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Esipuhe

Q"n aarimmaisen uska1iasta kenenkaan puhua
juma10itumisesta i1man, etta οη itse siita todistanul.
Suuren Juma1amme ja Pe1astajamme Jeesuksen Κris-
tuksen arme1iaisuudesta 01emme rohjenneet ryhtya
siihen, mika οη voimiemme y1apu01ella.
Nain οη tehtiiva, jotta emme katkisi ortodoksi-
kristityilta ve1jiltamme e1amamme korkeinta ja 10-
pul1ista paamaaraa, sita, minka vuoksi meidat οη
1uotu.

Nain οη tehtava, jotta tekisimme se1vaksi, etta
ainoa ortodoksinen pastoraa1inen opetus οη juma-
10ituminen - ei 1antisten mallien mukainen ihmisen
moraa1inen taydellistyminen i1man Juma1an Armoa.

Nain οη tehtava, jotta meista jokainen a1kaisi kai-
vata sita, mika οη parasta, ja ki1voitella noiden Υ1-
haisten asioiden pu01esta. Ne ovat myos ainoita, jot-
ka kykenevat perimmaltaan tyydyttamaan sie1un ja-
ηοn Abs01uuttista e1i K01miyhteista Juma1aa koh-
taan.

Nain οη tehtava, jotta tayttyisimme kiitollisuu-
desta Tekijaamme ja Luojaamme kohtaan Hanen
suuresta 1ahjastaan - juma10itumisestamme Armos-
ta.
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Nain ση tehtava, jotta tuntisimme ΡΥΜη Κirk-
komme korvaamattomuuden ainoana jumaloi-
tumisen yhteisOna.

Nain ση tehtava, jotta todistaisimme ortodoksi-
sen uskomme suuruudesta ja totuudesta, sen aino-
an uskon, joka opettaa ja varustaa siihen uskovat
jumaloitumisella.

Lopuksi nain ση tehtava, jotta lohduttaisinιme
sielujamme, jotka - riippumatta siita, kuinka paljon
ne ovatkaan synnin myrkyttamia ja pimentamia -
kaipaavat Κristuksen kasvojen valkeutta.

Armollinen Jumala, suvaitse aarettomassa rak-
kaudessasi tehda meidat arνollisiksi astumaan ju-
maloitumisen tielle ennen kuin eroamme tasta ηΥ-
kyisesta valiaikaisesta maailmasta.

Armollinen Jumala, ohjaa jumaloitumisen pyr-
kimyksissa ortodoksisia veljiamme, jotka eivat iloit-
se siita, etta ovat valinpitamattomia kutsumuksensa
suuruudelle - "jumaliksi kutsuttuina".

Armollinen Jumala, ohjaa myos heterodoksisten
kristittyjen askelia Sinun Totuutesi tuntemiseen, jot-
ta he eivat jumaloitumisen Armon puutteesta jaisi
morsiuskammiosi ulkopuolelle.

Armollinen Jumala, armahda meita ja maail-
maasi! Aamen.

Arkkimαndriittα Georgios
Pyhan Vuoren Pyhan Gregorioksen

luostarin igumeni
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Tekijiin huomαutus:
Seuraavassa julkaistava teksti οη kooste opetus-
puheista, jotka pidettiin eri aikoina eri Kreikan kau-
pungeissa paikallisten kunnianarvoisten metropo-
liittojen kutsusta. TasHi.selittyy nauhoitettujen ope-
tuspuhekatkelmien tyyli. Mainittakoon, etta esitin
nama asiat pitaessani ensimmaista kertaa opetuspu-
heita, silla katsoin aiheen olevan hengellisen elaman
kannalta kaikkein merkittavin.

Pyhan Gregorioksen Ιuοstaή
(Kuva: Markus Paavola 2001)





9

Jumaloituminen ihmiseHiman
tarkoituksena

Κ ysymys elamamme tarkoituksesta οη hyvin va-
kava, koskeehan se ihmisen tarkeinta asiaa - sita,
minka paamaaran loydamme maan paalla. Jos ih-
minen suuntautuu oikeaan tassa asiassa, jos han
toteuttaa todellisen paamaaransa, silloin hiin οη ky-
keneva kohtaamaan oikealla tavalla jokapaivaisen
elamansa muut pienemmat asiat, kuten hanen suh-
teensa kanssaihmisiinsa, opintoihinsa, ammattiin,
avioliittoon seka lasten synnyttamiseen ja kasvatta-
miseen. Mikali han ei kuitenkaan valitse oikeaa
suuntaa tassa perusasiassa, silloin han epaonnistuu
elamansa muiden tarkoitusperien suhteen. Mita
merkitysta niilla voisikaan olla, kun ihmiselamalla
kokonaisuudessaan ei ole merkitysta?

Lahtien aina Raamatun ensimmaisesta luvusta,
jossa pyhii kirjoittaja sanoo, etta Jumala Ιοί ihmisen
omaksi "kuvakseen ja kaltaisekseen'" meille οη il-
maistu elamamme tarkoitus. Nain me vakuutumme
Kolmiyhteisen Jumalan suuresta rakkaudesta ihmis-
ta kohtaan. Han ei halua taman olevan ainoastaan
tietyilla lahjoilla ja ominaisuuksilla varustettu olen-
to, joka οη etevampi muuhun luomakuntaan nah-
den, vaan Hiin haluaa tamiin olevan jumala Armos-
ta.
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Ulkoisesti ihminen nayttaa olevan pelkastaan
biologinen οlίο, sellainen kuin muut elavat olennot,
elaimet. Toki ihminen οη elain, mutta "elain, joka
- - Jumalaa kohti suuntautuessaan jumaloituu", ku-
ten pyha Gregorios Teologi kuvaavasti sanoo (Epifa-
niajuhlan saama MPG 36, 324, 13). Ihminen οη ai-
noa olento, joka οη erillaan muusta luomakunnasta,
ainoa, josta vοί tulla jumala.

Ilmaus "kuvan mukaan" viittaa lahjoihin, jotka
Jumala antoi ainoastaan ihmiselle - eimuille luoduil-
leen - jotta tama olisi Jumalan kuva. Naita lahjoja
ovat jaήeΙΙineη mieli, omatunto, itsemaaraamisoike-
us eli vapaus, luomiskyky, rakkaus (eros) ja kaipa-
us kohti taydellisyytta ja Jumalaa, omakohtainen it-
setietoisuus, seka kaikki, mika saa aikaan sen, etta
ihminen οη muiden elavien olentojen ylapuolella ja
tekee hanesta ihmisen ja persoonallisuuden. Toisin
sanoen kaikki se, mika tekee ihmisesta persoonan,
οη lahjaa "Jumalan kuvan mukaan".

Saatuaan lahjaksi "kuvan" ihminen οη kutsuttu
saavuttamaan "kaltaisuus" eli jumaloituminen. Luo-
ja, joka οη luonnostaan Jumala, kutsuu ihmista tu-
lemaan jumalaksi Armosta.

Jumala varusti ihmisen lahjoilla "kuvan mu-
kaan", jotta tama olisi kykeneva nousemaan hyvin
korkealle, jotta tama voisi saavuttaa niiden avulla
Jumalansa ja Luojansa kaltaisuuden - saadakseen,
ei ulkonaista moraalista suhdetta Haneen, vaan per-
soonakohtaisen yhteyden Luojaansa.

On kenties hyvin julkeata edes sanoa tai ajatel-
la, etta elamamme tarkoitus οη tu1la jumaliksi Ar-
mosta. Pyha Raamattu ja Κirkon isat eivat kuiten-
kaan katkeneet tata meilta.
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Valitettavasti monet Κirkon uIkopuolella olevat
ihmiset, kuten myos jotkut sen sisalla, ovat tietamat-
tomia tasta. He luuIevat, etta eIamamme tarkoitus
οη parhaimmillaankin vain moraalista kehittymis-
ta, tuIemista paremmiksi ihmisiksi. Sen mukaan,
mita meille ovat vaIittaneet Evankeliumi, Kirkon
Traditio ja pyhat isat, eIamamme tarkoitus ei kuiten-
kaan ole tama. llirnisen ei tuIe ainoastaan tehda it-
seaan paremmaksi, tulla moraalisemmaksi, oikeu-
denmukaisemmaksi, pidattyvaisemmaksi ja huo-
maavaisemmaksi. Kaiken taman taytyy tietenkin
toteutua, mutta se ei ole kaikkein tarkein tarkoitus,
se ei ole se Iopullinen tarkoitus, jota varten Luojam-
me ja Tekijamme Ιοί ihmisen. Mika tama tarkoitus
οη? Se οη jumaIoituminen. Se οη ihmisen Iiittymi-
nen JumaIan yhteyteen, ei uIkokohtaisesti tai emo-
tionaalisesti, vaan ontologisesti - todellisesti.

Nain korkealle ortodoksinen ihmiskasitys aset-
taa ihmisen. Jos vertaamme sita kaikkien fiIosofis-
ten, yhteiskunnallisten ja psykologisten jarjesteImi-
en ihmiskasityksiin, huomaamme hyvin heIposti
kuinka koyhia ne ovat, kuinka ne eivat vastaa ih-
misen suureen kaipaukseen kohti jotakin todella
suurta ja todellista hanen eIamassaan.

Jos ihminen, joka kerran οη "kutsuttu jumaIak-
si" eIi Iuotu tuIemaan jumaIaksi, ei tasta huolimatta
ole jumaIoitumiseen johtavalla tiella, Μη kokee it-
sessaan tyhjyyden, Μη kokee, etta jotakin οη pie-
Iessa. Han ei iIoitse edes silloin, kun Μη yrittaa kat-
kea tyhjyyden erilaisilla askareilla. Han saattaa
turruttaa itsensa, Iuoda fantasiamaailman, mutta
olla samanaikaisesti tyhja, pieni ja rajoittunut. Tas-
sa fantasiamaaiImassa ihminen orjuuttaa ja kahIitsee
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itsensa. Hiin νοί jarjestaa elamansa niin, etta hanel-
la ei juuri milloinkaan ole rauhaa olla yksin itsensa
kanssa. Keskella melua, jannitysta, teleνisiota, ra-
diota ja lahes kaiken kattaνaa informaatiota han
saattaa - kuten jotkut huumeiden aνώΙa - yrittaa
unohtaa ja olla ajattelematta, yrittaa unohtaa olla
leνoton ja olla muistamatta, etta hiin οη νaaralla tiel-
la, etta han οη harhautunut kauaksi omasta tar-
koitusperastaiin.

Loppujen lopuksi onneton aikamme ihminen ei
kuitenkaan ole tyytyνainen ennen kuin loytaa jota-
kin muuta, jotakin suurempaa kuin mita hiinen ela-
mansa kaytannossa οη, jotakin todella kaunista ja
luoνaa.

Voiko ihminen paasta Jumalan yhteyteen? νοί-
ko hiin olla yhteydessa Hiineen? Voiko hiin tώla ju-
malaksi Armosta?
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Jumalan lihaksitulo - ihmisen
jumaloitumisen perusta

Κ irkon isat sanovat, etta Jumala tuli ihmiseksi,
jotta Han tekisi ihmisen jumalaksi. Ihminen ei olisi
kyennyt saavuttamaan jumaloitumista, jos Jumala
ei olisi tullut lihaksi.

