
HEHKU� Hllll05 
LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI PYHIEN ISIEN HENGESSÅ 

N:o 3 40. vuosikerta 1983 

PYHITI'ÄJÄISIEN SANOMA 

"Veljet ja sisaret, iloiten edeskantakaamme kiitos 

pyhissään ihmeelliselle Jumalalle rakkaudella 

muistellen pyhittäjäisiemme perustamia pyhiä 

luostareita, joissa suuri kilvoittelijoiden ja 

erakkojen joukko on osoittanut meille syntisille 

hengellisen kauneuden muodot ja viitoittanut evan

keliumin tietä taivaalliseen valtakuntaan," 

Tänä vuonna vietämme kahden kansallisen kirkkkomme kehittymiseen 

merkittävästi vaikuttaneen pyhän merkkivuotta. Aleksanteri Sy

väriläinen tunnetaan erityisen syväriläisen askeettisen koulukun

nan luojana, Hänen' esimerkkinsä on innoittanut lukuisia Karjalan 

miehiä kilvoittelun tielle. Nämä puolestaan ovat säteilleet Ju

malan tunt�misen valoa Karjalan kyliin ja ovat saattaneet alulle 

sen syvän uskonnollisuuden, jonka vieläkin tiedämme olevan karja

laisille ominaista, 

Ilman Trifon Petsamolais�n työtä ja esimerkkiä ei Suomella 

olisi ortodol{sista kol ttakul ttuuria, 

Nämä sekä muut kansalliset pyhämme ovat osa kansallista orto

doksista identiteettiämme, jota kannattaa vaalia ajasta aikaan, 

Olavi Merras 



PYHITTÄJÄ ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN KUOLEMASTA 450 VUOTTA 

30,8,1983 tulee kuluneeksi 450 vuotta pyhittäjäisä Aleksanteri 

Syväriläisen kuolemasta. Pyhittäjäisä Aleksanteria voidaan 

pitää Syvärin askeettisen koulukunnan perustajana, joka juur

rutti kristillisen askeesin ihanteet Karjalaan ja antoi esi

kuvan pienten erakkoluostarien toiminnalle, Parikymmentä py

hää luetaan Aleksanteri Syväriläisen oppilaiksi. Näistä kol

me, Adrian Ondrusovalainen, Atanasi Säntämäläinen ja Nikifor 

Vaasjärveläinen, esiintyvät jo pyhittäjäisä Aleksanterin elä

mäkerrassa ja ovat siten luotettavimmin hänen oppilaitaan. 

Elämäkerran mukaan oli pyhittäjä Aleksanteri kotoisin 

Manderen kylästä Ojattijoen varrelta, missä hänen köyhät van

hempansa elivät maanviljelijöinä, Todennäköisesti he kuului

vat tämän nimeltään suomensukuisen kylän vakinaiseen väestöön 

ja olivat siis vepsäläisiä tai karjalaisia, Nuori Alelm.nteri 

tapasi Ojatilla käymässä olevia Valamon munkkeja ja lähti hei

dän mukanaan Laatokalle, Kilvoiteltuaan erakkona Pyhityssaa

ressa Valamon lähellä hän asettui erakoksi Syvärin pohjoispuo

lelle v. 1485. Ehkä jo ennen vuosisatojen vaihdetta hänen luok

seen saapui oppilaita ja hänen ympärilleen muodostui pieni vel

jestö, jonka pariin saapui myös pyhittäjän veli kuolemaan, 

Vuonna 1508 Aleksanteri näki unessa Pyhän Kolminaisuuden 

ja luostariin rakennettiin Kolminaisuuden kirkko, Luostari 

vaurastui munkkien työllä, minkä tuloksena rakennettiin mylly 

ja sitten kivikirkko, Pyhyyden merkkinä Aleksanteri teki peri-

mätiedon mukaan jo eläessään ihmeitä, joita elämänkertaan si

joitettiin viisi. Niihin sisältyy Jumalansynnyttäjän ilmesty

minen, minkä seurauksena rakennettiin toinen, Neitsyt Marialle 

J!lmistettu kirkko. 

