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LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENT ÅMISEKSI PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 1-2 40. vuosikerta 1983 

PYHÄN HENGEN LAHJAT 

Pyhän Johannes Krysostomoksen saarna lKor,12:1-11:sta 

"Mutta mitä tulee hengellisiin lahjoihin, niin en tahdo, 

veljet, pitää teitä niistä tietämätt6minä, Te tiedätte, 

että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjuma

lien luo, miten vain tahdottiin," (12:1-2) 

Tämä raamatunkohta on hyvin hämärä, mutta hämäryys johtuu sinun 

tietämätt6myydestäsi näistä asioista, Niiden harjoittaminen ei 

näet ole lakannut, Niillä oli tapana esiintyä säänn6llisesti, 

mutta ei enää, Tämä tietenkin johtaa meidät kysymään: "Miksi ne 

esiintyivät silloin, mutta ei nyt?" Jätetään tämä kuitenkin toi

seen kertaan, Mutta nyt tutkikaamme yksinkertaisesti, mitkä asiat 

tapahtuivat siihen aikaan, kun nämä rivit kirjoitettiin, 

Huomautus: Syy siihen, miksi Pyhän Hengen lahjat ovat 

lakanneet, annetaan Johannes Krysostomoksen kommentaaris

sa Roomalaiskirjeeseen, Siellä sanotaan mm: "Mikä voi 

olla pahempaa kuin tämä? Sillä todella kirkko oli silloin 

taivas, Henki ympär6i kaikkea siinä,,, mutta nykyinen kirk-



ko on kuin nainen, joka on langennut entisistä menestyk

sen ajoista ja monessa suhteessa jäljelle on jäänyt vain 

tuon entisen menestyksen symbolit,,, enkä sano tämän kos

kevan vain hengellisiä lahjoja, sillä siinä ei olisi mi

tään ihmeellistä, jos näin olisi, vaan se koskee myös elä

mää ja hyveitä," 

Tästä voimme päätellä, että vaikka lahjat ovat kaik

kien kristittyjen ulottuvilla kaikkina aikoina, ne alkavat 

toimia, kun sydän on niille vastaanottavainen, 

Mitä siis tapahtui tuolloin? Kenet ikinä kastettiin vedellä, saat

toi välittömästi puhua kielillä, eikä vain kielillä, sillä monet 

saattoivat myös profetoida ja toiset tehdä ihmeellisiä tekoja, 

Koska he olivat epäjumalanpalveluksesta kääntyneitä eivätkä olleet 

perehtyneet vanhoihin kirjoituksiin, he välittömästi saivat Pyhän 

Hengen, kun heidät oli kastettu, Mutta he eivät koskaan nähneet 

Häntä, koska Henki on näkymätön, Tämän johdosta Jumala armossaan 

saattoi antaa kouriintuntuvan todistuksen toiminnastaan, Siten 

joku saattoi puhua persian kieltä, joku taas Rooman kielellä, joku 

Intian murteella, kun taas toiset saattoivat puhua muilla kielillä, 

Oli ilmeistä, että se, joka puhui tämän henkilön kautta, oli to-

della Pyhä Henki, Siksi on kirjoitettu: "Mutta kullekin annetaan 

Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi," (12:7) Samoin kuin aposto

lit saivat tämän merkin ensimmäisinä, niin myös uskovaiset saivat 

samanlaisen ilmoituksen: He saattoivat saada kielten lahjat, mut

ta asia ei päättynyt aina siihen, sillä monet menivät niin pitkälle, 

että saivat kuolleet heräämään, ajoivat pois pahoja henkiä ja teki

vät monia muita ihmeitä, He saattoivat saada Hengen lahjat, jot

kut enemmän, jotkut vähemmän, Mutta runsaammin kuin kaikki muut 

lahjat, esiintyi kielten lahja, 
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Tästä tuli kuitenkin korinttolaisille suuren epäsovun aihe. 

