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Valamon luo6ta�ln k�onlka6ta 

MUNKKI JULIAN-VAINAJAN HÄTÄ 

Igumeni Pafnutin aikoihin tapahtui kerran seuraavaa. 

Marraskuun 11 päivänä 1906 kuoli 48-vuotias munkki Juli

an. Oli kulunut joitakin päiviä hänen kuolemastaan,kun 70 

-vuotias vanhus, munkki Adam, lujatahtoinen ja rohkeamie

linen entinen sotilas, joka on elämässään saanut monen

laista kokea, joutui yöllä päivystämään alakirkossa. Yö

sydännä, siinä kello kahden maissa,hän sytytti tuohuksen, 

otti munkkien muistelukirjan ja alkoi tavan mukaan oike

anpuoleisella kliirossilla seisten muistella edesmenneitä 

veljiä. Äkkiä kuulin,kertoi meille isä Adam, takanani ää

nen sanovan: Rukoile minunkin edestäni.Käännyin katsomaan 

ja näin� että keskellä kirkkoa seisoi pitkässä valkoises� 

sa paidassa ja munkkipäähine päässä yhdeksän päivää sit� 

ten kuollut munkki Julian katkerasti itkien ja pyyhkien 



paitansa hihaan silmistään vuotavat kyynelet. Kirkon va

semmalla sivustalla kaminassa paloivat kirkkaasti halot 

ja leimuava tuli valaisi selvästi koko hänen olemuksensa. 

Käsitin, jatkoi isä Adam, selkeästi, että tämä ihminen ei 

ole tästä maailmasta, että hän on vainaja, mutta en tun

tenut lainkaan pelkoa tai hämmennystä. Katsoin häntä ja 

puhuin hänen kanssaan, kuten elävän ihmisen kanssa. "Sano 

isä igumenille ja veljestölle", lausui ilmestynyt, "että 

he rukoilisivat minun puolestani, minulla on hyvin huonot 

oltavat. En ole katunut erästä syntiäni ja siksi jouduin 

pohjattomaan syvyyteen. Sano veljille, että ehdottomasti 

katuisivat kaikki syntinsä. Niiden, jotka eivät kadu, 

on täällä vaikeata olla". Näin sanoessaan munkki Julian 

itki katkerasti ja pyyhki kyynelet paitansa hihaan. Minua 

ei sillä hetkellä lainkaan pelottanut. "Voi sinua, Juli

an raukka", sanoin hänelle osaaottavasti, "ei sinun tila-

si ole kehuttava." "Niin, ei ole", vahvisti hän, · "olen 

joutunut tuonelaan. Voi kuinka paha on sen, joka katumat

ta erkanee ajallisesta elämästään. Sano,ehdottomasti sano 

veljille, etteivät salaisi rippi-isältä�n syntejään, vaan 

kiirehtisivät tunnustamaan ne kaikki ripillä ollessaan". 

Katsoin silloin ikonostaasiin ja tein kolme maahan ulot

tuvaa kumarrusta Julianin sielun levon puolesta. Senjälkeen 

katsahdin paikkaan, jossa hän seisoi, mutta häntä ei enää 

näkynyt. Arvelin hänen siirtyneen pylvään taakse ja tuo

hus kädessä läksin kiertämään kirkossa. Kun en tavannut 

häntä, havahduin ja nyt kauhukseni käsitin,että olin kes-

kustellut toisesta maailmasta olleen ihmisen, vainajan 

kanssa. Silloin minut valtasi voimakas, käsittämätön pelk� 

niin että aloin kirjaimellisesti koko ruummiissani vavis

ta, jalat ja kädet värisivät ja tuohus putosi käsistäni. 

Pelko tosin meni hetkessä ohi, mutta käsien värinää kesti 
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vielä kolmisen päivää. Kerroin veljestölle kaiken, minkä 

näin.Toiset uskoivat, toiset taas nauroivat ja pilkkasivat 

epäuskoisina. Mutta minä en valehdellut. Mitäpä syytä mi

nun, 70-vuotiaan vanhuksen oli valehdella, lopetti kerto

muksensa isä Adam. Myöhemmin hän kirjoitti tämän tapahtu

man vihkoon ja jätti sen luostarj_n kirjastoon veljestön 

hyödyksi ja pelastukseksi. 

