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Isä Boris Zabrodsky 

ANTEEKSIANTAMINEN - TIE EHEYTEEN 

"Mutta isä, minä en voi antaa hänelle anteeksi. Olen yrittänyt jo 

monta kertaa, mutta sanat eivät vain tule," 

Kuulostaako tutulta? Jokainen pappi on varmasti kuullut nämä 

damat sanat ja ne kuullessaan sydän itkee. Me tiedämme, että ihminen 

pyrkii Herran luo toivoen voivansa antaa anteeksi ja unohtaa, Hän 

haluaa poistaa tämän taakan, jotta voisi jälleen tuntea itsensä va

paaksi Herrassa, 

Muistan nämä sanat hyvin selvästi, Ne ovat iskostuneet sydämee

ni, Oli myöhäissyksyn retreat, Olimme viettäneet aikaa opetuksessa, 

rukouksessa ja mietiskelyssä, Yhteisen ilta-aterian jälkeen olimme 

kokoontuneet katumuksen sakramenttia varten, Yksitellen ihmiset tu

livat avaamaan sydämensä Jeesukselle etsiäkseen Jumalan anteeksiantoa 

ja parantavaa voimaa elämäänsä, Viimeisenä tuli Margaret-niminen nai

nen, Juuri hän oli tuo, joka ei voinut antaa anteeksi, 

Retreatin tarkoituksena on tarjota osanottajille mahdollisuus 

paneutua ajan kanssa sielunhoitoon ja rukoukseen. Tähän on useimmilla 



papeilla sunnuntaiaamuisin hyvin vähän aikaa. "Margaret", minä sa-

noin,"Jumala vaatii anteeksiantamista. Sinun on annettava anteeksi 

miehellesi, Sinulla ei yksinkertaisesti ole valinnanvaraa, koska 

olet Jumalan lapsi, Älä koskaan odota, kunnes sydämesi on valmis 

siihen. Saattaa olla, että et tunne itseäsi valmiiksi miljoonaan vuo

Tunnusta ääneen tämä anteeksianto ja anna sydämesi yhtyä sii-teen, 

hen myöhemmin," Tämähän ei ole mitään uutta, Roomalaiskirjeessä sa

notaan:", •• sillä sydämen uskalla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnus

tuksella pelastutaan," (10:10) Lopulta Margaret kääntyi puoleeni ja 

pyysi palvelusta, Hän kysyi, voisinko pyytää kaikkia muita kokoontu-

maan hänen ympärilleen ja rukoilemaan hänen kanssaan, Hän tunsi ole-

vansa anteeksiantamattomuuden synnin kahleissa ja vankeutensa syvyy

destä hän huusi apua toisilta, 

Iltarukousten jälkeen Margaretin pyyntö esitettiin muille, He 

suostuivat, Margaret laskeutui polvilleen ja toiset kokoontuivat 

hänen ympärilleen rukoilemaan, että Pyhän Hengen voima vapautuisi 

hänessä. En muista tarkalleen, mitä rukoiltiin, mutta muistan hyvin, 

miten tunsimme Jumalan voiman olevan läsnä. Kristitty sisaremme tais-

teli, kykeneekö hän paljastamaan hengellisen syöpänsä Jumalan rakkau

den parantaville säteille, Hän halusi eheytyä, Hän oli tunnustanut 

Jumalalle tämän anteeksiantamattomuuden synnin jo aiemminkin, Mutta 

silti hän oli vielä sidottu, On sanottu, että kun Saatana kerran on 

saanut otteen meistä, se taistelee pitääkseen meistä kiinni, jos yri-

tämme paeta ja palata Herran luo. 

myös nyt. 

Tätä hengellistä taistelua käytiin 

Herra ei kuitenkaan huk�nnut hetkeäkään ja tuli Margaretin avuk-

si. Jotenkuten hän sai sanottua, että on antanut anteeksi, Jumala 

hyväksyi hänen anteeksiantonsa ja siunasi häntä heti, Hän ei kokenut 

sitä välittömästi, mutta sai myöhemmin tuntea, miten Jumala voi paran

taa, kun vain annamme anteeksi. 