Aikana ennen Κristusta ilmaantui monia viisai-
ta ja hyveellisia ihmisia. Esimerkiksi muinaiset
kreikkalaiset olivat saavuttaneet korkean filosofisen
tason koskien hyvyytta ja Jumalaa. Itse asiassa hei-
dan filosofiansa sisalsi totuuden siemenia, joita kut-
sutaan "sanan siemeniksi" (spermatikos logos). Lop-
pujen lopuksi he olivat erittain uskonnollisia ihmi-
sia, eivat laisinkaan ateisteja, toisin kuin antavat
ymmartaa jotkut aikalaisemme, jotka eivat asiaa riit-
tavasti tunne. Nama filosofit eivat tunteneet todel-
lista Jumalaa, vaan olivat epajumalanpalvojia, mut-
ta kuitenkin he olivat hurskaita ja jumalaapelkaavia.
Taman vuoksi kaikki nuo kasvattajat, opettajat tai
poliittiset ja yhteiskunnalliset johtajat, jotka - vas-
toin kreikkalaisen sukukunnan traditiota - koetti-
vat perinpohjin havittaa hurskaan kansamme sie-
lusta uskon Jumalaan, jopa ilman naiden suostu-
musta, lankeavat "hybrikseen". Tosiasiassa he roh-
kenevat riistaa kansalta sen kreikkalaisen luonteen,
silla kreikkalaisten traditio, niin muinaisessa, mYQ-
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hemrnassa kuin uudemmassakin historiassa, οη Ju-
malan kunnioittamisen ja arvonannon traditio, jol-
le yleismaailmallinen ja kulttuurillinen hellenistinen
vaikutus perustui ja yha perustuu.

Muinaisen kreikkalaisen filosofian ansiona οη
kaipaus kohti tuntematonta Jumalaa ja Jumalan ko-
kemista. Nama filosofit olivat uskovia ja hurskaita,
mutta ilman oikeaa ja taydellista jumalantuntemus-
ta, silla yhteys Jumalaan puuttui. Jumaloituminen
ei ollut heille mahdollista.

Myos Vanhasta testamentista me loydamrne οί-
keudenmukaisia ja hyveellisia ihmisia. Taydellinen
yhteys Jumalaan, jumaloituminen, tuli kuitenkin
mahdolliseksi ja saavutettavissa olevaksi vasta Ju-
malan, Jumalan Sanan, lihaksitulemisessa.

Tama οη Jumalan lihaksitulemisen tarkoitus. Jos
ihmiselaman tarkoituksena olisi ainoastaan tulemi-
nen moraalisesti paremrnaksi, ei Κristuksen olisi tar-
vinnut tulla maailmaan. Εί olisi ollut tarvetta juma-
lallisella huolenpidolla, Jumalan lihaksitulemisella,
Herran ristilla, kuolemalla ja ylosnousemuksella -
kaikella silla, minka me kristityt uskomrne tapah-
tuneen Kristuksen kautta. Nain οη siksi, etta yhta
lailla profeetat, filosofit, oikeudenmukaiset ihmiset
ja opettajat olisivat voineet opettaa ihmiskuntaa ke-
hittymaan moraalisesti.

Tiedamrne, etta paholainen johti Aadamin ja Ee-
van harhaan niin, etta nama halusivat tulla juma-
liksi, ei kuitenkaan yhteistyossa Jumalan kanssa, ei
noyryydessa, kuuliaisuudessa ja rakkaudessa, vaan
luottaen omiin voimiinsa, omaan tahtoonsa, itsekes-
keisesti ja itsenaisesti. Lankeemuksen olemus οη si-
ten itsekeskeisyys. Omaksumalla itsekeskeisyyden
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ja itseriittoisuuden he erottautuivat Jumalasta, ja sen
sijaan, ettii olisivat saavuttaneet jumaloitumisen, he
saavuttivat sen tiiydellisen vastakohdan - hengelli-
sen kuoleman.

Κirkon isiit sanovat, ettii Jumala οη eliimii. Kuka
ikinii kiiiintyy pois Jumalasta, kiiiintyy yhtii lailla
pois eliimiistii. Tiimiin vuoksi ensin luotujen ihmis-
ten tottelemattomuuden seurauksena οlί kuolema
ja hengellinen toimettomuus, siis sekii fyysinen ettii
hengellinen kuolema.

Me kaikki tiediimme lankeemuksen seuraukset.
Ero Jumalasta johti ihmisen lihalliseen, eliiimelliseen
ja demoniseen eliimiiiin. Jumalan loistavan kirkas
luomistyo vajosi syviille sairaaseen tilaan, miltei
kuolemaan. "Hiinen kuvansa" tummui pimeiiksi.
Lankeemuksen jiilkeen ihmisellii ei ole niitii viilttii-
miittomiii jumaloitumiseen vaadittavia edellytyksiii,
jotka hiinellii ennen syntiii οlί ollut. Tiissii vakavas-
sa sairauden tilassa, miltei kuolemansairaassa, ih-
mίnen ei eniiii kykene suuntaamaan itseiiiin takai-
sin kohti Jumalaa. Ihmisyys tarvitsee uuden juuren.
On viilttiimiitontii saada uusi ihminen, joka οη ter-
ve ja kykenee suuntaamaan ihmisen vapauden kohti
Jurnalaa.

Tiimii uusi juuri, tiimii uusi ihminen, οη Jumal-
ihrninen, Jeesus Κristus, Jumalan Poika ja Sana, joka
tuli lihaksi rnuodostaakseen uuden juuren, uuden
alun, ihmisyyden uuden hapatteen.

Pyhii Gregorios Teologi opettaa, ettii Sanan li-
haksitulemisessa οη toteutettu uusi yhteys Jumalan
ja ihmisen viilillii. Ensimmiiinen yhteys, se, joka οlί
ollut Paratiisissa, siirkyi. Νίin ihminen joutui eroon
Jurnalasta. Kaikessa hyvii Jumalamme sai nyt aikaan
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toisen yhteyden eli Jumalan ja ihmisen valilHi.ole-
van liiton, joka ei enaa νοί sarkya, koska se οη to-
teutunut Κristuksen persoonassa.

Jumalihmisella Κristuksella, Jumalan 1sanPojal-
la ja Sanalla, οη kaksi taydellista luontoa, jumalalli-
nen ja inhimillinen. Nama kaksi taydellista luontoa
οη yhdisrynyt "sekoittamatta, muuttamatta, jaka-
matta ja erottamatta" Jumalan Sanan, Kristuksen,
yhdessa persoonassa, kuten todetaan kuuluisassa
maaritelmassa, joka annettiin Κhalkedonin neljan-
nessa pyhassa kirkolliskokouksessa, joka yhteenve-
donomaisesti muodostaa Pyhassa Hengessa
Ortodoksisen kirkon teologisen haarniskan kaiken-
laisia kristologisia harhaoppeja vastaan kaikkia ai-
koina. Siten meilla οη yksi Κristus kahdessa luon-
nossa, jumalallisessa ja inhimillisessa.

Nyt inhimillinen luonto, kahden luonnon hypos-
taattisessa* yhtymίsessa Κristuksen persoonassa, οη
kumoamattomasti yhdisrynyt jumalallisen luonnon
kanssa, silla Kristus οη ikuisesti Jumalihminen.
Jumalihmisena Han nousi taivaaseen. Jumalihmise-
na Han istuu 1sanoikealla puolella. Jumalihmisena
Han tu1eetuomitsemaan maailman toisessa tu1emi-
sessa. Nain ollen inhimillinen luonto οη korotettu
Pyhan Kolminaisuuden helmaan. Mikaan ei νοί
erottaa inhimillista luontoa Jumalasta. Taman vuok-
si nyt, Herran lihaksitulon jalkeen - niin paljon kuin
me ihmisina teemmekin syntia, ηίίη paljon kuin me
erottaudummekin Jumalasta - jos me vain katumuk-
sessa haluamme jalleen yhdistya Hanen kanssaan,

*so.Jumalan Pojan persoonan νaraan rakentuνassa
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me voimme niin tehda. Me voimme liittya Hanen
yhteyteensa ja tulla jumaliksi Armosta.
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]umaΙanSΥnnΥtΗΨίnmerkitys ihmisen
jumaloi tumisessa

Herra }eesus antaa meille mahdollisuuden palata
Jumalan yhteyteen ja toteuttaa }umalan ihmiselle an-
tama varsinainen paamaara. Taman vuoksi Raarna-
tussa vakuutetaan, etta Han οη tie, portti, hyva pai-
men, elama, ylosnousemus ja valo. Han οη Uusi
Aadam, joka oikaisee ensimmaisen Aadamin ereh-
dyksen. Ensimmainen Aadam tottelemattomuuten-
sa ja itsekeskeisyytensa vuoksi erotti meidat }urna-
lasta. Uusi Aadam, Κristus, palauttaa meidat takai-
sin }umalan yhteyteen Isaiin suuntautuvan rakkau-
tensa ja kuuliaisuutensa tahden; kuolemaan, aina
ristinkuolemaan kestavan kuuliaisuutensa kautta.
Han ohjaa meidan vapaan tahtomme kohti }urna-
laa, niin etta uhraamalla vapautemme Hanelle, rne
yhdistymme Haneen.

Uuden Aadamin tYDedellyttaa kuitenkin Uu-
den Eevan - }umalanaidin - tyDta,joka οη vastapai-
nona Vanhan Eevan erehdykselle. Eeva yllytti Aada-
min tottelemattomuuteen. Uusi Eeva, }umalanaiti,
mYDtavaikuttaa siihen, etta lihaksi tulee Uusi
Aadam, joka tulee johtamaan ihmissuvun kuuliai-
suuteen}umalalle. Tiimiinvuoksi Valtiatar }umalan-
synnyttaja, joka ensimmaisena ihrnisena - poikkeuk-
sellisella ja ainutlaatuisella tavalla - saavutti jurna-
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loitumisen, ei tayttanyt ainoastaan perustavaa, vaan
myos valttamattoman ja korvaamattoman osan mei-
dan pelastuksessamme.

Jos Jumalanaiti ei olisi taήοnnut vapaata tahto-
aan ja kuuliaisuuttaan Jumalalle, jos - kuten neljan-
nentoista vuosisadan suuri teologi pyha Nikolaos
Kabasilas esittaa - Μη ei olisi vastannut Jumalalle
"kylla'" Jumalan lihaksituleminen ei olisi ollut mah-
dollinen. Jumala, joka οη antanut ihmiselle vapau-
den, ei naet olisi tata vapautta loukannut. Jumala ei
olisi voinut tulla lihaksi, mikali tallaista puhdasta,
kaikessa pyhaa ja tahratonta sielua, kuten Jumalan-
synnyttaja, ei olisi ollut olemassa. Han uhrasi tay-
sin vapautensa, tahtonsa, itsensa kaikkineen Juma-
lalle silla tavoin, etta Jumala saattoi polveutua seka
itsestaan (so. Jumalasta) etta meista (so. ihmisista).

Me olemme suuressa kiitollisuuden velassa Ju-
malanaidille. Siksi Κirkko pitaa suuresti arvossa Ju-
malansynnyttajaa ja kunnioittaa hanta. Niinpa pyha
Gregorios Palamas - tiivistaen kirkkoisien opetuk-
sen - sanoo, etta Jumalanaidilla οη toinen sija ΡΥ-
Μη Kolminaisuuden jalkeen, etta Μη οη jumala heti
Jumalan jalkeen, luodun ja luomattoman valinen
raja. Han οη "ensimmainen pelastuneiden joukos-
sa", eraan toisen Κirkkomme teologin mainion il-
mauksen mukaisesti. Pyha Nikodemos Pyhavuore-
lainen, tama Κirkkomme hοήumatοη valo ja opetta-
ja, joka οη mi1teiaikalaisemme, mainitsee, etta jopa
enkelvoimat tulevat valaistuksi Jumalanaidilta vas-
taanottamastaan valosta.

Tasta johtuen Kirkko ylistaa hanta "kerubeja
kunnioitettavampana ja serafeja verrattomasti ja-
lompana".
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Sanan 1ihaksituloja ihmisen jumaloituminen οη
uskomme ja teologiamme suuri salaisuus.

