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- Pikkutyttönä kaikki taputtelivat
minua päähän ja totesivat, että on
mukavaa nähdä kirkossa lapsia. Ai-
kuisten seurakuntalaisten lämmin
suhtautuminen sai kirkossa käynnit
tuntumaan mukavilta ja turvallisilta.

Hyväntahtoista jäynää

Ennen kouluikää Maria osallis-
tui sinapinsiemenkerhon toimin-

taan, jossa hän yläasteella ollessaan
toimi apuohjaajana. Koska kirkko ja
ortodoksinen uskonto olivat hänel-
le tuttuja asioita, ala-asteella opet-
tajat pyysivät Mariaa pitämään esi-
telmiä ortodoksiasta isommille op-
pilaille. Maria on aina kokenut tul-
leensa hyväksytyksi luterilaisvoittoi-
sessa kaveripiirissä.

- Olen ollut koulussa aina luok-

Tämän kevään ylioppilaalle Maria Hokkiselle Turun
Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko on tullut
tutuksi pienestä pitäen. Vanhempiensa mukana Maria on
oppinut käymään kirkossa ja tuntenut itsensä aina
tervetulleeksi sinne.

Nuorison voima Maria
- innostunut ja innostava
turkulainen ortodoksinuori
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Kuvat: Maritta Koskinen
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2• 2004 P Ä Ä K I R J O I T U S

Kari M. Räntilä

Kirkon
sosiaalinen-
vastuu
selkiytyy

Ortodoksisesta etiikasta meitä on
opetettu, että ihmisen voimat eivät riitä
siveellisen elämän ylläpitoon, vaan
siihen tarvitaan Jumalaa. Ihmisen on
pyrittävä Jumalan yhteyteen, mikä on
ortodoksisen etiikan korkein arvo.
Rukouksella, paastolla ja sakramenteilla
on tässä pyrkimisessä korvaamaton
merkitys. Varsinkin eukaristia on
jatkuvan eettisen uudistumisen lähde.
Sitä kuvaa sanonta liturgiasta liturgian
jälkeen, mikä selvästi osoittaa
eukaristian sekä sosiaalisen ja
yhteiskunnallisen vastuun keskinäisen
yhteyden.

Vapun tietämillä Uuden-Valamon
luostarissa pidettiin merkittävä
kansainvälisen avustustoiminnan ja
diakonia-alan konferenssi. Siihen
osallistui 80 edustajaa 25 ortodoksises-
ta ja orientaalisesta kirkosta Euroopas-
ta, Lähi-idästä, Pohjois- ja Etelä-
Amerikasta ja Afrikasta. Konferenssin
järjestäjinä toimivat USA:ssa kotipaik-
kaansa pitävä International Orthodox
Christian Charities (IOCC) ja meidän
Ortaidimme. Konferenssilla oli
patriarkka Bartolomeoksen siunaus,
ja sen isäntänä toimi arkkipiispa Leo.
Myös Antiokian patriarkka Ignatios
IV kuului konferenssin tukijoihin.

Vaikka suomalaisessa mediassa
kokous ei näkynytkään, Valamon
konferenssi levitti meistä ympäri
panortodoksista maailmaa kuvaa
edistyksellisenä kirkkokuntana sekä
mallimaana idän ja lännen traditioiden
hedelmällisestä kohtaamisesta.

Itse olen jo pitkään sisimmässäni
hämmästellyt, että Suomen kirkossa on
ylipäänsä päässyt syntymään kansain-
välistä vastuuta kantava avustusorgani-
saatio (OrtAid). Tällainen perustellun
työnäyn ja organisatorisen järkevyyden
yhteys ei ole aina itsestäänselvyys,
koska ylevän teologisen ajattelun
muuntaminen sosiaaliseksi vastuuksi
tai jopa sosiaalipoliittiseksi ohjelmaksi
ei normaalisti oikein onnistu meiltä.

Koska uskon, että kirkkokuntamme
puolivirallinen julkaisu Aamun Koitto
tai toinen kuopiolaistaho ortodoksinen
tiedotuskeskus julkaisevat kattavat
selonteot ja kannanotot Valamon
konferenssista, emme julkaise niitä
tässä vähäisessä seurakuntalehdessäm-
me. Sen sijaan mainitsen muutaman
kokouksen paneelikeskustelussa
kuullun ajatuksen. Helene Andrea
kertoi ortodoksisen kirkon avustustyös-
tä Libanonin sisällissodan aikaan 1980-
luvulla ja nyt Irakissa. Hän sanoi, ettei
kirkkojen tule vain palvella vaan niiden
tulee kohdata epäoikeudenmukaisuu-
det ja muuttaa yhteiskuntaa, mistä
syystä kirkon on työskenneltävä myös
yhteistyössä toisten vastuuntuntoisten
tahojen kanssa. Tämä ei ole aina
helppoa opillisesti eikä poliittisesti.
Kirkkojen kuitenkin pitää tukea kaikkia
avuntarvitsijoita heidän uskontoonsa
tai syntyperäänsä katsomatta.

Samoilla kriittisillä linjoilla oli
venäläinen isä Arkadi Shatov, joka
johtaa Moskovassa kirkon ylläpitämää
sairaalaa. Hänen mukaansa Venäjän
kirkossa avustustyö puhkesi voimalla
esiin 1990-luvulla. Kirkon piirissä toimii
nyt kymmenittäin sosiaalisen avun
ohjelmia: lastenkoteja, katulapsityötä,
aids-potilaista huolehtimista ja
vankilatyötä. Hän kuitenkin huomautti,
että apua tarvitsevien lähimmäisten
palveleminen voi vaatia uhrauksia.
Monille avustustyöhön halukkaille
ortodoksisuuden ulkoisten merkkien
omaksuminen on helpompaa kuin
ymmärtää se, että kristinuskon ydin on
todellinen lähimmäisenrakkaus.

Konferenssissa päätettiin luoda
globaali diakoniatyön yhteistyöverkosto
yhteisen työnäyn edistämiseksi ja
helpottamiseksi. Konferenssi asetti
myös seurantaryhmän, joka keskustelee
kirkkojen johtajien ja eri järjestöjen
kanssa diakoniatyön kansainvälisen
ortodoksisen kattojärjestön organisoi-
misesta. Toivottavasti kirkkokuntamme
lobbaa nyt aktiivisesti tämän kattojär-
jestön synnyttämiseksi, jotta saamme
äänenpainomme siinä riittävästi
kuulumaan. Etsikonaikaa meille on
annettu kaksi vuotta.

1 Nuorison voima Anna
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Metropoliitta Ambrosius

Kesän kynnyksellä luomakunta elää uuden elämän puhkeamisen aikaa. Siitä huolimatta
myös kuolema tekee työtään. Suruviesti voi saavuttaa meidät myös kesäisenä päivänä.
Askel elämästä kuoleman kohtaamiseen voi olla lyhyempi kuin aavistammekaan.

Ortodoksinen hautauspalvelus on koskettava tilaisuus. Sen rukoukset ilmentävät
upealla tavalla sekä kuoleman reaalisuutta että ylösnousemuksen valoisaa toivoa. Ylös-
nousemuksen valo leviää yli kuoleman synkeyden.

Hautajaisissa keskeisellä sijalla on vainajan hyvästeleminen. Arkun auki pitäminen
palvelee tätä tarkoitusta konkreettisesti. Jäähyväisten jättäminen on tärkeää surutyötä.

Hautajaisten järjestämiseen liittyy kuitenkin eräitä ongelmia. Ensimmäinen on hau-
tajaisiin helposti liittyvä kulutusjuhlan vivahde. Onko ruumisarkun todella syytä olla
tuhansien eurojen arvoinen tammiarkku? Tarjolla on myös halpoja, ekologisia vaihtoeh-
toja. Kukkien määräkään ei ole oleellista. Hyvä tapa olisi ohjata kukka- ja adressirahoja
esimerkiksi kirkolliseen tai muuhun hyväntekeväisyyteen.

Rahalla ei voi kuitata sitä mikä jäi sanomatta vainajan eläessä. Arkkuun satsaamista
tärkeämpää on olla osoittamassa rakkautta ystäville ja omaisille, kun he ovat vielä elos-
sa. Muistakaamme pitää yhteyttä läheisiimme, käydä katsomassa sairaita, kiittää ja pyy-
tää anteeksi silloin kun vielä ehtii. Samalla tulemme helpottaneeksi jo etukäteen omaa-
kin surutyötämme.

Toisaalta ajassamme on yleistymässä tapa viettää ns. ”hiljaisia hautajaisia”. Tämä
on ymmärrettävää sikäli, että omaisilla ei surun keskellä riitä voimia suurten juhlalli-
suuksien järjestämiseen. Siitä huolimatta kaikilla pitäisi olla mahdollisuus olla mukana
itse hautajaispalveluksessa hyvästelemässä vainajaa.

Hautajaiset ovat vakava kosketuspiste ikuisuuden ja ajallisuuden välillä, eikä niitä
saisi viettää ”salassa”. Hautajaispalvelus on luonteeltaan avoin tilaisuus. Muistotilaisuu-
den järjestäminen sen sijaan on jokaisen oma asia.

Kuoleman todellisuutta kielletään ajassamme muutenkin liikaa. Kuolevat viedään
sairaaloihin, ruumiit suljetaan arkkuihin. Moni yrittää elää niin kuin kuolemaa ei olisi
olemassakaan. Kuolema-sanakin tuntuu usein olevan torjuttu. Kuolinilmoituksissa pu-
hutaan epämääräisesti vain ”siunaamisesta”. Parempi olisi reilusti puhua ”hautaan siu-
naamisesta” tai ”hautauspalveluksesta”.

Aito ihminen ei torju kuolemaa, vaan pitää aina silmiensä edessä tietoisuuden kuo-
levaisuudestaan. Tietoisuus siitä, että elämän tiimalasi hupenee koko ajan, lisää jokai-
seen hetkeemme ainutkertaisuutta.

Kuolevaisuutensa muistaminen ei ole elämän vähättelemistä tai pakenemista. Se ei
myöskään tarkoita elämänjanon sammumista. Kristityn elämänjano on ennen kaikkea
iankaikkisen elämän halua, kaipausta päästä Kristuksen luokse.

Elämä on kuolemaan valmistautumista. Kuolema on siirtymä toiseen olotilaan. Siksi
kuoleman edessä ei ole syytä vajota pelkoon ja toivottomuuteen. Missä meidän kristilli-
syytemme on, jos seisomme sormi suussa kuoleman edessä kuten kaikki muutkin? Kris-
tittyjen tulisi näyttää esimerkkiä siitä, miten kuolema kohdataan rohkeasti silmästä sil-
mään. Kuolema ei ole viimeinen sana.

Kuolema ei ole viimeinen sana

HELLUNTAIN
RUKOUKSIA

Sinä Kristus, Isän kirkkauden
säteily, hänen olemuksensa
ja luontonsa muuttumaton ja
järkähtämätön perikuva,
viisauden ja armon lähde,
avaa minun huuleni ja opeta,
miten ja mitä minun syntisen
pitää rukoilla, silla sinä
tunnet lukemattoman monet
syntini, mutta sinun
laupeutesi voittaa niiden
määrättömyyden. Katso,
peläten seison edessäsi, ja
armosi syvyyteen jätän
sieluni toivottomuuden. Sinä,
joka sanalla ja viisautesi
kuvaamattomalla voimalla
johdatat koko luomakuntaasi,
ohjaa minunkin elämääni.
Sinä, myrskyn yllättämien
tyyni satama, osoita minulle
tie, jota minun tulee kulkea.
Anna ajatuksiini sinun
viisautesi Henki ja ymmärtä-
mättömyyteeni ymmärryksen
henki.

*  *  *
Sillä sinä, oi Herra, olet
sanonut, että mitä hyvänsä
sinun nimessäsi pyydämme,
sen me ehdottomasti
saamme iankaikkiselta
Jumalalta ja Isältäsi. Niin
minäkin syntinen pyhän
Henkesi tulemisen päivänä
rukoilen sinua, oi Hyvä: Anna
minulle kaikki, mitä
pelastuksekseni anon. Oi
Herra, kaiken hyvyyden aulis
antaja ja hyvä lahjoittaja,
sinä suot meille ylenpaltti-
sesti kaikkea, mitä
pyydämme. Sinä säälit ja
armahdat. Synnittömästi sinä
tulit ihmiseksi, kaltaiseksem-
me, ja meidän syntiemme
sovitukseksi sinä rakastavalla
huolenpidollasi lähestyt
niitä, jotka edessäsi
polvistuvat.

*  *  *

Anna siis, oi Herra, laupeutesi
kansallesi. Kuule meitä
pyhästä taivaastasi. Pyhitä
meidät pelastavan oikean
kätesi voimalla ja peitä
siipiesi suojaan äläkä hylkää
kättesi tekoa.

Rukouskirja, Orologion.
Helluntain rukoukset.

”Suuresti ylistetty Johannes, koko maailman apostoli, josta enkeli Gabriel ennusti,
hedelmättömästä Elisabetista puhjennut verso, autiomaan jalo kasvatti ja Kristus-yljän
ystävä, rukoile Häneltä pelastusta meidän sieluillemme!

”Profeetta ja edelläkävijä Johannes, sinä olet Jumalan Karitsan ja Sanan saarnaaja.
Sinä ennustat tulevia asioita ja ilmoitat edeltäpäin maailman äärille: ”Katso, Jumalan
Karitsa,
joka ottaa pois maailman synnit ja antaa kaikille suuren laupeuden!”

”Tänään Elisabet iloiten synnyttää profeetoista viimeisen ja apostoleista ensimmäisen,
enkelin maan päällä, taivaallisen ihmisen, Sanan äänen, taistelijan, Kristuksen edelläkävijän,
joka lupauksen riemastuttamana jo ennen syntymistään ennusti totuuden Auringosta.

”Valon ja Sanan äänenä rukoile, oi Johannes, lakkaamatta meidän puolestamme,
jotka uskoen muistoasi vietämme.
Johannes Kastajan syntymäpäivä. Avuksihuutostikiiroista. Litanian stikiiroista.

Herran edelläkävijän ja kastajan JOHANNEKSEN
syntymän muisto 24. kesäkuuta
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kani ainoa ortodoksi. Kaverit ovat
kyselleet uskonnostani yleensä po-
sitiiviseen sävyyn, kiitos pitämieni
esitelmien. Hyväntahtoista jäynää-
mistä on kyllä joskus esiintynyt.
Hyväksymiseen on vaikuttanut tie-
tenkin myös se, että meillä oli pit-
kään sama luokka ja tulimme toisil-
lemme tutuiksi. Välillä kyllä rasitti,
kun kaverit aina kyselivät, mitä eroa
on ortodoksisissa ja luterilaisissa
tavoissa. Teki joskus mieli vastata,
että mistäs minä tiedän. Ortodokseil-
ta odotetaan aina kattavia tietoja
myös luterilaisuudesta.

- Yläasteikäisenä tuntui luonte-
valta ryhtyä itse osallistumaan en-
tistä aktiivisemmin seurakunnan toi-
mintaan. Olin mukana lastenkerhon
ohjaajana, ja omien kriparileirikoke-
musteni myötä innostuin menemään
leiriohjaajaksi. Tulevana kesänä al-
kaa neljäs leirikesä ohjaajana. Lei-
reillä on kivaa, kun saa toimia konk-
reettisesti.

Tuntumaa luostariin ja opintoihin

Uuden-Valamon ja Lintulan luostarit
ovat tulleet Marialle tutuiksi vanhem-
pien kanssa tehtyjen pyhiinvaellus-
matkojen ja talkooviikkojen kautta.

- Pikkuserkkuni äiti Johanna on
Lintulan luostarissa nunnana, ja
hänen ohjauksessaan olen saanut
auttaa muun muassa luostarin ke-
säkahvilassa. Luostareihin on aina
ollut mukava mennä. Myöhemmin-
kin on ollut helppo lähteä - jopa ai-
noana turkulaisena - ONL:n tapah-
tumiin Valamoon, kun paikka on
ollut tuttu.

- Viihdyn luostarien rauhallises-
sa ja rauhoittavassa ilmapiirissä.
Viime kesänä meni muutama päivä
Lintulasta palattuani ennen kuin to-
tuin taas arkiseen elämänmenoon.
Opiskelujen aloittaminen ja perhe-
elämä tuntuvat kuitenkin olevan
minulle sopiva vaihtoehto. Luosta-
rikilvoitushan on vain harvoille
avautuva tie. Haen tänä keväänä
opiskelemaan saksan kieltä Åbo
Akademiin ja ortodoksista teologiaa
Joensuuhun. Teologian opiskelu
kiinnostaisi ennen kaikkea itseni
kehittämisen kannalta, mutta voisi-
han siitä olla hyötyä työelämässäkin.
Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeessa

vastasin seitsemään ortodoksisen
uskonnon kysymykseen, koska ai-
neen lukeminen tuntui muihin ainei-
siin verrattuna läheiseltä, jopa hel-
polta.

Nuorisoaktiivina Turussa

Aktiivisen ortodoksinuorten parissa
toimimisen myötä Maria on saanut
paljon ystäviä eri puolilta Suomea.
Pienessä yhteisössä on lämmin yh-
teenkuuluvaisuuden tunne, joka on
edesauttanut ortodoksisen elämän-
tavan syventämistä. Maria kertoo,
että hänet on usein kutsuttu kotei-
hin vieraaksi.