Hän oli makaamassa vuoteellaan lukien raamattua, kun hän yhtäk-

kiä säikähti huomatessaan makaavansa vatsallaan, Tämä oli ollut hä-

nell6 jonkin aikaa fyysinen mahdottomuus, koska hänellä oli ollut 

vatsahaava ja maksavaurio, Aivan kuten parantuneen raajarikon raama-

tussa piti koskea varovasti ja epäuskoisesti parantuneeseen jäseneen-

sä, myös Margaret koetteli vatsaansa, Hän kosketti myös kylkeä, jos-

sa aikaisemmin pelkkä kosketus oli aiheuttanut kipua. Hänen ilohuu-

tonsa säikähdytti huonetoverit. "Minä olen parantunut! " hän huusi. 

Lääkäri vahvisti hänen parantumisensa ja se pitää tänäkin päivänä, 

Tämä kaikki tapahtui noin viisi vuotta sitten, 

Jeesus tuntui sanovan meille kaikille retreatissa:"Nyt kun olet 

parantunut sisäisesti, haluan sinun tulevan ehjäksi ja parannan myös 

ruumiisi." Tämä paraneminen oli samantapainen kuin halvaantuneen pa

raneminen Kapernaumissa: "Ja katso, hänen tyki:insä tuotiin halvattu 

mies, joka makasi vuoteella, Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi 

hän halvatulle:'Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi 

annetaan sinulle anteeksi.' ' ••• Sillä kumpi on helpompaa, sanaako: 

Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa: Nouse ja käy? 

Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa 

syntejä anteeksi, niin - hän sanoi halvatulle - nouse, ota vuoteesi 

ja mene kotiisi. 1 Ja hän nousi ja lähti kotiinsa, Mutta kun kansan

joukot sen näkivät, peljästyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli 

antanut senkaltaisen vallan ihmisille." (Matt.9:2-J; 5-8) 

Todella suuri voitto saatiin Herran nimessä, Eräs sisaremme 

vapautui anteeksiantamattomuuden vankeudesta, Hän osoitti nöyryyttä 

tunnustamalla heikkoutensa Kristuksen ruumiille - Kirkolle, Kaikilla 

oli siinä tilaisuudessa mahdollisuus kuulla, nähdä ja tuntea syvä 

hengellinen haava, Kirkon jäseniä kutsuttiin yhdessä pyytämään Py

hää Henkeä parantamaan se. Ja sitten vangitun vapautuminen, mikä 

vielä vahvistettiin fyysisellä parantumisella, Aivan kuin Jeesus 
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olisi sanonut:"Ota makuupussisi ja mene terveenä kotiisi," 

Matteul<sen evankeliumissa opetetaan: "Sillä jos te annatte anteek

si ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne 

myös antaa teille anteeksi, Mutta jos te ette annan ihmisille an-

teeksi, niin ei myöskään teidän Isänne annan anteeksi teidän rikkomuk

sianne,11 (Matt,6:14-15) Jos odotamme, että meille annetaan anteeksi, 

meidän on myös itse annettava anteeksi, Jos me toivomme siunausta, 

on meidänkin siunattava, Isä Steven Barham on sanonut:"Suurin testi 

kristittynä olemisessa on se, voimmeko siunata emmekä kirota ne, jot

ka väärinymmärtävät meitä. " 

