodorovitsh 

Petrovin vaimo Ksenia Grigorijevna. Miehensä kuoleman ai

kaan hän oli 26-vuotias ja vaelteli sen jälkeen 45 vuotta, 

oli kuollessaan 71 vuotta vanha. Käytti nimeä Andrei Feo

dorovitsh. Muistelkoot sieluani ne, jotka minut tunsivat 

oman sielunsa pelastukseksi. Amen." 
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Ksenian kuolinajasta voi päätellä näin: Keisarinna Elisa

bet, jonka kuoleman Ksenia ennusti, kuoli vuonna 1761.Kun 

tähän lisätään 45 vaellusvuotta, saadaan vuosiluku 1806, 

joten Ksenian kuoleman on pitänyt tapahtua viimeistään si

nä vuonna. Toisaalta Smolenskin kirkko, jonne Ksenia öi

sin kantoi tiiliä, rakennettiin vuosina 1794-1796, joten 

Ksenia oli silloin elossa. Kuoleman on pitänyt tapahtua 

vuoden 1794 jälkeen. Kuoleman ajankohta on siis vuosien 

1794 ja 1806 välillä. Jatkuu. 

Rovasti Aleksanteri Kasangon 
suomennos (otteina) kirjasta 
JUMALAN PALVELIJA AUTUAS KSE
NIA (Raba Bozhija blazhennaja 
Ksenia, Jordanville 1964) 

ERÄÄN PAPIN PÄIVÄKIRJASTA 

Kirkossa seisominen, vaikka olisimmekin laiskoja ja haja-

mielisiä, ei ole hedelmätöntä. Jos katsomme sisimpäämme 

seisoessamme tällä tavalla, huomaamme, että sinä hetkenä 

olemme kykenevät paljoon hyvään ja voimme helpommin pi

dättäytyä pahasta. On helpompaa antaa anteeksi ja pitää 

sydämemme rauhassa. 

+ + + + + 

Täällä maan päällä meillä jo on sekä taivas että 

ti intohimoissamme, kokemuksessamme hyvästä. 

+ + + + + 

helvet-

Tärkeää ei ole hyvien tekojemme määrä vaan se suunta, mi

tä elämässämme seuraamme: oikealle vai vasemmalle, plus 

vai miinus, hyvääkö kohti vai pahaa, kohti Jumalaa vaiko 

kohti pimeyttä. 

+ + + + + 
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Sillä hetkellä kun ihminen hyväksyy kiitollisena kärsimyk

sen, jonka Jumala hänelle lähettää, hän välittömästi nou

see sen syvyyksistä sellaiseen rauhaan ja onneen, että 

kaikki hänen ympärillään olevat kokevat helpotusta jailoa. 

Riittää, että toivomme tätä, ja Jumala suo sen meille. 

+ + + + + 

Elämä on tuskallinen koettelemus, ja onnettomuudet tule-

vat aina seuraamaan meitä kuolemaan asti. Kristitty ei 

koskaan saa tuntea idyllistä onnea ja lohtua. Mutta toi

saalta "tämän maailm�n" iloja ei voi verrata siihen iloon, 

minkä Jumala lähettää kristitylle. 

+ + + + + 

Hyvin usein onnettomuutemme näyttävät suunnattomilta, kun 

me suurentelemme niitä aivan tarpeettomasti. Odotamme on-

nettomuttaa, ennen kuin se on tullutkaan. Kuvittelemme 

sen seurauksia sydämessämme. Todellisten kärsimyksen ai

kojen välillä jatkamme kärsimystämme jättäytymällä tar

peettomasti sen lumoihin. Viivyttelemme äsken kokemamme 

tuskan muistoissa. Jos eläisimme ortodoksisen uskon mu

kaisesti ja kokisimme jokaisen elämän hetken täyteydess

sään, onnettomuus kohtaisi meidät paljon vaarattomampana, 

mikäli emme selviäisikään siitä aivan huomaamatta. 

+ + + + + 

Kaikenlainen rukous on arvokasta, myös tarkkaamaton ru

kous. Sanan voima ja vaikutus ovat riippumattomia sen 

henkilön psykologisesta tilasta, joka sen lausuu.Jos sää

dytön ja loukkaava sana saastuttaa ja haavoittaa sekä pu

hujan että kuulijan sielun, rukouksen pyhät sanat ympä

röivät muistimme, mielemme ja sydämemme hienon verkon ta

voin, vaikka niitä toistettaisiinkin hajamielisesti, ja 

niillä on hyödyllinen vaikutus meihin, vaikka itse oli

simmekin siitä tietämättömiä. 
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JOUKKOJULKAISU 

+ + + + + 

Maailma on vääristynyt, ja Jumala ojentaa sen. Siitä syys

tä Kristus kärsi (ja kärsii yhä), kuten myös kärsivät kaik

ki marttyyrit, tunnustajat ja pyhät - ja me jotka rakas

tamme Kristusta, emme myöskään voi olla kärsimättä. 

+ + + + + 

Mikään ei ole elämässä sattumanvaraista. Jos joku uskoo 

sattumaan, hän ei usko Jumalaan. 

+ + + + + 

Kaikesta huolimatta sielu etsii onnellisuutta. Suru ja kär

simys eivät sinänsä ole luonteenomaisia ihmiselle. Eikö tä

mä vaistomainen sielun kääntyminen iloa ja valoa kohti ole 

sitä, että se muistaa kadotetun paratiisin ja pyrkii sitä 

kohti. 

+ + + + + Alexander Eltshaninov
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