(Ei lahjan itsensä vuoksi, vaan yksityisten sen saaneitten ihmis

ten epäpuhtaitten motiivien vuoksi,) Voit nähdä, miten ne, jotka 

olivat saaneet suurempia lahjoja kuin toiset, asetettiin niiden 

yläpuolelle, jotka olivat saaneet vähemmän, Vähemmän saaneet 

veljet surivat tätä ja kadehtivat niitä, jotka olivat saaneet 

suurempia lahjqj,., Paavali tuo tämän esiin selvästi jatkossa, Tä-

män ongelman myötä korinttolaiset saivat kohtalokkaan iskun, joka 

aiheutti eripuraisuutta heidän veljelliseen rakkauteensa, Siksi 

Paavali näkee vaivaa korjatakseen tämän. Tätä tapahtui myös Roo-

massa, mutta siellä se ei ollut niin vakavaa, Siksi Paavalin kir-

jeessä roomalaisille käsitellään asiaa hämärästi ja lyhyesti: "Sil

lä niinkuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kai

killa jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on mon

ta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itsekukin olemme tois

temme jäseniä, jos meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, 

mikä meille on annettu, Jcs jollakin profetoimisen lahja, käyttä-

köön sitä sen mukaan kuin hänellä uskoa on, jos virka, pitäköön _ 

virastaan vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamises

saan, jos kehottaa, niin kehottamisessaan, joka antaa, antakooqn 

vakaasta sydämestä, joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka 

laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten," (Room,12:4-8) 

Näyttää myös siltä, että roomalaiset olivat lankeamassa oma-

hyväisyyden syntiin. Näin voidaan havaita hänen puheestaan, missä 

hän sanoo: "Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä 

sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää 

kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän 

mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut," (Room.12:3) 

Hänen kommenttinsa roomalaisille olivat lyhyet, sillä jakau

tumisen ja ylpeyden sairaus ei ollut vielä edennyt kovin pitkälle, 
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Mutta korinttolaisille hän kirjoitti suuresti huolestuneena, sillä 

epäjärjestys oli levinnyt koko ruumiiseen. 

Mutta tässä ei ollut kaikki, mikä saattoi hänet levottomaksi 

korinttolaisten suhteen. Tässä kaupungissa oli monia selvännäki

jöitä (miehiä ja naisia, jotka yrittivät julistaa tulevia tapah

tumia yleisen kreikkalaisiin tapoihin mieltymisen tuloksena). Tä

mä muun ohella sai aikaan heidän keskuudessaan suuria ongelmia. 

Tämä selittää sen, miksi hän aloittaa määrittelemällä selvästi 

eron selvännäkemisen ja profetian välillä. "Sen tähden minä teen 

teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: 

Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa: Jeesus olkoon 

Herra, paitsi Pyhässä Hengessä."(1Kor.12:J) Siksi on tärkeää, 

että he saivat henkien erottamisen lahjan. Niin he saattoivat 

erottaa ja tietää, kuka puhui puhtaasta hengestä ja kuka epäpuh� 

taasta. 

Huomautus: Lyhennyksen vuoksi olen jättänyt pois pitkän 

kappaleen, jossa Krysostomos puhuu noituudesta ja Korinton 

epäjumalien palveluksesta. Vaikka tämä onkin hyvin infor

matiivinen esitys, se ei ole keskeinen puhuttaessa Pyhän 

Hengen lahjoista. 

"Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki ,on sama". (12:4) Paavali 

suuntaa ensiksi huomionsa siihen, joka suree, koska omistaa vähäi-
sanoa: 

semmän lahjan. Hän tahtoo Oletko masentunut, koska sinä et ole 

saanut niin paljon kuin tuo toinen? Hyvä on, ota huomioon, että 

kyseessä on vapaa lahja eikä mikään velka, ja tämä lievittää tus-

kaasi. Siksi Paavali alkaa:"Armolahjat ovat moninaiset." Huomaa, 

että hän ei sano: merkit tai ihmeet, vaan lahjat. Hän suostuttelee 

heitä olemaan surematta ja pikemminkin olemaan kiitollisia tästä 

vapaasta lahjasta. "Ajattelepa tätä," hän sanoo," jos tunnet it-

sesi alhaisemmaksi sen tähden, mitä sinulle on annettu, sinun tulee 
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tietää, että todellakin sinulla on samanlainen kunnia sen kanssa, 

joka on saanut enemmän, koska te molemmat olette saaneet samasta 

lähteestä." Sillä varmasti et voi sanoa, että Pyhä Henki antoi 

lahjan hänelle, mutta sinä sait omasi enkeliltä. Ei, vaan molem-

mat lahjat on antanut sama Pyhä Henki. Siksi hän painottaa: "Mut-

ta Henki on sama," Niinpä jos lahjassa on eroa, ei antajassa ole. 

Te molemmat olette juoneet vettä samasta lähteestä. 