 - On ollut hauskaa huomata,
että äiti tuntee joidenkin kavereiden
vanhempia omasta nuoruudestaan.
Itäsuomalaisten nuorten mielestä
Turku saattaa tuntua varsin kaukai-
selta kolkalta ortodoksisesta näkö-
kulmasta katsottuna. Siksi koenkin
tärkeäksi tuoda valtakunnallisesti
esille Turun seurakunnan nuorisotoi-
mintaa. Yhteinen toiminta on mu-
kavaa ja antoisaa, ja siitä saa paljon
uusia ideoita omaan seurakuntaan.

Turun, Tampereen ja Hämeenlin-
nan nuorilla on toimivaa yhteistyö-
tä, jonka puitteissa on mahdollista
järjestää kripareita sekä viikonlop-
pu- ja talvileirejä.

- Turun nuorisotyössä meillä on
tärkeää yhdessä tekeminen, ei niin-

kään se, saammeko askarreltua kaksi
vai kaksikymmentä joulukorttia.
Seurakunnan alue on niin laaja, että
väkeä on vaikea koota säännöllisiin
tapaamisiin. Siksi kannattaakin pa-
nostaa tapahtumiin. Ilahtuneena
olen todennut, että moni nuorista on
innostunut osallistumaan.

Syvenevä jumalanpalveluselämä

Maria ammentaa voimia oman koti-
kirkkonsa jumalanpalveluksista.
Aloitettuaan kuorossa laulamisen
syksyllä 2002 hän kertoo huoman-
neensa, että seuraa jumalanpalvelus-
ten etenemistä uudella tavalla ja
kokee ne aiempaa syvällisemmin.
Kotikirkkoon on helppo vaikkapa
vain pistäytyä sen sopivan sijainnin
takia. Viime kesänä Maria oli muu-
tamana päivänä kirkon oppaana ja
piti työstään, koska sai jakaa tietoa
ortodoksisuudesta ja oman kirkkon-
sa historiasta. -Toivon että yhteys
kirkkoon säilyy tulevaisuudessakin.

Maria Hokkinen tutkii Suojärven karjalaispitäjän karttaa.

Jatkoa sivulta 1

Nuorison voima...

Kirkollishallitus on myöntänyt yli-
oppilastutkintolautakunnan apu-
jäsenen metropoliitta Ambrosiuk-
sen esityksestä stipendin tämän
kevään ylioppilastutkinnon orto-
doksisen uskonnon ansiokkaasta
suorittamisesta Maria Hokkiselle
Puolalanmäen lukiosta.
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- a r k k i p i i s p a n    k o l u m n i

Veljellistä kommunikaatiota
Tein 14.-20.4.2004 virallisen vierailun Pohjois-Afrikkaan Alek-
sandriaan ja Kairoon Hänen Autuutensa Aleksandrian ja koko
Afrikan Paavin ja Patriarkan Petroksen  kutsusta. Olen tunte-
nut hänet jo yli  kahdenkymmenen vuoden takaa, jolloin ta-
pasimme ensimmäisen kerran Kairossa. Hän on vieraillut Suo-
messa ja olemme tavanneet täällä. Viime kesänä minulla oli ilo
kävellä viikon verran hänen ja Konstantinopolin Bartolomeok-
sen  kanssa turkkilaisissa maisemissa eri osissa maata.

Kun hän tuolloin kutsui luokseen omalle maaperälleen, hän
sanoi, ettei siellä sitten kävellä. Ei käveltykään. Portaita kuiten-
kin kiivettiin - ja paljon. Hän esitteli monia laajoja rakennus-
kohteitaan Kairossa ja Aleksandriassa. Autoilla ajettiin kaupun-
geissa, joissa ei ole liikennevaloja eikä liikennemerkkejä. Polii-
seja oli kuitenkin aina mukanamme valot vilkkuen ja sireenit
soiden sekä megafonit pauhaten tarvittaessa. Miljoonakaupun-
kien liikenne sujui loistavasti.

Näimme paljon ja keskustelimme kaikkina päivinä tuon vii-
kon ajan, useimpina aamusta iltaan. Hänen kanssaan on todella
helppoa ja veljellistä kommunikoida. Tuota veljeyttä hän koros-
ti monet kerrat. Yhtä monet kerrat lukuisissa julkisissa puheen-
vuoroissaan hän puhui Suomen ortodoksisen kirkon tekemän lä-
hetystyön merkityksestä Afrikassa. Hän käsitteli sen työn his-
toriaa ja muotoja perusteellisesti osoittaen kiitosta kirkkokan-
sallemme ja Suomen valtiolle.

Kun kuulijoina olivat mm. Kreikan ja Kyproksen paikalliset
yhteisöt ja suurlähettiläät Suomen suurlähettiläs mukaan luki-
en, tulkitsin nämä puheet myös vetoomukseksi kreikkaa puhu-
ville kirkoille heidän apunsa lisäämisestä. Tapasimme myös ara-
biankielisiä yhteisöjä.

Vakuutin kirkkomme jatkavan ja tehostavan lähetysyhteis-
työtä hänen patriarkaattinsa alueella hänen siunauksessaan.
Tähän liittyen olen kutsunut Suomeen Kenian ja Irinopoliksen
metropoliitan Makarioksen, joka on hyväksynyt kutsun.

Esitin myös toisen kutsun. Pyysin patriarkkaa lähettämään
teologian opiskelijaksi Joensuun laitoksellemme mustaa Afrik-
kaa edustavan tytön tai pojan.

Matkalla Aleksandriassa ja Kairossa
Kristus nousi kuolleista!

Shenuda III, koptien kirkon johtaja
Matkan aikana tapasin myös Hänen Pyhyytensä Shenuda III:n,
koptien kirkon johtajan. Hän on myös jo aiemmin noin kaksi-
kymmentä vuotta sitten pitänyt minua ja seuruettani hyvin ys-
tävällisesti vieraanaan. Koptien kirkko on voimakkaassa kasvus-
sa useimmilla mantereilla.

Molempien suurten kirkkojen johtajien tapaaminen sujui
mitä lämpimimmissä tunnelmissa. Ilmakin oli sitä paitsi läm-
min, osan aikaa yli kolmekymmentä astetta. Kaikki kokemam-
me teki minuun, isä Mikkoon ja isä diakoni Ioannikseen suuren
vaikutuksen. Aleksandrian kirjasto on suuri, moderni ja ihmeel-
linen, niin myös egyptiläinen museo ja moni muukin kohde siel-
lä. Ihmiset olivat uskomattoman ystävällisiä.

Diakonian teologiaa
Seuraavaksi kohtaan ortodoksisen maailman edustajia avates-
sani ja isännöidessäni kirkkoni ja Ortaidin puolesta ensimmäis-
tä ortodoksisen humanitaarisen työn järjestöjen kokousta Uu-
dessa-Valamossa 30.4.-5.5. Neljä työpäivää kestävässä koolle
kutsumassani tapahtumassa analysoidaan ortodoksisen diako-
nian teologisia perusteita ja pohditaan keinoja ortodoksisten
järjestöjen yhteistyön kehittämiseksi kehitysyhteistyössä ja
humanitaarisen avun hankkeissa.

Kokoukseemme tulee noin 80 ortodoksisen diakonian asi-
antuntijaa ja kirkkojen humanitaarisen avun edustajaa eri puo-
lilta maailmaa. Pääalustajat saapuvat Isosta-Britanniasta, Yh-
dysvalloista, Venäjältä ja Suomesta.

Vierailuja
Toukokuussa menen tervehtimään Pietarin metropoliittaa Vla-
dimiria  hänen syntymäpäiväjuhlanaan samoin kuin kesäkuus-
sa Moskovan patriarkkaa  Alekseita  hänen juhlassaan.

Kesäkuussa pidämme vieraanamme Hänen Pyhyyttään Ar-
menian Patriarkkaa ja Katolikosta Karekin II:ta hänen Suomen
vierailullaan, jolla isännöimme häntä yhdessä arkkipiispa Paar-
man  kanssa.

Toivotan Analogin lukijoille siunauksellista kesää
Arkkipiispa Leo

Kirkkomme ulkosuhteet

Konstantinopoli katkaisi
suhteet Kreikan arkki-
piispan kanssa
Konstantinopolin ekumeenisessa pat-
r i a r k a at i s s a  ko ko o nt u n u t  s y n o d i  o n
päättänyt katkaista niin ehtoollisyhtey-
den kuin hallinnollisen yhteyden Atee-
n a n  a r k k i p i i s p a n  k a n s s a . P ä ä t ö k s e n
taustalla on kiista eräiden Pohjois-Krei-
kan hiippakuntien metropoliittojen ni-
mittämisestä. OT

Matti Kotiranta (lut.)
ortodoksisen kirkko-
historian professoriksi
Joensuun yliopiston hallitus on kokouk-
sessaan 12.5.2004 nimittänyt teologian
tohtori Matti Kotirannan (lut.) teologisen
tiedekunnan kirkkohistorian professorin
(or todoksisen teologian koulutusohjel-
ma) virkaan 1.8.2004 alkaen. Hän on toi-
minut muun muassa dogmatiikan dosent-
tina Helsingin yliopistossa. OT

Kanttorien liiton
johto vaihtui
Ortodoksisten Kanttorien Liitto ry on
valinnut uudeksi puheenjohtajakseen
TM Wilhelmiina Virolaisen Liperistä.
Varapuheenjohtajaksi on valittu kant-
tori Stiina Hakonen Espoosta ja liiton
rahastonhoitajaksi TM Jenni Hakkarai-
nen Vaasasta. Johtokunnassa jatkavat
hels inki lä iset  dir.cant. Jarmo Lehto
sekä TM Varvara Merras-Häyrynen, joka
toimii liiton sihteerinä. OT

Pikku-uutisia ●  Pikku-uutisia ●  Pikku-uutisia ●  Pikku-uutisia
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Kirkosta  eronneen
hautaaminen

Viime aikoina maamme luterilaisen
kirkon piirissä on käyty keskustelua kirkosta
eronneiden kirkollisesta hautauksesta.
Monia on kiinnostanut, miten ortodoksisessa
kirkossa suhtaudutaan asiaan.

Tilanne kirkossa
Ortodoksisen kirkon piirissä aihe ei
ole samalla tavalla ajankohtainen
kuin toisessa kansankirkossamme.
Ortodoksiset papit ovat haudanneet
ja hautaavat edelleen pääsääntöisesti
vain ortodoksisen kirkon jäseninä
poisnukkuneita. Perustelut pidätty-
vään suhtautumiseen kirkosta eron-
neen hautaamiseen ovat pitkälti sa-
moja, joita luterilaisessakin kirkos-
sa on esitetty.

Vaikka kysymys toiseen kirk-
koon kuuluneen tai kirkosta eron-
neen hautaamisesta onkin ortodok-
sisessa kirkossa hyvin epätavallinen,
on hyvä pohtia asiaa myös teologi-
selta kannalta.

Ortodoksinen hautaustoimitus
Ortodoksinen hautaustoimitus on
ensisijaisesti kirkon jäsenen viimei-
nen jumalanpalvelus. Hautaustoimi-
tus on siis muutakin kuin vain
omaisten lohduttamista. Kirkkoteks-
teissä puhutaan uskossa edesmen-
neestä Jumalan palvelijasta ja ano-
taan hänelle autuaallista lepoa.

§Mitä laki sanoo
vainajan

hautaamisesta?
Uusi hautaustoimilaki (457/2003)
tuli voimaan tämän vuoden alussa.
Se korvaa vanhan uskonnonvapaus-
lain hautaustointa koskevat sään-
nökset ja täydentää osin sen
puutteellisia säännöksiä. Uuteen
lakiin on koottu yleislain ominai-
suudessa hautaamista ja hautaus-
tointa koskevat yleiset säännökset.

Ortodoksisen kirkollishallituk-
sen kirkkoneuvos, varatuomari
PAAVO PEROLA listaa seuraavassa
uuden hautaustoimilain keskeisiä
kohtia.

● Hautaustoimilain keskeisiä läh-
tökohtia ovat arvokkuuden ja kunnioit-
tavuuden vaatimukset ruumiin ja tuh-
kan käsittelyssä sekä hautausmaan
hoidossa. Hautaamisessa, tuhkaami-
sessa ja tuhkan käsittelyssä tulisi kun-
nioittaa vainajan katsomusta ja toivo-
muksia.
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rakunnalla ei ole tällaista velvollisuut-
ta. Oman ”or todoksisen lainsäädän-
nön” ollessa vielä puutteellinen orto-
doksisten seurakuntien hautausmailla
hautaoikeudesta on voimassa, mitä
hautausmaan ylläpitäjän ja hautaoike-
uden haltijan kesken on sovittu tai so-
vitaan.

Lääninhallitus voi antaa luvan re-
kisteröidylle uskonnolliselle yhdyskun-
nalle, muulle rekisteröidylle yhteisölle
tai säätiölle hautausmaan ylläpitämi-
seen. Lääninhallitus voi myöntää luvan
perustaa yksityinen hauta nimetylle
vainajalle.

●  Hautaustoimilain mukaan vai-
najan tuhka on vuoden kuluessa tuh-
kaamisesta haudattava tai muulla ta-
voin sijoitettava pysyvästi yhteen paik-
kaan. Tuhkan sirottelu on mahdollista.

Piispainkokouksen mukaan or to-
doks isen vainajan tuhkaaminen on
mahdollista. Tuhka on haudattava uur-
nassa sille erityisesti osoitettuun paik-
kaan tai maahan. Sen sijaan vainajan
tuhkan sirottelu maahan on kielletty.

● Seurakuntien on pidettävä eri-
tyistä hautarekisteriä. Hautausmaan

ylläpitäjän (seurakunnan) tulee hoitaa
hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja
vainajien muistoa kunnioittavalla ta-
valla. Yksityisen haudan hoidosta vas-
taa hautaoikeuden haltija.

● Hautaustoimilain mukaan evan-
kelisluterilaisten seurakuntien tai seu-
r a k u n t ay h t y m i e n  h a u t a u s t o i m e s t a
perimien maksujen perusteiden tulee
olla samat kaikille, joilla on oikeus tul-
la haudatuksi seurakunnan tai seura-
kuntayhtymän hautausmaalle. Jos vai-
naja on r intamaveteraani  tai  hänen
puolisonsa, maksusta voidaan luopua
kokonaan tai osittain.

Edellä mainittu säännös hautaus-
toimesta perittävistä maksuista ei kos-
ke ortodoksisten seurakuntien ylläpi-
tämiä hautausmaita. Maksujen osalta
on noudatettava seurakunnan ja halti-
jan keskinäistä sopimusta. Seurakun-
tien puolesta asiasta päättänee seura-
kunnanvaltuusto.

● Vainajan omaisten välinen eri-
mielisyys hautaustapaa, -paikkaa tai –
toimitusta koskevassa asiassa käsitel-
lään vainajan kotipaikan käräjäoikeu-
dessa.

Avoimessa arkussa lepäävä or-
todoksi on puettuna omiin vaattei-
siinsa, varustettu ehkä katepalttinal-
la ja otsanauhalla, ikoni asetettuna
rinnalle. Hautaustoimituksessa hän
on kirkon rukousten, papin, kantto-
rin, kirkkokansan, tuohusten ja suit-
sutussavun ympäröimänä. Hautaan
laskemisen jälkeen hänen hautansa
varustetaan ristillä. Kaikki tämä il-
maisee: vainaja oli ortodoksinen
kristitty.

Kirkosta eronnut puolestaan on
vapaaehtoisesti luopunut kirkon ja
seurakunnan jäsenyydestä. Olisi
henkilön uskonnollisten oikeuksien
loukkaamista, jos pappi ja omaiset
kaikesta huolimatta päättäisivät toi-
mia kuin vainaja olisi ollut kirkon
jäsen. Ei olisi oikein, että kun vai-
naja on puolustuskyvyttömässä ti-
lassa, pappi tulisi suitsutuksineen ja
kynttilöineen arkun äärelle luke-
maan rukouksia, joita henkilö ei elä-
essään olisi hyväksynyt.

Kun omaiset pyytävät
Silloin tällöin myös ortodoksiselta

papilta saatetaan pyytää, pappi tuli-
si saattamaan  kirkosta eronnutta
läheistä viimeiselle matkalle. Tilan-
ne on hankala niin papille kuin
omaisillekin. Heille hautaustoimitus
olisi kaikesta huolimatta tärkeä, ja
kirkon pidättyväinen suhtautuminen
ei-jäsenen kirkolliseen hautaukseen
saattaa aiheuttaa hämmennystä ja
mielipahaa.

Papin tuskallinen tehtävä on
vastata, että jokainen on kirkon jä-
sen vapaaehtoisesti. Jos henkilö oli-
si halunnut kirkollisen hautauksen,
hän varmasti olisi pysynyt kirkon
jäsenenä tai liittynyt ennen kuole-
maansa takaisin kirkon yhteyteen.
On vaikeaa yhtyä omaisten vakuut-
teluun siitä, ettei vainajalla ollut elä-
essään mitään kirkonmenoja vas-
taan. Jos ei kerran ollut, miksi sit-
ten piti erota kirkosta?