Lopussa on kuvaus Aleksanteri.n kuolemasta ja hänen kuol

tuaan tapahtuneista ihmeistä, joita vanhimmissa teksteissä on 
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yksitoista, Jo 1500-luvulla niihin lisättiin elämäkerran te

kijän näky sekä kak.'si muuta ihmettä, Aleksanterin jäännökset 

avattiin ja haudattiin juhlallisesti uudestaan v. 1641, minkä 

jälkeen tehdyissä elämäkerroissa on kuvaus tästä tapahtumasta 

sekä joukko uusia ihmeitä, 

Tämä Aleksanteri Syväriläisen elämäkerta on Karjalan 

hagiografisen kirjallisuuden kauneimpia tuotteita, Se kirjoi-

tettiin vain kaksitoista vuotta pyhittäjän kuoleman jälkeen 

eli v, 1545, Kaksi vuotta myöhemmin Aleksanterista tehtiin 

yleislcirkollinen pyhä, Elämäkerran tekijä oli Aleksanterin 

oppilas, Syvärin luostarin igumeni Irodion, Hänen kansalli

suudestaan ei ole tietoa, mutta hän oli kilvoitellut opetta

jansa johdolla Syvärillä, joten hän oli perehtynyt paikalli

seen perinteeseen, Elämäkerta on tehty lähes kokonaan suulli

sen perimätiedon varassa, sillä kirjallisia läht�itä Aleksan

terista oli erittäin vähän, ehkä vain muistiin merkitty opetus-

puhe kuolinvuodelta 1533, 

Aleksanteri oli ollut eläessään hyvin kunnioitettu, mitä 

todistaa hänen nopea kanonisoimisensa, Hänen kulttinsa levisi 

nopeasti ja hänen elämäkertansa on säilynyt ainakin yli 50 kä

sikirjoituksen muodossa uuden ajan alkupuolelta, osa niistä 

jo 1500-luvulta, Ne olivat yleisiä myös Karjalan luostareissa. 

Kuitenkaan ei ole olemassa yhtään tieteellisesti julkaistua 

elämäkerran tekstiä, jollaisen toimittaminen olisi tärkeä tut

kimustehtävä, Aleksanterista on maalattu ikoneja jo 1500-lu

vulla, ja Padanin luostarista tunnetaan Aleksanterille pyhitet

ty kirkko viimeistään vuodelta 1600, 

Tri Heikki Kirkinen on suomentanut seuraavan alkuperäis

elämäkertaan ensimmäiseksi lisätyn ihmeen: 
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Muuan henkilö Käkisalmen kaupungista, nimeltään Jaakko, 

oli tunnettu hurskaudestaan ja hän jakoi hyvin runsaasti al

muja, mutta hänellä ei ollut poikalasta, vaan hän oli lapseton. 

Siksi hän rukoili lakkaamatta Jumalaa, että tämä antaisi hä

nelle miespuolisen kohdunhedelmän, joka perisi hänen omaisuu-

tensa. Ja eräänä päivänä mies sanoi itsekseen:"Koska olen 

kuullut monia ihmekertomuksia ja sanoin kuvaamattomia asioita 

pyhittäjäisä Aleksanterista, sillä Jumala on tehnyt monia ih

meitä hänen haudallaan, niin m.enenpä minäkin polvistumaan hä

nen pyhälle ja paråntavalle haudalleen anoen, että hän rukoi-

lisi Jumalaa minunkin 1.apsettomuuteni vuoksi. Tiedänhän toti-

sesti, että ilman pelastusta ei ole jäänyt kukaan, joka uskos

sa ja toivossa on kääntynyt hänen puoleensa pyytäen hänen py

hiä esirukouksiaan Jumalalle meidän puolestamme." 

Otettuaan mukaan kaiken tarpeellisen hän lähti Pyhän Kol-

minaisuuden ja Aleksanterin luostariin. Matkaan päästyään hän 

purjehti onnellisesti järven syvänteiden yli ja muutamien päi-

vien perästä hän oli perillä. Niin hän saapui pyhään luosta-

riin, polvistui hänen haudalleen ja rukoili kyynelsilmin sano

en:"Armahda minua, Jumalan palvelijaa, ja rukoile puolestani 

Jumalaa, että Hän antaisi minulle miespuolisen kohdunhedelmän 

pyhien esirukouksiesi tähden." Ja hän suuteli kunnioittavasti 

pyhän hauta-arkkua lausuen itkun ja riemun sekaisella innolla 

rukousta:"Jumalan pyhä, auta minua)" Ja kun hän sillä hetkellä 

vain kosketti pyhän arkkua, hän tunsi jo itseensä virtaavan 

pyhän voiman. Ja hänen sydämeensä tuli iloinen ja luottavainen 

toivo, että hänen anomustaan ei hylätä. 

lista hän palasi iloisena kotiinsa. 