11 Ja seurakuntavirat (diakonian) ovat moninaiset, mutta Herra 

on sama." (12:5) Sanomalla näin hän lisää lohdutusta ja mainit

see tässä jakaessa Pojan ja seuraavassa Isän. Huomaa, että hän 

nyt kutsuu lahjoja toisella nimellä: tämä on tark�itettu lisäämään 

lohdutusta. Siksi hän sanoo:"Palvelutehtävät ovat moninaiset, 

mutta Herra on sama." Kun puhutaan lahjasta, saattaa se, joka on 

saanut pienemmän osan, surra, mutta kun hän puhuu palve_lusta, on 

reaktio aivan erilainen. Palveluhan sisältää hikeä ja työJä. 

Miksi suret, hän sanoo, jos Herra on määrännyt toiselle suuremman 

työn ja säästänyt sinua? 

"Ja_ voimavaikutukset ovat moninaise.t, mutta Jumala, joka 

kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hen

gen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi." (12;6-7) Mikä siis on työtä, 

mikä palvelua? saatat kysyä. Nämä ovat ainoastaan niminä eroavia, 

ko�ka itsessään ne ov�� samoja. Sitä, mitä joskus kutsutaan lah-

jaksi, kutsutaan myös palveluksi tai toimitukseksi. Siksi hän ke-

hottaa: "Toimi ta virkasi (palvelusi) täydellisesti. 11 ( 2Tim. 4: 5) 

ja toisessa paikassa: "Minä pidän virkaani (diakonian) kunniassa." 

(Room.11:13) Kun hän kirjoittaa Timoteukselle, hän sanoo: "Siitä 

syystä minä kehotan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, 

joka sinussa on." (2Tim.1:6) Galatalaiskirjeessä hän taas sanoo: 

"Hän joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympäri

leikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain 
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keskuudessa," (Gal,2:8) Niinpä näet, että hän tarkoittaa, ettei 

ole eroa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen lahjojen välillä, Hän ei 

suinkaan sekoita Kolminaisuuden persoonia, Jumala varjelkoon, vaan 

pikemminkin hän julistaa olemassaolon tasavertaista kunniaa, Sillä 

lahjassa Henki antaa, Isä tekee työtä samoin kuin Poika valmistaa 

ja suo sen. Varmasti jos yksikin Kolminaisuuden persoonista olisi 

toista alempana, hän ei olisi esittänyt sitä tällä tavalla eikä 

tämä olisi hyvä tapa lohduttaa sitä, joka on järkyttynyt, 

Sanottuaan tämän hän lohduttaa heitä vielä toisellakin taval

la, Hän pyytää heitä arvostamaan sitä mittaa, joka on vapaasti 

annettu heille, hyödyllisenä, vaikka se ei olisikaan suuri. Lohdu

tettuaan heitä sanomalla, että kyseessä on sama Henki, sama Herra 

ja sama Jumala, hän nyt tuo esiin toisenlaisen näkökulman: "Kulle

kin annetaan Hengen ilmoitus yhteise_ksi hyödyksi." Siten jos 

joku sanoisi: Mitä sitten, jos kyseessä on sama Herra, sama Henki 

ja sama Jumala - minä olen silti saanut vähemmän. Paavalin vasta

us on, että vaikka olisikin niin, lahja on tarkoitettu yhteiseksi 

hyödyksi, 

Hän kutsuu myös hyvästä syystä ihmeitä Hengen ilmenemismuo-

doiksi, Sillä minä uskovaisena tiedän, onko miehellä Henki hänen 

kasteensa perusteella, Tämä ei ole mahdollista ei-uskovalle, ellei 

hän näe ihmeitä. Tämä ei siis tuota mitään pientä lohdutusta. 

Sillä vaikka onkin olemassa erilaisia lahjoja, todistus niistä on 

sama. 

tava, 

Jos olet saanut vähän tai paljon, olet yhtä lailla vakuuut

Niinpä, jos haluat osoittaa, että olet saanut Hengen, sinul-

la on riittävästi näyttöä, 

Yhteenvetona: Me tiedämme, että Antaja on yksi, lahja sinänsä 

on puhdas suosionosoitus ja sen avulla sinulle näytetään, että 

olet saanut Hengen, ja tämä kaikki on·,yhteiseksi hyväksi, Niinpä 

älä sure tai tunne itseäsi halveksituksi, Jumala ei ole tehnyt 
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tätä halveksiakseen sinua tai julistaakseen, että olet toisia 

alempiarvoinen, Pikemminkin hän toivoo, että et keskittyisi vain 

omaan hyvinvointiisi, Sillä se, että saa enemmän kuin on kykene-

vä kantamaan, turhaa ja voi paremminkin olia syy alakuloisuuteen, 

"Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon 

sanat saman Hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa Hen

gessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Henges

sä," (12:8-9) Huomaa, miten hän joka kerran sanoo: saman Hengen 

vaikutuksesta, Hän tekee näin, koska tietää, että lohtu tästä 

on suuri. 

"Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen prof'etoimisen 

lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhu

misen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä," (12:10) Koska 

he ä;i�a kerskailivat sillä, hän asetti sen viimeiseksi ja lisää 

si t·cen: "Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki jakaen kul

lekin erikseen niinkuin tahtoo." (12:11) Tällä hänen lohduttavalla 

lääkkeellään on yhteinen juuri, sillä samasta aarteesta, samoista 

virroista he kaikki ovat saaneet, Siksi hän viipyy tässä ilmaisus-

sa jatkuvasti tasoittaakseen ilmenneet epätasa-arvon ja sillä hän 

lohdutta� heitä. Aikaisemmin hän mainitsi Hengen, Pojan ja Isän 

toimittavan lahjat, Tässä hän mainitsee yksinkertaisesti vain 

Hengen tehdäkseen sinut kykeneväksi ymmärtämään, että niiden arvo 

on sama, Måtta mitä on viisauden sana? Se on lahja, joka Paava-

lilla niinkuin Johanneksellakin, ukkosenjylinän pojalla, oli, Ja 

mitä tarkoittaa tiedon sana? Näyttää siltä kuin useimmilla usko

vaisilla olisi tämä lahja, mutta heidän ei ole helppo opettaa tai 

ilmaissa, mitä he tietävät, 

"Ja toinen saa uskon," (12:9) Tällä hän ei tarkoita uskoa 

oikeaan oppiin ei�ä uskoa ihmeisiin, Kr�stus puhui tästä �anoen: 

"Sillä totisesti minä sanon teille: Jos teillä olisi uskoa sinapin-
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siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle: Siir

ry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdo

_tonta." (Matt.17:20) Tätä uskoa apostolit tavoittelivat kun he 

sanoivat: "Lisää meille uskoa." (Luuk.17:5) Sillä tämä on ihmeit

ten äiti. Mutta ihmeitten lahjan omistaminen ei ole samaa kuin 

parantamisen lahjan omaaminen, Se, jolla on parantamisen lahja, 

voi käyttää lahjaansa vain parantamaan sairaita, mutta se, jolla 

on valta tehdä ihmeitä, voi myös käyttää lahjaansa rankaisuun. 

Sillä ihme ei ole vain parantamista varten, vaan myös rankaisemis

ta varten; aiheuttihan Paavali sokeutta ja Pietari löi. 

"Toinen saa profetoimisen, toinen taas lahjan arvostella hen

kiä." (12:10) Tämä kyky erottaa henkiä tarkoittaa, että tietäää, 

mikä on hengellistä ja mikä ei ole - kuka on profeetta ja kuka on 

petturi. Kuten hän sanoo tessalonikalaisille: "Profetoimista älkää 

halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on.11 

(1Tess. 5:20-21) Sillä siihen aikaan oli olemassa suuret joukot 

vääriä profeettoja, koska paholainen oli pyrkimässä salakavalasti 

korvaamaan totuuden valheilla. 

"Toinen saa eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan 

selittää kieliä." (12:10) Sillä joku saattoi tietää, mitä sanoi, 

mutta ei osannut selittää sen sanomaa toisille, kun taas toinen oli 

saanut molemmat lahjat tai selittämisen lahjan yksin. Tämä tuntui 

olevan tärkeä lahja, koska se oli ensimmäinen lahja, jonka aposto

lit saivat ja suurimmalla osalla Korinton uskovaisista oli se myös, 

mutta opettamisen (viisauden) sana ei ollut tällainen. Tästä syys

tä hän asettaa opettamisen ensimmäiseksi, mutta kielet viimeiseksi. 

Sillä kielet ja niiden selittäminen ilmenivät opetuksen sanan 

(viisauden) johdosta. Samoin myös muut: profetointi, ihmetyöt 

aivan kuten kielten erottaminen ja niiden selittäminen. Sillä 

mikään lahjoista ei ole ensimmäisen veroinen. Tämän johdosta hän 
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myös sanoo: "Lue, kehota ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. 

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on." (1Tim.4:1J-14) Huomaa, 

miten hän jälleen kerran kutsuu sitä lahjaksi. 