Eroamisen syitä
Kaikki kirkosta eronneet eivät suin-
kaan ole vakaumuksellisia jumalan-
kieltäjiä. Kirkosta eroamiselle voi
olla monia syitä. Joku haluaa vält-

tää kirkollisverot, joku on eronnut
suututtuaan seurakunnan papeille
tai luottamusmiehille, jonkun nuo-
ren mielestä taas on trendikästä luo-
pua moisen vanhanaikaisen laitok-
sen jäsenyydestä.

Kirkkoon kuulumiselle on kui-
tenkin muitakin kuin taloudellisia
syitä. Kuulumalla kirkkoon tukee
samalla kaikkea sitä työtä, mitä kirk-
ko yhteiskunnassa tekee. Kirkkoon
ei myöskään kuuluta pappien tai
luottamusmiesten takia eikä yhteis-
kunnan muotivirtauksia seuraten
vaan Jumalan vuoksi.

Joissakin tilanteissa pappi on
pastoraalista harkintaa käyttäen pää-
tynyt toimittamaan muistopalveluk-
sen kirkosta eronneen vainajan ar-
kun äärellä. Jokainen tapaus ratkais-
taan aina erikseen. Hautaustoimituk-
sen suorittaminen ei kuitenkaan ole
ortodoksiselle papille tahdonvallan
alainen asia vaan liittyy syvästi kir-
kon oppiin: kirkolliset toimitukset
kohdistuvat kirkon jäseniin.

     isä Heikki Honkamäki

Hautaustoimilain 1 luvun 1 §:n 2
momentin mukaan hautaustoimesta
or todoksisen kirkkokunnan ylläpitä-
mällä hautausmaalla on lisäksi voimas-
sa, mitä ortodoksisesta kirkkokunnas-
ta annetussa laissa säädetään sekä sen
nojalla säädetään tai määrätään.

● Evankelisluterilaisen kirkon seu-
rakuntien hautausmaat toimivat ylei-
sinä hautausmaina, joilta myös kirk-
koon kuulumaton vainaja on oikeutet-
tu saamaan hautasijan. Evankelislute-
rilaisen kirkon seurakunta tai seura-
kuntayhtymä on velvollinen vaaditta-
essa osoittamaan hautasijan vainajal-
le, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu
kotikunta on kuolinhetkellä seurakun-
nan tai seurakuntayhtymän alueella.
Pyydettäessä hautasijan voi saada eri-
tyiseltä tunnustuksettomalta hauta-
alueelta. Velvollisuus yleisten hautaus-
maiden ylläpitoon ja tunnustuksetto-
man hautausmaa-alueen osoittami-
seen koskee ainoastaan evankelislute-
rilaisen kirkon seurakuntia, ei siis orto-
doksisen kirkkokunnan seurakuntia.

Or todoksisen kirkon seurakunta
voi ylläpitää hautausmaata, mutta seu-
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Kirkkoherra Risto Lintu

euraavassa kirkkoherra Risto
Lintu selvittelee Tampereen
seurakunnan tapahtumia ja

Tampereen
seurakunta
vuonna 2003

S
tuloksia kuluneelta vuodelta.

Metropoliitta Ambrosius  vierai-
li eri yhteyksissä seurakunnassa kol-
me kertaa, arkkipiispa Leo kerran.
Nikean metropoliitta Johannes vie-
raili kerran Tampereella Valamon Ys-
tävien tilaisuudessa sekä toimitti li-
turgian Porissa. Seurakunnan oman
papiston suhteen ei ole tapahtunut
muutoksia.

Jumalanpalveluksia on toimitet-
tu runsaasti, ja niihin osallistuneita
on ollut ilahduttavan paljon. Arki-

päivinä toimitetuissa palveluksissa
osallistujia on kuitenkin ollut vähän.
Vigilioita tms. toimitettiin yhteensä
100 ja niihin osallistui keskimäärin
47 henkilöä. Liturgioita toimitettiin
138, joissa kävi keskimäärin 62 hen-
kilöä, ja ehtoolliseen osallistujia oli
keskimäärin 40 henkilöä. Vigiliois-
sa ja liturgioissa kävijöitä oli vuo-
den aikana yhteensä 13159.

Seurakunnassa toimii neljä tiis-
taiseuraa: Tampereella, Porissa, Jäm-
sässä ja Nokialla. Yhteisjäsenmäärä
on 97.

 Tunnustukselliseen  uskonnon-
opetukseen on osallistunut 255 op-
pilasta, joista 145 seurakuntalaista
ja 76 seurakuntaan kuulumatonta ul-
komaalaista. Tunnustuksellista ope-
tusta vaille jäi 110 oppivelvollisuus-
ikäisistä. Kouluikään tulevia lapsia
on 35. Aikuisopetusta on tapahtu-
nut mm. päiväpiirissä, joka on ko-
koontunut joka toinen keskiviikko.

Seurakunta on julkaissut Analo-
gi-lehteä yhdessä Turun ja Hämeen-
linnan seurakuntien kanssa. Päätoi-
mittajana toimi klassisten kielten ja
eksegetiikan lehtori Kari M. Räntilä.

Ekumeeninen toiminta on ollut
vilkasta. Perinteisen kirkkovaelluk-
sen lisäksi on osallistuttu muihinkin
ekumeenisiin tapaamisiin.

Seurakunnan hallintoon liittyviä
kokouksia on pidetty säännönmu-
kaisesti: valtuusto kokoontui 4, neu-
vosto 8, kiinteistölautakunta 7, PTS-

toimikunta 6, diakoniatoimikunta 5
kertaa ja nuorisotyötoimikunta ker-
ran. Porin kirkon rakennustoimikun-
ta kokoontui kolme kertaa.

Verotulokertymä on säilynyt hy-
vänä ollen 549.306,50 euroa.

Nikolaintalon molemmat asun-
not sekä liikehuoneistot ovat olleet
vuokrattuna. Vuokratulo on ollut
kohtuullinen.

  Seurakunnan jäsenmäärä on
kasvanut 2565 henkeen, joista pois-
saolevia 124 henkilöä. Seurakunnan
väestöstä alle 20-vuotiaita on 23 %,
21–64 -vuotiaita 56 %  ja 65 vuotta
täyttäneitä n. 21 %. Mikäli seurakun-
nallista toimintaa onnistutaan koh-
dentamaan maahanmuuttajiin, on
odotettavissa, että seurakunnan vä-
kiluku myös tulevaisuudessa kehit-
tyy myönteisesti. Pirkanmaalla on
Venäjän kansalaisia yhteensä n. 1500
henkilöä, joista Tampereen kaupun-
gissa 1111 ja noin sata ukrainalaista
sekä Porissa yli 600 venäjän kieltä
puhuvaa.

 Seurakunnan talous on kehitty-
nyt myönteisesti. Tuloslaskelman ti-
likauden tulos osoittaa 88.039 euroa
ylijäämää. Seurakunnan luotot ovat
yhteensä 1.506.739 euroa, eli ne ovat
hieman pienentyneet.

Kiitokset toiminnassa mukana
olleille, luottamushenkilöille, laula-
jille. Kiitokset esirukouksista.

Korkein kiitos kaiken hyvän
huoltajalle ja antajalle! ❑

Nikolainsalin
käyttösäännöt
uudistettiin
Tampereen seurakunnanneuvosto
hyväksyi maaliskuisessa kokoukses-
saan Nikolainsalin uudet käyttösään-
nöt. Keskeinen uudistus on salin
käyttöaika. Salia vuokrataan käyttöön
päivittäin klo 8-22 väliseksi ajaksi.
Valmistelu- ja purkutyöt sisältyvät
käyttöaikaan. Lisäksi käyttösäännöissä
painotetaan, että seurakunnan oma
toiminta menee aina kaupallisen tai
muun  toiminnan edelle.

Käyttösäännöissä muistutetaan
myös, että salissa pidettävien tilai-
suuksien luonteen, ohjelman ja
tarjoilun tulee olla sopusoinnussa
rakennuksen hengellisen käyttötarkoi-

tuksen kanssa. Epäselvässä tapaukses-
sa päätöksen vuokralle antamisesta
tekee seurakunnan pappi.

Myös hinnastoa on yhdenmukais-
tettu. Seurakuntalaiset saavat edelleen
50 prosentin alennuksen omiin

perhejuhliinsa. Alennuksen tarkoituk-
sena on toimia “jäsenetuna.” Siksi
alennusta ei sovelleta kaupallisiin tai
yhdistysten tilaisuuksiin, vaikka
seurakuntalainen toimisikin varaajana
tai yhdyshenkilönä.

 Tampere
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TAMPEREEN s  e  u  r  a  k  u  n  t  a

Suvantokatu 10 A
33100 Tampere

Tampereen kirkko, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen muistolle,
Tuomiokirkonkatu 27, puh. (03) 3141 2724, isännöitsijä: Klaus af Ursin, puh. 0400 562 520,
vahtimestari Mika Kangasaho, puh. 050 557 0056
Kolhon kirkko Vilppulassa, pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisen muistolle,
Kappelintie, 35990 Kolho, Isännöitsijä Toivo Nikoskinen, puh. (03) 531 5347
Porin kirkko, apostoli Johannes Teologin muistolle, Maantiekatu 46, 28800  Pori,  puh. (02) 641 1741,
isännöitsijä Jorma Kudjoi, puh. (02) 648 2212 ja 040 571 9137
Valkeakosken rukoushuone, pyhän Nikolaoksen muistolle,
Kalmistonkatu, 37600 Valkeakoski, isännöitsijä Yrjö Kerisalo, puh. 0400 924 124

JUMALANPALVELUKSET

Toimittajista käytetyt lyhenteet:
ID Ion Durac  HH Heikki Honkamäki
LH Leena Honkamäki JK Jorma Kudjoi
RL Risto Lintu RM Risto Matsi
JM Jouni Mäkelä JO Jaakko Olkinuora
EP Elina Pyöli KS Kai Sahlberg

PYHÄKÖT:

Kirkkoherranvirasto on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. (03) 3141 2700, fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Risto Lintu, risto.lintu@ort.fi, puh. (03) 3141 2721, 050 557 0050

Päivystys kansliassa  ke ja to klo 10–13
II pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi, puh. (03) 3141 2723, 050 557 0057

Päivystys kansliassa  ti ja pe klo 10–13
Kanttori Risto Matsi, p. (03) 3141 2722, 050 557 0051,

Talous- ja hallintosihteeri Marita Jouhki-Inkinen, marita.inkinen@ort.fi, puh. (03) 3141 2731, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi, puh. (03) 3141 2700, 050 557 0053,

Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä diakoniatoimikunnan puheenjohtajaan Kaija Linnavaan, puh. (03) 265 4137 ja 040
737 0347, tai diakoni Harri Kahilaan, puh. 040 778 0594, Porissa myös diakoni Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.

Kanttoritietoa ei ole saatu vahvistettua kaikkiin
palveluksiin lehden mennessä painoon.

TAMPEREEN KIRKKÖ
Toukokuu
Helluntai, Pyhän Kolminaisuuden päivä

La 29.5. klo 18 vigilia RL HH RM
Su 30.5. klo 10 liturgia ja helluntain

polvirukoukset RL RM

2. helluntaipäivä, Pyhän Hengen päivä

Ma 31.5. klo 9 liturgia RL RM

Kesäkuu
Ke 2.6. klo 9 liturgia HH LH, lastenleiri

La 5.6. klo 18 vigilia ID RM
Su 6.6. klo 10 liturgia ID RM

La 12.6. klo 18 vigilia RL JM
Su 13.6. klo 10 liturgia RL

La 19.6. klo 18 vigilia RL JM
Su 20.6. klo 10 liturgia RL

Johannes Kastajan syntymän juhla

Ke 23.6. klo 18 vigilia RL JM
To 24.6. klo 10 liturgia RL JM

La 26.6. ei vigiliaa
Su 27.6. klo 10 liturgia RL EP

Heinäkuu
La 3.7. klo 18 vigilia RL RM
Su 4.7. klo 10 liturgia HH RM

La 10.7. klo 18 vigilia RL RM
Su 11.7. klo 10 liturgia RL RM

La 17.7. klo 18 vigilia HH RM
Su 18.7. klo 10 liturgia HH RM,

kristinoppileirin päätös

La 24.7. klo 18 vigilia HH
Su 25.7. klo 10 liturgia HH

La 31.7. klo 18 vigilia HH EP

Elokuu
Su 1.8. klo 10 liturgia HH EP

Kristuksen kirkastumisen juhla
To 5.8. klo 18 vigilia HH JM
Pe 6.8. klo 9 liturgia HH JM

La 7.8. klo 18 vigilia HH
Su 8.8. klo 10 liturgia HH

Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen juhla

La 14.8. klo 18 vigilia HH RM
Su 15.8. klo 10 liturgia HH RM

La 21.8. klo 18 vigilia RL RM
Su 22.8. klo 10 liturgia RL RM

klo 13 lähtö Viikinsaareen,
vedenpyhitys ja ristisaatto

La 28.8. klo 18 vigilia RL RM
Su 29.8. klo 10 liturgia RL RM

Syyskuu
Kirkkovuoden alku
Ke 1.9. klo 17.30 ehtoopalvelus HH RM

KOLHON KIRKKO
Elokuu
Su 22.8. klo 10 liturgia HH

PORIN KIRKKO
Toukokuu
La 29.5. litaniat haudoilla ID JK JM

klo 15 Metsähautausmaa, 16 Käppärä
klo 17.30 yleinen panihida kirkossa
klo 18 ehtoopalvelus kirkossa

Su 30.5. klo 10 liturgia ja helluntain
polvirukoukset ID JK JM

Kesäkuu
Su 27.6. klo 10 liturgia ID JK JM

Heinäkuu
La 24.7. klo 18 vigilia ID JK
Su 25.7. klo 10 liturgia ID JK
Elokuu
La 28.8. klo 18 vigilia ID JK
Su 29.8. klo 10 liturgia ID JK

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Kesäkuu
Su 13.6. klo 10 liturgia ID JM

Heinäkuu
Su 11.7. klo 10 liturgia KS JO

Elokuu
Su 8.8. klo 10 liturgia ID JM

Papiston vuosilomat
Risto Lintu 1.-9.6 ja 13.7-19.8.
Heikki Honkamäki 5.6-2.7.
Risto Matsi 11.-29.6 ja 24.7-9.8.

Papisto leireillä:
Isä Heikki lastenleirillä 31.5-3.6.,
kristinoppileirillä 10.-18.7 ja
jatkokriparilla 27.-29.8.
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KASTETUT

Akseli Juhani Kallio
Topi Anton Jalonen

Vilma Anniina Jalonen
Reetta Matilda Viholainen

Alexandra Maria Anastasia Mujunen
Paul Sebastian von Bagh
Erin Jonna Maria Uotinen

Catharina Alexandra Kalliomaa
Niklas Kristian Pakkanen

Poikia 4, tyttöjä 5, yhteensä 9

AVIOLIITTOON KUULUTETTU

Miikka Aleksi Koskela Tampereen ev.lut.
seurakunnasta ja Sonja Selina Henell tästä

seurakunnasta

AVIOLIITTOON VIHITTY

Tommi Petteri ja Tanja Karoline Väre
Ari Tuomas ja Suvi Johanna Seppä

Tomi Petteri Karttunen ja Satu-Maarit Stranius

TUONILMAISIIN SIIRTYNEET

Aulis Ilmari Knopp 78 v
Nasti Autio 95 v

Eino Klimoff 79 v

Niina Virtaniemi 78 v
Siiri Väisänen 93 v

Agnia Lupsakko 71 v

Miehiä 2, naisia 4, yhteensä 6

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET

Mikko Ermo Matias Alanne
Darja Alexeeva
Marina Anttila

Hans Alexej von Bagh
Hans Patrik Alexander von Bagh
Oona Annie Alexandra von Bagh

Satu Johanna von Bagh
Kirill-Oskari Bljumfeld

Larissa Bljumfeld
Tamara Bljumfeld
Venera Dudaeva

Viktoria Grichtchenkova
Alla Haimi

Maria Eeva Haimi
Viktor Haimi

Jari Erik Hermunen
Binjamin Hurmiz

Koljo Ivanov
Trajce Ivanov

Anastasija Ivanova
Julijana Ivanova

Timo Jaakko Johannes Jaamanen
Markku Paavo Jaatinen

Oiva Johannes Jokela

Venla Serafiina Jokela
Susanna Hilla-Marjatta Juvakka

Nina Kainalainen
Anu Katriina Kartovaara

Anna Maria Kokkonen
Jussi Matias Koverola
Antti Matias Kuismala

Veli Oskari Lilja
Heikki Juhani Lintu

Markku Veli-Pekka Ojala
Andrei Panajoti

Elias Nikolai Panajoti
Arvo Pieviläinen

Iiris Pauliina Rissanen
Paulina Elina Saatsi
Tuija Helinä Saatsi
Tatjana Severova

German Sternbach
Sari Annukka Sumiloff

Joni Juhani Toroskainen
Neea Roosa Toroskainen
Roni Artturi Toroskainen
Sari Hannele Toroskainen

Sirke Oivikki Valavuo
Jenni Johanna Varelius

Biganov Vitali
Anja Vuorinen

Jani Mikael Vuorinen
Jekaterina Yevstifeeva

Raisa Maria Äijälä

Yhteensä 54

TAMPEREEN SEURAKUNNALLISIA TILASTOTIETOJA 1.4.–30.4.2004

Toimintaa , tapahtumia, uutisia
 Tampere

KEVÄÄLLÄ VALITTIIN papiston ja
maallikoiden edustajat 19. varsinai-
seen kirkolliskokoukseen.

