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Risti, luomakunta ja kristitty 

 

Tänään 21.9. On Ristin ylentämisen juhlan päätösjuhla. Itse juhlan parimia (2 Ms 15,22) kertoo Maran 

kitkeristä lähteistä. Mooses heitti puunoksan saastuneeseen veteen, joka puhdistui.  

Puu on risti ja vesi on elämä, joka ilman Kristusta ja ristiä on kitkerä. Elämä, jossa kuljetaan tilanteesta 

toiseen kivulla, tuskalla, on karvasta, koska ilman Kristusta ja ristiä se on vailla merkitystä. 

Merkityksettömyyden kokemus on Carl Jungin mukaan ihmisen suurimpia traumoja. Vallalla on jatkuva 

pelko, että elämämme on merkityksetöntä. 

Kristuksessa meillä on kanssakärsijä, joka on ensin itse kärsinyt, kokenut pimeyden ja kuoleman, mennyt 

jopa helvettiin ja antanut niille uuden sisällön, joka on Hän itse. Vapahtaja ei selitä kärsimystä ja 

kuolemaa pois vaan astuu meidän saappaisiimme ja vie meidät läpi kärsimyksen ja pimeyden – Hän, joka 

”kuolemalla kuoleman voitti”. Enää meidän ei tarvitse vältellä tai pelätä sitä, mikä on edessämme. Nyt 

me menemme sitä kohti kuten marttyyrit, koska meillä ei ole mitään pelättävää. Korvatkaamme oma 

kysymyksemme ”Miksi?” Herramme vastauksella kysymykseen ”Kuinka?”. (Tässä olen käyttänyt Nunna 

Vassan blogikirjoitusta 14.9.2019) 

Miksi niin monet kieltävät ihmisen vastuun ja oman henkilökohtaisen vastuunsa luonnon tasapainon 

järkkymisestä? Toki tutkijoissakin on hyvin erilaisia opettajia. Mutta tässäkin asiassa tieto on vain osa 

vastausta. Greta Thunbergin viesti USA:ssa on ”Kuunnelkaa tutkijoita”. Koko elämäntavan muuttaminen 

tieteen perusteella ei onnistu helposti.  

Ortodoksinen ihmiskuva on jumalkeskeinen, teosentrinen. Nykyinen vallitseva ihmiskuva on 

ihmiskeskeinen, antroposentrinen. Jumal-keskeisessä maailmassa Jumalan ihailu ja mietiskely johtaa 

Hänen tuntemiseensa. Kontemplaatio on Jumalan tuntemiseen parempi keino kuin tiedon etsiminen. Ja 

lopulta rakkaus on se metodi, jolla Jumala tunnetaan. 

Mielenmuutos, metanoia toimii parhaiten kun se perustuu kontemplaatioon ja lopulta rakkauteen. 

Ihmisen suhde ympäristöön on sama kuin ihmisen suhde toisiin ihmisiin ja se on sama kuin ihmisen 

suhde Jumalaan. Siksi aloitetaan Jumalasta, jota ihailemme, kunnioitamme, palvomme ja nimenomaan 

rakastamme. Sitä ennen on jo Jumalan rakkaus meitä kohtaan.  

Tässä apuna on se, että Ihmisen ja Jumalan välinen suhde on samalla annettu ja tehtävä, missio. 

Luomisessa ihmisestä on tehty Jumalan kuva. Meillä on alkuyhteys Häneen jo lähtöasetuksena. Jumala ei 

pakota tätä yhteyttä eteenpäin vaan odottaa yhteistyötä, synergiaa, jossa ihminen ottaa ensimmäiset 

askeleet ja sen jälkeen Jumala kiiruhtaa meitä kohti. 

Jumalalliset ominaisuudet meissä ovat ilo, kiitollisuus, rakkaus, joiden yhteinen nimi on pyhyys. Niiden 

äärellä sielu lepää, ihminen on ”at ease”, niistä erossa taas ”dis-ease”, ikäänkuin sairas, erossa 

eheydestä. Pyhyys on kotipesämme, luonnollinen olotilamme; se on p. Simeonin rukouksen ”Herra, nyt 



sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään...”. Vanhurskas Simeon saattoi lausua näin, koska hän näki 

Jeesus-lapsen, Kristuksen, jumalan Valon ja kirkkauden, joka on ilmestynyt. 