Huomautus: Tässä kohdin Johannes Krysostomos poikkeaa syr

jään lKor.12 tekstistä hyökätäkseen makedonialaisten kes

kuudessa vallitsevaa harhaoppia vastaan, joka kieltää Py

hän Hengen jumaluuden. Hän palaa päättämään tämän osan 

saamaansa seuraavalla kommentilla. 

Se, mitä Paavali sanoo tässä kirjoitusten kohdassa, on tämä: Äl

käämme olko ymmällämme, pyydän teitä, älkäämme olko rasitettuja 

ja huolesrrnei t.a sanoen: Miksi olen saanut tämän enkä tuota? Jos 

ti�dät, että hän armollisesti antoi tämän lahjan kaikkitietävästä 

huolenpidostaan, ajattele, että tästä samasta huolenpidosta hän 

myös arvioi sen määrän. Siksi ole tyytyväinen ja iloitse siitä, 

mitä olet saanut. Älä valita siitä, pikemminkin tunnusta Jumalan 

hyvyys siinä, ettet ole saanut asioita, jotka ylittävät voimasi. 

The Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. XII, St. John 

Chrysostomos, Homilies on First and Second Corinthians. 

Mukaellen lyhentänyt ja huomautuksilla varustanut Jerry 

Munk. 
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ERÄMAAISIEN HENGELLISYYDESTÄ 

Ortodoksisen Veljestön retriitissä viime maaliskuussa Läyliäi

sissä kuultiin kolme mielenkiintoista ja myös aidosti ortodoksis

henkistä esitelmää. Ne piti Helsingin yliopiston spiritualitee

tin dosentti, kirkkoherra Paavo R i s s a n e n. Hän puhui erä

maaisien hengellisyydestä käsitellen ensimmäisessä esitelmässään 

yksinäisyyttä, toisessa hiljaisuutta ja kolmannen teemana oli 

kreikkalaisten isien ajatusmaailman keskeinen käsite THEORIA, 

katselu. 

- Tämän päivän ihminen voi erämaaisien ajatuksia lukiessaan

joutua ymmälle, Rissanen sanoi. Heidän kilvoittelunsa muoto tun-

tuu saavuttamattomalta. Erityisesti näin käy lukiessa Filokaliaa. 

Mutta täytyy muistaa, että se on munkkien puhetta munkeille, kir

jaimellisesti se ei meiltä tämän päivän ihmisiltä voikaan onnistua. 

Silti hiljaisuus, yksinäisyys ja lakkaamaton rukous ovat myös 

meille relevantteja. 

- Samanaikaisesti kuin erämaan isien yksinäisyys oli maailmas

ta pakenemista se oli vihollisen kohtaamista erämaassa, sillä taak

sejätetty kaupunkihan oli kirkon siunaama ja pyhittämä paikka. 

Erämaahan meneminen tiesi vihollisen ja kiusausten kohtaamista 

yksin. 

- Meillä tämän päivän ihmisillä on elämässämme monenlaisia si

doksia ja rooleja, joihin itsekin samaistumme. Meille on tärkeä

tä, miten selviydymme tässä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, saam-

meko siitä palkkiota vai sanktiota. Peilaamme itseämme ympäristön 

antamaan palautteeseen, pyrimme saamaan myönteistä palautetta,niin 

että lopulta kietoudumme itsekin tähän verkkoon ja elämme vain 

tämän monimutkaisen vuorovaikutusjärjestelmän kautta. -Tätä elämi

�entapaa erämaan isät tarkoittivat paetessaan maailmaa löytääk

seen itsensä, Jumalan ja lähimmäisensa. 

- Yksinäisyydellä on parantava vaikutus. Se suo lepoa, an-

taa vapautta koota voimia, ajatella asioita uudella tavalla. Mut-

ta yksinäisyys on myös särkymisen paikka. Erämaan isät saivat 

kokea myös sen. Yksinäisyydessä joutuu katsomaan itseään sellai

sena kuin on. Hyvä esimerkki siitä on pyhä Antonios, jonka koh

taamat demonit asuvat meissä jokaisessa, mutta pysyvät ns. nor

maalioloissa kurissa. 

Erämaassa ihminen kuolee maailmalle ja kanssaihmisille, sa-

novat erämaan isät. Mutta vanhan ihmisen särkyessä joutuu totea-

maan, että juuri minussa itsessäni ovat ne viat, jotka aikaisemmin 

olen huomannut vain toisissa. Tästä särkymisestä syntyy uusi ih

minen, jota leimaa myötätunto ja sääli koko maailmaa kohtaan. Ai

to myötätunto nousi uudesta yhteisyyden,kokemisesta, yksinäisyy

dessä löydetystä. Siitä syntyi uusi solidaarisuus, kyky kantaa 

lähimmäistä. 