Kirkolliskokous on Suomen

Tampereen kirkolliskokousedustajat isä Heikki Honkamäki ja Marja Rauhala.

ortodoksisen kirkkokunnan ylin
hallintoelin. Siihen kuuluu 36 jäsentä,
joista 4 piispaa itseoikeutettuina, 14
papiston ja kanttorien edustajaa sekä

18 maallikoiden valitsemaa edustajaa.
Edustajainvaalit toimitetaan

papiston osalta hiippakunnittain ja
maallikoiden osalta vaalipiireittäin.
Kaksi edustajaa tuli valituksi Tampe-
reen seurakunnasta. Papistoa edustaa
isä Heikki Honkamäki ja maallikoita
valtuuston varapuheenjohtaja Marja
Rauhala Vammalasta. Molemmat
olivat edustajina kirkolliskokouksessa
jo kaudella 2001-2004.

Marja Rauhala on lisäksi ollut
jäsenenä kirkolliskokouksen asetta-
massa ojennuslautakunnassa ja isä
Heikki samassa toimielimessä varajä-
senenä.

Kirkolliskokouksen toimikausi on
kolme vuotta. Sen aikana kokoonnu-
taan kerran varsinaiseen ja tarvittaessa
ylimääräisiin kirkolliskokouksiin.
Ylimääräiset kokoukset kutsutaan
koolle yleensä piispanvaalia varten.

Tuleva 19. varsinainen kirkollisko-
kous kokoontuu Valamon luostarissa
lokakuun 25. päivänä. Kokous kestää
yleensä 4-6 päivää. Kokous käsittelee
mm. kirkkokuntaa koskevaa lakiuudis-
tusta ja ennakkotietojen mukaan
toimittaa myös apulaispiispan vaalin.

Uudet kirkolliskokousedustajat valittu

➟
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 Tampere

XIX Varsinaisen
kirkolliskokouksen
edustajat:
Itseoikeutetut: arkkipiispa Leo,
metropoliitta Ambrosius, metropoliitta
Panteleimon.

Papiston ja kanttorien valitsemat
edustajat:
KARJALAN HIIPPAKUNTA: Rauno
Pietarinen, arkkimandriitta Sergei,
Timo Mäkirinta, Mikko Kärki, Markku
Toivanen, Anita Lintu.
HELSINGIN HIIPPAKUNTA: Jarmo
Lehto, Markku Salminen, Juha
Lampinen, Heikki Honkamäki, Leo
Huurinainen, Heikki Huttunen.

OULUN HIIPPAKUNTA: Pentti Hakka-
rainen, Jenni Hakkarainen.

Maallikoiden valitsemat edustajat:
KARJALAN HIIPPAKUNTA: Leo
Houtsonen, Marja-Liisa Jenu, Aimo
Saloranta, Yrjö Piiroinen, Paavo
Harakka, Heikki Piiroinen.

HELSINGIN HIIPPAKUNTA: Anja
Lindström, Timo Lepistö, Vera von
Fersén, Herman Merras, Shimelles
Tenaw, Timo Tepponen, Teresa
Leskinen, Ahti Mäkinen, Marja
Rauhala, Seppo Salpakari.
OULUN HIIPPAKUNTA: Martti
Hiltunen, Matti Hokkinen.

KIITOKSET
saamastani Pyhän Karitsan Ritarikunnan

ritarimerkistä KP arkkipiispa Leolle sekä seurakunnalleni.
Annettakoon minulle voimia toimia edelleenkin

seurakuntani parhaaksi.

Marja Rauhala

Vuosijuhlat pidettiin 23.–25.4.2004
tällä kertaa Tampereella, jossa ne
pidettiin viimeksi vuonna 1989.
Ortodoksisten nuorten liiton vuosittai-
seen juhlatapahtumaan oli saapunut
yli neljäsataa nuorta ympäri Suomen.
Hämeenlinnasta oli 18, Tampereelta 16
ja Turusta 15 osanottajaa, lisäksi
satunnaisia kävijöitä viikonlopun
aikana.

Tampereen kauppaoppilaitos toimi
ihanteellisen kotoisana juhlapaikkana,

ONL:N VUOSIJUHLAT TAMPEREELLA
15 vuoden jälkeen

jonne kaikki mahtuivat hyvin. Pohja-
kerroksen suuri aula, jossa toimitettiin
mm. monia rukoushetkiä, muistutti
ikään kuin suurta olohuonetta, jonka
ympärille kaikki kokoontuivat kolmes-
sa kerroksessa.

Lauantaina käytiin koko seurueen
kanssa ehtoopalveluksessa ja sunnun-
taina liturgiassa, joka poikkeuksellises-
ti toimitettiin jo klo 9, Tampereen
kirkossa, joka oli ääriään myöten
täynnä väkeä.

Vuosijuhlien pääjuhlassa kruunat-
tiin vuoden 2003 ohjaajaksi Antti
Suvanto, ja vuoden 2003 kerhoksi
valittiin Kouvolan Pyhän ristin
lastenkerho, jonka palkinnon nouti
Petja Lasarenko. Hopeisella ansiomer-
killä palkittiin poissaolevina Andrei
Verikov, Altti Moisala ja Jussi
Koukkunen. Juhlissa mukana olleet
Anna-Kaisa Miinalainen ja Jaakko
Jaamanen saivat niinikään hopeisen
ansionmerkin. Pääjuhlassa esiintyi
nuoria Venäjän Karjalasta (Kotkatjär-
veltä) ja Helsingin seurakunnan
nuorisokuoro. Pastori Heikki Honka-
mäki piti tervehdyspuheen Tampereen
seurakunnan puolesta, ja pastori Jyrki
Penttonen toivotti kaikki tervetulleek-
si ensi vuonna Helsinkiin.

Vuosijuhlien ohjelmassa on aina
jotakin jokaiselle, mutta erityisesti se
on suunnattu teini-ikäisille. Tampereen
ohjelmassa oli discoa, karaokea,
askartelua, kirkkolaulua, keskustelua,
yökahvila, talk show jne. Ja ”Nääsvil-
lessä” kun oltiin, niin toki käytiin
myös Särkänniemen Delfinaariossa.

Erityisen tärkeää on saada
liikkeelle niitä nuoria, jotka ovat
”yksin” omalla paikkakunnallaan,
jotta he näkisivät kuinka hyvä on olla
ortodoksinen nuori.

ONL:n vuosijuhlat pidetään ensi
vuonna Helsingissä. Toivottavasti
saadaan bussi täyteen nuoria tapaa-
maan ja tutustumaan uusiin kasvoi-
hinkin. Vanhempien tulisi nyt jo
ruveta innostamaan nuorisoa lähte-
mään liikkeelle.

Vuosijuhlilla viihtyy aina!
Leena Honkamäki
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TAMPEREEN TIISTAISEURA
Johtokunta:
Pj. Maria Katajisto, puh. 346 3008 tai 050 3389116
Vpj. Eino Surakka, puh. (03) 255 1340
Siht.-rah.hoit. Aira Antti-Poika, puh. (03) 346 2730
Isä Mikael Punnala, puh. 050 524 2641
Isä Harri Kahila, puh. 040 778 0594

Kokoonnumme syyskaudella 21.9.04 alkaen Nikolainsalin kerhohuoneessa klo
18.00 joka toinen tiistai kahvikupposen ääressä seuraavasti:
21.9. isä Risto: Ristinpäivä.
5.10. isi Hariton: Vainosiko keisari Nero kristittyjä?
19.10. kanttori Risto Matsi: Ortodoksisen kirkkomusiikin historia.
2.11. - aihe avoin
16.11. isä Heikki: Kirkkovuoden aikana juhlittavat Mariat.
30.11. isä Mikael: Keskustelua eri aiheista.
14.12. pikkujoulujuhla.

Tervetuloa tiistaiseuran toimintaan ja kuuntelemaan papistomme
alustuksia sekä syventämään tietämystä ortodoksisesta elämäntavasta ja
uskosta.

Tervetuloa myös vieraskieliset ystävämme. Ryhmissämme osa selviää
myös mm. venäjän kielellä, ellei suomen kieli vielä tunnu luontevalta,
rohkeasti mukaan.

Tiedusteluja voi esittää alla oleville. Me vastaamme mielellämme. Hyvää
kesää Teille kaikille -syksyllä tavataan!

Poriin valittiin apulaisisännöitsijöitä
Seurakunnanneuvosto on valinnut
Porin kirkon isännöitsijä Jorma
Kudjoin avuksi apulaisisännöitsi-
jöiksi Harri Stefaniuksen, Pekka
Salosen, Elli Honkalan ja Antero
Luonilan. Tämä viiden hengen isän-
nöitsijäryhmä pitää säännöllisesti
kuukausittain työkokouksia, joissa
pyritään yhdessä kehittämään Porin
kirkon toimintaa. Lisäksi on pidetty

yhteisiä koulutustilaisuuksia eri ai-
heista. Apulaisisännöitsijät ovat
yleisten tehtävien lisäksi sopineet
omat vastuualueensa. Harri Stefani-
us vastaa mm. myynti- ja keittiötoi-
minnasta, siivouksen järjestelyistä
sekä kirkon koristelusta ja kirkko-
tekstiileistä. Elli Honkala hoitaa mm.
kirkon esittelyjä ja siihen liittyviä
kahvituksia sekä sisäistä tiedotusta.
Pekka Salonen ja Antero Luonila
avustavat Jorma Kudjoita mm. kir-
konkellojen soittamisessa ja pereh-
tyvät turvallisuus- ja kiinteistönhuol-

KUULUMISIA    PORISTA

toasioihin. Koko isännöintiryhmä
vastaa - kukin vuorollaan - yhden
kuukauden kirkon siivouksesta.

Koulu siivoaa
Porin ammattiopiston opiskelijat
perussiivoavat kirkon kaikki tilat
kaksi kertaa vuodessa. Jälki on ol-
lut puhdasta ja edullista.

Hygieniapassi
Terveysviranomaiset edellyttävät
nykyään keittiötoiminnasta vastaa-
vilta henkilöiltä hygieniapassin suo-
rittamista. Tällä hetkellä hygienia-
passi on ainoastaan tiistaiseuramme
pääemännällä Anita Luonilalla.
Harri Stefanius, Elli Honkala ja Ma-
rianne Ketola suorittavat sen vielä
tämän kevään aikana.

Omavalvonta uusittu
Suomessa vaaditaan kaikilta julkisil-
ta keittiö- ja ravintolatilapaikoilta
omavalvontaa. Porissa se on ollut
toiminnassa jo entisen emännän Eila
Bordin aikana. Uusien määräysten
vuoksi se on nyt saatettu ajan tasal-

Myyjäisissä kävi kova vilske.

Kuvassa Pirpanat ja
porukat -piirin taidenäyttelyn
pystytyksessä olleita ahkeria
apulaisia. Kiitos kaikille
suuren suosion saavuttaneen
piirustusnäyttelyn
osallistujille!Va
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le. Vähitellen kaikki keittiömme
käyttäjät saavat opastusta mm. ker-
takäyttöisistä päämyssyistä, käsien
desinfioinnista, siivouksesta yms.
Onhan meidän kaikkien etumme,
ettei tapahdu ruuasta tai sen käsit-
telystä johtuvia ruokamyrkytyksiä.

Butku on syntynyt jälleen
Porin kirkon myyntitila on nyt nimel-
tään BUTKU, joka karjalan kielellä
merkitsee pientä kioskia. Butkulla oli
hyvä maine jo Itsenäisyyskadulla, ja
tätä jatketaan. Valikoimaa on lisätty
ja myyntiin on otettu Öljypuun tuot-
teita, kreikkalaista oliiviöljyä, mari-
noituja valkosipuleita, hunajapähki-
nöitä ym. Lisäksi löytyy hyvä vali-
koima ikoneita ja runsaasti uutta
kirjallisuutta. Tuotevalikoimaa lisä-
tään syksyllä, kun Harri Stefanius
palaa työmatkalta.

Uskomaton määrä kävijöitä
Porin kirkossa kävi viime vuonna n.
12 000 ihmistä erilaisilla asioilla.
Tilaisuuksia oli lähes kolmesataa.

Yli tuhat piirakkaa talkoilla Porissa!

TULE TALKOISIIN KONEVITSAAN
Konevitsa ry. koordinoi talkoomatkan Konevitsan luostariin  11.–18.7.

Matkan hinta on 140 euroa, sis. viisumin. Lähtö on Helsingistä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Leena Yrjölä, sähköposti: yrjolal@jippii.fi tai

puh. (09) 455 4254, 040 830 7180.

PORIN TIISTAI-
SEURA ry.
Pj. diakoni Jorma Kudjoi, puh. 040
571 9137
Siht. Elli Honkala, puh. 044 538 0891

Syyskausi alkaa 14.9. klo 18 Porin
kirkon Teologisalissa. Seuraavat
kerrat: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja
16.11.

Matka Uuteen-Valamoon 29.-31.10.
Lähtö perjantaina 29.10. klo 9 Porin
kirkolta, ja paluu sunnuntaina n. klo
21. Käymme myös Lintulan luostaris-
sa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Elli Honkalalle tai Jorma Kudjoille.

Perheleiri Merikarvialla 3.-5.9.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Irmeli
Linjalalle, puh. 040 567 5652 tai (02)
646 1758.

Kesäkautena kävi kolmetuhatta hen-
keä, ja kesäkahvila oli auki kuten
tänäkin vuonna. Kahvion tuotto käy-
tettiin erilaisiin Porin kirkon hankin-
toihin.

Kirkko avoinna kesäkautena
Porin kirkossa on opastus
15.6.-31.8.2004 maanantaista
perjantaihin kello 10-16. Tervetuloa!

Isännöitsijä Jorma Kudjoi

Valamon ystävät ry.
Tampereen osasto

Pyhiinvaellus Konevitsan luostariin 30.7.-2.8. Tiedustelut
peruutuspaikoista: Lomalinja / Raili Hakkarainen, puh. (03)

3140 3317.
Pyhiinvaellus Uuden-Valamon luostariin 9.-10.10. Hinta/

henkilö vaihtelee osallistujamäärästä ja majoituksesta
riippuen 69-83 +. Hintaan sisältyvät kuljetukset Tampere –
Valamo – Tampere, kaksi ateriaa ja valamolainen teepöytä.
Paluumatkalla vierailemme Lintulan luostarissa. Vaeltajilla

on mahdollisuus osallistua kansanopiston järjestämään
maailman suurten opettajien elämää ja julistusta

käsittelevään seminaariin. Lisähinta on16 + /luento. Ks.
kansanopiston ohjelma. Ilmoittautumiset Anulle, puh. 050

502 7547.
Myös jäsenyydelläsi voit tukea Uuden-Valamon luostaria.
Vuosimaksu 11 +. Yhdistyksen jäsenasioissa ota yhteys Olli
Jaloseen, puh. (03) 261 1647 tai puheenjohtaja Esko Nikan-
deriin, puh. 0400 625 144, sähköposti: esko.nikander@uta.fi

Syksyn yleisöillat ovat 1.9., 5.10., 2.11. ja 7.12.

Tervetuloa mukaan!
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esäaikana matkustamme eri
paikoissa, ja ohjelmaamme
toivottavasti kuuluu tutustu-

Kaikenlaisia
rakentajia sitä
onkin

toisilta varsin suurta oman ajan uh-
raamista koko yhteisön hyväksi. Ai-
neelliset resurssit ovat hyvin rajalli-
set, ja siksi tarvitsemme kaikenlai-
sia rakentajia sekä kiinteistöjen hoi-
dossa että myös sielujen hoidossa.
Otsakkeen sanonta voidaan ymmär-
tää monella tavalla, mutta en koros-
ta tätä negatiivisena asiana vaan seu-
rakunnan ja kirkon elämässä myön-
teisenä, sillä on suuri rikkaus saada
tueksi monen osa-alueen osaamista.

Lehdessämme on kirjoitus Roo-
man matkasta, ja kiitän seurakun-
taa sen suotua minulle mahdollisuu-
den osallistua kyseiselle pyhiinvael-
lukselle. Pääsin matkan aikana vie-
railemaan myös paikalla, johon
apostoli Pietari vuonna 64 jKr. hau-
dattiin. Nykyinen v. 1626 vihitty Pie-
tarin kirkko on osoitus ihmisten rak-
kaudesta ja uskosta Jumalan ihmeel-
lisiä tekoja kohtaan. Valtava Pieta-
rin kirkko saattaa tuntua oudolta
yksinkertaista ja lukutaidotonta ka-
lastajaa varten rakennetulta suurel-
ta henkilöpalvontaan johtavalta aja-
tukselta. Mutta niin kai tarkoitus ei

K
minen paikallisten kirkkojen toimin-
taan sekä Suomessa ja ehkä ulko-
maillakin. Meidän ortodoksien aina-
kin Suomessa on hyvä muistaa, että
kirkollinen toiminta vaatii siihen si-
toutuneilta työntekijöitä ja vapaaeh-

Kirkkoherra Petri Ratilainen
ole koskaan ollut. Pyhät apostolit
Pietari ja Paavali Raamatun Jeesuk-
sen elämään liittyneinä ihmisinä oli-
vat pieniä suuren opettajansa rinnal-
la. Pyhä Pietari kolmesti kielsi Kris-
tuksen sanoen: “En tunne koko mies-
tä!” Kristuksen ylösnousemuksen
jälkeen Jeesus kysyi häneltä kolme
kertaa: ”Simon Johanneksen poika,
olenko minä sinulle rakas?” Kirkko-
jen suuruus tai pienuus eivät ole
mahtipontisuutta vaan ihmisen halu
tehdä Jumalalle kelpaavia töitä. Oma
pienuus on tarpeen aika ajoin tun-
nustaa, samoin Jumalan kaitseva
huolenpito meistä pienistä ihmisis-
tä. Edes suuren Rooman Pietarin kir-
kon sisällä!