Met�opolIItta Anthony 

USKON OLEMUKSESTA (Jatkoa) 

Kun uskoa koskevissa kysymyksissä näin ajatellaan, voi

daan usko helposti erottaa herkkäuskoisuudesta ja taika

uskosta. En rupea nyt tekemään eroa taikauskon ja uskon 

välillä, sillä tämä on melko yksinkertainen asia. Sen si

jaan herkkäuskoisuus on paljon vakavampi ja monimutkai

sempi kysymys, sillä se on vähemmän silmiin pistävä. Ko

konaisina sukupolvina kristityt elävät suuressa määrin 

herkkäuskoisuudessa. Herkkäuskoisina sikäli, että he pe

rintönä toinen toisiltaan, entisiltä sukupolvilta tai 

vuosisatojen muinaisuudesta ottavat vastaan v a 1 m i i  n 

u s k o  n, mutta uskon, jossa ei ole sellaista luottamus

ta, josta äsken puhuin, se on ainoastaan uskoa lauselmiin

Jumalasta, ihmisestä, maailmasta ja Jumalan suhteesta luo

makuntaan. Tällainen usko saattaa kestää niin kauan, kuin

ei esiinny ongelmia, niin kauan kuin mikään ei sitä hor

juta, kuin mikään ei aseta sitä kyseenalaiseksi. Mutta

hetkellä, kun myrsky nousee, tällainen usko ei pysy. Us-
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ko, joka on ainoastaan siinä, että valikoimatta ilman 

kritiikkiä, ja kun ei ole mitään ristiriitoja tai muita 

kysymyksiä, otetaan levollisesti vastaan se, minkä edel

liset sukupolvet ovat välittäneet, voi helposti hajota 

tuhkaksi, sillä se ei perustu henkilökohtaiseen, elävään 

kokemukseen. Toistan, että vuosisatojen kuluessa on tu

hansien, miljoonien kristittyjen ja myöskin ei-kristitty

jen usko ollut tällainen. Tällainen usko on kuin perin

tö: toiset ovat vaivaa nähneet, tyhjästä alottaneet ra

situksilla ja vaivoilla saaneet jotakin kokoon, kolikon 

kolikon jälkeen, ja ovat vihdoin voineet jälkeläisilletn 

luovuttaa jonkinlaisen omaisuuden.Perilliset elävät täs

tä omaisuudesta, ottavat sen kevyesti vastaan.Mutta jos 

myrsky nousee, he eivät pysty tällaista omaisuutta jäl

leen kokoamaan. Tämä on erittäin tärkeätä meidän aika

namme, sillä kokemukseen perustuva usko kestää, mutta 

usko, joka on siinä, että olemme perineet joitakin käsi

tyksiä Jumalasta, meistä itsestämme, maailmasta, tällai

nen usko ei kestä. 

Nyt minä aion poiketa hieman pääasiasta. 

Lännessä, erityisesti protestanttisessa maailmassa kristi

tyistä puhutaan usein "Jumalan kansana". Sanotaan, että 

Jumalan kansa on. se kansa, jonka käytössä on Vanha ja uu

si Testamentti,se kansa, joka tuntee nämä pyhät kirjat ja 

yrittää elää niiden hengessä. Onko tämä näin? Voidaanko 

ajatella, että tähän rajoittuu määrittely Jumalan kansas

ta? Käsitykseni on, ettei voi. Ei riitä se, että omistaa 

Raamatun, että sitä tutkitaan, tunnetaan, ei riitä 

se, että sen mukaisesti eletään, mikäli se yhteisö, 

edes 

joka 

näin elää, ei ole juurtunut Jumalaan, ei ole siinä määrin 

Pyhän Hengen läsnäolon läpitunkema, kuin se Vanhan ja uu

den Testamentin yhteisö, jonka keskuudessa pyhä Raamattu 
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on syntynyt.Jumalan kansa ei ole se kansa, jolla on pe-

rintönä pyhät kirjoitukset. Sanan täydellisimmässä merki

tyks2ssä Jumalan kansa on se kansa, joka pystyy julista

maan ja kirjoittamaan nämä pyhät kirjoitukset. Nyt on e
dessämme kysymys, olemmeko näin syvällisesti, näin voi

mallisesti Jumalan kansaa? Olemmeko ainoastaan Vanhan· ja 

Uuden Testamentin äärettömien rikkauksien perillisiä, ,vai 

pystyisikö vahingon sattuessa nykyinen ortodoksinen yh

teisö Pyhän Hengen myötävaikutuksella julistamaan totuu

den Jumalasta sillä tavoin, kuin tämän tekivät apostolit 

ja Vanhan Testamentin profeetat ja historioitsijat? , �ämä 

on hyvin tärkeä. Tästä kirjoitti aikoinaan athokselainen 

vanhus Siluan, joka muistikirjaansa merkitsi kerran, että 

Pyhä Henki asustaa meissä ja on läsnä seurakunnassa sillä 

tavalla,että mikäli seurakunta jäisi ilman pyhää Raamat

tuakin, niin Pyhä Henki saattaisi julistaa, iimoittaa ih

mi9ten sydämissä samat sanat.Minä en tarkoita,että Pyhän 

Hengen avustuksella voisimme sanasta sanaan jälleenkir

joittaa sen, mikä on kirjoitettu neljään evankelium,i.k.ir-

jaan ja apostolisiin lähetyskirjeisiin, vieläpä Vanhc1an 

Testamenttiin.Meidän tulee kyetä esittämään,sanomaan s�ma 

hyvä julistus samasta, meille henkilökohtaisesti tutusta, 

läheisestä,omasta Jumalastamme,joka on tehnyt meidät Ruu

miinsa jäseniksi, Henkensä temppeleiksi,iankaikkisen Isän 

lapsiksi. Meidän tulisi kyetä lausumaan tämä elävä sana 

Kirkon tajun syvyyksistä ja Kirkon omasta kokemuksesta. 

