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KOURIINTUNTUVA OPETUS 

Illallis'pöydässä talon isäntä N. N. puhui: "Epäilemättä o
vat evankeliumin ohjeet pyhiä, mutta kuka voi ne täyttää, 
mistä saa voimaa siihen?" Isä Vasili oli vaiti. N.N. ke
hotti pikku tyttöään tarjoamaan isä Vasilille teetä. Lap
si otti tarjottimen, jota N .N. kädellään kannatti ja ojen-
si sen vieraalle. Lasta kiitettiin, ja se sai makeisen. 
Otettuaan teelasin isä Vasili sanoi: "Te teitte huomau-
tuksen evankeliumin ohjeitten noudattamisen mahdottomuu
desta, ettekä saanut minulta vastausta. Arvelitte var
maankin, ettei minulla ollut siihen mitään sanottavaa. 
Teidän Annikkinne on kumonnut päätelmänne. Katsokaa, hän 
ei jaksa pitää käsissään edes tyhjänä tuota hopeista tat
jotinta, saati sitten, kun sillä olivat teelasit. Tiesit
te tämän ja kuitenkin kehotitte häntä ottamaan sen. Hän 
totteli ja nosti heikoilla kätösillään tarjottimen. Tei
dän kätenne kuitenkin kannatti -sitä, ja tarjoilu tuli ho,1-:
detuksi. Te lausuitte lapselle kiitoksen ja palld:tsitte' 
hänet. Kaikki me syntiset olemme Annikki� heikompia. 
Mutta meiitäkin vaaditaan ainoastaan lapsenkaltaista kuu
liaisuutta, sillä Jumalan pyhä ¾'.äs_i on jokaisen tarjotti
men alla. Se kannattaa· ja tarjoaa. Ja Hän myös paJ,.ktl.t-� 
see meitä heikkoja mutta kuuliaisia. Mitä siis on tehtä
vä? Meidän tulee ottaa oppia tästä pienokaisesta ja olla 
Kaikkivaltiaan lapsina eikä tuomareina. 
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Valamon luostarin kronikasta 

PYHITTÄJÄ-ISIEN ILMESTYMINEN 

KENOTAFIN HOITAJALLE 

Igumeni Pafnutin jo:htokaudella eräs munkkiveli, isä K., 
jonka kuuliaisuustehtävänä oli huolehtia pyhittäjäisien 
kenotafista, ajatteli paljon itsekseen, °''.'atko pyhittäjien
jäännökset todella Valamon luostarissa vai ovatko ne tul
leet haudatuiksi jonnekin muualle. ''Kristuksen pyhät",
hän lausui usein, "kunpa edes uness� näyttäytyis�tte mi-

·mille. Olen vakituisesti pyhän lepoI)aikkanne ääressä,

mutta en pääse epäilyksistäni." Ja tapahtui, että pyhit
täjäisät soivat hänelle lohdutuksen. Näiri kertoi isä K:

"Kerran, tämä tapahtui eräänä joulukuisena iltana, mu�stan
päivän hyvin, tulin tavan mukaan hyvissä aj.oin kirkkoon
valmistaakseni asiat kuntoon enne_n ehtoopalvelu_sta. As
tuin ra_uhallisesti kenotafin luo ja mitään erityisesti a

jattelematta ryhdyin hoitamaan tehtäviärii. Lampukka ke
no.tafin yläpuo.lella paloi rauhallisesti. Minulle tuli ha
lu suudella pyhien kuvia. En m.ennyt suutelemaan ensin py
hittäjä Sergeitä, kuten tavallisesti tehdään, vaan kun
seisoin kenotafin vasemmalla puolella, kumarruin ja koske
tin huulillani pyhittäjä Hermanin kuvaa. Tällöin huoma
sin kenotafin oikealla sivust.alla pyhittäjän jalkojen
kohdalla täysissä pukimissa seisovan skeemamunkin. Jotain
käsittämätöntä tapahtui minulle. Tunsin oloni jotenkin
vapautuneeksi, kevyeksi, aivan kuin minulla ei olisi ol
lut ruumista,. mutta olin kuitenkin •täysin rauhallinen.
Suudeltuani pyhittäjä Hermania siirryin oikealle puolelle

ja ryhtyessäni suutelemaan pyhittäjä .Sergeitä näin myös

vasemmalla puolella seisovan skeemamun)dn. Laskeuduttua
ni sitten kenotafilta ja seisten sen vieressä näin selväs

ti sen kummallakin puolella hiljaa peisovat pyhät skeema
munkit, vanhukset, ja minusta tuntui, että pyhit_t�.jä Ser

gei liikahti korjaillen mantiansa laskoksia.. ·Lampukan
pimmeässä v�lossa en voinut tarkkaan.riähdä pyhien kasvo-
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jen·piirteitä, mutta ääriviivat, parrat, nenät ja skeema
munkkien vaatetuksen näin selvästi. Ollessani sillä het
kellä eräänlaisessa kuvaamattoman hurskaassa, pyhässä 
mielentilassa ajattelin: 'Ihanko minä saan nähdä teidät, 
luostarimme perustajat, pyhittäjäisämme Sergein ja Her
manin, teidät, Jumalan pyhät vanhukset, maanpäälliset en� 

kelit. Herra minua armahtakoon!' Ja täynnä hengellistä 
iloa heittäydyin vavisten maahan tämän näyn edessä. Kun 
nousin jälleen ylös, olivat pyhittäjät jo poistuneet. 