Tata Ortodoksinen kirkkomme elaa joka paiva
sakramenteissaan, kirkkolaulussaan, ikoneissaan -
aivan kaikessa. Jopa Ortodoksisen kirkon arkkiteh-
tuuri vahvistaa taman. Κirkkorakennusten kupolit,
joihin οη kuvattu Κristus Kaikkivaltias, ilmaisee tai-
vaan laskeutumista maan paalle, sita, etta Herra "tai-
vutti taivaat ja astui alas''. Se ilmaisee sita, etta Ju-
mala tuli ihmiseksi "ja asui meidan keskellamme"
Goh. 1:14), kuten evankelista Johannes kirjoittaa.

KoskaJumala tuli ihmiseksi Jumalansynnyttajan
valityksella, me kuvaamme Jumalansynnyttajan alt-
tarin apsikseen, jotta osoittaisimme, etta hanen
valityksellaan Jumala tuli maan paalle ja ihmisten
keskelle. Han οη "silta, jota Jumala kaytti alaslas-
keutumiseen", "se, joka johtaa maassa olevat taivaa-
seen''. Han οη "Taivaita avarampi" - maa, joka so-
vitti itseensa rajattoman Jumalan meidan pelastuk-
semme tahden.

Seuraavaksi Κirkko osoittaa jumaloituneita ih-
misia, heita, jotka tulivat jumaliksi Armosta, koska
Jumala tuli ihmiseksi. Tasta syysta me emme kuvaa
kirkoissamme ainoastaan lihaksitullutta Jumalaa,
Κristusta, ja Hanen tahratonta A.itiaan,Jumalansyn-
nyttajaa, vaan me voimme ja myos kuvaamme
Kaikkivaltiaan ymparille ja alapuolelle pyhia ihmi-
sia. Kaikilla kirkon seinilla me kuvaamme Jumalan
lihaksitulon seurauksia - pyhitettyja ja jumaloitu-
neita ihmisia.

Kun me nain ollen astumme sisaan ortodoksi-
seen kirkkoon ja naemme kauniin ikonitaiteen, me
valittomasti saamme kokemuksen. Oivallamme,
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mita ση Jumalan tyQ ihmisen hyvaksi, oivallamme,
mika ση elamamme tarkoitus.

Κirkossa kaikki vahvistaa todeksi Jumalan lihak-
situlon ja ihmisen jumaloitumisen.
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Kirkko - ihmisen jumaloitumisen
paikka

Ν e, jotka haluavat yhdistya Κristukseen ja Κris-
tuksen kautta IsaiinJumalaan, ovat tietoisia siita, etta
tama yhteys οη saavutettavissa Κristuksen ruumiis-
sa, joka οη meidan pyha Ortodoksinen kirkkomme.
Yhteys ei luonnollisestikaan tapahdu jumalallisen
olemuksen kanssa, vaan Kristuksen jumaloituneen
ihmisluonnon kanssa. Tama yhdistyminen Κristuk-
seen ei kuitenkaan ole ulkonainen, eika pelkastaan
moraalinen.

Me emme ole Κristuksen seuraajia, kuten jotkut
ovat jonkun filosofin tai opettajan seuraajia. Me
olemme Κristuksen ruumiin jasenia, Κirkon jiisenia.
Κirkko οη Κristuksen ruumis todellisesti, ei moraa-
lisesti, toisin kuin ovat virheellisesti kirjoittaneet jot-
kut sellaiset teologit, jotka eivat kyllin syvallisesti
ole perehtyneet pyhan Κirkon henkeen. Κristus ot-
taa meidat vastaan kristittyina huolimatta kelvotto-
muudestamme ja syntisyydestamme, seka liittaa
meidat ruumiiseensa. Han tekee meista itsensa ja-
senia ja me tulemme Hanen ruumiinsa jiiseniksi
todellisesti, ei moraalisesti. Kuten apostoli Paavali
sanoo, me "olemme Hanen ruumiinsa jasenia, Ha-
nen lihastaan ja Hanen luistaan" (Ef. 5:30,kaannos
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Ortodok~isen kirkon kayttamien kasikirjoitusten
pohjalta).

Tosin kristittyjen hengellisesta tilasta riippuen
he ovat milloin Κristuksen ruumiin elavia milloin
kuolleita jasenia. Hengellisesti kuolleessa tilassa-
kaan he eivat lakkaa olemasta Κristuksen ruumiin
jasenia. Kastettu ihminen οηjo tullut Κristuksen ruu-
miin jaseneksi. Mikali Μη ei tunnusta Κristusta, ei
osallistu Ehtoollisesta, eika ela hengellista elamaa,
Μη οη Κristuksen ruumiin kuollut jasen. Kun Μη
sitten katuu, hanet valittomasti taytetaan jumalalli-
sella elamalla. Jumalallinen elama kastelee hanet
kauttaaltaan ja Μη tulee Kristuksen ruumiin ela-
vaksi jaseneksi. Hanta ei tarvitse kastaa uudelleen.
Kastamaton ei kuitenkaan ole Kristuksen ruumiin
jasen, vaikka elaisikin ihmisten normien mukaista
moraalista elamaa. Han tarvitsee kasteen, jotta vοί-
si tulla Κristuksen ruumiin jaseneksi ja liittya Kris-
tukseen.

Kristuksen ruumiin jasenina Kristuksen elama
tarjotaan meille ja siita tulee meidan elamamme.
Nain meidat siis elavoitetaan, pelastetaan ja jumaloi-
tetaan. Emme voisi jumaloitua, jos Κristus ei olisi
tehnyt meista Hanen pyhan ruumiinsa jasenia.

Emme voisi pelastua, jos ei olisi Κirkon pyhia
sakramentteja, jotka liittavat meidat Κristuksen ja-
seniksi. Nain opettavat Kristuksen ruumiista ja ve-
resta osalliset pyhat isat. Tulemme siis yhdeksi
ruumiiksi ja yhdeksi vereksi Κristuksen kanssa.

Mika suuri siunaus οη olla osallinen pyhista sak-
ramenteista! Kristuksesta tulee meidan omamme,
Hanen elamastaan meidan elamaamme, Hanen ve-
restaan meidan vertamme. Taman vuoksi pyha Jo-
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hannes Κrysostornos sanoo, etta Jurnalalla ei ole rni-
taiin rnuuta tarjottavanaan ihrniselle kuin rnita Hiin
tarjoaa pyhassa Ehtoollisessa. Myoskaan ihrninen
ei voi pyytaa Jurnalalta rnitaan sen enernpaa kuin
rnita hiin pyhassa Ehtoollisessa Κristukselta vastaan-
ottaa.

Nain rne kastettuina, voideltuina ja synnin-
tunnustuksella kayneina osallisturnrne Herran ruu-
rniista ja veresta ja tulernrne jurnaliksi Arrnosta. Me
yhdistyrnrne Jurnalan kanssa, ernrne enaa ole Ha-
nelle rnuukalaisia, vaan Hanen liiheisiaiin.

Κirkossa, jossa liityrnrne yhteen Jurnalan kans-
sa, rne koernrne sen uuden todellisuuden, jonka Κris-
tus toi rnaailrnaan - uuden luornisen. Se οη Κirkon
ja Kristuksen elarnaa, elarnaa, jonka rne saarnrne
Pyhiin Hengen lahjana.

Κirkossa kaikki johtaa kohti jurnaloiturnista -
pyha liturgia, pyhat sakrarnentit, jurnalanpalveluk-
set, Evankeliurnin julistarninen, paastoarninen, kaik-
ki. Κirkko οη ainoa jurnaloiturnisen paikka.

Κirkko ei ole sosiaalinen, kulttuurillinen tai his-
tοήalΙineη instituutti, jota voidaan verrata rnaailman
rnuihin instituutteihin. Seei olekuten rnaailrnan rno-
nenkirjavat laitokset. Maailrna voi ornistaa hienoja
laitoksia, organisaatioita, instituutioita ja rnuita hy-
via asioita. Ortodoksinen kirkko οη kuitenkin ainut-
laatuinen. Se οη ainut yhteyden paikka Jurnalan ja
ihrnisen valilla, ainut paikka ihrnisen jurnaloitu-
rniselle. Ihrnisesta voi tulla jurnala ainoastaan Κir-
kossa, ei rnissaiin rnuualla, ei yliopistoissa, ei sosi-
aalisten palvelujen avulla, eika rninkaiin muunkaan
maailmassa olevan kauniin ja hyviin asian avulla.
Miten hyvia ne voivatkin olla, ne eivat voi tarjota
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sita, mita Κirkko tarjoaa.
Taman vuoksi maailmalliset laitokset ja jarjes-

telmat, huolimatta siita miten ne kehittyνat, eivat
νοί milloinkaan korνata Κirkkoa.

On mahdollista, etta me heikot ja syntiset ihmi-
set saatamme aina silloin talloin kayda lapi kriiseja
ja vaikeuksia Κirkon sisalla. Οη mahdollista, etta
jopa skandaaleja tapahtuu Κirkon he1massa. Naita
tapahtuu, koska me Κirkossa olemme matkalla kohti
jumaloitumista, ja siksi οη vain luonnollista, etta in-
himillista heikkoutta esiintyy. Me emme ole juma-
lia, vaan vasta tulossa jumaliksi. Νίίη paljon kuin
tallaista esiintyykin, me emme milloinkaan hylkaa
Κirkkoa, koska vain sen sisalla yhteys Jumalaan οη
meille mahdollinen.

Kun me esimerkiksi menemme kirkkoon ollak-
semme lasna pyhassa liturgiassa, saatamme tavata
ihmisia, jotka eivat ole tarkkaavaisia jumalallisen Ιί-
turgian suhteen ja jotka puhelevat keskenaan ja ai-
heuttavat siten mielenhammennysta. Talloin eras
mukamas oikeutettu ajatus tulee mieleemme: "Mita
mina loppujen lopuksi hyodyn tulemisestani kirk-
koon? Eiko olisi parempi pysya kotona, missa mi-
nun olisi rauhallisempi ja mukavampi rukoilla?"

Meidan tulee kuitenkin jarkevasti vastustaa tata
vahingollista ajatusta: "Minulla νοί kotona olla
enemman ulkoista rauhaa, mutta minulla ei ole Ju-
malan Armoa jumaloittamassa ja pyhittamassa it-
seani. Minulla ei ole Κristusta, joka οη lasna omas-
sa Κirkossaan, eika minulla ole Hanen pyhaa ruu-
mistaan ja kallista vertaan, jotka οη saatavissa Hi:i-
nen pyhassa Κirkossaan, pyhalla pOydalla. Εη osal-
listu jumalallisen liturgian salaiseen Ehtoolliseen.
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Olen erotettu veljisHi.niKristuksessa, heista, jotka
muodostavat kanssani Κristuksen ruumiin."

Sen tahden, mita hyvansa tapahtuukin, me
emme kaikkoa kirkosta, silla vain sielta loydamme
jumaloitumisen tien.
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Jumaloituminen mahdollistuu
Jumalan luomattomien

energioiden kautta

Κ ristuksen Ortodoksisessa kirkossa ihminen νοί
saavuttaa jumaloitumisen, koska Jumalan Armo -
Pyhan Raama,tun ja Κirkon isien opetuksen mukai-
sesti - οη luomatonta. Jumala ei ole ainoastaan ole-
mus, kuten lantiset kristityt viiittiiviit, vaan myos
energia. Jos Jumala olisi pelkiistiiiinolemus, meidiin
yhdistymisemme ja yhteytemme Hiinen kanssaan
ei olisi mahdollista, koska Jumalan olemus οη ih-
miselle pelottava ja luoksepiiiisematon: "Sinii et νοί
niihdii minun kasvojani, sillii ei kukaan, joka niikee
minut, jiiiieloon" (2 Moos. 33:20).

Jospa mainitsisimme tietyssii miiiirin asiaan so-
veltuvan esimerkin, joka perustuu inhimilliseen ko-
kemukseen. Kuolemme, jos kosketamme paljasta
sahkOjohtoa. Jos sitii vastoin yhdistiimme johtoon
lampun, saamme valaistusta. Siihkoenergian avul-
la me naemme ja saamme nauttia siitii,mutta emme
νοί koskea sen olemukseen. Sallittakoon sanoa, ettii
jotakin samankaltaista tapahtuu Jumalan luomat-
tomien energioiden kanssa.