Ja laulaen rukouspalve-

Mutta vuoden kuluttua pyhän luostariin meni jälleen edel

lämainittu mies Jaakko puolisonsa kanssa kantaen mukanaan mies-

puolista lapsukaista. Ja hän lausui, että tämän lapsukaisen 

Jumala antoi hänelle pyhittäjäisä Aleksanterin rukousten täh-

den. Ja hän lauloi rukouspalveluksen pyhän haudlla osoittaen 

suurta kiitollisuutta Jumalaa ja Hänen ihmeissä suurta pyhään

sä kohtaan siitä, että hänelle syntyi lapsi pyhittäjäisä Alek-

santerin esirukouksien tähden. Ja annettuaan veljestölle hy-

vän lahjan sekä jaettuaan runsaasti almuja hän palasi kotiinsa 

iloisena ylistäen Jumalaa ja pyhittäjäisä Aleksanteria. 

Lähde: Heikki Kirkinen, Karjala idän ja lännen välissä I, 

Kirjayhtymä 1970 

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAINEN 

Pyhi ttäjä Trif'on Petsamolainen syntyi v. 1lr94 Tverin alueella. 

Hän oli papin poika ja maallikkonimeltään Mitrof'an, Hurskait-

ten vanhempien lapsena hän jo nuoruusvuosinaan oppi rakastamaan 

yli kaiken Jumalaa. Kotiseutunsa kirkossa hän kävi ahkerasti 

lukemassa ja laulamassa. Nämä harrastukset eivät häntä kuiten-

kaan lopullisesti tyydyttäneet, sillä hän tunsi erikoista veto-

voimaa munldcielämää kohtaan. Hän puhui tästä ikävästään van-

hemmilleen, mutta he eivät olisi tahtoneet päästää poikaansa 

kotoaan. Kerran rukoillessaan hän kuuli äänen sanovan:"Mitrof'an, 

mene kilvoittelemaan seudulle, missä ei vielä ole saarnattu Ju

malan sanaa." Nyt nuorukainen ymmärsi, että Herra tahtoo kutsua 

hänet apostoliseen työhön ja niin hän poistui kotoaan ja lähti 

pohjoiseen Jäämeren rannalle Kuolan niemimaalle. 

Tehtävä, jonka Mitrof'an itselleen oli ottanut, oli raskas. 

Aluksi hän työskenteli Petsamonjoen suussa asuvien lappalaisten 

keskuudessa kauppiaana opetellen heidän kieltään ja tapojaan 

sekä samalla saarnaten heille Kristuksesta, Hänellä ei ollut 

vakinaista kotia, vaan hän kierteli paikasta toiseen kantaen 

kauppatavaroita mukanaan. Lappalaiset olivat kaikki pakanoita 
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ja palvelivat käsin tehtyjä jumaliaan. Rakastaen heitä koko 

sydämellään pyhittäjä neuvoi heitä luopumaan epäjumalien pal

velemisesta ja monista muista paheeliisista tavoista, 

Lappalaisten oli vaikea aluksi käsittää korkeita kristil

lisiä oppeja ja siksi'muutamat heistä alkoivat vastustaa pyhit-

täjän toimintaa, Uhripappiensa yllyttäminä he löivät häntä, 

nuhtelivat ja uhkasivat surmat'a hänet, mutta Herra suojeli us-

kollista palvelijaansa, Nöyrästi hän vastaanotti loukkaukset 

ja ajoittain poistui yksinäisyyteen rukoilemaan, kunnes vainoo-

jien mielet rauhoittuivat. 

alkoivat tuottaa tuloksia. 

Vähitellen hänen suuret vaivansa 

L.,'.3-ppalaiset oppivat pitämään hänes-

tä ja mielellään kuuntelivat hänen puheitaan Jumalasta, joka 

oli luonut taivaan ja maan ja joka rakkaudesta ihmisiä kohtaan 

lähetti oman Poikansa vapahtamaan heitä pahan hengen vallasta. 

Sattuipa lcerran niinkin, että kun muutamat pakanat tahtoivat 

surmata pyhittäjän, niin toiset nousivat puolustamaan häntä 

sanoen:"Hän on syytön, Miksi surmaisimme hänet, sillä hän tah

too vain meidän parastamme." 

Vuosien kuluessa Mitrofan oppi lappalaisten kielen ja suu-

rella menestyksellä saarnasi heille Jumalan sanaa. Koska hän 

oli maallikko, niin ei hän itse voinut kastaa heitä kristityik-

si. Saadakseen uskonnollisen elämän kehittymään hän matkusti 

piispan luo ja pyysi lupaa saada rakentaa kirkon Petsamoon. 