Toivottavasti kesä antaa meille
suotuisia ilmoja ja rauhallisia aikoja.

Muista, Herra, lahjantuojia ja
kaunistajia pyhissä seurakunnissa-
si. Varjele kirkkosi täyteys, pyhitä ne,
jotka rakastavat Sinun huoneesi kau-
neutta. Palkitse jumalallisessa voi-
massasi heidän kunnioituksensa
kunnialla, äläkä hylkää meitä, jot-
ka sinuun turvaamme. ❑

ROOMASSA OLI KESÄ kaikkine pui-
neen, pensaineen ja tuoksuvine kukki-
neen! Heti tulopäivänä tutustuimme Co-
losseumiin ja sen lähialueel1a oleviin
vanhoihin kirkkoihin.

Perjantaipäivä alkoi Suomen suur-
lähettilään Alec Aallon vastaanotolla.
Matka jatkui Villa Lanteen, jossa valmis-
tauduttiin Suomen kulttuuri-instituutin
50-vuotisjuhliin. Illansuussa vierailim-

Pyhiinvaellus Roomassa
KP metropoliitta Ambrosius järjesti opintomatkan hiippakunnan
papistol1e 22.-29.4.2004 Roomaan. Länsi-Suomen alueen seurakuntien
edustajina olivat kirkkoherra Risto Lintu ja puolisonsa Margit Lintu
sekä kirkkoherra Petri Ratilainen.

jota Margit Lintu meille selitti.
Maanantaina oli vuorossa Vatikaa-

nin kristittyjen ykseyden edistämisen
neuvoston esittely, sekä seminaari “Ka-
tolinen kirkko ja ekumenia”. Seminaa-
rin jälkeen oli vuorossa upea Pyhän Pie-
tarin kirkko.

Tiistaina oli vuorossa Pyhän Pris-
cillan katakombit. Margit Lintu oli kir-
joittanut tutkielman meille matkalaisil-
le Rooman kuuluisimmista katakombi-
maalauksista. Kierroksen päätteeksi toi-
mitettiin katakombien kirkossa ortodok-
sinen liturgia. Seuraavaksi oli tutustu-
minen Russicum-yliopistoon. Illan päät-
teeksi osallistuttiin ehtoopalvelukseen
Russicumin kirkossa.

Kaiken kokemamme ja näkemäm-
me jälkeen matkan kohokohtana voi-
daan pitää paavi Johannes Paavalin
vastaanottoa keskiviikkona. Monsignor
Bonny oli järjestänyt meille paikat ai-
van eturiveil1e Hänen Pyhyytensä vie-
reen. Kun tilaisuus alkoi, moni meistä
herkistyi kyyneliin.

Kaiken kaikkiaan matka oli todel1a
upea. Kiitos KP metropoliitta Ambro-
siuksen! Voi vain todeta, millaiset suh-
teet hänellä on, kun Roomankin portit
avautuivat meille arvokkaasti huippu-
paikkoihin!

Heli Witting

me kaupungin keskustassa sijaitsevas-
sa birgittalaisluostarissa.

Sunnuntaiaamu alkoi rooma-
laiskatolisel1a messulla St.Maria in Tras-
tevere -kirkossa. Palveluksen jälkeen
siirryimme Tiberin saarelle, jossa oli
Pyhän apostoli Bartolomeoksen kirkon
esittely. Kirkossa on 1900-luvun mart-
tyyrien muistokappelit. Saimme myös
nähdä marttyyreistä maalatun ikonin,

 Turku

Roomankävijät Suomen kulttuuri-instituutin Villa Lanten portailla.
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TURUN s  e  u  r  a  k  u  n  t  a

Yliopistonkatu 19 B 3
20100 TURKU

JUMALANPALVELUKSET
Toimitukset: lit  l iturgia,vig vigilia
Toimittajat: PR Petri Ratilainen, PT Pasi Torhamo, ID Ion Durac,  JM Jouni Mäkelä, DD Daniela Durac, AN  Antti Narmala, JK Jorma Kudjoi, ML Marianna Länne, VT Viktor Turhanen, TS Seppo Siili, JP Joonas Pöyli

PYHÄKÖT:
Turun kirkko, Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Leena Nordanberg, puh. 233 4023
Rauman rukoushuone, Pyhän Nikolaoksen muistolle, Länsikatu 10
Vahtimestari Christina Heino, puh. (02) 822 5007
Isännöitsijä Miila Liinanotko, puh. (02) 823 5124
Salon rukoushuone, Pyhän Ristin muistolle, Uskelankirkkotie 23, puh. (02) 731 2727
Isännöitsijä Arvo Happo, puh. (02) 731 1442

Turun kirkko
TOUKOKUU
su 23.5. klo 10 liturgia PR PT
ke 26.5. klo 18 iltarukous ID
la 29.5. klo 18 vigilia PR PT
su 30.5. klo 10 liturgia PR PT
ma 31.5. klo 10 liturgia PR PT, slaaviksi

klo 12 panihida hautausmaan
kappelissa, jonka jälkeen litanioita
haudoilla

KESÄKUU
la 5.6. klo 18 vigilia PR JM
su 6.6. klo 10 liturgia VT JM
la 12.6. klo 18 vigilia ID PT
su 13.6. klo 10 liturgia VT PT
la 19.6. klo 18 vigilia ID PT
su 20.6. klo 10 liturgia ID JM
to 24.6. klo 10 liturgia ID PT, slaaviksi,

Johannes Kastajan syntymä
su 27.6. klo 10 liturgia VT PT
ti 29.6. klo 10 liturgia ID PT,

Apostolit Pietari ja Paavali

HEINÄKUU
la 3.7. klo 18 vigilia PR PT
su 4.7. klo 10 liturgia PR PT, slaaviksi
la 10.7. klo 18 vigilia PR JM
su 11.7. klo 10 liturgia PR JM
la 17.7. klo 18 vigilia PR JM
su 18.7. klo 10 liturgia PR JM,

Kristinoppileirin päätös
la 24.7. klo 18 vigilia PR JM
su 25.7. klo 10 liturgia PR JM
la 31.7. klo 18 vigilia ID

ELOKUU
su 1.8. klo 10 liturgia !D JM
to 5.8. klo 18 vigilia PR
pe 6.8. klo 10 liturgia PR ,

Herran Kirkastuminen

Kirkkoherranvirasto puh. (02) 277 5440
avoinna ma, ti, to klo 10.00–13.00, ke klo 14.00–18.00, perjantaisin suljettu, fax (02) 277 5441, sähköposti: turku@ort.fi

Seurakuntasihteeri Nina Lasarov
Kirkkoherra Petri Ratilainen puh. (02) 277 5444, 041 430 1285, kotipuh. (02) 244 2105, sähköposti: petri.ratilainen@ort.fi

Kanttori Pasi Torhamo puh. 239 3848, 040 835 8360, sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Ratilainen kotipuh. (02) 234 5058, 050 596 0514

Matkapapisto: Pastori Ion Durac kotipuh. (02) 438 4939, 040 516 6741, sähköposti: idurac@surfeu.fi
Kanttori Jouni Mäkelä kotipuh. (02) 250 0137

la 7.8. klo 18 vigilia ID
su 8.8. klo 10 liturgia PR
la 14.8. klo 18 vigilia ID JM
su 15.8. klo 10 liturgia ID JM,

Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkuminen

to 19.8. klo 11 liturgia ID PT,
palvelus liittyy sotaveteraanien
tilaisuuteen Turussa
Huom! Palvelus alkaa klo 11

la 21.8. klo 18 vigilia VT PT
su 22.8. klo 10 liturgia VT PT
la 28.8. klo 16 rukoushetki PR PT,

äiti-lapsi -piirille
klo 18 vigilia PR PT

su 29.8. klo 10 liturgia PR PT

SYYSKUU
la 4.9. klo 18 vigilia ID
su 5.9. klo 10 liturgia PR
la 11.9. klo 18 vigilia VT
su 12.9. klo 10 liturgia VT
ma 13.9. klo 18 vigilia ID PT
ti 14.9. klo 10 liturgia PR PT,

Kunniallisen ja eläväksitekevän
Ristin ylentäminen

Rauman rukoushuone, Länsikatu 10

la 22.5. klo18 vigilia ID JM
su 23.5. klo 10 liturgia ID JM
ti 29.6. klo 10 liturgia PR JM,

Apostolit Pietari ja Paavali
la 24.7. klo 18 vigilia KS AN
su 25.7. klo 10 liturgia KS AN
ti 27.7. klo 16  PR AN,

Akatistos P. Nikolaokselle
to 29.7. klo 16 ehtoopalvelus PR AN
la 21.8. klo 18 vigilia ID
su 22.8. klo 10 liturgia ID

Salon rukoushuone, Uskelankirkkotie 23

ke 19.5. klo 18 vigilia ID PT
to 20.5. klo 10 liturgia ID PT,

Herran taivaaseen astuminen
su 6.6. klo 10 liturgia PR JP
su 4.7. klo 10 liturgia VT JM
la 31.7. klo 18 ehtoopalvelus PR JM
su 1.8. klo 10 liturgia PR
la 11.9. klo 18 vigilia PR PT
su 12.9. klo 10 liturgia PR PT,

Rukoushuoneen vuosijuhla

VUOSILOMAT:

Petri Ratilainen 10.-29.6., 11.-
25.8.2004, sijainen Ion Durac

Pasi Torhamo 10.7.-16.8.2004,
sijainen Jouni Mäkelä

Ion Durac 1.7.-19.7.2004
Jouni Mäkelä 28.5.-1.6., 17.8.-

15.9.2004

KP metropoliitta Ambrosius
vierailee Maarianhaminassa su 1.8.
ja on läsnä St. Göranin seurakunta-

salissa klo 10 toimitettavassa
liturgiassa.  Palveluksesta ilmoite-

taan Maarianhaminan ortodokseille
heinäkuussa erillisellä kirjeellä.
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Toimintaa, tapahtumia, uutisia

KASTETUT
Hakoila Lotta Linéa

Kalinainen Saara Veela Sunneva
Koskinen Julius Vilhelm

Koskinen Justus Johannes
Lepoaho Timi Kalevi

Löyttyniemi Katariina Aleksandra
Väyrynen Oona Elinda

3 poikaa, 4 tyttöä, yhteensä 7

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Ala-Kujala Merja Soile

Berg Carina Anita Maria
Hakkarainen Joni Petter

Heikkilä Anu Tuulia
Heino Kai Erik

Honkanen Marja-Helena
Ivaska Kaisa Karoliina

Karpin Mia
Kauppi Kaisa Emilia

TURUN SEURAKUNNALLISIA TIETOJA  31.3.–5.5.2004

KIRKKOMME ON AVOINNA  3.5.-31.8.2004 KELLO 10-15

Laaksonen Reeta Susanna
Larjama Aulikki Pauliina

Lindroos Jan Mikael
Maksimainen Inna Alekseevna

Mattsson Lioudmila
Namtvedt Aino Elgentytär
Neuvonen Hannu Mikael

Neuvonen Natalia
Papandreu Emmanuil Kalle

Reponen Ritva Liisa
Räsänen Pirjo Anneli
Savolainen Marianna

Savolainen Marko
Sinivuori Matti Juhani

Sulkakoski Annukka Anna Maija
Timofejeff Maaret Kristiina

Valavaara Juha Esko
Väntti Jarmo Juhani

9 miestä, 18 naista, yhteensä 27

IKUINEN MUISTO
Bemeleit Maria 89 v
Jaakkola Olga 78 v

Jakokorpi Seija Marjatta 61 v
Latva Julia 83 v

Puuronen Johannes 80 v
Rodionoff Anna 89 v

Rotman Paula Annikki 61 v
Rounamaa Aleksei 88 v

Roussinova Iria 65 v
Rytkönen Helmi 84 v
Schukov Vasilij 73 v

3 miestä, 8 naista, yhteensä 11

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
2 miestä, 3 naista, yhteensä 5

VÄKILUVUN MUUTOS + 18

Oili (Olga) Söderman 80 vuotta

Oili (Olga) Söderman täytti 80 vuotta. Kymmeniä vuosia Oili Söderman on
ollut yksi aktiivisimmista Turun seurakunnan jäsenistä. Hän on ollut läsnä
melkein jokaisessa kirkon jumalanpalveluksessa. Oili oli monia vuosia
seurakunnan kuoron jäsen. Vaikka hän luopui kuorosta, hän osallistuu
jumalanpalveluksiin ja tiistaiseuran kokouksiin. Hän oli monta vuotta
tiistaiseuran johtokunnan jäsen. Hänen erityisen aktiivisuutensa takia
tiistaiseurassa hänet valittiin viime vuonna johtokunnan kunniajäseneksi.

Helmikuun 29. päivänä seurakunnan kuoro, seurakuntalaiset ja
ystävät juhlivat häntä hänen kotonaan. Maaliskuun 2. päivänä tiistaiseura
piti seurakuntasalissa juhlakokouksen Oilin kunniaksi: isä Ion Durac
toimitti rukoushetken ja tiistaiseuralaiset antoivat Oilille lahjan ja kukkia ja
lauloivat Monia vuosia.

Kiitämme Oilia hänen aktiivisuudestaan tiistaiseuralaisena ja iloitsem-
me nytkin hänen läsnäolostaan ja neuvonnoistaan.

Toivotamme ahkeralle jäsenellemme monia armorikkaita vuosia!

Isä Ion Durac
Turun tiistaiseura, puheenjohtaja

TURUN TIISTAISEURA

Pj. Ion Durac
puh. (02) 438 4939

Vpj. Helvi Määttä
puh. (02) 238 1666

Siht. Birgitta Viinikka
puh. (02) 235 3267

Tiistaiseuraillat jatkuvat
taas syksyllä joka toinen tiistai.
Syyskauden alkamisajankohta

ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla.

Kesäkauden toimintaa voi
tiedustella puheenjohtajalta.

12.6. suunnitelmissa on
Pokrovan retki.

(www.pokrova.fi).
Tarkempia tietoja saa

puheenjohtajalta.

TERVETULOA !

 Turku

Kiitos
Lämmin kiitos

Turun tiistaiseuralle,
kuorolle, papistolle
ja kaikille ystäville,

kun muistitte
minua

80-vuotissyntymä-
päivänäni.

Oili Söderman
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Tervetuloa mukaan piirien toimintaan

Valamon kansanopiston ikoni-
maalausryhmät Turussa ja
Salossa.

Ohjaajat: Margit Vainio, puh. (02) 487
9426, 050 379 5295 ja Ulla Jaakolanvai-
nio, puh. (02) 231 2484, 040 769 4794.

Kerhot aloittavat toimintansa
syyskuun lopulla.

Turun ortodoksisen kirkon
kuoro

Johtaja kanttori Pasi Torhamo,
p. 040 835 8360.
Lisätietoja saa kanttorilta.

LOIMAAN SEUDUN
TIISTAISEURA

Sihteeri Liisa Nikula, puh. (02) 762 7704
ilmoittaa kokoontumisista

RAISION TIISTAISEURA

Pj. Anneli Haapaniemi, puh. 050 329
6618.

Kesäkuussa kesäretki Vehmaalle
yhdessä Turun tiistaiseuran kanssa Helge
ja Terttu Uusitorpan kesäasunnolle.
Tarkempi ajankohta selviää Tertulta,
puhelin (02) 438 2802.

Syyskauden aloitamme 7.9. Anneli ja
Yrjö Haapaniemellä, os Frälssintie 7 A 5.

Jatkamme keskustelua metropoliitta
Ambrosiuksen kirjan PYHYYDEN KAIPAUS
pohjalta. Samalla päätetään toiminnan
jatkamisesta myös opintopiirinä.

RAUMAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla Raula, puh. 044 364 817 tai
(02) 823 9735

sähköposti: ullaraula@suomi24.fi
Siht. Maija Nuto, puh.050 757 2528
Sähköposti: maija.nuto@luukku.com
Tied. Helena Virta,
puh.044 3681 207 tai (02) 868 1207
Sähköposti:

helena.virta@luukku.com
Retki Kuopioon ja Heinävedelle

luostareihin 11.-13.6.
Osallistuminen Rauman Pitsiviikon

tapahtumiin 24.7.-1.8.2004:

Pyhän Nikolaoksen rukoushuone,
Länsikatu 10, avoimet ovet:
- Antti Narmalan ikoninäyttely
- Pihakahvila

Avoinna arkisin klo 11-16, pe 30.7.
klo 11-18, su klo 12 - 15, la klo 11 – 14.

