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HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN 'Kl'RK'KDVEISUISSA 

"Älä jätä meitä orvoiksi, oi 
Herra". Näin me yhdessä ope
tuslasten kanssa tuomme julki 
kaipauksemme Jeesuksen 

 "mentyä kunniassa taivaa
seen". Ei ole kuitenkaan syy
tä murehtimiseen, sillä · Jee
sus on edelleen lähellä meitä: 
"Sinä et kuitenkaan eronnut 
meistä, vaan olet kanssamme, 
kukaan ei ole meitä vastaan". 
Meitä myöskin "ilahduttaa lu
paus Pyhän Hengen lähettä
misestä", jota muistoa valmis
taudumme viettämään pian 
koittavassa helluntaijuhlassa. 

Jeesus on "yhdistänyt.maan 
päällä olevat taivaallisten 
kanssa", sillä Hän, "joka 
maan päällä olevien kanssa 
vaelsi kuin ihminen, vei lan
genneen luontomme armolli
sesti korkeuteen ja asetti sen 

istumaan Isän kanssa". Tä
män johdosta "ylhäiset voi
mat, nähden meidän luon
tomme olevan taivaissa, tuli
vat ymmälle". Näin "Kristus 
taivaisiin menollaan on mei
dät kanssansa kunniaan saat
tanut". Mutta Hän "on sieltä 
jälleen tuleva lihassa kaikkien 
tuomarina, kaikkivoimallisena 
Jumalana". 

Näin taivaaseenastumisen 
muisto synnyttää meissäkin 
iloa ja kiitollisuutta Herraa 
kohtaan: "Sinä, joka taivaa
seen menemiselläsi täytit ää
rettömällä ilolla opetuslapsesi 
ja äitisi, joka Sinut synnytti, 
suo meidänkin tulla osallisiksi 
Sinun valittujesi ilosta, suo se 
meille heidän rukouksiensa ja 
suuren armosi tähden". 



PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILA!NEN 

Kun huomasin, että Taivaan Kuningatar oli hyvästelemäs
sä isä Serafimia, - päätti nunna Eudoksia kertomuksensa -
tahdoin heittäytyä hänen jalkoihinsa pyytääkseen häntä rukoi
lemaan puolestani Herraa, mutta silmänräpäyksessä kaikki oli 
hävinnyt. Isä Serafim sanoi sitten minulle, että tämä vierailu 
kesti. nelisen tuntia. 

Venäläinen teologi V. M. Iljin sanoo, että sitä, mE{ä sinä 
ikimuistettavana yönä Sarovin luostarissa tapahtui, ei voi ni
mittää vain näyksi tämän sanan tavallisessa merkityksessä. 
Sitä on pidettävä "ulottuvais-aineellisissa ja ajallisissa muodois
sa tapahtuneena Jumalan valtakunnan ilmestymisenä maan 
päälle". Ajallisen elämän murheiden keskellä viimeiset vuotensa 
viettäneelle pyhittäjälle tämä riemuitsevan kirkon ko:,taami
nen ilmaisi iankaikkisen elämän sanomattoman riemun ja tai 
hänelle lohdutusta ja vahvistusta. Vajaan vuoden kuluttua py
hittäjä Serafim sai itsekin siirtyä riemuitsevan seurakunnan 
jäseneksi. 