Jos voisimme yhdistyii Jumalan olemukseen,
myos meistii tulisi jumalia olemuksellisesti. Tiimii
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tarkoittaa sita, etta kaikesta tulisi jumalankaltaista.
Talloin vallitsisi sekasorto eika mikaan olisi olemuk-
sellisesti jumala. Tama οη lyhyesti sanottuna se, mi-
hin idan uskonnot uskovat. Esimerkiksi hindulai-
suudessa jumala ei ole persoonallinen 0lemassaol0,
vaan epamaarainen voima, joka lapaisee koko maa-
ilman - ihmiset, elaimet ja esineet (panteismi).

Jos taas Jumala olisi ainoastaan jumalallinen ole-
mus ilman energioitaan, Han pysyisi itsekyllaisena
Jumalana, itseensa sulkeutuneena ja luoduilleen la-
hestymattOmana.

Ortodoksisen teologian nakokulmasta Jumala
οη Yksi Kolminaisuudessa ja Kolminaisuus Yhdes-
sa. Kuten pyhat Maksimos Tunnustaja, Dionysios
Areiopagiitta ja muut isat kuvaavasti sanovat, Ju-
mala οη luotujensa suhteen jumalallisen rakkauden,
jumalallisen eroksen, innoittama. Taman rajattoman
ja ekstaattisen rakkautensa kautta Han astuu ulos
itsestaan ja pyrkii yhteyteen luotujensa kanssa. Ta-
ma ilmenee ja tulee taytetyksi Hanen energiansa (so.
toimintansa) kautta, tai paremminkin Hanen energi-
oidensa kautta.

Luomattomilla energioillaan Jumala Ιοί maail-
man ja jatkaa sen yllapitoa. Han antaa maailmal-
lemme olemuksen ja kasvot (hypostaasi) luovissa
energioissaan. Han οη aina lasna luonnossa ja pitaa
ylla maailmankaikkeutta sailyttavien energioidensa
kautta. Han valaisee ihmisen valaisevilla energioil-
laan. Han pyhittaa taman pyhittavilla energioillaan.
Lopulta Han jumaloittaa taman jumaloittavilla
energioillaan. Nain ollen pyha Jumala astuu sisaan
luontoon, maailmaan, historiaan ja ihmisten ela-
maan luomattomien energioidensa kautta.
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Jumalan energiat ovat jumalallisia energioita.
Myos ne ovat Jumala itse, vaikka eivat ole Hanen
olemustaan. Ne ovat Jumala ja tasta johtuen ne juma-
loittavan ihmisen. Jos Hanen energiansa eivat olisi
jum.alallisiaja luomattomia, ne eivat olisiJumala itse.
Ne olisivat kykenemattomia jumaloittamaan mei-
dat ja yhdistamaan meidat Hanen kanssaan. Juma-
lan ja ihmisten valilla olisi ylittamaton kuilu. Koska
Jumalalla οη jumaloittavat energiat, joiden kautta
Han yhdistyy meidan kanssamme, me voimme olla
yhteydessa Haneen ja Hanen Armoonsa ilman, etta
samaistumme Jumalaan kuten tapahtuisi, jos yh-
distyisimme Hanen olemukseensa.

Nain ollen me yhdistymme Jumalaan Hanen
luomattomien jumalallisten energioidensa, ei Hanen
olemuksensa kautta. Tama οη ortodoksisen uskon
ja elaman salaisuus.

Lannen harhaoppiset eivat voi tata hyvaksya.
Koska he ovat rationalisteja, he eivat tee eroa Juma-
lan olemuksen ja energian valille, vaan vaittavat, etta
Jumala οη yksin olemus. Siksi he eivat voi puhua
ihmisen jumaloitumisesta. Kuinka ihminen heidan
mukaansa voisikaan jumaloitua, koska he eivat hy-
vaksy jumalallisia energioita luomattomina, vaan
ainoastaan luotuina? Kuinka voisi jokin luotu, jo-
kin, joka οη irrallaan Jumalasta itsestaan, jumaloittaa
luodun ihmisen?

Valttaakseen panteismin he pidattaytyvat koko-
naan puhumasta jumaloitumisesta. Mika taman jal-
keen jaa heidan mukaansa ihmisen elaman paamaa-
raksi? Paamaaraksi jaa yksinkertaisesti moraalinen
kehittyminen. Kun kerran ihminen ei voi jumaloitua
jumalallisesta Armosta, jumalallisista energioista,
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ηίin mikii οη hiinen eliimiinsii tarkoitus? Se οη yk-
sinkertaisesti tulemista moraalisesti paremmaksi.
Moraalinen tiiydellistyminen ei kuitenkaan ole ih-
miselle riittiiviiii. Meitii ei tyydytii pelkiistiiiin tulemi-
nen entistii paremmaksi, moraalinen toiminta. Mei-
diin lopullinen piiiimiiiiriimme οη yhdistyii pyhiin
Jumalan kanssa. Tiimii οη maailmankaikkeuden luo-
misen tarkoitus. Tiitii haluamme. Tiimii οη ilomme,
onnemme ja tiiyttymyksemme.

Jumalan kuvaksi ja kaltaisuudeksi luodun ihrni-
sen sielu ikiivoi Jumalaa ja kaipaa yhdistymistii Hii-
nen kanssaan. Sillii ei ole merkitystii, kuinka mo-
raalinen ja hyvii ihminen οη, kuinka monta hyveel-
listii tekoa hiin suorittaa, jos hiin ei loydii Jumalaa.
Jos ihminen ei yhdisty Jumalan kanssa, hiin ei ΙδΥ-
dii hyvinvointia, sillii pyhii Jumala itse juurrutti hii-
neen tiimiin pyhiin janon, tiimiin jumalallisen halun
(eros), tiimiin kaipauksen yhdistyii Hiinen kanssaan
- halun jumaloitua. Ihmisessii οη Luojaltaan saama
eroottinen voima, jotta hiin olisi kykenevii rakasta-
maan yhtii vilpittomiisti, voimakkaasti ja epiiitsek-
kiiiisti kuin hiinen pyhii Luojansa, joka rakastuu
omaan maailmaansa, omiin luotuihinsa. Tiimiin ΡΥ-
hiin eroottisen lain ja rakkauden kyvyn vuoksi ih-
misellii οη voima rakastua Jumalaan. Jos ihmisessii
ei olisi Jumalan kuvaa itsessiiiin, hiinen kurottautu-
misensa kohti alkukuvaa olisi mahdotonta. Jokai-
nen meistii οη Jumalan kuva ja Jumala οη alkukuva.
Kuva tavoittelee alkukuvaa ja ainoastaan silloin, kun
se sen loytiiii, se saa siitii levon.

Neljiinnelliitoista vuosisadalla muuan liintinen
munkki nimeltii Barlaam aiheutti Κirkossa suuren
myllerryksen. Hiin kuuli athoslaisten munkkien
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puhuvan jumaloitumisesta. Hanelle kerrottiin, etta
suuren kilvoittelun, himoista puhdistumisen ja pal-
jon rukouksen jalkeen he tulivat kelvollisiksi yhdis-
tymaan Jumalan kanssa, saamaan kokemuksen Ju-
malasta, nakemaan Jumalan. Han sai kuulla, etta he
nakivat Luomattoman valon, jonka apostolit olivat
nahneet Vapahtajan Kristuksen kirkastumisessa
Taaborin vuorella.

Koska hanella οlί harhaoppinen rationalistinen
henki, Barlaam οlί kykenematon ymmartamaan
noyrien munkkien jumalallisten kokemusten aito-
utta. Niinpa Μη alkoi syyttaa, etta he olivat muka
harhaanjohdettuja, hereetikkoja ja epajumalan-
palvelijoita. Koska hanella ei ollut tietoa Jumalan
olemuksen ja luomattomien energioiden valisesta
erosta, Μη vaitti, etta oli mahdotonta nahda Juma-
lan Armoa.

Silloin Jumalan Armo teki tunnetuksi Κirkkom-
me suuren ja valaistuneen opettajan, athoslaisen ΡΥ-
Μη, Gregorios Palamaan, Tessalonikan arkkipiis-
pan. Suurella viisaudella ja Jumalan valaisemana,
seka myos omakohtaisen kokemuksensa perusteel-
la Μη puhui ja kirjoitti paljon, seka opetti Raama-
tun ja Kirkon ΡΥΜη Tradition mukaisesti, etta Ju-
malan Armon valo οη luomatonta, se οη jumalallis-
ta energiaa. Han puolusti sita kantaa, etta jumaloitu-
misen ylevimpana ja korkeimpana kokemuksena
jumaloituneet ihmiset todellakin nakevat taman
valon, jonka ymparoimana heidat itsensa οη myos
nahty olevan. Tama οη Jumalan kirkkaus, Hanen
loistonsa, Taabor-vuoren valo, Κristuksen ylosnou-
semuksen ja helluntain valo seka Vanhan testamen-
tin valoisa pilvi. Se οη todellinen Jumalan luomaton
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νalo, ei symbolinen, kuten Barlaam ja hanen kal-
taisensa erheellisesti luuliνat.

Myohemmin koko Kirkko, Konstantinopolin
kolmen merkittaνan kirkolliskokouksen νoimalla,
todisti oikeaksi ΡΥΜη Gregorios Palamaan opetuk-
sen ja julisti, etta elama Κristuksessa ei ole νain ih-
misen moraalista kehittymista, νaan jumaloitumista,
mika tarkoittaa osallistumista Jumalan kirkkauteen
ja Jumalan - Hanen Armonsa ja luomattomien ener-
gioidensa - nakemista.

Me olemme suuressa kiitollisuudenνelassa ΡΥ-
halle Gregorios Palamaalle, koska silla νalistuksel-
la, jonka Μη sai Jumala1ta, seka oman kokemuk-
sensa ja teologiansa aνulla han νalitti meille Κirkon
opetuksen ja iankaikkisen kokemuksen ihmisen
jumaloitumisesta. Κristitty ei ole kristitty siksi, etta
Μη pelkastaan puhuu Jumalasta. Han οη kristitty,
koska hanella νοί olla kokemus Jumalasta. Jos to-
della rakastat jotakuta ja keskustelet hanen kans-
saan, aistit hanet ja saat hanesta iloa. Yhteys Juma-
laan οη samankaltaista. Suhde Jumalaan ei ole νain
ulkoinen. Se οη Jumalan ja ihmisen mystinen (sa-
lattu) yhteys Pyhassa Hengessa.

Nykypaiνaan asti lannen kristityt oνat nahneet
jumalallisen Armon, Jumalan energian, luotuna.
Valitettaνasti tama οη eras niista monista eroista,
jotka tulisi νakaνasti ottaa huomioon roomalaiska-
tolisten kanssa kaytaνassa teologisessa dialogissa.
Eiνat ainoastaan "filioque" -kysymys seka paaνin
primaatti ja "erehtymattomyys" ole ratkaiseνan tar-
keita eroja Ortodoksisen kirkon ja roomalaiskato-
listen νalilla. Edella esitetyt seikat oνat niita yhta
lailla. Jos roomalaiskatoliset eiνat hyvaksy, etta Ju-
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malan Armo οη luomatonta, me emme νοί yhdis-
tya heidan kanssaan, vaikka he myontyisivat kai-
kessa muussa. Kuinka naet jumaloituminen voisi to-
teutua, jos jumalallinen Armo ei ole Kaikkipyhan
Hengen luomatonta energiaa, vaan jotakin luotua?
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Jumaloitumisen edellytykset

1yhiHisat sanovat varmuudella, etta Κirkossa me
voimme saavuttaa jumaloitumisen. Jumaloituminen
ση kuitenkin Jumalan lahjaa, ei mitaan sellaista, jota
me voisimme itseksemme tavoitella. Meidan tulee
luonnollisesti haluta, kilvoitella ja valmistautua ole-
maan kelvollisia, kykenevia ja halukkaita vastaan-
ottamaan ja varjelemaan tata Jumalan suurta lah-
jaa, koska Jumala ei tahdo tehda mitaan ilman omaa
suostumustamme. Jumaloituminen ση joka tapauk-
sessa Jumalan lahja. Taman vuoksi pyhat isat sano-
vat, etta meidan osanamme ση kokea jumaloitu-
minen, Jumalan osana saada se aikaan.