SALON TIISTAISEURA

Pj. Olli Forssen, Kärkänkatu 11, 24130
Salo, puh. (02) 733 2504,
vpj. Arvo Happo, Salaistentie 10, 24240
Salo, puh (02) 731 1442.

1.6.2004 Taina Kieman kesäasun-
nolla Mathildedahlissa. Mökille lähde-
tään Salon torilta klo 17.30.

VEHMAAN TIISTAISEURA
Tiistaiseura on vuosikokouksessa 18.3.
päätetty lopettaa toistaiseksi. Kokoon-
tumisia jatketaan kuitenkin edelleen…

Valamon Ystävät / Turun
paikallisosasto

Pj. kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. (02) 244 2105, 041 430 1285.
Vpj. rovasti Viktor Turhanen,
puh. (02) 432 9411.
Siht. Maritta Koskinen,
puh. 040 550 6348.
Valamon Ystävien yleisöillat järjeste-
tään joka kuukauden kolmas maanan-
tai. Kunkin illan ohjelma alkaa klo 17.30
seurakuntasalissa kahvi- ja teetarjoilul-
la, jonka jälkeen on esitelmä, joka

tarjoaa mahdollisuuden tutustua
ortodoksisen kirkon perinteeseen ja
hengelliseen elämään.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
Tervetuloa mukaan!
Maanantai 20.9.2004 klo 17.30 vierailu
birgittalaissisarten luostariin

Maanantai 18.10.2004 klo 17.30,
aihe avoin

Perjantai-sunnuntai 22.-24.10.2004
pyhiinvaellusmatka Uuden-Valamon
luostariin. Lähtö perjantaina klo 14.
Tiedustelut sihteeriltä.

Maanantai 15.11.2004 klo 17.30 KP
metropoliitta Johannes: Pyhä Synodi

Maanantai 13.12.2004 klo 17.30 isä
Markku Salminen: Ortodoksisuus
Ahvenanmaalla ja Ruotsissa

Pyhiinvaellusmatka Uuden-Valamon
luostariin 22.-24.10.2004

Ilmoittautumiset sihteerille, puh.
040 550 6348 tai sähköposti:
maritta@tkukoulu.fi (40-45 mahtuu
mukaan). Matkan hinta:

HOTELLISSA: aikuiset 2hh 135€,1hh
167€,  lapset 4–14 v. 2hh 90€, alle 4 v.
2hh 40€

VIERASMAJASSA: aikuiset  2hh
111€, 1hh 115€,  lapset 4–14v. 2hh
78€, alle 4v. 2hh 40€

Hinta sisältää matkan, majoituksen
kahdeksi yöksi, aamiaiset, aterian
noutopöydästä lauantaina ja sunnuntai-
na sekä valamolaisen teepöydän
lauantai-iltana. Lauantaina 23.10.
järjestetään ohjelmaa halukkaille. Lähtö
Turusta pyhän Aleksandran kirkolta
perjantaina 22.10. klo 14. Paluu samaan
paikkaan sunnuntaina noin klo 21.

Paluumatkalla käymme Lintulan
luostarissa.

Matkan järjestää Turun Valamon
Ystävät ry.

HUOMIO!
Jos olet yli 8-vuotias ja mietit,

mitä kivaa voisit tehdä
sunnuntaisin klo 14-15

välisenä aikana, niin tervetu-
loa kuoroon! Saat tutustua
klassiseen ja hengelliseen
musiikkiin ja koet ihania

yhteislaulun hetkiä!

Syksyllä aloitamme sunnun-
taina 29.8. kello 14-15.

Lisätietoa: Kristina, puhelin
044 550 9752.

 Turku
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Kiipeilypuussa ihmetellään, olisiko tämä se
Peter Panin kadonneiden lasten puu? Vasem-

malla Outi, Viltsu, Lenni, Onni ja maassa
istumassa Venla.

Onni ja Viltsu ovat mahduttaneet itsensä
onttoon runkoon!

Lennikin piilottelee!

TURUN ÄITI-LAPSI -KERHON
kuulumisia

Kevät on monella tapaa uudistumisen
aikaa. Oli hauskaa huomata, että
edellisessä Analogissa ollut juttu äiti-
lapsi -kerhosta oli herättänyt huomiota
sekä mielenkiintoa. Kevään aikana
olemmekin tavanneet uusia äitejä, isiä
ja lapsia.

Seurakunta postitti kaikille alle 6-
vuotiaille seurakunnan jäsenille
kutsukirjeen pääsiäispalvelukseen.
Samassa kirjeessä kerrottiin myös äiti-
lapsi -kerhon toiminnasta, ja varmasti
kirjeenkin kutsumana tapaamisiimme
tuli uusia kasvoja.

Maaliskuun kirkkohetkessä meitä
oli paikalla parikymmentä. Virpovitso-
jen teko olikin varsinainen yleisöme-
nestys, askartelijoita oli paikalla 43, ja
moni tuli askartelun päätteeksi
vitsoineen kirkkoon. Pääsiäispäivänä
lapsille suunnatussa palveluksessa oli
mukana ilahduttavan suuri joukko.
Ajattelimmekin, että Turun seurakun-
nassa voitaisiin aloittaa uusi perinne
niin vitsa-askartelusta kuin lasten
pääsiäisestäkin. Todella hauskaa, että
Turun seudulla on näinkin paljon
kiinnostusta lasten toimintaan,
ovathan nämä pienet ja vähän suu-
remmatkin lapset seurakuntamme
tärkeitä jäseniä tulevaisuutta ajatellen.

Huhtikuun lopussa tapasimme
Ruissalossa luontoretkellä. Ensin
tutustuimme opastuskeskus Tammen-
terhoon, katselimme diaesityksen,
joka kertoi Ruissalon luonnosta eri
vuodenaikoina, ja sitten lähdettiin
luontopolulle. Aurinkoisen päivän
houkuttelemina muurahaiset juoksen-
telivat pitkin polkuja, sitruunaperhoset
lentelivät niityn yllä, ja huomasimme
pienen puron pinnalla vesikirppuja
kiitämässä. Sinivuokot ja imikät
kukkivat ja valkovuokotkin kurkottivat
kohti valoa! Tietysti kiipeiltiin luon-
non omissa kiipeilytelineissä ja
piilouduttiin onttoihin puihin. Retken
kruunasi evästauko kalliolla, merinä-
köalaa ihaillen. Kevätkauden päättää
perheen yhteinen retki Zoolandian
eläinpuistoon. Yhteiskuljetuksella
mennään, ja tällä hetkellä retkelle
lähtijöitä on jo reilut kaksikymmentä.

Äiti-lapsi -kerhon toiminta
heräteltiin pitkän tauon jälkeen
henkiin viime syksynä. Toimimme siis
oma-aloitteisesti ilman ohjaajaa
periaatteella, että äidit ja isät lapsi-
neen puuhastelevat yhdessä. Kaikessa
uudessa toiminnassa on omat käynnis-
tymisvaikeutensa. Parantamisen varaa
toki aina on. Miettiessämme kulunutta
kevättä olemme ottaneet oppia
monesta asiasta, sillä todella hyvin

suunniteltu on lähes kokonaan tehty!
Ensi syksynä toiminta taas jatkuu.

Tämän jutun yhteyteen on liitetty
suunnitellut tapaamispäivät varustettu-
na tarkemmilla ohjeilla kuin viimeksi!

Kaikki innostuneet lapset ja
vanhemmat ovat lämpimästi tervetul-
leita kerhoomme! Yhdessä tekeminen,
uusiin ihmisiin tutustuminen on
rikkaus. Koska kokoonnumme ilman
erillistä ohjausta, kerhokertojen
onnistuminen vaatii kaikilta aktiivi-
suutta ja osallistumista!

Syksyyn on vielä pitkä aika,
välissä on ihana kesä suurine seikkai-
luineen. Säilytäthän siis tämän
Analogin, tai kysele vaikkapa kirkko-
herran virastosta tapaamispäiviämme,
jos ne pääsevät unohtumaan!

Isä Petrin kanssa ollaan myös
juteltu perheleiristä. Sen suunnittelu ja
toteuttaminen on useamman kuukau-
den projekti, joten leiri siirtyy kesälle
2005. Leirillä tarvitaan useampia
ohjaajia ja apulaisia sekä ruokahuol-
losta ja ohjelmasta vastaavia. Jos siis
jo nyt innostuit ja olisit halukas
tulemaan vapaaehtoistyöhön perhetoi-
minnan pariin leirin onnistumiseksi,
niin ilmoitathan siitä kirkkoherranvi-
rastoon.

Miltäs kuulostaisi seurakunnan

yhteinen talviriehapäivä? Mummut,
vaarit, äidit, isät, lapset, tiistaiseuralai-
set, valamonystävät, kuorolaiset, äiti-
lapsi-kerholaiset… Mahdollisuuksia
uudistua ja tehdä uutta on vaikka
kuinka paljon, kunhan vain lähdemme
mukaan…Kevät on luonnossa uudistu-
misen ja uudelleen puhkeamisen
aikaa, miksemme siis mekin?

Äiti-lapsi -kerhon kokoontu-
misia syksyllä 2004

28.8. klo 16 Syksyn avausrukous
kirkossa

18.9. klo 10 Muumit nukkuvat jo
talviuntaan, kerholaiset eivät! Lähde-
tään viettämään syksyistä päivää
Naantaliin Kailon saareen. Omilla
kyydeillä tai bussilla mennään.
Otathan säänmukaisen varustuksen ja
omat eväät! Hiekkaleluillakin on
käyttöä. Otathan huomioon myös,
ettei saarella ole syksyllä enää kioskia
tai ravintolapalveluja eikä wc-tiloja.

9.10. klo 16 Kokoonnutaan seurakun-
tatalolla, toivottavasti saadaan nauttia
nukketeatterista, mikä varmistuu
lähiviikkoina!
30.10. klo 16 Lastennaamiaiset
seurakuntatalolla! Hipat ovat nyytti-
kestit!
20.11. klo 17 Lastenoikeuksienpäivän
kunniaksi harjoitellaan pientä esitystä
seurakunnan joulujuhlaan ja osallistu-
taan vigiliaan.
11.12. klo 16 Leivotaan pipareita
seurakuntatalolla. Otathan mukaasi
oman taikinan, piparimuotteja,
kaulimen ja esiliinan sekä tonttulakin.
xx.12. klo xx, Osallistutaan seurakun-
nan joulujuhlaan (joulujuhlan päivä-
määrä on vielä avoin, seuraathan
ilmoittelua seuraavassa Analogissa).

Ilmoitathan osallistumisestasi
etukäteen n. viikkoa ennen kerhoker-
taa, jotta osaamme varata tarvittavan
määrän askartelutarvikkeita ja naami-
aisia ajatellen voimme sopia nyyttäri-
tuomisista. Päivämäärät ja kellonajat-
kin saattavat vielä muuttua, varmistat-
han kerhokerran ilmoittautumalla!
Syksyn ensimmäiseen tapaamiseen,
hartaushetkeen kirkossa, ei tarvitse
ilmoittautua.

Lisätietoja sekä ilmoittautumiset:
Hannele Kontsas-Vähäsilta, puh. 040
570 1326 tai Outi Sigfridsson, puh.
040 579 3564.

Kiitokset kaikille tämän kevään
äiti-lapsi -kerhon toimintaan osallistu-
neille. Toivotamme teille oikein
aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

              Syksyllä taas tavataan!
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Kirkkoherra Markus Aroma                                                                                         Hämeenlinna

anhassa itämaisessa tarinas-
sa kerrotaan isästä, jolla oli
kymmenvuotias poika ja joka

Avoimuu-
teen ja
luotta-
mukseen

oista. Hän oli täysin varma siitä, että
se oli hänen poikansa ruumis, ja niin
hän sitten rakkaudella ja kunnioituk-
sella hautasi sen. Parin viikon ku-
luttua hän yöllä heräsi siihen, että
joku koputti hänen uuden majansa
ovelle. Isä kysyi: “Kuka siellä?” Ääni
vastasi: “Minä olen sinun poikasi.”
Isä vastasi: “Älä pilaile minun kans-
sani. Minun poikani on kuollut.”  Ja
niin poika surullisena lähti pois.

Useimmat meistä käyttäytyvät
täsmälleen tarinan isän tavoin: vaik-
ka itse totuus kolkuttaisi ovellamme,
me emme avaa, sillä meillä on jo
“oma totuutemme”, josta emme ole
valmiit luopumaan ja jota me emme
ole valmiit tarkistaman. Tällöin to-
tuudesta on tullut “Lootin vaimon
kaltainen suolapatsas” ja “kivetty-
mä”, jolla me lyömme toisiamme,
mutta joka ei tuo elämäämme mi-
tään todellista syvyyttä ja intensii-
visyyttä. Totuuteen - Rakkauteen -
kuuluu olennaisena osana avoi-
muus. Siksi kristillisessä perintees-
sä totuutta ei samaisteta johonkin
oppirakennelmaan tai filosofiaan,
vaan persoonaan - Kristukseen, joka
on itse totuus, rakkaus, hyvyys ja

kauneus ja jonka kanssa me voim-
me kommunikoida persoonallisella
tavalla. Me hyvin mielellämme mää-
rittelemme mahdollisimman tarkas-
ti niin Jumalan kuin myös toisen
ihmisen - lähimmäisemme - ja sit-
ten uskomme, että he ovat meidän
määritelmiemme “vankeja”. Ja kui-
tenkin todellisuus voi olla jotakin
aivan muuta.

Ihmisinä - kristittyinä (kukaan ei
voi olla kristitty ennen kuin hän on
ensin ihminen) meidän ei pitäisi
niinkään pyrkiä määrittelemään elä-
mää ja asioita, vaan ennen kaikkea
avautumaan itse Elämän, Totuuden
ja Rakkauden mysteerille - Jumalal-
le. Idän kirkon vanhan liturgiapal-
veluksen alussa lausuttava huudah-
dus kiteyttää tämän ajatuksen muo-
toon: “On aika antaa Herran toi-
mia!”

Ainoa asia, jota meiltä pyyde-
tään, on avautuminen Totuudelle, ja
tämä avautuminen johtaa meidät
avoimuuteen, suvaitsevaisuuteen ja
luottamukseen niin Jumalaa, toista
ihmistä kuin itse elämää kohtaan.

                            isä Markus

VAPUNPÄIVÄNA 1.5. LÄHTI seitsemän
hengen ryhmä Karjalaan kohti Kyyrölää.
Kevään koittaessa monen edellisvuoden
tapaan kyyröläläisten kerho käy
tekemässä kevätsiivouksen Kangaspel-

alueelta tullut näkyviin monien hauto-
jen reunakiviä, samoin kuin hautakum-
purivistöjä.

Kyyrölässä miesten urakkana oli
haravoinnin lisäksi kuivuneen puunrun-
gon sahaus moottorisahalla. Sankari-
vainajille pystytetty muistopatsas
ympäristöineen puhdistettiin.

Muolaan kirkon ympäristössä
tehtiin samanlaiset työt muolaalais-
miesten talkooporukalla, jota oli 13
henkeä. Kaikki on valmiina 4.7. pidettä-
viä muistojuhlia varten.

Töiden päätteeksi oli sauna
lämmitettynä Sabulinien kodissa, jossa
myös nautimme runsaan illallisen
venäläiseen tapaan.

Kaikki työt, mitä suoritamme
hautausmailla, sovitaan ja suunnitellaan
yhdessä paikallisen nykyisen kylän
johtajan Nikolai Ljuhovin  kanssa.
Yhteistyöllä on suuri merkitys niin
juhlien kuin muidenkin yhteisten
tapahtumien onnistumiseksi.

     Teksti ja kuva: Antonina Sosunov-Perälä

Talkoomatka Kyyrölään ja Kangaspellolle

lon ja Kyyrölän entisillä hautausmailla.
Kangaspellolla haravoidaan

tuhoutuneen kirkon ympäristö ja
karsitaan vesakkoa. Useamman vuoden
siivouksen jälkeen on hautausmaa-

V
joutui matkan vuoksi jättämään po-
jan yksin kotiin. Matkalta palattuaan
isä löysi kotinsa poltettuna ja hiilty-
neen lapsen ruumiin talonsa rauni-
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HÄMEENLINNAN s  e  u  r  a  k  u  n  t  a

Matti Alangon katu 11
13130 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna@ort.fi

JUMALANPALVELUKSET
Toimittajia: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist      Kanttorit: Leena Honkamäki, Jenni Sundkvist ja Jaakko Olkinuora

PYHÄKÖT:
Hämeenlinnan kirkko
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja  Pyhän Johannes Krysostomoksen muistolle
Erottajakatu 2
Ahveniston kirkko
vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa vastapäätä) Pyhän Johannes Kastajan
mestauksen muistolle
Isännöitsijä: Yrjö Usvasalo Puh. (03) 671 6240

Kesäkauden palvelukset pidetään Ahveniston
kirkossa keskussairaalaa vastapäätä alkaen
23.6. ja päättyen 29.8. Poikkeuksena ovat
Tihvinskaja-juhlan vigilia ja liturgia 8.-9.7. ja
kristinoppikoululeirin päätösliturgia 18.7.

