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VALAMON LUOSTARIN KRONIKASTA 

SKEEMAMUNK'KI ISÄ AVEt 
Välinpitämättömyys omistamisen suhteen ja vapaaehtoinen 

köyhyys, joka on niin harvinainen nykyään, oli skeemamunk
ki Avelin luonteenomainen piirre, joka ihmetytti Valamon 
luostarissa asuvia. Yksinkertainen ja hyväsydäminen isä Avel 
selväjärkisenä vastasi evankeliumin ihannetta ollen "älykkää
nä kuin käärme ja viatonna kuin kyyhkynen". Kanssakäymi
sessä hän oli vilpitön ja avomielinen, mutta suorasukaisuuten
sa ja rehellisten sanojensa vuoksi hänet oli useampaan kertaan 
siirretty skiitasta toiseen. Kaikki kuitenkin ihailivat hänen 
nöyryyttään ja alistuvaisuuttaan. Kun skiitan isäntä pahastui 
hänen suorista puheistaan ja siksi järjesti hänen siirtonsa toi
seen skiittaan sekä ilmoitti tästä hänelle sanoen: "Nyt, isä Avel, 
saat valmistautua toiseen kuuliaisuuspaikkaan, sillä isä igumeni 
on määrännyt, että joudut muuttamaan Pyhällä Saarella olevaan 
skiittaan", niin isä Avel riisui rauhallisesti viittansa, otti klobu
kinsa, asetti pieneen koriin kirjastosta lainaamansa kirjan, tee
pakettinsa ja sokeriannoksensa sekä neulepuikot, joita käytti 
sukkien neulomiseen, puki takkinsa päälleen ja lähti keljas
taan sanoen: "Kas, olen valmis lähtemään". Joku kysyi: "Etkö 
otakaan, isä Avel, mukaasi makuuhuopaa ja tyynyä?" "Mitä 
varten" - vastasi isä Avel, "jokaisessa skiitassa niitä on riittä
miin". - "Entä samovaaria, etkö sitäkään ota?" - "Sekin 
löytyy. Mitä varten minä itse nyt rupean retuuttamaan näitä 
tavaroita skiitasta skiittaan? Otin välttämättömän, minkä tar-
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PYHITTÄJÄ SERAFIMIN KESKUSTELU 

M.O'JOVILOVIN 'KANSSA
Tämän kesl,ustelun julkaiseminen, joka alkoi Hehkuvan Hiil
loksen viime vuoden 6. numerossa, tulee kuluvana vuonna 
jatkumaan ainoastaan lyhennettyinä katkelmina, kuitenkin, 
niin, että pyhittäjän ajatukset Pyhän Hengen tavoittamises
ta käyvät niistä ilmi. 

Kerrottuaan, että Aadam ja Eeva kadottivat syntiinlankee
muksessa Jumalan Hengen armolahjan, pyhittäjä osoitti, että 
Pyhän Hengen vaikutus on ollut havaittavissa koko Vanhan 
Testamentin aikana, joten maailmassa säilyi luvatun Mes
siaan maailmaan tulon odotus. Pyhittäjä Serafim jatkoi edel-
leen: 

Kun sitten meidän Herrame Jeesus Kristus suoritti koko 
pelastustyön, Hän ylösnousemisensa jälkeen puhalsi apostolien 
päälle uudistaen näin elämän hengen, jonka Aadam oli me
nettänyt, ja lahjoitti heille tuon saman Aadamilla olleen Kaik
kipyhän Jumalan Hengen armon. Eikä siinä kaikki, sillä Hän 
sanoi heille, että "heille on hyväksi, että Hän menee Isän tykö, 
sillä jollei Hän mene Isän tykö, ei Pyhä Henki tule maailmaan, 
mutta kun Hän menee Isän tykö, Isä lähettää Hengen maail
maan, ja Lohduttaja asettuu asumaan heihin ja kaikkiin, jot
ka seuraavat heidän opetustaan". Tämä lupaus oli heille armoa 
armon päälle. Ja niin helluntaipäivänä Jeesus Kristus lähetti 
opetuslapsilleen juhlallisesti Pyhän Hengen tuulen pyörteessä 
ja tulisten kielten näkyessä. Ne laskeutuivat jokaiseen heistä, 
jäivät heihin ja täyttivät heidät Jumalan armon tulisella voi
malla. Tämä sama tulinen Pyhän Hengen armo annetaan kai
kille meille Kristukseen uskoville pyhän kasteen salaisuudessa 
ja se pyhästi sinetöidään voitelemalla ruumiimme jäsenet mir
halla, kuten pyhä Kirkko, armon ikuinen säilyttäjä, opettaa 
tekemään. Tällöin lausutaan: "Pyhän Hengen Lahjan sinetti". 
Jumalan rakastama ystäväni! Mihinkä me painaisimmekaan 
sinettimme, ellemme sellaisiin astioihin, joissa säilytetään jo
tain meille arvokasta aarretta? Ja mikä voisikaan olla arvok
kaampaa ja kalliimpaa kuin Pyhän Hengen lahjat, jotka meille 
annetaan ylhäältä kasteen salaisuudessa? Onhan kasteen armo 
niin suuri, niin tärkeä ja niin elämää antava, ettei sitä oteta 
pois edes harhaoppisiltakaan, vaan he saavat pitää sen aina 
kuolemaansa asti, siis siihen määräaikaan saakka, joka on en
nalta säädetty ylhäältä Jumalan aivoituksen mukaan ihmisen 
elinaikaiseksi koetukseksi osoittamaan, mihin hän kelpaa ja 
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mitä hän voi aikaansaada Jumalan hänelle myöntämässä ajas
sa ja ylhäältä annetun armovoiman avulla. Ellemme tekisi syn
tiä olisimme ainaisesti pyhiä, nuhteettomia, Jumalalle mielui
sia, puhtaita kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta. Mutta 
onnettomuutemme onkin siinä, että kehittyessämme iässä em
me kehity viisaudessa ja Jumalan armossa, kuten niissä kehit
tyi meidän Herramme Kristus, vaan päinvastoin vajoamme tur
melukseen, menetämme Kaikkipyhän Jumalan Hengen armon 
ja muutumme monin tavoin ja paljon syntiä tekeviksi ihmi
siksi. 