Saatuaan siunauksen aikomukselleen hän palasi takaisin tuoden 

muassaan rakennusmiehiä, jotka yhdessä lappalaisten kanssa pys

tyttivät vaatimattoman temppelin Pyhän Kolminaisuuden nimelle, 

Ifolmisen vuotta kirkko oli vihkimättä, kunnes Mitrofan ker

ran matkoillaan tapasi pappismunkki Elian, joka tuli hänen kans

saan Petsamoon ja tdeutti pyhittäjän hartaan toiveen: vihki temp-

pelin ja kastoi lappalaiset. 

f; 

Samalla Mitrofan antoi munkkilupa-

ukset ja sai uuden nimen Trifon, Näin laskettiin perusta Pet-

samon luostarille, Tämä tapahtui helmikuun 1, päivänä 1533. 

Pyhittäjä Trifonin rakkaus kansaan ilmeni myös siinä, 

että hän nälkävuosien aikana matkusti kauas etelään päin hank

kimaan ruokatarpeita hätääkärsiville, 

Myös eläimet olivat hänen ystäviään, Kerran karhu tunkeu-

tui pyhi,ttäjän majaan ja alkoi syödä taikinaa, Pyhittäjä meni 

sisälle ja sanoi:"Jeesus Kristus, minun Jumalani neuvoo sinua 

menemään pois majastani ja olemaan rauhaliinen," Peto tott-e-li 

ja poistui aivan tyynesti. Vuonna 1565 pyhittäjä rakennutti 

kirkon Petsamoon pyhien Boriksen ja Glebin muistolle, Tämän 

kirkon läheisyydessä joen rannalla suoritettiin suuri lappalais

ten joukkokaste, 

Monien vaivojen ja kilvoitusten tähden pyhittäjä lähes 70-

vuotiaana alkoi tulla heikoksi, Annettuaan veljille hengelli-

siä ohjeita ja neuvottuaan heitä hautaamaan hänen ruumiinsa 

erakkomajan läheisyyteen, jossa hän oli usein käynyt rukoile

massa ja otettuaan vastaan Herran Pyhän Ehtoollisen hän kuoli 

89 vuoden ikäisenä joulukuun 15, päivänä 158J, Pyhittäjän toi-

vomuksen mukaan hänen pyhät jäännöksensä haudattiin erakkomajan 

läheisyyteen Neitsyt Mat,ian kuolinuneen nukkumisen kirkon vie-

reen. Pyhittäjän kuva on säilynyt vanhoissa ikoneissa, joita 

alettiin maalata hänen kuolemansa jälkeAn, 

Perustamisestaan alkaen Petsamon luostarilla on olJ:ut suuri 

merkitys kristinuskon tukipaikkana kylmässä Pohjolassa, Tämäkin 

luostari on saanut kokea monia koettelemuksia, Joulupäivänä 1589 

ruotsalainen sissijoukkue Pekka Vesaisen johdolla suoritti kaamean 

ja verisen työn tuhotessaan luostarin ja sen veljestön, Luosta-

ri rakennettiin kuitenkin pian uudestaan jatkamaan pyhittäjä 

Trifonin elämäntyötä, 

Lähde: Erkki Piiroinen, Karjalan pyhät kilvoittelijat, OV-79 
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JOUKKOJULKAISU 

Tänä syksynä ei järjestetä perinteisiä Ortodoksisen Veljestön 

syyspäiviä, vaan OV:n jäseniä ja ystäviä kehotetaan osa11istu

maan Sevettijärve11ä ja Näätämössä pidettäviin pyhittäjäisä 

TRIFON PETSAMOLAISEN 400-VUOTISJUHLIIN. 

Juhlat alkavat lauantaina 27.8, 1983 klo 11 Sevettijärvel1ä. 

Samana päivänä on klo 14 pääjuhla, klo 18 Vigilia Sevetti

järven, rukoushuoneessa, klo 20 seurakuntailta kolttien perin

neohjelman merkeissä ja klo 22 akatistos pyhittäjäisä Trifon 

Petsamo1aise1le. 

Sunnuntaina 28. 8. on 1i turgia Ja vedenpyhi tys .Näätämössä 

(Neiden) klo 10, panihida Neidenin hautausmaalla klo 14 ja 

panihida Svanvikin hautausmaalla klo 16. 

Majoitus- ja ruokailutieduste1ut Sevettijärveltä tai Oulun met

ropoliitan kansliasta, puh. 981-22908) tai 229081. 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimituskunta: Olavi Merras (vastaava), piispa Aleksi ja Matti Sidoroff 

Toimituksen.osoite: Hollolankatu 10 B 36, 15110 Lahti 11, puh. 918-46748 

Tilaushinta 20 mk vsk. Postisiirtotili Ku 80381-2 
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