Sinä kesänä pyhittäjä Serafim täytti 73 vuotta. Hänen ruu
miilliset voimansa alkoivat silminnähtävästi heiketä. Hän ei 
enää jaksanut kovinkaan usein käydä mielipaikassaan, lähi
erakkolassa, ja yhä vähemmin hän otti ihmisiä vastaan. Niille, 
jotka tulivat häntä tapaamaan tai jotka hän itse kutsui luok
sensa, hyvästelläkseen heitä, hän sanoi, etteivät enää saa hän
tä nähdä. Eräälle nunnalle, jonka hän sinä kesänä paransi ja 
joka toivoi saada häntä vielä myöhemmin tavata, hän taivasta 
osoittaen lausui: "Tuolla me tapaamme. Siellä elämä on paljon, 
paljon parempaa". Veljiä, jotka pelkäsivät kun hän keljasta 
lähtiessään jätti kynttilät ja lampukat palamaan, hän rau
hoiti vakuuttaen, ettei mitään vahinkoa tapahdu hänen eläes
sään, mutta että hänen kuolemansa tulee ilmi tulipalon kaut
ta. Joulupäivänä pyhittäjä oli jumalanpalveluksessa nauttien 
Herran pyhää Ehtoollista. Palveluksen jälkeen hän kauan kes
kusteli igumenin kanssa, hyvästeli tätä ja veljestöä vetäytyen 
sitten keljaansa. Viikon kuluttua Uuden vuoden päivänä hän 
meni sairaalan kirkkoon, asetti siellä tuohuksia kaikkien iko
nien eteen ja nautittuaan taas Ehtoollista hyvästeli sielläkin 
veljestöä, suudellen kaikkia ja neuvoen heitä: "Etsikää pelas
tusta, älkää masentuko, valvokaa, sillä tämä on päivä, jona 
kruunut meille varataan". Sitten hän erityisen hyväntuulisena 
palasi majaansa. Samana päivänä hän käväisi muutaman ker--
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ran paikalla, jonka hän valitsi itselleen hautapaikaksi ja vii
vytteli pitkään kirstunsa ääressä. Illalla ohikulkijat kuulivat, 
kuinka isä Serafim veisasi pääsiäisveisuja. Seuraavana aamu
na, tammikuun 2 päivänä 1833 klo 6 maissa eräs veli tunsi, 
että isä Serafim keljasta levisi savun hajua. Hän koputti oveen, 
mutta vastausta ei kuulunut. Hätääntyneenä hän kutsui muu
tamia veljiä avukseen, he mursivat oven ja totesivat, että 
kelja oli täynnä savua. Lattialla he näkivät joitakin kyteviä 
kangaspaloja. Pian he sammuttivat tulen lumella, ja kun savu 
hälveni, he näkivät isä Serafimin polvistuneena rukousas2n
nossa Jumalan Äidin ikonin edessä. Silmät olivat suljetut, 
kasvoilla oli autuas ilme. Ruumis oli vielä lämmin, mutta henki 
oli paennut. Palava tuohus oli kirvonnut pyhittäjän kädestä 
ja sytyttänyt lattialla olleen huovan palamaan. Viikon päivät 
makasi isä Serafimin ruumis kirkossa avonaisessa kirstussa, 
siinä samassa, minkä hän oli itse tehnyt ja joka hänen eläes
sään seisoi hänen keljansa eteisessä. Lukuisat ihmisjoukot kä
vivät hyvästelemässä rakastamaansa vanhusta, ja hänen hau
tauspäiväkseen kokoontui väkeä kaukaisiltakin seuduilta niin 
paljon, etteivät kaikki sopineet kirkkoon. 