KESÄKUU
la 5.6. klo 17 vigilia
su 6.6. klo 10 liturgia, kaikkien pyhien

sunnuntai
la 12.6. klo 17 vigilia
su 13.6. klo 10 liturgia
la 19.6. klo 17 vigilia
su 20.6. klo 10 liturgia
ke 23.6. klo 18 juhlavigilia, kesäkirkon

avajaiset
to 24.6. klo 10 juhlaliturgia

Johannes Kastajan syntymä
26.-27.6. ei palveluksia
ti 29.6. klo 10 Pietarin ja Paavalin juhlan

liturgia

HEINÄKUU
la 3.7. klo 17 ehtoopalvelus
su 4.7. klo 10 liturgia
to 8.7. klo 18 Tihvinskaja-juhlan vigilia,

slaaviksi, pääkirkko
pe 9.7. klo 10 Tihvinskaja-juhlan liturgia,

Kirkkoherranvirasto avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12,  puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248
Kirkkoherra: Markku Aroma puh. (03) 616 5229 (virkahuone),  (03) 612 7166 (koti) Sähköposti: maukku@hotmail.com

Kanttori: Leena Honkamäki puh. (03) 618 4254,  040 707 6715,  Sähköposti: leena.honkamaki@ort.fi
Muu papisto: pastori Kai Sahlberg puh. (019) 733 911, 0400 107 232

pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, Sähköposti: mikael.sundkvist@virpi.net
Kanslisti: Hellevi von Essen

slaaviksi, pääkirkko
la 10.7. klo 17  ehtoopalvelus
su 11.7. klo 10 liturgia
la 17.7. klo 17  ehtoopalvelus
su 18.7. klo 10 kristinoppikoulun

päätösliturgia, pääkirkko
ti 20.7. klo 10 Profeetta Elian juhlan liturgia
la 24.7. klo 17 ehtoopalvelus
la 31.7. klo 17 ehtoopalvelus

ELOKUU
su 1.8. klo 10 liturgia, slaavinkielinen

liturgia
to 5.8. klo 18  juhlavigilia
pe 6.8. klo 10  liturgia ja hedelmien siunaus,

Kristuksen kirkastuminen
la 7.8. klo 17 ehtoopalvelus
su 8.8. klo 10 liturgia
la 14.8. klo 17 juhlavigilia
su 15.8. klo 10 liturgia, Jumalan Äidin

kuolonuneen nukkuminen
la 21.8. klo 17 ehtoopalvelus
su 22.8. klo 10 liturgia
la 28.8. klo 17 juhlavigilia
su 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,

Johannes Kastajan mestaus,
Ahveniston kirkon praasniekka ja
kesäkauden päätösjuhla

SYYSKUU
Tästä alkaen palvelukset pääkirkossa

la 4.9. klo 17  vigilia
su 5.9. klo 10  liturgia
ti 7.9. k lo 18  juhlavigilia
ke 8.9. klo 10 liturgia, Jumalan Äidin

syntymä
la 11.9. klo 17 vigilia
su 12.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,

pääkirkon praasniekka
ma 13.9. klo 18 juhlavigilia
ti 14.9. klo 10  liturgia, Ristin ylentäminen
la 18.9. klo 17 vigilia
su 19.9. klo 10 liturgia

PALVELUKSET MUUALLA

FORSSA
ev.lut. seurakuntatalo, Kartanonkatu 16

su 13.6. klo 10 liturgia
su 25.7. klo 10 liturgia

PYHÄKÖT
HÄMEENLINNAN KIRKKO
Pyhän Aleksanteri Nevskin ja Pyhän Johan-
nes Krysostomoksen muistolle.
Erottajakatu 2.

Kirkon on suunnitellut arkkitehti Mika
Erno. Helsingin hiippakunnan piispa Alek-
santeri vihki kirkon käyttöön 16.9.1962.
Kirkonkellojen soittojärjestelmä sähköistet-
tiin 1980-luvun lopulla. Kirkko pyhitettiin
myös Pyhän Johannes Krysostomoksen
muistolle 1990-luvulla.

AHVENISTON KIRKKO
vanhalla hautausmaalla (Keskussairaalaa
vastapäätä) Pyhän Johannes Kastajan mes-
tauksen muistolle.

Arkkipiispa Antoni vihki pienen puu-
kirkon 2.6.1894. Kirkon ikonostaasi on pe-
räisin venäläisestä sotalaivasta 1840-luvul-
ta. Kesäkirkon toimintakausi alkaa Johan-
nes kastajan juhlasta 24.6. ja päättyy kir-
kon praasniekkaan 29.8. Kirkossa ei ole säh-
köä, joten jumalanpalvelukset toimitetaan
tuohusten valossa.

Taidelahjoitus
seurakuntaan
Hämeenlinnalainen

taiteilija Kyllikki Susi lahjoitti
seurakuntaan Jeesuksen

syntymäaiheisen
lasimosaiikki-ikonin.

Työ on kooltaan
50 x 63 cm.
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Toimintaa , tapahtumia, uutisia
 Hämeenlinna

Kesäkaudella 2004 piirien toiminta
on ”lomalla”, joten Hämeenlinnan
yleinen toiminta on ilmoitettu
kuukausittain tapahtumakalenterin
tapaan.

KESÄKUU
31.5.-3.6. lastenleiri Hervan-
nassa (ma-to)
Hämeenlinnan ja Tampereen seura-
kuntien yhteinen lastenleiri alle 12-
vuotiaille. Lastenleiri on pidetty jo
melkein perinteisesti kesäkuun alussa,
ja se on ollut aina suosittu ja hyvä.
Leiripaikka on aika pieni, joten
paikkoja on rajoitetusti. Edellisen
lehtemme ilmoituksen perusteella
ilmoittautumisia on tullut jo paljon.
Mikäli lapsesi on kiinnostunut, ota
yhteyttä välittömästi seurakuntasi
kansliaan, vielä voi olla joku ”peti”
vapaana tai tulla peruutuksia.

4.-6.6. Pyhiinvaellus Uuteen-
Valamoon (pe-su)
Matkanjohtajana toimii isä Gaius, jolta
voi tiedustella tarkempia yksityiskoh-
tia.

23.-24.6. 110-vuotisjuhlavuot-
ta viettävän Ahveniston kesä-
kirkon avaus
Vigilia klo 18 ja liturgia klo 10 -
Johannes Kastajan syntymä – kirkko-
kahvit liturgian jälkeen (ke-to).

Kesäkaudella toimitetaan jumalan-
palvelukset Ahvenistolla. Poikkeukse-
na Tihvinskaja-juhlan vigilia (8.7.) ja
liturgia (9.7.) sekä kristinoppikoululei-
rin päätösliturgia (18.7.).

HEINÄKUU
3.-4.7. Kotiseutumatka Kyyrö-
lään, Kangaspellolle ja Muolaa-
seen (la-su)
Lähdöt Hämeenlinnasta, Helsingistä ja
Turusta. Viipurissa yövytään hotelli
Druzhbassa. Kangaspellolla ja Kyyrö-
lässä toimitetaan muistolitaniat rovasti
Aleksander Korelinin ja kanttori
Leena Honkamäen johdolla. Muolaas-
sa pidetään kaatuneitten muistojuhla.
Tiedustelut ja ennakkovaraukset 10.6.

mennessä: Antonina Sosunov-Perälä,
puh. (03) 612 5850 tai 040 721 8436.

8.-9.7. Tihvinskaja-juhlat
(to-pe)
Juhlanpalvelukset toimitaan kirk-
koslaaviksi isä Heikki Huttusen ja isä
Heikki Honkamäen johdolla. Päivä-
juhla liturgian jälkeen pidetään klo 12
Palokunnantalolla (Palokunnank. 18).
Pääsylippu 4 +. Perinteistä kyläjuhlaa
vietetään niinikään Palokunnantalolla
klo 17 alkaen. Vapaa pääsy. Tervetu-
loa!

19.-23.7. Ikonimaalauksen
kesäkurssi (ma-pe)
Kesäkurssi kokoontuu maalaamaan
seurakuntasalissa 19.-23.7. klo 10-18.
Opettaja: Pasi-Mikael Huovinen.
Kurssimaksu 60 +. Sitovat ilmoittau-
tumiset 15.6. mennessä opettajalle,
puh. 041 5766 1430.

24.-25.7. Muolaan pitäjäjuhlat
Forssassa (la-su)
25.7. klo 10 ortodoksinen liturgia
ev.lut. seurakuntatalossa. Pääjuhla
Urheilutalolla. Kyyrölän kyläpäällikkö
Nikolai Ljuhov vierailee juhlissa.

25.7. Hämeenlinnassa
ei ole liturgiaa

ELOKUU
1.8. Ahveniston kirkossa slaa-
vinkielinen liturgia.
Kyyröläläisten kerho tarjoaa kirkko-
kahvit (su).

1.-15.8. Ikoninäyttely seura-
kuntasalissa (kaksi
viikkoa su-su)
Näyttelyn avajaiset klo 13-17 seura-
kuntasalissa. Pientä suolapalaa tarjolla
ja arpajaiset. Näyttely on avoinna
sunnuntaisin klo 13-16, tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin kanslian
aukioloaikoina klo 9.30-12 ja torstaisin
klo 16-19. Tervetuloa!

8.8. Diakoniaseuran kesäretki
Jyväskylään (su)
Matkan aikana käydään Jyväskylän
kirkossa liturgiassa, jonka jälkeen
aterioidaan. Tutustutaan myös Petäjä-
veden kirkkoon ja Mänttä-Serlachiuk-
sen taidemuseoon. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset heinäkuun loppuun
mennessä matkanjohtajalle isä
Gaiukselle, puh. (019) 733 911, 0400
107232.

14.8. Salainen luontoretki
lapsille (la)
Klo 9 lähtö kirkon edestä henkilöau-
toilla. Tarkoitettu 4-12 -vuotiaille
lapsille (alle kouluikäisten vanhempi-
en läsnäolo sallittu). Omat korit ja
eväsreput mukaan. Ilmoittautumiset
Antonina Sosunov-Perälälle, puh. 040
721 8436 / Leena Honkamäelle, puh.
040 707 6715.

17.8. klo 18 Ahveniston kirkon
esittely ja ehtoopalvelus (ti).

28.-29.8. Ahveniston kirkon
praasniekkajuhlat - Johannes
Kastajan mestaus (ke-to) -
kirkkokahvit
Liturgian yhteydessä toimitetaan
vedenpyhitys, ja palveluksen päätteek-
si kierretään kirkko ristisaatossa.
Kirkkokahvit nautitaan kirkon ulko-
puolella. Praasniekkajuhlat päättävät
Ahveniston kirkon käytön tältä
kesältä, ja tästä eteenpäin kaikki
palvelukset toimitetaan pääkirkossa.

SYYSKUU
15.-21.9. Matka Moskovaan
(ke-ti)
Alustavasti suunniteltu matka.
Matkasta kiinnostuneet ottakaa
yhteyttä Antonina Sosunov-Perälään,
puh. (03) 612 5850.

Vuosilomat

Kanttori Leena Honkamäki
6.6.-2.7.2004.
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LEIRI PIDETTIIN 31.1.-1.2.2004 jo
toisen kerran Hämeenlinnan ev.lut.
seurakunnan leirikeskuksessa Loi-
malahdessa. Leiriläisiä oli kaikkiaan

LASTEN TALVILEIRI
Loimalahdessa

20: Hämeenlinnan seurakunnasta 13
ja Tampereen seurakunnasta 7. Lei-
ripappina toimi isä Heikki Honka-
mäki, leirin johtajana Leena Hon-

kamäki ja ohjaajina olivat Anna
Shepherd, Elias Puustinen ja Kar-
men Hellenurm.

Leirin teemana oli ”turvalli-
suus”, ja sen tiimoilta oli paljon eri-
laista ohjelmaa. Ulkoilun yhteydes-
sä leiriläiset yllätettiin poliisiauton
saapuessa pihaan pillit soiden. Lap-
siystävälliset poliisisedät esittelivät
perusteellisesti toimintaansa koulu-
tusta myöten, ja jokainen sai käydä
tutustumassa autoonkin. Poliisit an-
toivat lapsille heijastimet ja pinssit.

Lapsille pidettiin myös levyraa-
ti, jossa jokainen sai arvostella viisi
laulua arvoasteikolla 1-10. Ehdoton
suosikki ja voittaja oli Kirkan esit-
tämä Lasten liikennelaulu. Illalla
pimeän tultua leiriläisille oli ulkona
piilotettu leikkikentälle jokaisen ni-
mellä varustettu heijastin, jotka et-
sittiin taskulamppujen avulla.

Illalla saunottiin ja uitiin lumi-
hangessa. Saunomisen jälkeen rau-
hoituttiin katsomalla video Abib-ni-
misestä aasista, joka sai suuren teh-
tävän huolehtia Mariasta, Joosefis-
ta ja pienestä Jeesus-lapsesta.

Sunnuntaina käytiin Hämeenlin-
nan kirkossa liturgiassa. Leiri oli mu-
kava ja hyvähenkinen. Kiitos kaikil-
le osanottajille.

Teksti ja kuvat: Leena Honkamäki

Poliisit kertoivat työstään leiriläisille ja jakoivat heijastimia ja pinssejä.

 Hämeenlinna

Lastenpääsiäisen pikku juhlijoita Hämeenlinnassa.
Huomaa hienot kasvomaalaukset!

PERHEUUTISET

KASTETUT
Saarinen Jonne Aaron
Vartiainen Sulo Johannes

KUOLLEET
Murto Klaudia
Vartiainen Sulo Johannes
Uschanov Anna
Lukijanov Aleksander
Jyrkilä Anna (haudattu
Viinijärvellä)

VIHITYT
Jeskanen Kari Pekka ja
Ovaskainen Minna Elisabeth

Tervetuloa seurakuntaan
Häyrinen Mika Petri Ens
Ratinen Kimmo Tapani
Hurtta Matias Aleksande
Hurtta Natalia Filippa
Karjalainen Anu Tuulia
Sipola Maarit Anneli
Martinsson Johanna Chris
Tuominen Anu
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 Hämeenlinna

un kesällä 2002 perheessäni val-
mistauduttiin muuttoon Tukhol-
masta Hämeenlinnaan, seurakun-

Tukholman Jumalanäiti

joka oli pieni, kämmenenkokoinen jäl-
jennös Tihvinän kuuluisasta ikonista.
Ruotsalaisen kauppiaan käsiin ikoni oli
joutunut mitä ilmeisimmin sotasaalina,
sillä ruotsalainen armeija ehti 1600-lu-
vun alussa käytyjen sotien aikana pii-
rittää myös Tihvinän kaupunkia.

Venäläiset kauppiaat ostivat ikonin
aikomuksenaan palauttaa sen Tihvinän
kirkkoon. Matkalla kohti päämäärään-

sä ikoniseurueen laiva joutui hirmuisen
myrskysään kouriin. Laiva selvisi myrs-
kystä, minkä ikonia saattamassa olevat
miehet näkivät Jumalan pelastuksena.
Kunnioitus matkalla mukana olevaa iko-
nia kohtaan sai viimeistään tästä syn-
tynsä. Kun ”Tukholman Jumalanäiti”
vielä saapui täsmälleen samoja vesitei-
tä pitkin kuin alkuperäinen Tihvinän
ikoni oli perimätiedon mukaan ihmeel-
lisellä tavalla saapunut vuonna 1383,
ikoni otettiin vastaan Tihvinissä ihmei-
tätekevänä ikonina. Tihvinän Kristuksen
kirkastumisen luostarin väki lähti saa-
tossa ikonia vastaan, kun tämä saapui
kaupunkiin. Tämän jälkeen ikoni ase-
tettiin kirkkoon. Päivä oli marraskuun
13. vuonna 1670. Päätettiin, että kysei-
senä päivänä ikonia aletaan juhlia ni-
mellä Tukholman Jumalanäiti, jona se
alkoi esiintyä Venäjän kirkon kalenteris-
sa 1800-luvun puolivälin jälkeen.

Ikoni on sittemmin hävinnyt tunte-
mattomiin. Tihvinän kaupunginmuseon
arkistomainintojen mukaan ikoni oli
nähtävänä Tihvinän kirkossa vielä vuon-
na 1916. Vuodelta 1925 löytyy mainin-
ta, että ikoni on takavarikoitu. Viimei-
nen maininta on sitten vuodelta 1928,
jonka mukaan ikoni on siirretty Venä-
läiseen museoon Leningradiin.

Tämän jälkeen ikonista ei ole löy-
tynyt mitään havaintoja. Tukholman ve-
näläisessä Kristuksen kirkastumisen kir-
kossa ikoni on kuitenkin otettu erityi-
sellä tavalla omaksi. Kirkko on maala-
uttanut kopion Tihvinäläisestä Jumalan-
äidin ikonista ja liittänyt siihen sen vi-
rallisen tittelin ”Bogomater Stokgolms-
kaja” (Tukholmalainen Jumalanäiti).
Kirkko yrittää myös selvittää ikonin
myöhempiä vaiheita.

Yllä olevat tiedot ikonista pohjau-
tuvat Tihvinässä vuonna 1888 tutkimuk-
sia suorittaneen historioitsijan I. P.