Tämä kuvaus seurakuntaelämästä auttaa näkemään, miten anteeksi-

antamattomuus on este eheytymiselle, Tämä hengellinen sairaus pysyy 

meissä koko elämämme ajan, Siitä tulee ylittämätön este Jeesuksen 

lupaamalle voitolliselle elämälle, Jotkut ovat sitä mieltä, että se 

on suurin yksityinen este hengelliselle ja fyysiselle paranemiselle, 

Vaatii nöyryyttä, vaatii voimaa tutkia itseään Jumalan Sanan valossa 

ja suhtautua oikein loukkauksiin ja väärinymmärtämisiin, Anteeksian-

tamattomuuden synnin kantaminen kylvää ympärilleen vihaa, epätoivoa 

ja lannistumisen tunnetta ja sallii näiden tunteiden nousta esiin meis-

sä. Lopulta tunne-elämämme katkeroituu ja sielumme tulee immuuniksi 

Pyhän Hengen vaikutukselle, 

Käytän usein esimerkkinä astioiden pesemistä, Kukaan ei kuvit

tele pesevänsä astioita tiskivedessä, jota on käytetty kuukausimääriä, 

Tällainen vesi on menettänyt kauan sitten puhdistavan tehonsa, Mut-

ta miten on anteeksiantamattomuuden synnin laita? Eikö sekin samalla

tavalla lisää meissä likaa ja tuhoa kaikki hengellisesti terveet aja

tukset, aikeet ja suhteet? "Heitä pois vanha tiskivesi ja täytä vati

kuumalla saippu,>.vedellä," on jokaisen äidin ohje perheenjäsenille kaut

ta aikojen, Uuden testamentin ohje on: Heitä pois vanha ihminen ja

pane tilalle uusi ihminen, (Ef,4:22-24; Gal,J:27) Margaret halusi 

heittää pois vanhan tiskiveden, mutta Saatana esti häntä, niinkuin 

vain se kykeni, 

Muistakaamme Margaretin saamaa ohjetta:"Älä odota kunnes sydäme

si on valmis, ennenkuin annat anteeksi," Miten totta tämä onkaan! 

Palestiinalainen erakko Iisak Syyrialainen sanoi:"Kun saat hyvän aja

tuksen mieleesi, pakota se myös sydämeesi ja PIDÄ SE SIELLÄ," Mei-

dän sydäntemme tulee taipua tunnustuksemme mukaan, Koska useimmat 

meistä eivät ole mitään hengellisiä jättiläisiä, täytyy meidän usein 

muistuttaa sydäntämme hyvistä asioista, Jeesus ei voi tulla elämämme 

Herraksi, jos vain odotamme sitä, Se on sama asia, kuin jos odottai-

simme omenapuun alla istuen, että omena putoaisi päähämme, Psalmin-

kirjoittaja sanoo:"Tutki minua, Herra, ja pane minut koetukselle, Koet

tele minun s:lsl.mpäni ja sydämeni, 11 (Ps, 26:2) Monet meistä ovat avio

miehiä ja -vaimoja, isovanhempia tai lapsia - Jumalan lapsia, jotka 

haluavat kuulua kokonaan Jumalan valtakuntaan, "Jumala, luo minuun 

puhdas sydän ja uudista sisässäni totuuden henki," (Ps,51:10) on ru-

kous, joka täytyy lausua Jumalalle joka päivä, Jumalan on poltettava 

meissä pois anteeksiantamattomuuden henki ja tuotava tilalle täydelli

nen antautuminen, rakkaus ja anteeksiantamus, 

Jumala tahtoo, että meisa� kaikissa näkyisi onnellisuus armon 

hedelmänä, anteeksiantamus, ilo, oikeat ihmissuhteet ja pyhyys, Hän 

tahtoo meidän olevan ehyitä ja kulkevan hänen Hengessään, Hän tahtoo, 

että astuisimme hänen valtakuntaansa tässä ja nyt, Tämä on hengelli-

sen uudistumisen suuri ilo, Se on theosista: Tulemista yhdeksi Juma-

1an kanssa. "Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan 

vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä," (�oom,14:17) 

On paljon niitä, joiden tulisi paljastaa vammansa ja syntinsä 

Jeesuksen parantavalle katseelle, Jumalan armoa ja rakkautta tarvi-

taan muutokseen, Isä Lazarus Moore Australiasta sanoo:"Armo ei ole 

mitään muuta kuin rakkauden säde, joka lähtee Jeesuksen kasvoista," 
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Me kaikki tarvitsemme Jumalan voimaa elämässämme, jotta voisimme an

taa anteeksi täydestä sydämestä niille, jotka ovat väärinymmärtäneet 

ja loukanneet meitä, Suhteitten korjaamista tarvitaan elämässämme. 