Ja kun meidän on sitten esitettävä eräitä hieman enemmän 

tästä varsinaisesta, perustavasta näkökohdasta syrjässä 

olevia totuuksia Jumalasta, meidän tulee jälleen miettiä, 

mikä sanomassamme, uskossa�e on tärkeintä, ja mitä tois

sijaista, ei toisarvoista siinä mielessä, että se voitai

siin jättää pois epäoleellisena, vaan toiskertai?ta, 
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koska se on johdettavissa toisista peruustotuuksista. Ar

velen, että se vastaus, joka vuosituhansien kuluessa on 

syntynyt vainojen aikana ja Kristuksen Seurakunnan olles

sa ahdistettuna,on seuraava:on olemassa totuuksia, joiden 

puolesta tulee elää ja kuolla, ja on olemassa ·toi*kertai

sia totuuksia, joiden vuoksi ei saa, ei ole oikeutta elää 

ja kuolla. On olemassa inhimillistä perimätietoa, joka o

malla paikallaan saattaa olla hyvin arvokasta, mutta jon

ka vuoksi ei saa Seurakunnan ykseyttä repiä rikki, tai 

kuolla. Muistakaamme vanhauskoisten lahko tai lukuiset 

länsimaiset jakautumiset. Tällä hetkellä länsimaailma on 

jakautunut, pirstoutunut enemmän kuin kahteen tuhanteen 

kristilliseen uskontunnustukseen, joiden tunnusmerkkinä 

on vain jokin vähäinen yksityiskohta. Siihen ihmiset ovat 

takertuneet ja tehneet se n julistuksensa keskipisteeksi, 

vaikka Julistuksen keskipiste on KRISTUS, Hän - TOTUUS, 

JUMALA, ELÄMÄ. Tunnusmerkki, 1bnka(kerran olin saanut e-
';' .. -.. ' . �,;, ;,:;, - � :

räältä, sen antamiseen oikeute.€ultk'.,ihmiseltä, on seuraa-

va: kaikkea sitä, mitä Uskosskfuine,seti:r'.�kunnallisessa käy-
. ·. :>'!'· . : ·  ·,· ·.: ,_' 

tössämme, kirkollisessa aj at.telussamme, ei voi rinnastaa 

Viimeiseen Ehtoolliseen, kauheaan Getsemanen yöhön, Ris

tiin ja pelottaviin, vavahduttaviin Golgatan tapahtumiin, 

Ylösnousemuksen kunniaan, Vapahtajan taivaaseen astumi

seen, kaikkea sitä, jota liian vähäpätöisenä ei voida 

asettaa näiden tapahtumien rinnalle,on tarkastettava hy

vin varovaisesti.Uskon totuudet,se uskon sisällys, jonka 

puolesta voi elää ja kuolla, yhtyvät, sisältyvät nimen

omaan Viimeiseen Ehtoolliseen, Getsemanen yöhön, Golgatan 

uhriin, Ylösnousemuksen voittoon, Taivaaseen astumisen 

kunniaan ja Pyhän Hengen antamaan uuteen elämään. Nämä 

kaksi huomautusta - Jumalan kansasta ja hörjumattoman to

tuuden tunnusmerkeistä annan ohimennen,mutta en pidä nii

tä toisarvoisina. 
(Jatkuu) 
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ERÄÄN PAPIN PÄIVÄKIRJASTA 

Miksi jokainen nautinto, jokainen suloinen asia on synti? 

Siksi, että jokainen nautinnon hetki merkitsee henkilö

kohtaisten aistimustemme voimistumista. Mitä voimakkaam-

pi nautint� on, sitä pahemmin se rikkoo meidän 
lämme olevan maailmankaikkeuden sopusoinnun. 

ympäril

Nautinto 

johtaa itserakkauteen, itserakkaus sopusoinnun rikkoutu
miseen ja sopusoinnun rikkoutuminen kuolemaan. 
Mikä estää meitä eniten vastaamasta Kirkon kutsuun? Se, 

että oma minämme vie meidän aikamme, se, että takerrumme 
siihen, mikä on meidän omaamme. Ei merkitse paljoakaan, 

onko se hyvää vai pahaa: se on minun. Ja näin on tietoi

suuden ensi sarastuksesta aina kuolemaan asti. 