- Hiljaisuus ei kulttuurissamme ole arvostettu asia. Meitä 

ympäröi sanojen virta, suurempi ja vuolaampi kuin koskaan. Tänä 

päivänä jo peruskoulun alaluokkalainen tietää enemmän kuin ihminen 

sata vuotta sitten koko iässään. Meitä pyritään kaiken aikaa oh-

jailemaan: Seuraa aikaasi! Tiedosta! Ota vastuuta! 

- Ihmisarvo mitataan myös sanavalmiudesta. Hiljaista ihmistä 

pidetään eristäytyvänä, kummallisena, ylpeänäkin. Sanat ovat kär-

sineet inflaation. Kristinuskosta tiedämme, miten.-valtava voima 

on sanalla. Jumala sanoi:"Tulkoon valkeus!" Ja valkeus tuli. 

Myös: "Sana tuli lihaksi." Erämaan isät saivat oppia, että oikeat 

sanat nousevat hiljaisuudesta. Jos hevosen häntäjouhta hangataan 

hartsilla, siitä lähtee kamala ä.äni. Mutta jos se pingoi tetaan 
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viulunkopan päälle, ääni muuttuu miellyttävämmäksi. Oikea hiljai-

suus on viulunkopan kaltainen kaikupohja, Oikea hiljaisuus onkin 

jotain muuta kuin pelkkää sanojen puutetta, 

ääneti, ja silti sisällämme on täysi meteli, 

Saatammehan olla ihan 

- Ihmisellä on monta tapaa etsiä hiljaisuutta, Näyttää sil

tä, että oikea hiljaisuus on hiljaisuutta Jumalan edessä, se on 

rukousta, Näin oli erämaaisien aikana ja näin on edelleenkin -

siitä huolimatta, että myös rukous näyttää tarvitsevan sanoja, 

Hiljaisuudessa on ratkaisevaa se, kääntääkö se meidät Juma-

lan puoleen vai pois Hänestä, On olemassa suuria idän uskontoja 

ja oppeja - kuten zen ja jooga - jotka vaientavat ihmisen, mutta 

ne vaientavat ihmisen suuren tyhjyyden edessä. Se ei ole kristin-

uskon tie. Eurooppalaiselle saattaa olla kohtalokasta yrittää seu-

rata noita teitä; hän löytää niitä seuratessaan vain oman yksinäi-

syytensä, kukaan ei vastaa hänelle. Se voi olla tosin hienointa 

ihmisyyttä, mutta Sanaa sitä tietä etenevät eivät löydä, Kristin

uskossa ihminen löytää Sanan, Jumalan sanan, Hiljaa ollessamme 

me kuuntelemme tätä sanaa, rukoilemme, "Rukous_on olla hiljaa 

Jumalan kanssa", sanoo erakkopiispa Feofan, Verbalisoidut sanamme 

ovat toisarvoinen seikka, tärkein on hiljaisuus, 

- Johdattaako hiljaisuus ihmisen automaattisesti Jumalan eteen?

Jotain siitä voidaan ehkä sanoa. Hiljentymiseen voivat vaikuttaa 

jopa profaanit seikat, mutta ne voivat myös estää hiljentymistä. 

Ihmisen mieli on kuin pälpättävä hullu apina, joka on juonut itsen

sä palmuviinasta humalaan. Kaiken hiljentymisen ensimmäinen teh-

tävä olisi rauhoittaa tuo hullu apina. Siihen on monenlaisia mah-

dollisuuksia. Jos keskitymme Jeesuksen rukoukseen, on siinä tär-

keätä sen sisältö: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda 

minua syntistä, Yhden lauseen toistaminen tosin auttaa jo puhtaas

ti psykologisena seikkana hiljentymään, mutta ratkaisevaa onkin, 
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miten hiljaisuus etenee. Rukous syntyy, kun ihmisen mieli on 

hiljaa Jumalan edessä, kun hän kaipaa Jumalaa, Jeesuksen rukous 

vie meitä Jumalaa kohti, ja samanaikaisesti Jumala sen rukouksen 

kautta vetää meitä puoleensa, kohti tuon lauseen sisältöä, Kun 

rukoilemme, on syytä pyrkiä moninaisuudesta yksinkertaisuuteen, 

ykseyteen, paljoista sanoista vähiin sanoihin, ehkäpä peräti sa

nattomuuteen. 