Voimme erottaa joitakin valttamattomia edelly-
tyksia ihmisen matkalla kohti jumaloitumista.

α) Noyryys

Pyhien isien mukaan jumaloitumisen ensimmaise-
na edellytyksena ση nOyryys. Ilman siunattua ηδΥ-
ryytta ihminen ei vσί asettua jumaloitumisen tielle,
hyvaksya jumalallista Armoa ja yhdistya Jumalan
kanssa. Han tarvitsee noyryytta jo siihen, etta σί-



35

valtaa eHi.mansatarkoituksen olevan jumaloitumi-
nen. Miten voit ilman noyryytta tunnustaa, etta ela-
masi tarkoitus οη itsesi ulkopuolella, etta se οη Ju-
malassa?

Νίίηkauan kuin ihminen elaa itsekeskeisesti, ih-
miskeskeisesti ja autonomisesti, han asettaa itsensa
elamansa keskukseksi ja tarkoitukseksi. Han uskoo
voivansa taydellistaa, maaritella ja jumaloittaa itse
itsensa. Tama οη sita paitsi myos aikamme kulttuu-
rin, filosofian ja politiikan henki - luoda parempi ja
oikeudenmukaisempi maailma, mutta tehda se au-
tonomisesti; luoda maailma, joka asettaa ihmisen
keskukseksi ilman viittausta Jumalaan, ilman sen
tunnustamista, etta Jumala οη kaiken hyvyyden lah-
de. Tahan erheeseen syyllistyi myos Aadam, joka
uskoi, etta Μη olisikykeneva omin voimin tulemaan
jumalaksi ja saavuttamaan tayttymyksensa. Kaikki
humanismin muodot kaikkina aikoina toistavat Aa-
damin erheen. Ne eivat pida yhteytta Jumalaan valt-
tamattomana ihmisen taydellistymiselle.

Kaikki se, mika οη ortodoksista, οη jumalallis-
inhimillista, silla Jumalihminen Κristus οη kaiken
ortodoksian keskus. Kaikki se, mika ei ole ortodok-
sista - protestantismi, papismi, vapaamuurarius,
kiliasmi*, ateismi - kaikella silla, mika jaa ortodok-
sian ulkopuolelle, οη sama nimittaja. Niille ihminen
οη keskus. Meille keskuksena οη Jumalihminen
Κristus. Nain ollen οη helppoa tulla harhaoppiseksi,

* vanha harhaoppi, jonka mukaan Kristus perustaa maan paal-
le tuhatvuotisen valtakunnan (nykyisin esim. Jehovan todista-
jat)
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Jehovan todistajaksi, vapaamuurariksi, tai miksi
hyvansa, mutta ση vaikeaa tulla ortodoksikristityksi.
Tullaksesi ortodoksikristityksi sinun ση hyvaksyt-
tava, etta Κristus, etka sina itse, ση maai1man kes-
kus.

Nain siis jumaloitumisen tien alkuna ση ηδΥ-
ryys, sen oivaltaminen, etta meidan elamamme tar-
koitus ση itsemme ulkopuolella, etta se ση Isas-
samme, Tekijassamme ja Luojassamme.

Meidan ση oltava noyria myos siksi, etta oival-
taisimme olevamme sairaita ja intohimojen vallas-
sa, taynna heikkouksia ja himoja.

Jokaisella, joka aloittaa matkan kohti jumaloitu-
mista, taytyy olla lakkaamaton noyryys, jotta han
myos jatkuvasti pysyisi talla matkalla. Jos Μη ηί-
mittain hyvaksyy ajatuksen, etta hanella menee hy-
νin, etta Μη edistyy ilman apua, silloin hanen si-
simpaansa astuu ylpeys. Han menettaa sen, mita σΙί
saavuttanut. Hanen taytyy aloittaa alusta, noyrtya,
nahda heikkoutensa ja inhimillinen sairautensa, eika
Μη saa luottaa itseensa. Hanen tulee luottaa Juma-
lan Armoon, jotta han jatkuvasti pysyisi jumaloi-
tumisen tiella.

Taman vuoksi meihin tekee pyhien elamaker-
roissa suuretι vaikutuksen heidan suuri noyryyten-
sa. Vaikka he olivatkin hyvin lahella Jumalaa, lois-
tivat Jumalan valossa, olivat ihmeidentekijoita ja
mirhanvuodattajia, he samanaikaisesti katsoivat ole-
vansa vahaarvoisia, kaukana Jumalasta ja kaikista
ihmisista kelvottomimpia. Juuri tama heidan ηδΥ-
ryytensa teki heista jumalia Armosta.
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b) Askeesin hαrjoittαminen

Isat muistuttavat niinikaan, etta jumaloitumisessa
οη eri asteita, jotka alkavat alemmista ja etenevat
korkeampiin. Saavutettuamme noyryyden alamme
haήοittaa Κristuksen pyhien kaskyjen soveltamista
katumuksella ja paljolla karsivallisyydella paivittai-
sessa kilvoituksessamme Κristuksessa, jotta puhdis-
tuisimme himoista. Pyhat isat sanovat viela, etta
Jumala itse οη katkeytyneena kaskyihinsa. Kun kris-
titty pitaa ne rakkaudesta ja uskollisuudesta Κristuk-
seen, hiin οη yhteydessa Κristukseen.

Pyhien isien mukaan tama οη jumaloitumisen
ensimmainen askelma, jota kutsutaan nimella
prαksis. Se οη kaytannon ohjausta, jumaloitumisen
tien alku.

Se ei luonnollisesti ole laisinkaan helppoa, kos-
ka kilvoittelu sisimmassamme olevien himojen kit-
kemiseksi οη melkoinen. Paljon ponnisteluja vaadi-
taan siihen, etta vaha vahalta meidan viljelematon
sisainen peltomme tulee puhdistetuksi himojen oh-
dakkeista ja kivista, seka viljellyksi hengellisesti,
jotta Jumalan sanan siemen vοί laskeutua ja kantaa
hedelmaa. Kaikki tama vaatii meilta voimakasta ja
lakkaamatonta vakivaltaa itseamme kohtaan. Tas-
ta syysta Herra sanoi, etta "taivasten valtakuntaa
vastaan hyokataan, ja hyokkaajiit tempaavat sen it-
selleen" (ks. Matt. 11:12).Viela pyhat isat opetta-
vat: "Anna veri niin saat Hengen". Toisin sanoen et
vοί vastaanottaa Pyhaa Henkea, jos et uhraa sydiin-
vertasi kilvoituksessa himojen puhdistamiseksi,
kilvoituksessa todellisen ja syvan katumuksen seka
hyveiden saavuttamiseksi.
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Kaikki hyveet oνat yhden hyveen, rakkauden
hyveen, aspekteja. Kun kristitty saaνuttaa rakkau-
den, hanelHi.οη kaikki hyveet. Rakkaus karkottaa
ihmisen sielusta kaikkien pahojen tekojen ja himo-
jen syrn, joka pyhien isien mukaan οη itserakkaus.
Kaikki meissa oleνa paha saa alkunsa itserakkau-
desta, joka οη sairastunutta omaan itseen kohdistu-
νaa rakkautta. Taman νuoksi Κirkossamme οη as-
keesi. Ilman askeesia ei ole hengellista elamaa, ei
kilνoittelua eika edistymista. Harjoitamme kuuliai-
suutta, paastoa ja rukouksessa νalνomista seka na-
emme νaiνaa maahankumarruksissa ja seisomises-
sa, jotta νoisimme puhdistua himoistamme. Mikali
Ortodoksinen kirkko lakkaa olemasta askeettinen,
se yhta lailla lakkaa olemasta ortodoksinen. Se ei
enaa auta ihmista paasemaan eroon himoistaan ja
tulemaan jumalaksi Armosta.

Κirkon isat oνat kehittaneet suuren ja perusteel-
lisen antropologisen* opetuksen ihmisen sielusta ja
himoista. Isien mukaan sielussa erottuνat alylliset
ja tunteνat osat. Tunteνa osa sisaltaa sielun kii-
hottuνat ja haluaνat νoimat. Alyllinen osa sisaltaa
sielun taydelliset toiminnot eli arνiointikyvyn ja aja-
tukset. Κiihottuνa νoima οη myonteisia tai kie1tei-
sia tunteita - rakkaus, νiha. Haluaνa νoima οη hy-
νeiden hyνaa taνoittelua. Toisaalta se οη myos he-
kumallisuuden, nautinnon, ahneuden ja νatsan-
palνonnan, lihallisuuden ja lihallisten himojen pa-
haa taνoittelua. Jos nama sielun νoimat - ajattele-
νat, aikoνat ja haluaνat νoimat - eiνat ole puhdis-

* so. ihmista kasittelevan
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tettu, ihminen ση kykenematon vastaanottamaan }u-
malan Armoa. Han ei νσί jumaloitua. Alyllinen osa
puhdistetaan tarkkaavaisuudella, mika merkitsee
jatkuvaa mielen vartiointia ajatuksilta niin, etta hy-
vista ajatuksista pidetaan kiinni, mutta pahat kar-
kotetaan. Κiihottuva voima puhdistetaan rakkaudel-
la. Lopuksi haluava voima puhdistetaan pidatty-
vaisyydella. Kaikki nama tulevat yhdessa puhdis-
tetuiksi ja pyhitetyiksi rukouksella.

c) Pyhiit sαkrαmentit jα rukous

Kristus asettuu ihmisen sydameen pyhien sakra-
menttien - kasteen, voitelun, synnintunnustuksen,
jumalallisen eukaristian - kautta. Ortodoksikristi-
tyilla, jotka ovat Kristuksen yhteydessa, ση }umala
ja Hanen Armonsa itsessaan ja sydamessaan, koska
heidat ση kastettu ja voideltu ja he ovat tunnusta-
neet syntinsa ja vastaanottaneet ΡΥΜη Ehtoollisen.

Himot kuitenkin peittavat jumalallisen Armon,
kuten tuhka peittaa kipinan. Askeesia ja rukousta
harjoittamalla sydan puhdistuu himoista, jumalal-
lisen Armon kipina leimahtaa uudelleen ja uskova
tuntee Κristuksen sydamessaan, joka ση hanen ole-
massaolonsa keskus.

Kirkon jokainen rukous auttaa sydamen puh-
distamisessa. Erityisen hyodyllinen ση kuitenkin
niίη kutsuttu "yksilauseinen" (monologistinen) ru-
kous, siis mielen rukous eli sydamen rukous, joka
kuuluu: "Herra }eesus Kristus, }umalan Poika,
armahda minua syntista." Talla rukouksella, jota
ammoisista ajoista lahtien ση siirretty perintona
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eteenpiiin Athos-vuorella, ση seuraavanlainen etu.
Koska se ση monologistinen, eli siinii ση vain yksi
lause, se auttaa meitii helposti keskittiimiiiin rnie-
lemrne. Keskittyrnisen avulla me viemrne rnielem-
me sydiimeemme ja olemme tarkkaavaisia, jotta
mielemrne ei tulisi muiden asioiden tai ajatusten
hiimrnentiimiiksi,olivatpa niimii sitten hyviii tai pa-
hoja, vaan olisi kiinnittyneenii yksin Jumalaan.

Sydiimen rukouksen harjoittaminen, josta aika-
naan vσί Jumalan Armosta tulla lakkaamatonta, ση
itsessiiiintiede, pyhii taito, jota ortodoksisen uskom-
me pyhiit ihmiset kuvailevat yksityiskohtaisesti
pyhissii kirjoituksissaan, kuten patrististen tekstien
laajassa kokoe1massa nimeltii "Filokalia".