Margaret tarvitsi sitä. Hän tunnusti tämän Jumalan edessä, Hän pyy-

si veljiä ja sisaria apuun. 

hänet vapautettiin kahleista, 

Uskovaisten yhteisö vastasi hänelle ja 

Hänen sydämensä puhdistui anteeksian-

tamattomuuden kirouksesta, Jumala tahtoo tehdä näin kaikkien niitten 

elämässä, jotka kutsuvat avuksi hänen pyhää nimeänsä. Tämän vahvis-

taa psalmi 24:4-5:"Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, jo

ka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin, hän saa siunauksen Herral

ta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta," 

+ + +

KIRKON ISÄT OPETTAVAT ANTEEKSIANTAMISESTA 

Eräs veli oli joutunut toisen loukkaamaksi ja halusi kostaa tämän, 

Hän tuli Abba Sisoisin luo ja kertoi tapahtuneesta sanoen:"Aion saa

da hyvitystä, isä," Mutta vanhus neuvoi häntä jättämään asian Juma-

lan käsiin. "Ei," sanoi veli, "en aio antaa periksi ennenkuin olen 

pannut tuon kaverin maksamaan siitä, mitä hän sanoi," Silloin van

hus nousi seisomaan ja alkoi rukoilla sanoen:"Oi Jumala, sinä et ole 

enää tarpeellinen meille emmekä me enää tarvitse sinua pitämään meis

tä huolta, koska, kuten tämä veli sanoo, me voimme ja haluamme jär

jestää itse asiamme," Silloin tämä veli ymmärsi, että hänen oli luo

vuttava kostoajatuksestaan, 

Abba Paimen sanoi:"Pahuus ei koskaan aja ulos pahuutta. Mutta jos 

joku tekee pahaa sinulle, sinun tulee tehdä hänelle hyvää, niin että 

sinä hyvällä teollasi voit tuhota hänen pahuutensa," 

Eräältä vanhukselta kysyttiin, mitä on nöyryys, ja hän vastasi näin: 

"Se on sitä, että annat anteeksi veljellesi, joka on loukannut sinua, 

ennenkuin hän ehtii edes anteeksi pyytämään," 

+ + +

Isä John Kaloudis 

TEHKÄÄ PARANNUS, SILLÄ TAIVASTEN VALTAKUNTA ON TULLUT LÄHELLE 

Matteuksen evankeliumin mukaan Herramme ensimmäinen saarna käsitteli 

katumusta, Jeesus kutsui kuulijoitaan mielenmuutokseen,täydelliseen 

elämän suunnan muutokseen, Tämä ei kuitenkaan ollut mikään uusi sa-

noma. Jos selaamme vanhan testamentin sivuja, havaitsemme, että ka-

tumus on siellä jatkuvasti esillä, Profeetta Hesekiel nuhteli Isra-

elin epäjumalanpalvelukseen taipuvaista kansaa:"Tehkää parannus, kään

tykää pois epäjumalista ja kaikista iljettävyyksistänne," Profeetta 

Hoosea kutsui Israelia palaamaan Herran luo ja pyytämään häntä otta-

maan pois heidän syntinsä, Kuulemme profeetta Jesajan julistavan 

Gomorran kansalle ja Sodoman hallitsijoille:"Peskää itsenne ja tehkää 

itsestänne puhtaita ja muuttakaa pahat tapanne," 

nus, 

Uuden ajan koitto alkoi Johannes Kastajan sanoilla:"Tehkää paran

Jumalan valtakunta on tullut lähelle," Kun Pyhä Henki oli hel-

luntaina laskeutunut alas, apostoli Pietari saarnasi äskensyntyneen 

kristillisen kirkon ensimmäisen saarnan. Apostolien tekojen 2, lu-

vussa luemme, miten monet ihmiset saivat piston sydämeensä ja kysyi-

vät, mitä heidän tuli tehdä, Pietari vastasi:"Tehkää parannus ja an-

takaa kastaa itsenne," Myös Kirkon Isät todistavat katumuksen ja mie

lenmuutoksen tärkeydestä:"Katumus on avain, joka avaa meille taivaan 

valtakunnan, Katumus on kasteen täyttymys," Pyhä Kosmas Aetolos, 

kirkon kuljeskeleva saarnaaja, kulki kaupungista kaupunkiin ennen 

Kreikan vallankumousta saarnaten katumusta Kreikan kansalle, Äsket

täin tapahtuneen vakavan maanjäristyksen jälkeen monet ihmiset Krei-

kassa kertoivat, miten Pyhä Nektarios oli ilmestynyt heille, 

kaikkien sanoma oli aina sama:"Tehkää parannus!" 