Erakkopiispa Feofan sanoi myös: Ken ei näe mitään rukoilles-

saan, näkee Jumalan. Ehkä hän tarkoitti, että kaikki mitä voimme 

sanoa, jättää meidät kuitenkin Jumalan alapuolelle. Ehkä olemme 

lähinnä Jumalaa silloin, kun jäljellä on vain kaipaus kohti Jumalaa, 

- Kun rukoilemme, etsimme kontaktia Jumalaan, Mutta monen ru

koili:jan kokemus on, että,_ olemme hyvin kaukana Hänestä, joudumme 

ikäänkuin huutamaan kuilun yli; joskus tuntuu jopa siltä kuin huu

taisimme tyhjyyteen. Mutta perimmäinen rukouksen tarkoitus eiole

kaan keskustella Jumalan kanssa, vaan olla yhtä hänen kanssaan. 

KREIKKALAISTEN ISIEN THEORIA 

Kreikkalaisten isien ajatusmaailmassa oli keskeinen käsite katselu, 

theoria. Kun katselemme maailmaa, saamme siitä kuvan näköaistin 

avulla, Samasta kokemuksesta lähtevät kreikkalaiset isät puhues-

saan theoriasta. Mutta maailman katseleminen oli heille intensii

visempi tapahtuma kuin meille, Me länsimaiset ihmiset eristämme 

itsemme ympäristöstämme, olemme itse kaiken keskipiste, näemme ka� 

ken suhteessa itseemme. Näen kedolla kukan. Lauserakenne, jolla 

asian ilmaisemme, on: Minä (subjekti) katselen (predikaatti) kukkaa 

(objekti). Katselen ja jätän taakseni. 

-Kreikkalainen käsitys katselemisesta oli toisenlainen, Tässä

tapahtumassa, jossa minä katselen kukkaa, olemme molemmat osalli-

sia, kukka ja minä. Olemme osalliset samasta tapahtumasta ja si-
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ten osalliset toisistammekin, Ajattelun perusta oli: "Samanlai

set tuntevat samanlaiset," Minussa ja kukassa täytyy olla jotain 

samanlaista, koska olemme osalliset samasta tapahtumasta, 

- Meille tämä ajattelu on ehkä autoa, mutta se on_ .meidänkin

löydettävissämme hiljaisuudessa. Hiljentyminen vaikkapa kukan 

edessä avaa tapahtuman, Olemme kukan kanssa osalliset samasta 

olemisen suuresta ihmeestä, Olemassaolon ihmeelle avautuminen tuo 

meille aivan uusia näkökulmia, Kreikkalaiset isät opettivat, että 

meille avautuu näin kaikkien luotujen sisäinen olemus, Tämä yhte

ys kaiken olevaisen kanssa ilmaistiin sanalla "logos", sana, Mak

simos Tunnustaja opettaa, että kaiken luodun sisäinen olemus, pie

ni logos, on heijastusta suuresta logoksesta, Pojasta, joka näin 

ilmoittaa itseään, Pohjana on näkymättömän näkyväksi tuleminen, 

inkarnaatio, , Koko luomakunta heijastaa suurta inkarnaatiota. 

- Luomakunnan katseleminen - jolle kreikkalaiset isät antoivat

nimen THEORIA FYSIKE - välittää meille tietoa ja osallisuutta Juma-

lasta, jos osaamme sille oikein avautua, Luonnollisesti se on vaja-

vaista katselua, mutta sekin jo puhuu meille jotain, 

- Tätä luomakunnan raamattua täydentää jumalallinen ilmoitus 

raamatun pyhissä kirjoituksissa, Niiden kirjoitusten katselemises

ta kreikkalaiset käyttivät nimeä THEORIA PNEUMATIKE, 

Olemme tottuneet lukemaan raamattua melko ulkokohtaisesti, 

Se on paikka paikoin jännittävä varsinkin lasten mielestä, teologi 

tutkii sitä taas liian analyyttisesti, Suhtaudumme raamattuunkin 

esineellistäen sen, kun sen äärellä pitäisikin hiljentyä antaen sen 

vaikuttaa omalla voimallaan, Meidän tulisi antaa sen välittää meil

le sisäistä olemustaan, logosta, jonka kreikkalaiset isät katsovat 

olevan, Raamattu välittää meille pelastusta, joka on ajatusten ja 

tapahtumien takana, 
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- Tämä hengellinen katselu johdattaa meidät yhä syvemmälle, 