Jumalan sana ei turhaan sano: "Taivasten valtakunta on 
sisällisesti teissä" ja "Taivasten Valtakuntaa vastaan hyökä
tään ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen". Synnin kahleet 
sitovat ihmisiä ja yllyttäen heitä uusiin synteihin koettavat 
estää pääsemästä Vapahtajan luo. Mutta ne ihmiset, jotka sy
vällistä katumusta tuntien ja syntien vahvoja siteitä ylenkat
soen yrittävät katkaista nuo kahleet, osoittautuvat sittenkin 
olevansa Jumalan kasvojen edessä kirkastettuina lunta val
keammiksi hänen armonsa vaikutuksesta. Pyhä salaisuuksien 
näkijä apostoli Johannes Teologi näki tällaiset ihmiset valkoi
sissa, vanhurskauden vaatteissa. Heistä Jumalan Karitsa sa
noi: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tule
vat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karit
san veressä". He ovat pesseet ne kärsimyksissä ja ovat val
kaisseet ne osallistumalla viattoman Karitsan, Puhtaimman 
Kristuksen Ruumiin ja Veren puhtaimmista ja eläväksiteke
vistä salaisuuksista, sen Karitsan, joka maailman pelastukseksi 
on ennen kaikkia aikoja omasta tahdostaan tullut teuraste
tuksi, teurastetaan ja jaetaan nyt ja aina, mutta pysyy kulu
matta, antaen meille kestävän pelastuksen iankaikkisessa elä
mässä sekä hyvän vastauksen peljättävässä tuomioistuimessa. 

(Jatkoa 1 siv.) 
vitsen, muu kaikki löytyy paikan päältä". Näin hän siirtyi kuin 
taivaan lintu toisesta kuuliaisuusmuodosta toiseen. Hänen kel
jassaan ei kirjaimellisesti ollut juuri mitään, ja hän oli siitä 
erittäin tyytyväinen. Monta vuotta hän vietti tällaista elämää 
rauhassa ja henkisessä levollisuudessa. Viimeiset päivät kuole� 
mansa edellä hän eli Edelläkävijän skiitassa sen kaukaisim
massa asumuksessa. Kerran eräs veli tuli hänen luoksensa, 
mutta ei tavannut häntä. Jonkin ajan kuluttua isä Avel tuli ja 
johdatti vieraan keljaansa. Veli aloitti: "Isä, sanokaa minulle 
jotakin hyödyllistä, kuinka minun tulee elää luostarissa, että 
pelastaisin sieluni?" Vanhus rupesi puhumaan hyvin yksinker-
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taisesti ja opettavaisesti kuuliaisuudesta, kuinka sitä on järke
västi noudatettava luostarissa. Hän sanoi, että nöyryys on 
meille erittäin tarpeen, sillä se johtaa nopeasti menestykseen 
henkisissä pyrkimyksissämme saattaen munkin Jumalan ar
mon piiriin. Sanansa vanhus perusteli pyhien isien opetuk
seen viitaten abba Doroteokseen, Johannes Klimakokseen ja 
Isakios Syyrialaiseen. Hän puhui selkeästi, ja se, minkä hän 
sanoi tuotti todellista henkistä tyydytystä. Lopuksi vanhus 
syytti itseään: "Niin, veli, näin minä puhun, mutta itse elän 
vallan toisin: en ole kuuliainen, en kärsivällinen, enkä nöyrä
kään. Vain pyhä Johannes Edelläkävijä, jonka skiitassa minä 
elän, varjelee minua syntistä ja huoletonta, monien vaivojen 
ja himojen rasittamaa". Näin sanoessaan vanhus vuodatti run
saita kyyneliä. Vanhuksen sydämellinen puhe liikutti ja tyy
dytti veljeä suuresti. 

Isä Avel kuoli hiljaa ja rauhallisesti heinäkuun 26 päivänä 
1906. Ja miten ihmeellistä! Herra palkitsi isä Avelin nöyryy
den sellaisilla hautajaisilla, jollaisia Valamon luostarissa ei 
järjestetä kenellekään munkkiveljelle, ei edes igumenillekaan. 
Ruumiinsiunauksen toimitti itse Suomen ja Viipurin arkki
piispa Sergij, joka niihin aikoihin ollessaan tarkastusmatkalla 
hiippakunnassaan poikkesi myöskin Valamon luostariin. Ruu
miinsiunaukseen osallistuivat vieraileva arkkimandriitta Eu
geni, luostarin igumeni Pafnuti sekä 8 pappismunkkia. Litur
gian aikana vieraileva arkkimandriitta Stefan piti puheen edes
menneen muistolle, mitä ei myöskään vielä luostarissa ole ta
pahtunut. Näin toteutui isä Aveliin nähden Vapahtajan sana: 
"Joka itsensä alentaa, se ylennetään" - niin tässä ajallisessa 
elämässä kuin myös · tulevassa autuaallisessa iankaikkisuu
dessa. 
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