Tiimiirukous auttaa ihmisiii ja antaa heille iloa.
Kun sitten kristityt edistyviit tiissii rukouksessa, jos
heidiin eliimiinsiiση samanaikaisesti Κristuksen ΡΥ-
hien kiiskyjenja Κirkon eliimiinmukaista, heistii tu-
lee kelvollisia saamaan kokemus jumalallisesta Ar-
mosta. He alkavat maistaa Jumalan yhteyden su-
loisuutta ja kokemuksellisesti "maistavat ja katso-
vat kuinka Herra ση hyvii" (ks. Ps. 34:9).Meille or-
todokseille Jumala ei ole rnikiiiin kiisite, ei jotakin,
mitii me ajattelemrne tai rnistii me keskustelemme
ja luemrne. Hiin ση persoona, jonka kanssa me tu-
lemme eliivaiin ja persoonakohtaiseen yhteyteen.
Hiin ση jotakin sellaista, rnitii me eliimrne ja rnistii
me saamme kokemuksen.

Silloin me niiemrne kuinka suuri, sanomaton ja
kuvaamaton ση ilσ, ettii Κristus ση meissii ja ettii me
olemrne ortodoksikristittyjii.

Maai1massa oleville kristityille, jotka eliiviit eri-
laisten piiivittiiisten huolten ja toimintojen keskellii,
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ση suuri apu, jos he loytavat edes muutaman rau-
hallisen minuutin taman rukouksen harjoittamiseen.

Luonnollisesti kaikki Jumalan tahdon mukaiset
ponnistukset ja velvollisuudet, jotka ihminen toteut-
taa noyryydessa ja rakkaudessa, pyhittavat kristi-
tyn. Kuitenkin myos rukous ση valttamatOn. Rau-
hallisessa huoneessa (mieluummin valmistauduttu-
aan hengellisesti sytyttamalla oljylampun ikonien
eteen ja po1ttamalla suitsuketta) mahdollisimman
kaukana melusta ja hairiDtekijoista, kun ση ensin
jonkin aikaa hiljentynyt kaikista mietteistaan ja aja-
tuksistaan, kristitty νσί saattaa mielensa sydameensa
toistamalla rukousta: "Herra Jeesus Κristus, Juma-
lan Poika, armahda minua syntista." Minka rauhan
ja voiman sielut saavatkaan tasta Jumalan rauhas-
ta! Mita suurta tukea tama rukous tuokaan heidan
sieluihinsa koko paivaksi niin, etta he pysyvat rau-
hassa ilman artyisyytta tai levottomuutta. Sesuo hei-
diin sieluilleen kyvyn olla sopusoinnussa ja ehey-
dessa.

Jotkut ihmiset etsivat hiukan henkista tyyneytta
teknisilla valineilla erilaisissa harhaanjohtavissa ja
demonisissa paikoissa, kuten niin kutsutuissa idan
uskonnoissa. Niiden edustajat yrittavat loytaa va-
hiin rauhaa ulkoisilla harjoituksilla, meditoinnilla ja
niin edelleen, jotta saisivat sielunsa ja ruumίίnsa kes-
kinaiseen sopusointuun. Virhe ση siina, etta tallaises-
sa tilanteessa ihminen, joka yrittaa viskata syrjaan
erilaiset ajatukset ja aineellisen maailman, ei itse asi-
assa keskustele Jumalan kanssa, vaan kay monolo-
gia itsensa kanssa. Han paatyy ihmiskeskeisyyteen
ja epaonnistuu.
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Jumaloitumisen kokemuksia

Jumaloitumisen kokemukset ovat suhteessa ihmi-
sen puhdistumiseen. Mita enemman ihminen puh-
distuu himoista, sita korkeampia kokemuksia han
saa Jumalasta. Han nakee Jumalan sen mukaisesti,
miten Kristus sanoo: "Autuaita ovat puhdassy-
damiset, silla he saavat nahda Jumalan" (Matt. 5:8).

Kun ihminen alkaa katua, kay synnintunnustuk-
sella ja vuodattaa kyynelia syntiensa tahden, han
saa ensimmaiset Jumalan Armon kokemukset. Tal-
laisia kokemuksia ovat ensinnakin katumuksen kyy-
neleet, jotka tayttavat sielun sanomattomalla ilolla,
seka tata seuraava syva rauha. Tasta syysta tata
synninmurhetta kutsutaan myos "kirkkaaksi suru-
mielisyydeksi". Niinpa Κristus sanoo autuuden lau-
seissa: "Autuaita ovat murheelliset, silla he saavat
lohdutuksen" (Matt. 5:4).

Sitten ihminen kohoaa ylemmille tasoille kuten
jumalalliseen valaistumiseen, jolloin mieli valaistuu
ja nakee asiat, maailman ja ihmiset erilaisesta niiko-
kulmasta.

Taman jalkeen kristityn rakkaus Jumalaan kas-
vaa. Nyt saavat alkunsa uudet kyyneleet, yleviim-
mat, Jumalan rakkauden - jumalallisen eroksen -
kyyneleet. Enaa ei ole synneista johtuvia kyynelei-
ta, silla ihminen οη tullut vakuuttuneeksi, etta han
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ση saanut Jumala1ta anteeksiannon. Nama toiset
kyyneleet, jotka tuovat sieluun suuremman ίΙση,
onnen ja rauhan, ovat jumaloitumisen korkeampia
kokemuksia.

Seuraavaksi ihminen saavuttaa himottomuuden
(αpαtiα), elaman ilman loukkaavia himoja ja syntisia
heikkouksia. Han ση jokaisen ulkoisen hyokkayk-
sen suhteen tyyni ja rauhallinen seka vapautunut
ylpeydesta, vihasta, pahansuopuudesta ja Hhan
haluista.

Tama ση jumaloitumisen toinen aste, niin kut-
suttu theoriα. Pyha Henki valaisee himoista ρΜ-
distuneen ihmisen, josta tulee kirkastunut ja juma-
loitunut. Theoriα merkitsee nakemista. Jumalan the-
oriα merkitsee Jumalan nakemista. Jotta voisi nah-
da Jumalan, ihmisen taytyy olla jumaloitunut. Nain
siis Jumalan theoriα merkitsee jumaloitumista.

Kun ihminen ση todellakin taysin puhdistunut
ja uhrannut itsensa kokonaan Jumalalle, silloin han
saa suurimman ihmiselle mahdollisen kokemuksen
jumalallisesta Armosta. Pyhien isien mukaan ky-
seessa ση naky Jumalan luomattomasta valosta.
Taman valon nakevat ne, jotka ovat suuresti edisty-
neet jumaloitumisessa, mika tarkoittaa vain hyvin
harvoja kussakin sukupolvessa. Jumalan pyhat na-
kevat sen ja tulevat nahdyksi siina, aivan kuten hei-
dat ση kuvattu pyhiin ikoneihinsa sadekehan kans-
sa.

Esimerkiksi Basileios Suuren elamakerrassa mai-
nitaan, etta hanen rukoillessaan keljassaan muut na-
kivat - tietenkin ne, jotka kykenivat sen nakemaan
- miten seka Μη etta hanen keljansa σΗ kokonaan
valaistunut Jumalan luomattomasta valosta, juma-
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lallisen Armon valosta. Monien uskomme marttyy-
rien eliimiikerroista me voimme lukea, ettii mones-
ti, kun turkkilaiset kauhistuttavan kidutuksen jiil-
keen ripustivat heidiin ruumiinsa kaupunkien au-
kioille muita kristittyjii pelotellakseen, niihtiin mart-
tyyrien ruumiit yoaikaan hohtavan valon ympii-
rOimiinii. Se hohti ηίίη niikyviisti ja voimakkaasti,
ettii miehittiijiit itse kiiskiviit ottaa ruumiit alas, kos-
ka ne olivat todisteena meidiin uskomme totuudel-
lisuudesta. Niiin he halusivat viilttiiii noyryytystii
kristittyjen silmissii, sillii niimii niikiviit, ettii Jumala
kirkasti pyhiit marttyyrinsa.

Jumaloitumisen Armo siiilyttiiii pyhien ruumiit
- pyhiiinjiiiinnokset - koskemattomina, mirhaa vuo-
dattavina ja ihmeitii tekevinii. Kuten pyhii Gregorios
Palamas sanoo, Jumalan Armo, yhdistyessiiiin ΡΥ-
hien sielujen kanssa, asuu myos heidiin pyhissii ruu-
miissaan, vuodattaen armovoimaansa myos niihin.
Eikii tiimii tapahdu vain heidiin ruumiillensa, vaan
yhtii lailla heidiin haudoillensa, ikoneillensa ja heil-
le pyhitetyille pyhiikOille. Tiimiin vuoksi me kunni-
oitamme ja suutelemme pyhien ikoneja, pyhiiinjiiiin-
noksiii, hautoja ja kirkkoja. Niissii kaikissa οη sa-
maa Jumalan Armoa, jota pyhiillii oli sielussaan,
koska hiin οlί yhdistynyt Jumalaan ja jumaloitunut.

Tiistii syystii me Κirkossa nautimme jumaloitu-
misen Armoa, ei ainoastaan sielullamme, vaan myos
ruumiillamme. Tokihan ruumis, joka ponnistelee
yhdessii sielun kanssa, οη myos kirkastettu sielun
kanssa, onhan ruumis siinii asuvan Pyhiin Hengen
temppeli.

Tiimii Armo, joka liihtee pyhiistii Herrasta, Ju-
malihmisestii Κristuksesta, οη vuodatettu Jumalan-
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synnyttajiille ja pyhille, ja se tulee myos meidan
noyrien osaksi.

ση hyva mainita, etta kaikki kokemukset, joita
kristityt sattuvat saamaan, eivat ole luotettavia juma-
loitumisen kokemuksia tai edes hengellisia. Monet
ovat tulleet demonisten tai psyykkisten kokemus-
ten pettamiksi. Valttaaksemme eksytyksen ja demo-
nisen vaikutuksen vaarat οη kaikki kokemukset
noyrasti saatettava hengellisen isan tietoon. Tama
vοί Jumalan valistamana havaita, ovatko ne aitoja
vai εί, ja ohjata syntinsa tunnustavaa sielua sen mu-
kaisesti. Yleisesti ottaen kuuliaisuus hengellista
isaamme kohtaan οη yksi kaikkein valttamattomim-
pia puolia hengellisessa elamassamme. Sen avulla
me saavutamme Κristuksen seuraajan kirkollisen
hengen, ja meidiin oikeutettu kilvoittelumme, joka
tulee johtamaan meidat Jumalan yhteyteen, οη taat-
tu.

Erityinen jumaloitumisen paikka, aina kuiten-
kin Κirkon piirissa, οη luostari, jossa munkit saavat
pyhitettyina vastaanottaa ylevia kokemuksia yhte-
ydesta Jumalan kanssa.

Niinpa ne munkit, jotka osallistuvat jumaloitu-
misesta ja pyhityksesta, auttavat koko Kirkkoa.
Kuten me kristityt uskomme, Κirkon pitkaaikaista
Pyhaa Traditiota seuraten, munkkien uskollisella
kilvoituksella οη myonteinen vaikutus jokaisen
maailmassa kilvoittelevan kristityn elamaan. Tasta
johtuen ortodoksisuudessa Jumalan kansa kunnioit-
taa suuresti munkkilaisuutta.