Näiden 

Niinpä sanoisinkin, että katumus on kristinuskon kaikkein keskei-

sin ja ensiarvoisen tärkeä asia. Herramme ei kirkon todistuksen mu-

kaan kutsunut meitä olemaan mukavia ihmisiä, rakentamaan kauniita 



kirkkoja, järjestämään tehokkaita myyjäisiä tai suunnittelemaan tasa-

painoisia seurakunnan talousarvioita. Hän kutsui meitä katumukseen. 

"Olen tehnyt enemmän syntiä kuin meressä on hiekkajyväsiä", sa-

noi pyhä Johannes Krysostomos. Apostoli Paavali taas opettaa meille, 

että "kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat mitättömiä Herran kunnian 

edessä. " Joka sunnuntai tunnustamme ennen Ehtoollista luettavissa 

rukouksissa, että me olemme "suurimpia synnintekijöitä". Minulla oli 

tilaisuus kuulla edesmenneen piispa T:i:mothyn saarna, jossa hän sanoi: 

"Kristillinen elämä alkaa täydellisenä vasta silloin, kun tajuat, et

tä olet syntinen ihminen." Meidän on siis tehtävä itsellemme selväk

si vajavaisuutemme ja syntimme, ennenkuin voimme katua. 

On tosiseikka, että me itse ja meitä ympäröivä yhteiskunta yrit

tävät tehdä tyhjäksi synnin käsitteen ja syyllisyyden, joka luonnos-

taan kuuluu siihen. Me elämme "Kaikki kelpaa" -yhteiskunnassa. Mi-

ten usein kuulemmekaan selitettävän:"Tee vain niin, jos se tuntuu hy-

vältä. " "Se on täysin sinun oma asiasi." Tällaiset asenteet edistä-

vät jumalattomuutta. Mitä tässä oikein sanotaan? Että ei ole olemas-

sa oikeata eikä väärää. Ei ole olemassa syntiä. Ei ole mitään syytä 

tuntea itseään syylliseksi mihinkään. Tiedotusvälineitten kautta nä-

mä humanistiseen filosofiaan pohjautuvat aatteet kohtaavat meitä ali-

tuiseen. Ne vihjaavat, että se elämäntapa, jota Jumala meiltä haluaa, 

ei oikeastaan kannata, ja että minun tapani elää on parempi kuin Ju

malan. 

On olemassa paljon ihmisiä, jotka sanovat:"Minä en ole oikeastaan 

mikään syntinen, sillä en ole tappanut ketään, en ole ollut vankilas

sa, en ole tehnyt aviorikosta." Tällaisten lausuntojen ongelma on 

siinä, että vertaamme itseämme toisiin ihmisiin mieluummin kuin Juma-

lan kunniaan. Jotta pääsisimme yhteyteen Jumalan kanssa tässä ja 

nyt ja ikuisesti, tulee meidän olla hänen kaltaisiaan. 
1 

Mei-llä tulee 

olla hänen mielensä ja hänen sydämensä. Tätä ei saavuteta meidän 
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omilla ponnistuksillamme. "Armosta te olette pelastetut, ette teko-

jen kautta, ettei kukaan kerskaisi," opettaa apostoli Paavali. "Mei-

dän hyvät tekomme eivät ole mitään muuta kuin tomua Jumalan edessä," 

julistaa profeetta Jesaja. Tätä selittää seuraava vertaus. 

Kuvitellaanpa, että kolme miestä päättää uida Kalifornian ranni-

kolta Havaijin saarelle. Yksi on hyvä uimari, toinen keskinkertainen 

ja kolmas huono. Hyvä uimari hyppaa veteen ja jaksaa uida kuuden mai-

lin matkan. Keskinkertainen ui vain J mailia ja huono ei pääse edes 

rantatyrskyn yli. Kaikki kolme jäävät kauas tavoitteestaan. Näin 

on myös meidän laitamme, kun yritämme saavuttaa Jumalan omilla ponnis-

tuksillamme. Me voimme saavuttaa hänet vain Jeesuksen Kristuksen, 

Jumalan Pojan, kautta. 