Pyhittäjä Serafimin maine ei suinkaan laskenut hänen 
kuolemansa jälkeen, vaan hänen muistonsa jäi elämään laa
jojen piirien keskuudessa. Yhä lukuisammiksi kävivät ne jou
kot, jotka tulivat hänen haudalleen "kertomaan hä.nelle huo
listaan", kuten hän eläessään oli kehoittanut tekemään. Ja 
hyvin monet saivat uskonsa mukaisesti apua vaivoihinsa, mo
net ihmeelliset parantumiset tapahtuivat nytkin hänen hau
dallaan kuten aikoinaan hänen pyhän lähteensä ääressä. Kah
deksan vuotta isä Serafimin kuoleman jälkeen pystytettiin pie
ni rukoushuone hänen hautapaikkansa kohdalle. Uskovainen 
kansa piti jo kauan aikaa isä Serafimia pyhänä. Ydrallinen 
kanonisatio (pyhäksi julistaminen) tapahtui kuitenkin vasta 
70 vuotta pyhittäjän kuoleman jälkeen, kun kirkollinen johto 
oli huolellisesti tutustunut hänen elämänsä vaiheisiin ja to
dennut tosiksi ne ihmeelliset tapahtumat, jotka liittyivät hä
neen. Heinäkuun 18 päivänä 1903, isä Serafimin 144. syntymä
päivän aattona avattiin pyhittäjän hauta. Tamminen arkku 
oli hyvässä kunnossa huolimatta siitä, että se oli joutunut ole
maan vesiperäisessä maassa. Arkku siirrettiin sairaalan kirk
koon. Kun se avattiin, saatettiin todeta, että isä Serafimin luut 
olivat hyvin säilyneet ja pään kohdalla olivat näkyvissä vieläpä 
hänen hiuksensakin. Valtavan ihmisjoukon läsnäollessa toimi
tettiin juhlalliset jumalanpalvelukset, joiden aikana pyhittä
jän jäännökset ristisaatossa siirrettiin sairaalan kirkosta luos-
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:iellä hopeaisella kannella va
rustettuun marmoriarkkuun. Näin toteutui isä Serafimin lau
suma ennustus: 

,iMikä loistava riemujuhla tuleekaan kerran
vietettäväki meillä Sarovissa. Keskellä kesää tullaan laula
maan pääsiäisveisuja. Ja kansaa tulee kaikilta ilmasuunnilta, 
kaikkialta ... " Ja vaivuttuaan mietteisiin hän lisäsi sitten: 
"Mutta tämä riemu tulee kestämään vain hyvin lyhyen ajan. 
Sen jälkeen tulee sellainen murhe, jollaista ei maailman alus
takaan vielä ollut. Enkelit eivät silloin ennätä ottaa sieluja 
vastaan ... " Ja näin puhuessaan hän vuodatti kyyneileitä. Tä
mäkin ennustus toteutui vajaa kaksikymmentä vuotta Sarovin 
suurten juhlien jälkeen: alkoi Venäjän kirkon suuri marttyyri
kausi, jolloin mm. Sarovin luostari kukistettiin ja pyhittäjä 
Serafimin jäännökset siirrettiin Moskovaan, jossa ne asetettiin 
näytteille jumalankieltäjien museoon. 

P. Basileos, Suuri, Kesarean

arkki,piispa (t 379)

Pidättäytyminen ei saa olla 
kieltäytymistä yksinomaan 
ruoasta. Tässähän ovat on
nistuneet jo useat kreikkalai
set filosofitkin. Ennenkaikkea 
on estettävä 'silmät harhaile
masta. Mitä hyötyä on, jos 
pidättäydyt ruuasta, mutta 
silmillä ahmit haureellisia nä
kyjä, tai korvilla mielelläsi 
kuuntelet turhia, paheellisia 
puheita. Ei ole mielekästä pi
dättäytyä ruoista, mutta olla 
pidättäytymättä kerskailusta, 
ylpeydestä, turhamaisuudesta 
ja kaikenlaisista muista syn
nillisistä tottumuksista. Tai 
mitä hyötyä on kieltäytyä 

J a t k u u ' 

ruoasta, mutta olla kieltäyty
mättä pahoista, turhista ai
keista. Siksi apostoli sanookin: 
"Minä pelkään, että niin kuin 
käärme kavalasti sai Eevan 
vietellyksi, niin tekin turmel
lutte ja lakkaatte olemasta 
vilpittömän uskollisia Kris
tukselle" (2 Kor 11:3). Niinpä 
pidättäytykäämme kaikesta 
tästä, ettei meihin sattuisi 
Herran oikeutettu moite: "Te 
siivilöitte hyttysen ja nielette 
kamelin" (Matt. 23:24). 

HEHKUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimitus,kunta: 

Tito Co1liander (vastaava) 

ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1973 
Oy Kuopion Kansallinen Kirjapaino 