Loppujen lopuksi me Κirkossa osallistumme ΡΥ-
hien yhteyteen. Meilla οη kokemus ja ilο yhteydes-
ta Κristuksessa. Talla tarkoitamme sΪta, etta Κirkos-
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sa me emme ole toisistamme eristiiytyneitii jiiseniii,
vaan ykseys, veljeskunta, veljellinen yhteisD, eikii
ainoastaan keskeniimme, vaan myos ]umalan ΡΥ-
hien kanssa, niiden, jotka eliiviit tiiniiiin keskelliim-
me tai ovat jo poisnukkuneita. Edes kuolema ei vοί
erottaa kristittyjii toisistaan. Kuolema ei vοί erottaa
kristittyjii, sillii he ovat yhtii Κristuksen ylosnous-
seessa ruumiissa.

Tiimiin vuoksi joka sunnuntai ja aina pyhiiii li-
turgiaa vietettiiessii me olemme siinii kaikki liisnii,
yhdessii enkelten ja kaikkien aikojen pyhien kans-
sa. ]opa meidiin kuolleet omaisemme ovat liisnii,
olettaen tietenkin, ettii he ovat yhdistyneet Kristuk-
seen. Me olemme kaikki siellii ja olemme toistem-
me yhteydessii mystisesti, ei ulkoisesti, vaan Κris-
tuksessa.

Tiimii tulee ilmi proskomiditoimituksessa*, jos-
sa pyhiiiin maljaan asetetaan Kristus-karitsan ym-
piirille osaset ]umalansynnyttiijiille, pyhille sekii elii-
ville ja kuolleille kristityille. Pyhien lahjojen pyhittii-
misen jiilkeen kaikki niimii osaset kastetaan Κristuk-
sen vereen.

On Kirkon suuri siunaus, ettii me olemme sen
jiiseniii ja voimme tulla yhteyteen, ei ainoastaan ]u-
malan, vaan Κristuksen ruumiin jiiseninii myos tois-
temme kanssa.

Tiimiin pyhiin ruumiin piiii οη itse Κristus. Elii-
mii virtaa piiiistii ruumiiseen. Ruumiissa οη tieten-
kin eliiviii jiiseniii, mutta siinii οη myos jiiseniii, joil-

* toimitus, jossa Ehtoolliseen kaytettava leipa ja νίίηί esival-
mistetaan ennen eukaήstian toimittamista
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la ei ole samaa elinvoimaa. Kaikil1aei ole taydel1is-
ta terveytta. Suurin osa meista kuuluu naiden vii-
meksi mainittujen joukkoon. Elama, nimittain terve
veri, tulee kuitenkin Kristuksesta itsestaan seka
Hanen elavista jasenistaan niil1ejasenil1e,jotka ei-
vat oleyhta terveita. Nain myos nama paasevat vaha
vaha1ta nauttimaan hyvasta terveydesta ja tulevat
vahvistetuiksi. Taman vuoksi meidan tulee ol1aΚir-
kossa! νain Κirkossa me voimme vastaanottaa ter-
veyden ja elaman, sil1aΚirkosta vieroitettuina meil1a
ei ole mahdol1isuutta toipumiseen ja elpymiseen.

Kaikki tama ei tietenkaan tapahdu hetkessa.
Ortodoksikristityn οη ki1voite1tavalapi elamansa,
jotta han Κirkossa voisi noyryyden, katumuksen, ru-
kouksen ja pyhien sakramenttien avul1a asteittain
saavuttaa Jumalan Armon, tul1akseen siten pyhite-
tyksi ja jumaloitetuksi.

Tama οη joka tapauksessa meidan elamamme
tarkoitus, sen suuri paamaara. Sil1aei ole ηίίη valia,
mihin me tarkkaan ottaen paadymme. Todel1inen
arvo οη meidan ki1voittelul1amme, jonka Jumala
y1takyl1aisestisiunaa nyt ja tulevassa ajassa.
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Monien ihmisten epaonnistuminen
jumaloitumisessa

Ηuolimatta siitii, ettii olemme saaneet kutsumuk-
sen tiihiin suureen piiiimiiiiriiiin, yhdistymiseemme
JumaIaan ja tuIemiseemme jumaIaksi Armosta -
nautimme tiistii suuresta siunauksesta, jonka vuok-
si Tekijiimme ja Luojamme meidiit Ioi - me usein
eIiimme aivan kuin tiitii suurinta ja korkeinta piiii-
miiiiriiii ei olisi olemassa. Niiin meidiin eIiimiimme
tuIee tiiytetyksi epiionnistumisella.

Pyhii JumaIa Ioi meidiit jumaIoitumista varten.
Jos siis emme jumaIoidu, οη meidiin koko eIiimam-
me epiionnistunut.

Sallittaneen, ettii mainitsen joitakin syitii, miksi
niiin tapahtuu:

α) Omistautuminen maaIlisiIle huoliIle

Me saatamme toteuttaa monia hyviii ja hienoja asi-
oita, sellaisia kuin opiskelu, ammatin harjoittami-
nen, perhe, omaisuuden hankkiminen ja hyviinte-
keviiisyys. Κυη me tajuamme maailman eukaris-
tisesti ja kiiytiimme sitii JumaIan Iahjana, silIoin kaik-
ki yhdistiiii meidiit Hiineen ja tuIee tieksi yhteydel-
Iemme pyhiiiin JumaIaan. Jos taas emme yhdisty Ju-
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malan kanssa, olemme epaonnistuneet ja kaikki οη
turhaa.

Yleensa ihmiset epaonnistuvat, koska nama ela-
man toisarνoiset paamaarat johtavat heidat harhaan.
He eivat aseta jumaloitumista ensimmaiseksi ja tar-
keimmaksi paamaaraksi. He syνentyνat maailman
hyνyyksiin ja kadottavat iankaikkiset hyνyydet. Ih-
miset luovuttavat itsensa koko sydamestaan toisar-
voisuuksille ja unohtavat, etta "vain yksi οη tar-
peen" (ks. Luuk. 10:42).

Erityisesti nykyaika οη taynna puuhastelua ja
jatkuvaa toimintaa - ehka kyseessa οη paholaisen
juoni, jolla han pettaa jopa valittuja - minka vuoksi
me laiminlyomme oman pelastuksemme. Tanaan
meidan taytyy esimerkiksi kayda koulua, opiskella
ja lukea. Siksi ei ole aikaa rukoilla, ei aikaa osallis-
tua jumalanpalveluksiin, synnintunnustukseen ja
pyhaan Ehtoolliseen. Huomenna meilla οη tapaa-
misia ja kokouksia; οη yhteiskunnallisia ja henkilo-
kohtaisia velvollisuuksia. Miten loytaisimme aikaa
Jumalalle? Ylihuominen kuluu haissa ja muissa
perheasioissa. Siksi οη mahdotonta, etta voisimme
omistaa aikaamme hengellisille asioille. Alituisesti
myos me toistelemme Jumalalle: 'Έη νοί tulla - -
Pyydan sinua, pida minut estettyna" (Luuk. 14:19-
20).

Nain myos kaikki kaunis ja oikeutettu menet-
taa arνonsa. Kaikilla niilla οη todellista, olennaista
arνoa, kun ne toteutetaan yhdessa Jumalan Armon
kanssa, e1isilloin, kun ne tehdaan Jumalan kunni-
aksi. Niilla οη todellista ja olennaista arνoa, kun me
emme lakkaa haluamasta ja tavoittelemasta sΪta,
mika οη opintojen, ammatin ja perheen takana, kaik-
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kien hyvien ja pyhien velvollisuuksien ja askarei-
den takana. Kaikilla niilla οη todellista ja olennaista
arvoa, kun me emme lakkaa ikavoimasta jumaloi-
tumista. Silloinkaikki nama loytavat todellisen mer-
kityksensa ja ikuisen perspektiivinsa ja me saamme
niista hengellista hyDtya.

Herra sanoi: "Etsikaa ensin Jumalan valtakun-
taa ja Hanen vanhurskauttansa, ηΗη myos kaikki
tama teille annetaan" (Matt. 6:33). Jumalan valta-
kunta οη jumaloitumista, Kaikkipyhan Hengen Ar-
mon saamista. Kun jumalallinen Armo tulee ja hal-
litsee ihmisessa, Jumala johtaa ihmista. Niiden vali-
tyksella, jotka ovat jumaloituneet, Jumalan Armo
astuu sisaiin myos muiden ihmisten elamaan ja yh-
teiskuntaan. Kuten isat opettavat, Herran rukouk-
sen lause "tulkoon Sinun valtakuntasi" tarkoittaa:
"Tulkoon Pyhan Hengen Armo." Kun tama Armo
tulee ihmiseen, se jumaloittaa hanet.

b) Morαlismi

Valitettavasti jo edella mainitsemamme moralismin
henki, eli kristillisen elaman rajaaminen moraaliseen
kehitykseen, οη myos meidiin maassamme vaikut-
tanut suuressa maarin kielteisesti kristittyjen hurs-
kauselamaan ja hengellisyyteen. Lantisista teologi-
sista vaikutteista johtuen me usein lakkaamme ta-
voittelemasta jumaloitumista.

Moraaliseen kehittymiseen ohjaaminen οη kui-
tenkin ohjaamista ihmiskeskeisyyteen, jossa keskuk-
sena οη ihminen. Siina ei ole etusijalla niinkaiin Ju-
malan Armo kuin inhimillinen ponnistelu, ikiian
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kuin meidan moraaliset Ρeήaatteemme pelastaisivat
meidat, ei niinkaan Jumalan Armo. Tallaisessa ti-
lanteessa meidat οη siten revitty ροίΒ todellisesta Ju-
malan kokemisesta. Sielu ei saa todellista lepoa, eika
sen jano tule sammutetuksi. Tama ohjaus, joka an-
nettiin koeteltavaksi ja epaonnistui, koska se ei edus-
tanut Jumalan Kirkon aitoa henkea, οη suuressa
maarin vastuussa monien kanssaihmistemme ja eri-
tyisesti nuorisomme ateismista ja valinpitamattD-
myydesta hengel1ista elamaa kohtaan.

Me vanhemmat, opettajat, papiston jasenet ja
kaikki Kirkon tyontekijat, sen sijaan, etta opettai-
simme uskonnonopetuksessamme, saamoissamme
ja kaikkialla hedelmatonta ihmisen kehittymista,
ohjatkaamme kristittymme kohti jumaloitumista,
mika edustaa Kirkon aitoa henkea ja kokemusta.
Loppujen lopuksi hyveet, olivatpa ne miten suuria
tahansa, eivat muodosta kristillisen elamamme tar-
koitusta, vaan ovat keinoja ja tapoja, jotka valmista-
vat meita vastaanottamaan jumaloitumisen, Pyhan
Hengen Armon, kuten pyha Serafim Sarovilainen
sattuvasti opettaa.

c) Ihmiskeskeinen humαnismi

Autonominen humanismi, sosiofilosofinen jaήesteΙ-
ma, joka οη erottautunut Jumalasta, johtaa itsekes-
keiseen sivilisaatioon. Se οη aikamme ihmisen um-
pikuja, joka ihmisarvon ja ihmisen vapautuksen ni-
missa haluaa vieraannuttaa meidat ortodoksisesta
uskostamme. Onko ihmisella kuitenkaan sen suu-
rempaa arvoa kuin jumaloituminen?
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Hengel1isen ohjauksen merkitys
jumaloitumisessa

Ηengellinen ohjaus, jota Ortodoksinen kirkko tar-
joaa Κirkon pyhissa palveluksissa, patristisessa teo-
logiassa ja luostarielamassa, οη ohjausta jumaloitu-
miseen ja siksi Jumalihmis-keskeista. Kaiken keski-
pisteena οη Jumalihminen Κristus.

Suuri ilο astuu elamaamme, kun tulemme tie-
toisiksi maaranpaamme suuruudesta, seka autuu-
desta, joka meita odottaa.

Hengellinen ohjaus sulostuttaa jumaloitumisen
odotuksella vastoinkaymisten tuskaa ja jokaista ela-
man murhetta.