Ystävät, mielenmuutos ja katumus kuuluvat meille kaikille, On 

helppoa kääntää huomio toisten ihmisten tarpeeseen tehdä parannus, 

mutta entä itsemme? Katumus on avain elämään yhteydessä Jumalaan täs

sä ja nyt ja ikuisesti. 

+ + + + + + + + + + 

KLEEMENSIN KIRJEESTÄ KORINTTOLAISILLE 

Olkaamme siis nöyrämielisiä, rakkaat veljet, ja pankaamme pois kaikki 

kerskailu ja pöyhkeys ja harkitsemattomuus ja viha ja tehkäämme niin 

kuin on kirjoitettu, Pyhä Henki näet sanoo: Älköön viisas kerskatko 

viisaudestansa älköönkä voimakas voimastansa älköönkä rikas rikkaudes-

tansa, vaan joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra, niin että 

hän etsii häntä ja harjoittaa oikeutta ja vanhurskautta. (Jer.9:2J-24) 

Mutta varsinkin muistakaamme Herran Jeesuken sanoja, jotka hän on pu-

hunut opettaen lempeyttä ja pitkämielisyyttä. Hän on näet sanonut 

näin: Armahtakaa, jotta saisitte armon. Antakaa anteeksi, jotta teil-

le anteeksi annettaisiin. Niin kuin te teette, tehdään teillekin. 

Niin kuin te annatte, annetaan teille. Niin kuin te tuomitsette, 
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tuomitaan teidätkin, Niin kuin te lempeiksi osoittaidutte, kohdel-

laan teitäkin lempeästi, Sillä mitalla, jolla te mittaatte, mitataan 

teillekin, (Matt,5:7) Tällä käskyllä ja näillä säädöksillä vahvista

kaamme itseämme niin, että vaellamme kuuliaisina hänen pyhille sanoil

leen, nöyrin mielin, sillä pyhä sana sanoo: Kenenkä puoleen minä sit

ten katson, jollen lempeän ja rauhallisen ja sen, joka arasti suhtau

tuu minun sanoihini? (Jes,66:2) 

Anokaamme siis, että meille annettaisiin anteeksi kaikki rikko

mukset, joihin me Saatanan kavaloiden juonien johdosta olemme hairah

tuneet, Mutta myös niiden, jotka ovat olleet kapinan ja eripuraisuu

den alkuunpanijoita, tulee kiinnittää huomionsa siihen, että tämä toi

vo on kaikille yhteinen, Ne nimittäin, joiden elämässä pelko ja rak

kaus ovat vallitsevina, soisivat mieluummin itse joutuvansa ahdistuk-

seen kuin lähimmäiselleen näin käyvän, Ennemmin he kestävät sen, et-

tä tuomiosta kärsimään joutuvat he itse kuin meille niin jalosti ja 

vanhurskaasti periytynyt yksimielisyys, Ihmistä nimittäin kaunistaa 

se, että hän tunnustaa hairahduksensa sen sijaan, että paaduttaisi 

sydämensä niin kuin paatui niiden sydän, jotka kapinoivat Jumalan pal

velijaa Moosesta vastaan ja joiden tuomio tapahtui kaikkien nähden, 

Kuka siis teidän joukossanne on jalo, kuka sydämellinen, kuka 

täynnä rakkautta? Sanokoon hän: Jos minä olen kapinan, riidan ja 

hajaannuksen aiheena, niin minä lähden, Minä poistuu sinne, minne 

te tahdotte, ja teen niin kuin enemmistö käskee, kunhan vain Kristuk

sen lauma saa säilyttää rauhan virkaansa asetettujen vanhimpiensa 

kanssa. Se joka näin menettelee, saavuttaa suuren maineen Kristukses-

sa, ja hänet otetaan vastaan joka paikkaan, 

Niin rukoilkaamme mekin nyt niiden puolesta, jotka ovat jonkin 

hairahduksen vallassa, että heille suotaisiin lempeyttä ja nöyryyttä, 

niin että he mukautuisivat, ei meidän mukaamme, vaan Jumalan tahtoon, 

(Apostoliset isät, STKS -75, ss, 26, 47-49) 
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San Fransiscon piispa Johannes 

DAMASKON TIEN MATKATOVERIT 

Me tunnemme Damaskoon matkustavan Sauluksen, tulevan maailman valis

tajan, Mutta keitä ovat hänen matkatoverinsa? Heidän nimensä eivät 

ole avautuneet meille, He olivat epäilemättä juutalaisia, Sauluksen 

kaltaisia, jotka vihasivat Jeesuksen nimeä, Mutta mitä heistä tuli 

sen jälkeen, kun heidän päällikkönsä Saulus oli tullut kristityksi? 