"On vaarallista uida täysissä pukeissa, ja on vaarallista 

intohimojen vallassa ollen tutkistella jumaluuden salai
suuksia"(Johannes Klimakos). Mutta tämä ei merkitse (ku

ten moni kuvittelee), että meidän ei pitäisi puuttua ol
lenkaan teologiaan. Se merkitsee, että meidän pitää va

pauttaa itsemme intohimojen orjuudesta. Ja sitten saamme 
nähdä välähdyksen "jumaluuden salaisuuksista". 

Alexander EZchaninov 

VELJESTÖN ,JÄSENILLE 

Kristuksessa rakkaat Veljet ja Sisaret, 

Ilomantsissa pidetty vuosikokous on takana n�in. Er�s niistM asiois
ta, joista Ilomantsissa päätettiin, on Eskilstunan matka. Pyhän An
nan seurakunta on toivottanut Veljestön tervetulleeksi Eskilstunaan 
toukokuun 5.- 6. päivänä. K.P. Arkkipiispa Paavali on i1P10ittanut 
tulevansa mielellään mukaan. 

Mikäli halukkaita matkalle lähtijöitä on sopivasti, tehdään tämä matka 
pienoisbussilla (n. 7.5 henkeä) Kuopiosta. Lähtö olisi varhain per
jantaiaamuna 4.5. ja paluu maanantaina ? •. "i. Hinta- ym. tiedustelui
hin vastaa sihteeri Matti Sidorof:F, Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO 10. 
Puhelin 971-112860. 
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JOUKKOJULKAISU 

VELJESVIESTI 

Ortodoksisen Veljestön veljespäivät ja vuosikokous pidettiin Ilomant� 
sissa tannnikuun 27-28 päivänä 1979. K.P. Arkkipiispa Paavali osal
listui päivien koko ohjelmaan. Alkajaisrukouspalveluksen P. Eliaan 
kirkossa toimitti Veljestön johtaja, rehtöri Niilo Karjomaa, ja kirk
koherra Hannu Loima toimi kanttorina. 

Vuosikokous pidettiin Ilomantsin seurakunnan seurakuntasalissa. Sii
hen osallistui 28 Veljestön jäsentä tai ystävää. Johtajaksi valit
tiin edelleen Niilo Karjomaa. Heikki Makkonen valittiin edellen ioh
don jäseneksi. Varajäseneksi valittiin Maria Iltolan siiaan PQavo 
Kokotti, jonka johto kokouksessaan seuraavana näivänä valitsi rahas
tonhoitajaksi. Tilintarkastajiksi valittiin Ester Bombin ja Niilo 
Rantsi ja varalle Pirkko Kuoppala ja Eija Sauvamäki. Jäsenmaksu p.1. 
edelleen 20 markaksi, aviopuolisoilta 25 mk, mikä sisMltäP Hehkuvan 
Hiilloksen tilausmaksun, 1� mk vuosikerta. 

Toimintasuunnitelmaan otettiin synnintunnustusta käsittelevMn kirja
sen julkaiseminen. Erkki Pii roinen ja '1att i Sidoroff saivat tehtävMn 
valmistella se. Mahdollisuuksien mukaan tehdMän yhteinen matka Es
kilstunaan, Ruotsiin. Talousarvion loppusummaksi tuli 23.�00 mk.

Vuosikokoukseen liittyi Hilkka Kuuselan alustus aiheesta "Uskon kuu
liaisuus", mikä herätti vilkkaan keskustelun.· Vigilian toimitti K.P. 
Arkkipiispa Paavali yhdessä paikalla olleitten pappien kanssa. Vi
gilian jälkeen oli seurakuntasalissa teeilta, jossa puhuivat rovastit 
Leo Merras ja Niilo Karjomaa. Samassa tilaisuudessa luovutetti:inmyös 
kirkkokunnan 60-vuotisjuhlaviirit. 

Sunnuntaina 28.1. toimitetussa liturgiassa kanttorikurssin kuoro Ai
mo Maksimaisen johdolla vastasi laulusta. Kirkkokahvien jälkeen oli 
vuorossa Arkkipiispa Paavalin esitelmä aiheesta "Kuuliaisuus erakko
isien kirjoituksissa''. Mielet hiljentäneen esitelmän jälkeen päivien 
päätössanat lausui veljestön sihteeri. - Vlejestö kiittää hyvin on
nistuneista päivistä vieraanvaraista Ilomantsin isäntäseurakuntaa. 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

To imi tuskun ta: Matti Sldoroff (vastaava), Aleksanteri Kasanko 

ja Tito Colliander 

Toimituksen osoite: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio 10. Puh. 971-112860 

Tilaushinta 15 mk vsk. Postisiirtotill Ku 80381-2 
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