Kun kilvoittelemme paamaaranamme jumaloi-
tuminen, meidan suhtautumistapamme kanssaihrni-
siamme kohtaan muuttuu. Nain siis silloin, kun na-
emme toinen toisemme kokelaina pyrkimassa juma-
liksi. Kuinka paljon syvempaa ja merkityksellisem-
paa onkaan talloin myos se hengellinen ohjaus, jon-
ka annamme lapsillemme! Kuinka Jumalaa miellyt-
tavalla tavalla isa ja aiti rakastavat ja kunnioittavat
lapsiaan, kun he oivaltavat oman velvollisuutensa
ja pyhan tehtavansa lapsiaan kohtaan - tehtavan
auttaa naita saavuttamaan jumaloituminen, paa-
maara, jonka vuoksi nama ovat Jumalan Armosta
tulleet maailmaan! νastaavasti, kuinka vanhemmat
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voivat auttaa, jos he eivat itse ole suuntautuneet koh-
ti jurnaloitumisen paarnaaraa? Sita vastoin, rniten
paljon rne saarnrnekaan itsekunnioitusta ilrnan it-
sekkyytta ja Jurnalan vastaista ylpeytta, kun taju-
arnme, etta olernrne luotuja tata suurta paarnaaraa
varten!

Κirkon pyhat isat ja teologit sanovat, etta voit-
tamalla ihmiskeskeisen filosofian, itsekkyyternrne ja
itserakkauternrne rne tulernrne todellisiksi persoo-
niksi, aidoiksi ihmisiksi. Kohtaarnrne Jumalan kun-
nioituksella ja rakkaudella. Myos kanssaihmisernrne
rne kohtaarnrne suurella kunnioituksella ja aidolla
arνonannolla. Ernrne nae hanta mielihyνan ja riis-
ton valikappaleena, vaan Jurnalan kuvana, jonka
paarnaarana οη jurnaloituminen.

Νίίη kauan kuin olernrne eristaytyneita ornaan
itseernrne, ornaan egoornrne, olernrneyksiloita, rnut-
ta ernrne persoonia. Meista tulee aitoja persoonia
vasta silloin, kun rne - yhteistyossa Jurnalan Arrnon
kanssa - jurnaloitumisen hengellisessa ohjauksessa
asturnrne ulos ornasta eristaytyneesta yksilollisesta
olemassaolostarnrne ja alarnrne rakastaa; eli uhraarn-
rne kaiken yha suurernrnassa rnaarin Jurnalalle ja
lahirnrnaisillernrne. Kun siis rneidan "rninarnrne"
kohtaa Jurnalan "Sinana" ja veljernrne "sinana", rne
alarnrne loytaa ornan kadonneen itsernrne, koska
jumaloitumisen kanssakaymisessa, jota varten rnei-
dat οη luotu, rne voirnrne avautua ja asettua toinen
toisernrne yhteyteen ja iloita toisistarnrne aidosti,
eika itsekkaasti.

Tarna οη ΡΥΜη liturgian henki. Liturgiassa rne
opirnrne voittarnaan rajoittuneet henkilokohtaiset
etumrne, joihin paholainen, syntirnrne ja hirnornrne



54

meita johdattavat. Αvaudumme uhrautuvaisuuden
ja rakkauden yhteydelle Κristuksessa.

Tietoisuus tasta suuresta kutsumuksesta, siis
jumaloitumisesta, todella rauhoittaa ja tayttaa ihmi-
set.

Κirkkomme ortodoksinen humanismi perustuu
talle ihmisen suurelle kutsumukselle. Tasta johtuen
se kehittaa kaikkia ihmisen voimavaroja aina kor-
keimpaan huippuun asti.

Mika muu humanismi, miten edistyksellise1ta ja
vapautta rakastava1ta se ikina nayttaakaan, οη yhta
vallankumouksellinen kuin Κirkon humanismi, joka
kykenee tekemaan ihmisesta jumalan? Tallaista
suurta humanismia vοί todellakin loytaa ainoastaan
Kirkosta.

Erityisesti meidan paivinamme monet yrittavat
pettaa ihmisia ja etenkin nuorisoa pukeutumalla
valehumanismiin, joka ei todellisuudessa johda ih-
mista tayttymykseensa, vaan typistaa taman. Siksi
juuri nyt οη aarimmaisen tarkeaa korostaa tata Κir-
kon hengellista ohjausta.
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Sellaisen hengellisen ohjaukset
seuraukset, joka ei johda

jumaloitumiseen

Νykyaiin nuoret etsivat kokemuksia. Heille ei riita
se materialistinen elama ja rationalistinen yhteiskun-
ta, jonka me vanhemmat heille taήοamme. Meidan
lapsemme tavoittelevat Jumalan kuviksi luotuina -
jumaliksi kutsuttuina - jotakin meidan taήοamam-
me materialistisen filosofian rationalististen muoto-
jen ja ateistisen kasvatuksen tuolta puolen. He etsi-
vat kokemuksia todellisesta elamasta, eivatka ole
tyytyvaisia siihen, etta vain kuulevat Jumalasta. He
kaipaavat kokemusta Hanesta, Hanen Valoaan ja
Hanen Armoaan. He eivat tieda naista paljoakaan,
eivat edes sita, etta Κirkolla οη kyky taήοta heille
rauha, seka kokemus siita, mita he tavoittelevat. Μο-
net tavoittelevat sita turhaan, ja moniin muihin
halpoihin korvikkeisiin turvautuen etsivat jotakin
logiikan tuolta puolen.

Jotkut ohjautuvat itaiseen mystiikkaan, sellai-
seen kuin jooga, toiset okkultismiin tai gnostilai-
suuteen ja viime aikoina valitettavasti jopa avoimeen
satanismiin.

Mita moralismiin tulee, he eivat enaa tunne ra-
joja. Koska heidat οη erotettu ja kastroitu omasta
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perustastaan ja tarkoituksestaan - heidan yhdistymi-
sestaan pyhan Jumalan kanssa - moraaliset periaat-
teet tuleνat heille taysin merkityksettOmiksi.

Tasta syysta sellaiset traagiset tapaukset kuin
anarkismi ja terrorismi rehottaνat. Monet nuoret ih-
miset, jotka syvalla sisimmassaan haluaνat tyydyt-
taa sisaista νoimaansa - mutta eiνat νοί, koska ei-
νat ole saaneet jumaloitumiseen suuntautuνaa hen-
gellista ohjausta - antautuνat kaikenlaiseen kohtuut-
tomuuteen ja kanssaihmisiinsa kohdistuνaan νaki-
νa1taan.

Νuοήsοn enemmisto, eika νain se, tuhlaa mieli-
hyvan taνoittelussaan ja lihallisissa nautinnoissaan
νoimansa ja elamansa kalliin ajan, jotka Jumala οη
antanut jumaloitumisen paamaaran saaνuttamisek-
si. Valitettaνasti yhteiskunnan suνaitseνaisuuden
takia mielihyvan taνoittelusta ja lihallisista nautin-
noista tulee hyvin usein nykyajan idoleja, aikamme
"jumalia", jotka aiheuttaνat suurta νahinkoa nuor-
ten ruumii11eja sieluille.

Toiset, jotka elaνat ilman minkaanlaisia ihantei-
ta, tuhlaaνat aikansa erilaisissa tarkoituksettomissa,
mielenkiinnottomissa ja νahingollisissa haπastuk-
sissa. Toiset taas saaνat mielihyvaa hurjastellessaan
autoillaan pitkin katuja, mika monasti johtaa tuhoi-
siin seurauksiin, kuten loukkaantumisiin ja kuole-
maan. Viela jotkut, monien harhapolkujen jalkeen,
antautuνat ehdoitta demoniseen riippuνuuteen
huumeista, tahan νuosisatamme uuteen ruttoon.

Lopu1ta monet nuoret, suhteellisen lyhyen
epaonnistumisten ja pettYmysten tayttaman elaman
jalkeen, tietoisesti tai tiedostamattaan, lopettaνat tur-
han etsintansa aiheuttaman kidutuksen turνautuen
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valitettavasti epatoivon aarimmaisimpaan muotoon
- itsemurhaan.

Eivat kaikki nama pojat ja tytDt,jotka turvautu-
vat tallaisiin jaήettδmίin ja tuhoisiin tekoihin, ole
irtolaisia. He ovat nuoria ihmisia, lapsia - seka Ju-
malan etta meidan lapsiamme - jotka ovat petty-
neita siihen materialistiseen ja omahyvaiseen yhteis-
kuntaan, jonka me olemme heille luovuttaneet. He
eivat ole loytaneet sita paamaaraa, jota varten hei-
dat luotiin, todellista ja ikuista perustaa, jota me
emme ole heille antaneet. Niinpa he eivat sita tun-
ne. He ovat tietamattomia ihmisen elaman suuresta
paarnaarasta, jumaloitumisesta. Kun he eivat mil-
laan muulla tavalla loyda rauhaa, he turvautuvat
niihin epatoivon muotoihin, joihin ylla viitattiin.

Nykyaan monet pyhan Κirkkomme paimenet,
piispat, papit, hengelliset isat ja maallikkoveljet, joita
ohjaa epaitsekas rakkaus, ovat paivittain omistau-
tuneet nuorten ihmisten hengelliseen ohjaukseen
paamaarana naiden jumaloituminen. Olemme kii-
tollisia naille paimenille heidan uhrautuvaisuudes-
taan ja mYDtavaikuttamisestaan, heidan Jumalan
mielen mukaisesta tyostaan, jonka avulla Jumalan
Arrnossa ne sielut, joiden tahden Κristus kuoli, tu-
levat pelastetuiksi ja pyhitetyiksi.

Athos-vuori noyrasti auttaa ja vahvistaa Κirk-
koa tassa suuressa kilvoituksessa. Jumalanaidin he-
delrnatarha, joka οη erityinen pyhittymisen ja Ju-
malan rauhan paikka, nauttii jumaloitumisen siu-
nausta ja elaa Jumalan yhteydessa. Silla οη kiihkea
ja ilmeinen kokemus Jumalan Armosta, Hanen
νalostaan. Taman vuoksi myos monet kanssa-
ihmisemme, joista valtaosa οη nuoria, saavat hen-
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gellista hyotya ja vahvistusta seka tulevat Kristuk-
sessa uudestisyntyneiksi Athokselle tehdyn pyhiin-
vaelluksen valityksella tai siksi, etta heilla οη erityi-
nen side Pyhaan Vuoreen. Nain he nauttivat Juma-
lasta omassa elamassaan. He alkavat ymmartaa,
mita οη ortodoksisuus, kristillinen elama ja hengel-
linen kilvoitus, ja minka ίΙοη ja suuren merkityksen
nama antavat heidan omalle olemassaololleen. Τοί-
sin sanoen he saavat maistaa jotakin tasta Jumalan
suuresta lahjasta ihmiselle - jumaloitumisesta.

Alkoon kukaan meista Κirkon paimenista, teolo-
geista ja uskonnonopettajista unohtako jumaloitu-
miseen suuntautuvaa Κirkon hengellista ohjausta.
Sen avulla nuoret - kuten me kaikki muutkin, kaik-
ki noyrat - saavat mahdollisuuden nauttia Jumalan
siunausta ja yhteytta Hanen kanssaan, kun he Ju-
malan Armon voimalla kilvoittelevat paivittain ka-
tumuksessa ja pysyvat uskollisina Jumalan pyhille
kaskyille. Me kaikki saamme mahdollisuuden ίΙοί-
ta syvasti nykyisessa elamassamme ja saavuttaa ian-
kaikkinen οηηί ja autuus.

Kiittakaamme jatkuvasti pyhaa Herraa juma-
loitumisen lahjasta, joka οη Hanen rakkautensa lah-
ja. Vastatkaamme Hanen rakkauteensa omalla rak-
kaudellamme. Herra tahtoo ja haluaa meidan juma-
loitumistamme. Juuri taman vuoksi Han tuli ihmi-
seksi ja kuoli ristilla - loistaakseen kuin Aurinko
aurinkojen joukossa, kuten Jumala jumalien keskel-
la.
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