Kun Saulus kohtasi Vapahtajan Damaskon tiellä, "miehet, jotka matkus

tivat hänen kanssaan, seisoivat mykistyneinä, He kuulivat kyllä ää

nen, mutta eivät nähneet ketään," (Apt,9:7) Ja kun Saulus sokaistui, 

he taluttivat hänet Damaskoon, 

Hän oli lähtenyt Damaskon tielle hengellisesti sokeana, mutta 

fyysisesti näkevänä, Damaskoon hän saapui hengellisesti näkevänä, 

mutta ruumiillisesti sokeana, Puolimatkaan asti hän johdatti hengel

lisesti sokeita ja matkan toisen puolen hengellisesti sokeat johtivat 

häntä, joka tosin oli vain fyysisesti sokea, Täydellinen parantumi

nen saattoi tapahtua vasta Damaskossa, Mutta mitä tuli hänen matka

tovereistaan? He kaikki näet kuulivat äänen taivaasta. Mutta ääni 

ei ollut heidän käännyttämisekseen, ja siksi he eivät voineet sitä 

ymmärtää eivätkä voineet kuulla sitä tajunnassaan, Muualla pyhissä 

kirjoituksissa (Apt,22:6-) apostoli itse sanoo, etteivät hänen matka

toverinsa kuulleet mitään, näkivät vain valoilmiön, varjomaisen hei

jastuksen Kristuksen kuvasta, näkemättä itse hahmoa, joka muistutti 

yli ymmärryksen käyvää ääntä, joka ei mitenkään kantautunut tajuntaan, 

Sauluksen matkatoverit näkivät ja kuulivat jotain, mutta todellisuu

dessa he eivät nähneet eivätkä kuulleet mitään, Kaikki tämä johtui 

heidän mykistyneestä olemuksestaan, Jotkut heistä kenties kokivat 

valon, toiset jonkinlaisen äänen, jotakuta muistuttavan,,, 

Epäilemättä nämä Sauluksen matkatoverit olivat omalla tavallaan 

Vapahtajan kutsumia, Se ei ollut näkyvää, vaan peitettyä, salattua, 

Joitakin muruja oli tipahtanut heitäkin varten taivaalliselta pöydäl

tä, jolta kansojen apostoli sai ravintonsa koko elämänsä ajaksi, ni-
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JOUKKOJULKAISU 

mittäin valon heijastus ja äänen salainen käsittämätön kutsu, 

Todellisuudessa monille ihmisille maailmassa pyhät kirjoitukset 

eivät ole elämän koko leipä, vaan ne ovat vähäisiä,.murusia. Ne eivät 

ole itse elämä eivätkä totuuden hahmon täyteys - Kristus, vaan ainoas

taan totuuden epäselvä valo ja ääni. Raamattu ei palvele henkilökoh

taiseen uskoon tulemisessa, vaan se kaikuu epäselvästi äänenä ja va

lona, joka ei tunkeudu sydämen syvyyksiin. Damaskon tiellä profeetal

lisesti ennalta osoitettiin Kristuksen rakkauden ilmeneminen maailmas-

sa. Toisille se näkyy selvänä äänenä ja näkynä ja toisille epäselvänä 

ja outona, vaikkakin salaisesti siintävänä. 

Tie Damaskoon on inhimillisen maallisen elämän tie. Sillä löytyy 

totuus. Kuitenkaan ei jokainen, joka kulkee tätä tietä kohtaa totuut

ta kasvoista kasvoihin. Toisille se on vain epäselvä ääni tai heijas

tuva valo. Mutta Herra johdattaa ihmisen kotiin käyttäen sekä epäsel

vää ääntä että totuuden heijastavaa valoa. 

(Teoksesta Vremja Veryi, the Age of Faith) 
+ + + 
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