Kesti kotvan aikaa, ennenkuin toivuin, siinä määrin näky 

järkytti ja hämmästytti minua. Ja kun vihdoin käsitin, 
että minä ansioton olin saanut nähdä pyhittäjäisäni, sy
dämeni täyttyi liikutuksesta, ja kyyneleet alkoivat vuo
taa silmistäni. Niin minä vakuutuin, että pyhät isät to
della ovat täällä lähellä meitä, ja vielä lujemmin kiin
nyin heihin." 

ÄLÄ TAVOITTELE KIITOSTA 

Jos teet jotain hyvää, tee se ainoastaan Jumalalle. Älä 
odota kiitosta ihmisiltä. Kiittämättömyyteen ei pidä ol
lenkaan kiinnittää huomiota. Kiitos tulee taivaassa Her
ralta. Mikäli odotat sitä täällä maailmassa, niin tur
haan odotat ja kärsit puutetta. Eräs henkilö oli tehnyt 
huomattavan lahjoituksen luostariin, mutta majatalon isän
tämunkki ei suhtautunut häneen kyllin huomaavaisesti. 
Loukkaantun.eena tästä lahjoittaja valitti igumenille vii
taten samalla. lahjoitukseensa. Igumeni vastasi: "Jos o
lette tehnyt lahjoituksenne sitä varten, että me täällä 
kohtelisimme teitä erityisellä kunnioituksella ja huomaa
vaisuudella ettekä tehnyt sitä Herralle, niin suotta olet
te nähnyt vaivaa, sillä kuinka m� .köyhät ja syntiset voim
me palkit·a sen teille." Tehdessään jotakin Herralle ih
misen ei pidä etsiä kiitosta tai erityistä huomiota niil
tä, joita on auttanut. 
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JOUKKOJULKAISU 

VELJESVIESTI LAPPEENRANNASTA 

Ortodoksisen Veljestön päivät pidettiin suunnitelmien mukaan ·Lap
peenrannassa tammikuun 14-15 päivänä 1978, Vuosikokouksessa läsnä 
oli 14 veljestön jäsentä sekä joitakin vieraita. Kokous pidettiin 
isä Leo Merraksen puheenjohdolla allekirjoittaneen toimiessa sih
teerinä. Veljestön johtajaksi kuluvaksi vuodeksi valittiin edel
_leen isä Niilo Karjomaa, Erovuorossa ollut johdon jäsen isä Erkki 
Piiroinen valitt.iin myös uudelleen. Varajäseneksi valittiin Hilkka 
Sidoroff, joka samalla valittiin rahastonhoitajaksi. Tilirttarkas
tajiksi valittiin vanhasta muistista Pirkko Huurinainen ja ·•Paula 
Home, varalle Ester Bombin. Jäsenmaksu säilytettiin ennallaan eli 
20 mk:na, aviopuolisoilta kuitenkin 25 mk. Jäsenmaksuun sisältyy 
Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksu. Hehkuvan Hiilloksen erillishinta 
on edelleen 15 mk. 

Vuosikokouksessa päätettiin mahdollisuuksien mukaan ottaa uusi pai
nos Tito Collianderin kirjasta "Kristityn tie", joka sittemmin on
kin jo saatettu painoon. John Meyendorffin kirja avioliitosta il
mestyy hieman myöhemmin tänä vuonna. Sen on kääntänyt Markku Ar.o
ma. Uutta painosta Erkki Piiroisen kirjasesta "Pyhitetyssä kodis
sa" päätettiin myös kuluvan vuoden aikana valmistella. 

Vuosikokouksen päätyttyä isä Leo Merras piti esitelmän aiheesta 
"Luostarikilvoittelu". Sitä seurasi vilkas keskustelu, vaikkei ol
lutkaan paikalla monta, joilla olisi asiasta omakohtaista kokemus
ta. Vigiliaan osallistuttiin Metropoliitta Johanneksen johdolla I
matran Sienimäen rukoushuoneessa. Vigilian jälkeen Imatran tiis� 
taiseura tarjosi lähes satapäiselle kirkkoväelle iltateen, ja Anne
le Baljaskin alusti keskustelun aiheesta "Tarvitseeko nykyajan ih
minen hiljentymistä". Tarve tuli taas kerran polttavana todetuksi. 
Sunnuntaiaamuna päivät jatkuivat Lappeenrannassa kirkossa toimite
tulla liturgialla sekä seurakuntasalissa nautitulla Lappeenrannan 
tiistaiseuran tarjoamalla kirkkokahvilla. Metropoliitta Johannek
sen yleisöesitelmää aiheesta "Jumalan viisaus autiomaassa" oli ko
koontunut kuulemaan toistasataa henkeä. Päivien päätössanat lausui 
isä Erkki Piiroinen päivien ja koko vuoden teemalauseesta ·''Tule
vaista me etsinnne". 

OV:n JÄSENILLE JA HEHKUVAN HIILLOKSEN TILAAJILLE 

Hehkuvan Hiilloksen tilausmaksu pyydetään suorittamaan ensi numeron 
mukaan liitettyä tilillepanokorttia käyttäen, jolla myös jäsenmaksu 
on kätevintä suorittaa. Tilaus on uusittu automaattisesti kaikille 
entisille tilaajille, jotka ovat suorittaneet jä�en- tai tilausmak
sunsa. Toimitus toivoo, että tätä vaatimatonta lehtistämme tehtäi
siin tunnetuksi laajemmillekin piireille. Vuoden 1977 levikki oli 
vain noin 200 kpl. Veljestön jäsenmäärä oli 70. 
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