Ihmisen on vaikea korjata suhdettaan luomakuntaan ja toisiin ihmisiin ilman Jumal-suhteensa 

korjaamista. Toki pelko kannustaa myös kierrättämään ja sammuttelemaan turhia valoja. Muutokseen 

kannustajana pelko on kuitenkin itsekäs: jos en sammuttele valoja niin kohta ei saata olla valoja lainkaan 

ja joudun elämään pimeydessä. Siellä ei enää loistakaan Super-Marketin värikäs mainos; missä silloin 

vietän vapaa-aikaa, missä silloin täytän Loton anomuksen ajalliseen iankaikkiseen onneen? Missä sitten 

voin kokea suurta yhteyttä muun ostelevan ja vaeltavan kansan kanssa.  

Peruskorjaus alkaa Jumal-suhteen vahvistamisesta. Tämä ei ole ortodoksisen kirkon vastaus vain  

ympäristöongelmiin. Tämä on kirkkomme vastaus kaikkeen, mukaanlukien ympäristökysymykset. Tämä 

ei ole ortodoksien oivallus tässä ajassa vaan on ollut sitä iät-ajat. Perusviesti on aina sama. Nyt vain 

ihmiskunnan ahneus, itsekkyys, rakkaudettomuus ovat ajaneet koko maailman tuhon partaalle.  

Jumalan ja Hänen luomakuntansa ihailu on kelpo lähtökohta. Joka ilta ehtoopalveluksen 

luomispsalmissa 104 ihmettelemme luomakunnan ihanuutta, sielumme kiittää Herraa, joka on kaikki 

ihmeellisesti tehnyt! Normaali jumalanpalvelusjärjestys sisältää lukemattoman määrä kiitosta ja 

ylistystä. Aamupalveluksessa luetaan tai lauletaan Suuri ylistysveisu, jossa annetaan Jumalalle kunnia 

kaikesta, jossa me kiitämme, ylistämme ja kumarramme Häntä. Ja lopulta on eukaristinen liturgia, 

kiitospalvelus kaiken puolesta ja kaiken tähden.  

Vielä kerran: kun olemme kiitollisia jostakin, silloin rakastamme sitä ja ihailemme. Eikä voi ajatellakaan, 

että käyttäisimme itsekkäästi hyväksi toimisimme mitenkään tuhoa aiheuttaen. Kun rakastaa, ei toimi 

vastaan. 

Luonnollista, mutta lankeemuksen jälkeen ei helppoa. Ristin kautta on ilo tullut maailmaan. I Vesa. 

Kysytään siis ristin kantamista, uhrautumista. Paratiisissa meiltä odotettiin passiivista uhrautumista, 

mutta kun sitä ei tullut odotetaan meiltä nyt aktiivista uhrautumista. Uhri tuo ilon; se on merkki 

kiitollisuudesta; se on kaunista ja pyhää. 

Äsken mainittu eukaristinen liturgia on uhrin äärimmäinen muoto, jossa Jumala uhraa poikansa, Kristus 

itsensä koko maailman elämän edestä. Siihen samaan hengelliseen sumaan meidät kutsutaan 

kantamaan menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme; henkinen, hengellinen ja 

aineellinen, ihan kaikki. 

Ja eikö juuri oma patriarkkamme Bartolomeos opeta, että ihminen on luomakunnassa enemmän kuin 

sen vaalija. Ihminen on luomakunnassa pappi, jonka tehtävä on kiitoksella kantaa koko luomakunta 

Jumalalle uudelleen ja uudelleen. Niin tehden mielessämme pysyy kuka on kuka eli kuka on Luoja ja kuka 

luotu. Samalla pysymme kiittämisen, ei kiroamisen polulla. Se on ilon, rakkauden, iankaikkisen elämän, 

kunnian, ihailun, kiitollisuuden ja pyhyyden toimitus, joka kirkastaa paratiisin ikonia – tätä maailmaa – 

aina vaan lähemmäksi Jumalan valtakunnan illatonta päivää. 