katselemaan itseään Jumalaa, Mutta miten nyt käy itse perusperi

aatteen, että vain "samanlaiset tuntevat samanlaiset"? Onhan Luo-

jan ja luodun välillä ontologinen kuilu, Euagrios Pontoslaisen 

näkemys on, että ihmisen sisin olemus on jo luomisen perusteella 

jumalallista alkuperää ja sitä kautta ihmisen on mahdollista välit

tömästi kokea Jumala, Tämä on yksi keskeinen linja, 

- Toinen linja, jonka mm, ortodoksisen kirkon opetus on hyväk-

synyt, korostaa inkarnaation ajatusta. Sitä edustavat Maksimos Tun-

nustaja ja Gregorios Palamas, Se lähtee ajatuksesta, että Jumala, 

joka tuli ihmiseksi Pojassaan, tulee jatkuvasti luoksemme tekojensa 

kautta. Emme voi käsittää Häntä itseään, mutta voimme kokea Hänen 

tekonsa; Jumala tulee luoksemme tekojensa ja energioittensa kautta, 

ne välittävät Hänen olemustaan meille, 

- Ehtoollisessa Jumala tarjoaa meille oman olemuksensa, se on

yksi ehtoollisen suuria mysteereitä, Meidän Herramme ruumis ja 

veri tulevat osaksi meidän ruumistamme ja vertamme, Jumalallisten 

energioittensa kautta Hän tekee meidät osallisiksi itsestään, Tätä 

osallisuuttamme Jumalasta kreikkalaiset isät kutsuvat jumalallis

tamiseksi, Jumalallistamisen kautta meidät kutsutaan katselemaan 

Häntä itseään, Tästä kreikkalaiet isät käyttivät nimitystä THEORIA 

MYSTIKE tai THEOLOGIA, 

- Rukouksen pitäisi johdattaa meidät siihen, Rukoukseen hil-

jentymisen kautta saatamme löytää jotain Jumalan näkemisestä, Emme 

jumalallista itse itseämme, vaan Jumala jumalallistaa meidät työn

sä, tekojensa ja lahjojensa välityksellä, Siinäkin on hiljaisuus 

keskeisenä elementtinä, se auttaa meitä avautumaan Kaikkivaltiaal

le ja ottamaan vastaan avun, 

Muistiinmerkitsi Oiti Kotamo 
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HEHKUVAN HIILLOKSEN TILAAJILLE JA LUKIJOILLE 

Hehkuva Hiillos on Ortodoksisen Veljestön julkaisema lehti hen

gellisen elämän syventämiseksi pyhien isien hengessä, mutta Heh

kuva Hiillos ei ole varsinaisesti Veljestön jäsenlehti. Lehden 

tilaaminen ja tilausmaksun suorittaminen ei siis automaattisest:1, 

merkitse Veljestön jäsenyyttä. Järjestön sääntö.Jan 4§:n muk.;_an 

Veljestön varsinaiseksi jäseneksi voi tulla jokainen Veljestön 

johdon hyväksymä ortodoksisen kirkon jäsen, joka lupaa Jumalan 

avulla elämällään ja t6iminnallaan edistää Veljestön toiminnan 

tarkoitusta. Säännöt määrittelevät, että Veljestön tarkoituksena 

on ortodoksisen kristillisen elämän syventäminen Veljestön jäsen

ten keskuudessa sekä ortodoksisuuden tunnetuksi tekeminen. 

Koska on ilmennyt, että moni Veljestön ystävä ja Heh

kuvan Hiilloksen tilaaja ei ole oikein varma siitä, onko hän jäsen 

vai ei, tulkoon tässä ilmoitetuksi, että Veljestön jäsenluettelos

sa oleville on huhtikuun 29,pvnä 1983 postitettu samana päivänä 

päivätty jäsenkirja, jonka mukana on postisiirtokortti jäsenmaksun 

suorittamista varten, Mikäli ette ole tällaista kirjettä saanut, 

mutta haluaisitte olla Ortodoksisen Veljestön jäsen, pyydämme tei

tä ystävällisesti ilmoittamaan tästä Veljestön johdolle - mieluum

min kirjeitse - osoitteella Ortodoksinen Veljestö, Karjalankatu· 1, 

70)00 KUOPIO JO. 

Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksun vuodelle 1983 pyydämme 

ystävällisesti suorittamaan lehden mukana tulleellä til�llepano

kortilla. Viimeksi tulleen numeron 4/82 mukana seuranneella tilille

panokortilla perimme viime vuoden tilausmaksun, olettehan sen jo 

suorittaneet? Viime vuoden tilausmaksu oli sama kuin tämän vuoden 

eli 20 mk. 
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