TIHVINÄN JUMALANÄIDIN PALUU
Tihvinän Jumalanäidin ikoni oli nähtävillä New Yorkissa
USA:ssa tämän vuoden maaliskuun alkupuolella. Moskovan
patriarkaatin alaisen Amerikan ortodoksisen kirkon (OCA)
papistolla oli silloin mahdollisuus ikonin näkemiseen ja
rukoukseen Pyhän Nikolaoksen katedraalissa Manhattanilla.
Ikoni palautetaan ensi heinäkuussa juhlallisesti Tihvinän
luostariin Venäjälle.

Toisen maailmansodan saksalaismiehityksen aikana
natsit siirsivät ikonin Tihvinän luostarista, josta se vietiin
lopulta Riikaan. Kun Riika evakuoitiin, ikonista vastuussa ollut
Rii’an piispa Johannes (Garklavs) vei sen Saksaan Baijeriin.
Koska neuvostoagentit olivat siellä sylkeneet ikonia, piispa
Johanneksen sallittiin kuljettaa ikoni vuonna 1949 Yhdysval-
toihin, jossa ikonia kunnioitettiin OCA:n Pyhän Kolminaisuu-
den katedraalissa Chicagossa.

K
talaiset antoivat jäähyväislahjana perhe-
ellemme vastamaalatun Jumalanäidin
ikonin nimeltä ”Tukholman Jumalanäi-
ti”. Ilahduimme lahjasta aivan erityises-
ti, sillä muuttaessamme Hämeenlin-
naan, jossa vuosittain vietetään Tihvi-
nän Jumalanäidin juhlaa, Tukholman
Jumalanäidin ikoni oli varsin sopiva läh-
tölahja. Tämä ikoni on nimittäin eräs al-
kuperäisen Tihvinän ikonin jäljennök-
sistä.

Tukholman Jumalanäidin ikonin ta-
rina juontaa juurensa 1600-luvulle, jol-
loin Tihvinä oli yksi niistä Venäjän kau-
pungeista, joka kävi kauppaa Tukhol-
man kanssa. Tuolloin, Stolbovan rauhan
(1617) jälkeisenä aikana, myös venäläi-
nen ortodoksinen kirkollinen elämä sai
alkunsa Tukholmassa. Rauhansopimuk-
sen yhtenä seurauksena nimittäin sal-
littiin, että venäläinen kauppaväki sai
järjestää oman perinteensä mukaista ju-
malanpalveluselämää. Pappeja uuteen
paikkaan saatiin jatkossa mm. Tihvinäs-
tä.

Vuonna 1670 muutamat venäläiset
kauppiaat löysivät erään ruotsalaisen
kauppiaan luota Jumalanäidin ikonin,

Nyt ikonin palautuessa takaisin Venäjälle sen vuodesta 1949 alkanut diaspora loppuu ja
55 vuotta kestänyt aika USA:ssa saa päätöksensä. (Analogi)

Jatkuu sivulla 24

Ku
va

: K
ar

i M
. R

än
til

ä



24 Analogi 2/2004

Tukholman... Rakkauden ongelmallisuus
Aikamme suurin ongelma on rakkauden ongel-
ma - kuinka pystymme jälleen löytämään kyvyn
rakastaa oikealla tavalla itseämme ja toinen tois-
tamme? Se, että me vihaamme ja pelkäämme
toisiamme, johtuu siitä, että me joko tietoisesti
ta i  t ietämättämme vihaamme ja  pelkäämme
omaa itseämme.
Me vihaamme omaa itseämme sen vuoksi, että
syvimmällä sisimmässämme vallitsee turhautu-
neisuuden ja hengellisyyden näivettyneisyyden
aiheuttama kaaos. Yksinäisinä ja avuttomina me
emme kykene olemaan rauhassa ja sopusoinnus-
sa oman itsemme kanssa. Me emme kykene ole-
maan rauhassa oman itsemme kanssa, koska me
emme elä rauhassa ja sopusoinnussa Jumalan
kanssa.
Itsekeskeinen elämä
Ihmistä ei ole luotu sillä tavoin, että hän voisi
elää onnellista elämää ilman rakkautta. Jos hä-

Mordvinovin muistiinpanoihin, jotka
ovat löytyneet 1990-luvun alussa pieta-
rilaisesta arkistosta. Tukholman venäläi-
nen seurakunta on myös, kuten yllä kävi
ilmi, saanut arkistotietoja Tihvinän kau-
punginmuseosta. Tällä hetkellä seura-
kunnan väki odottaa jännittyneenä uu-
sia asiaan liittyviä kopioita eräästä mos-
kovalaisesta arkistosta. Toivona on, että
alkuperäinen Tukholman Jumalanäidin
ikoni vielä löydetään.

             Isä Mikael Sundkvist
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Sakramenttien kaksi ryhmää
Tarkastellessamme pyhiä sakrament-
teja voimme jakaa ne kahteen ryh-
mään. Näin voisimme sanoa, että on
neljä erityisen tarpeellista sakra-
menttia pelastusta varten: kaste,
mirhavoitelu, katumus ja ehtoolli-
nen, ja näiden lisäksi kolme pyhää
sakramenttia, jotka ovat vapaaehtoi-
sia: avioliittoon vihkiminen, pappe-
us ja sairaanvoitelu. Näillä riveillä
haluaisin kertoa neljästä erityisen
tärkeästä sakramentista ja erityises-
ti katumuksen ja ehtoollisen keski-
näisestä yhteydestä.

Kaste
Jeesus Kristus asetti kasteen pyhän
sakramentin: ”Menkää siis ja tehkää
kaikki kansat minun opetuslapsik-

PYHIEN  SAKRAMENTTIEN  YHTEYS
Kirkko on Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toiminnan
jatkaja maan päällä. Kirkko on myös Jumalan Pojan opetusten
säilyttäjä, niiden opetusten jotka Herra antoi pyhille aposto-
leille. Näiden opetusten ohessa Vapahtaja jätti meille seitse-
män pyhää sakramenttia. Pyhät sakramentit ovat toimituksia,
jotka Vapahtaja asetti ja jotka kirkko toimittaa. Voimme sanoa,
että Jeesus Kristus on pyhien sakramenttien asettaja mutta
hän on myös niiden toimittaja piispojen ja pappien kautta.
Vaikka Vapahtaja toimi maan päällä noin kaksi tuhatta vuotta
sitten, Hänen jumalallinen opetuksena on edelleenkin yhtä
ajankohtainen, ja näin on aina maailman loppuun asti.

nen elämänsä keskittyy vain hänen oman itsensä
ympärille, hän pystyy kyllä toimimaan, mutta sitä
varten hän tarvitsee välttämättä varsin monimut-
kaisen koneiston, jonka avulla hän voi pakottaa toi-
set noudattamaan hänen tahtoaan. Kukaan ei pys-
ty elämään itsekeskeistä elämää yksinker taisella
tavalla, vaan siihen liittyy aina liian paljon valhet-
ta ja petosta - siinäkin tapauksessa, että minä pe-
tän vain itseäni.
Rakkauden tärkeys
Rakkaus merkitsee itse asiassa samaa kuin hengel-
linen elämä. Ilman rakkautta kaikki muut hengel-
liset harjoitukset, olivatpa ne kuinka yleviä tahan-
sa, ovat turhanpäiväisiä ja jäävät pelkiksi illuusi-
oiksi eli kuvitelmiksi.
Itsensä löytäminen
Me tulemme todella omaksi  itseksemme sil loin,
kun me kuolemme itsellemme (eli kun vanha itse-
käs “minä” kuolee). Me voimme “voittaa” itsellem-
me ainoastaan sen, mistä me luovumme, ja luopu-

Isä Thomas Mertonin opetuksia

Lähteet: Församlingsblad
för Kristi förklarings
ortodoxa kyrka i Stock-
holm, påsken 1992 och nov.
2003/jan. 2004.

seni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.” (Matt.
28:19, Mark. 16:15-16). Tämä on
Vapahtajan käsky, jonka hän antoi
apostoleille. Kasteen kautta kastetus-
ta tulee Kristuksen Kirkon jäsen.
Kaste on uuteen elämään syntymis-
tä Kristuksessa, kuten sanoo Pyhä
apostoli Paavali: ”Tiedättehän, että
meidät kaikki Kristukseen Jeesuk-
seen kastetut on kastettu Hänen kuo-
lemaansa. Näin meidät kasteessa an-
nettiin kuolemaan ja haudattiin yh-
dessä Hänen kanssaan, jotta mekin
alkaisimme elää uutta elämää, niin
kuin Kristus Isän kirkkauden voimal-
la herätettiin kuolleista.” (Room. 6:3-
4) Pyhä Gregorios Teologi sanoo,
että ilman uudelleensyntymistä kas-
teen kautta ei voi olla olemassa syn-

tymistä ylösnousemuksen kautta.

Mirhavoitelu
Heti kristillisen kasteen jälkeen kas-
tetulle annetaan toinen erityisen tar-
peellinen sakramentti, mirhavoitelu.
Vapahtaja asetti tämän pyhän sakra-
mentin sanoessaan: ”Minä lähetän
teille sen, minkä Isäni on luvannut.
Pysykää tässä kaupungissa, kunnes
saatte varustukseksenne voiman kor-
keudessa.” (Luuk. 24:49). Tämä
sakramentti jaettiin ensimmäisen
kerran apostoleille Pyhän Hengen
laskeutumisen päivänä. Aluksi tämä
sakramentti annettiin apostolien kä-
sien päällepanemisen kautta. Kirkon
laajentumisen myötä, kun apostolit
eivät voineet mennä joka paikkaan,
he antoivat piispoille ja papeille lu-
van toimittaa tämän sakramentin.
Tästä pyhä Kyrillos Jerusalemilainen
sanoo: ”Teille, sen jälkeen kun tulit-
te pois pyhän veden kasteen astias-
ta, teille annettiin voitelu vertaukse-
na Kristuksen voitelusta, ja tämä on
Pyhä Henki.”

Katumus
Pelastusta varten muista erityisen
tarpeellisista sakramenteista katu-
mus on se toinen sakramentti, josta
kristityt ja kirkon palvelijatkaan ei-
vät puhu paljon. Ilman rehellistä
katumusta, ilman päätöstä olla te-

Isä Ion Durac, matkapappi
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ki minkä te sidotte maan päällä, on
sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä
te vapautatte maan päällä, on tai-
vaassa vapautettu.´ Maan mahtavil-
la on valta sitoa, mutta vain ruumiit.
Kahle, jonka Jumala antoi papeille,
koskettaa sielua ja yltää taivaaseen
asti. Se mitä papit tekevät täällä al-
haalla, sen Jumala vahvistaa ylhääl-
lä, ja Isäntä hyväksyy palvelijoiden-
sa päätökset. Mitä muuta Hän antoi
kuin taivaallista voimaa? ‘Jolle te
annatte synnit anteeksi, hänelle ne
ovat anteeksi annettu. Joilta te kiel-
lätte anteeksiannon, hän ei saa syn-
tejään anteeksi´. Mikä auktoriteetti
voi olla suurempi kuin tämä: ‘Isä
itse... on antanut kaiken tuomioval-
lan Pojalle.” (Joh. 5:22). Taas minä
näen, että kaikki tämä voima annet-
tiin papeille.”

Sielunpaimenen tehtävät
Kun kristitty aikoo osallistua pyhäs-
tä ehtoollisesta ja kulkea kohti pe-
lastusta, hänen pitää katua ja tun-
nustaa syntinsä. Mitä silloin sielun-
paimen tekee toimittaessaan tätä
pyhää sakramenttia?

Ensiksikin hän kuuntelee kristi-
tyn tunnustuksen. Jos hänen mieles-
tään tunnustus on epätäydellinen,
voi hän esittää kysymyksiä. Sen jäl-
keen pappi voi antaa neuvoja kristi-
tylle, miten rukoilla, miten yrittää
olla tekemättä syntejä, jotka hän tun-
nusti, ja sen jälkeen pappi antaa syn-
ninpäästön Jeesuksen Kristuksen
nimessä ja oikeuden osallistua py-
hään ehtoolliseen. Synninpäästön
antaminen vaatii tarkkuutta sielun-
paimenelta, kuten myös kristityltä,
joka on tullut synnintunnustuksel-
le. Meidän kaikkien pitäisi tietää,
että sielunpaimen voi olla antamat-
ta synninpäästöä pyhää ehtoollista
varten. Joidenkin vakavampien syn-
tien takia - tai jos sielunpaimen us-
koo, että tunnustusta ei tehty rehel-
lisesti ja katuen - sielunpaimen voi
estää kristittyä menemästä pyhälle
ehtoolliselle jonkin aikaa.

Alkukirkon aikaan annettujen
sääntöjen mukaan kristityille, joille
ei annettu lupaa mennä pyhälle eh-
toolliselle, sielunpaimen voi antaa
tietyksi ajaksi erityisen katumus-
työn. Tämän jälkeen kristitty tulee
uudestaan synnintunnustukselle,
tunnustaa uudestaan saadakseen
luvan mennä pyhälle ehtoolliselle.
Jotkut ymmärtävät väärin pyhältä

ehtoolliselta sulkemisen, koska he
olettavat sen olevan rangaistus. Ju-
mala ei tahdo syntisen kuolemaa,
vaan että hän kääntyisi ja eläisi.
Katumus on hengellistä työtä, mut-
ta se on myös sieluntilan analyysin
aikaa, kuten myös synneistä puhdis-
tumisen aikaa.

Katumuksen sakramentti melkein
unohdettu
Suomen ortodoksisessa kirkossa
vuonna 1970 piispat päättivät, että
synnintunnustuksen jälkeen kristit-
ty voi osallistua pyhään ehtoolliseen
monta kertaa. Tämä päätös tehtiin,
koska vain harvat ortodoksikristityt
osallistuivat ehtoolliseen. Mitä ta-
pahtui, sen tiedämme: pyhä katu-
muksen sakramentti on melkein
unohdettu. Vapahtaja Jeesus Kristus
sanoi: ”Ottakaa ja syökää, tämä on
minun ruumiini,” ja ”Juokaa tästä,
te kaikki. Tämä on Minun vereni,
liiton veri, joka kaikkien puolesta
vuodatetaan syntien anteeksiantami-
seksi” (Matt. 26:26-28) Itse Jumalan
Poika asetti pyhän ehtoollisen. Mut-
ta Vapahtaja lisäsi: ”Tehkää tämä
minun muistokseni.” (Luuk. 22:19,
1. Kor. 11:24-25)

Ottakaamme vastaan Herran
ruumis ja veri, mutta ei miten vain,
vaan Vapahtajan ja hänen ristinuh-
rinsa muistoksi. Silloin, kun joku
tulee taloomme, me valmistaudum-
me hyvin: siivoamme, pukeudumme
kauniisti, puhumme kauniisti. Näin
siis kunnioitamme sitä, jonka ta-
paamme. Mutta miten me valmistau-
dumme silloin, kun tapaamme Kris-
tuksen? Pyhä katumuksen sakra-
mentti on Vapahtajan tapaamiseen
valmistautumista.

Se, mitä päätettiin vuonna 1970,
on hyvä asia, mutta silti meidän on
valmistauduttava Kristuksen tapaa-
mista varten. Joku voi kysyä: ”Voi-
ko olla väärin vastaanottaa pyhä
ehtoollinen?” Tietenkään ei ole vää-
rin saada Herran ruumis ja veri. Joku
on sanonut, että tulo sunnuntai-
aamuna kirkkoon ilman osallistu-
mista pyhään ehtoolliseen on kuin
tulisi turhaan kirkkoon. Kaikissa ju-
malanpalveluksissa tavalla tai toisel-
la kohtaamme Jumalan, rukouksen
kautta. Herran ruumiin ja veren saa-
minen huolellisen valmistautumisen
jälkeen voi olla suuri hengellinen ilo.
Monissa ortodoksisissa kirkoissa eri

malla kaikesta me voitamme kaiken. Me emme
pysty löytämään todellista itseämme omasta it-
sestämme, vaan ainoastaan toisista ja toisten
kautta. Meidän on unohdettava oma itsemme,
jotta me voisimme todella tiedostaa keitä me
olemme. Me rakastamme itseämme parhaiten
rakastamalla toisia, mutta me emme kykene ra-
kastamaan toisia, jos emme rakasta itseämme,
sillä onhan kirjoitettu: “Sinun tulee rakastaa lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi.” Mutta jos me ra-
kastamme itseämme väärällä tavalla, me emme
tällöin pysty rakastamaan ketään toistakaan. To-
dellakin, jos me rakastamme itseämme väärällä
tavalla, niin silloin me vihaamme itseämme, ja
jos me vihaamme itseämme, niin me vihaamme
myös toisiamme.
Voidakseni rakastaa toisia mahdollisimman täy-
del l i sest i  minun on o l tava  rehel l inen heitä ,
omaa itseäni ja Jumalaa kohtaan.

Koonnut ja kääntänyt  isä Markus

kemättä syntiä, ilman taistelua hou-
kutuksia ja syntejä vastaan pyhä
ehtoollinen muuttuu kristitylle yh-
dentekeväksi ja vielä enemmänkin -
ilman katumusta ehtoollinen voi olla
synti.

Jeesus Kristus asetti tämän
sakramentin sanojensa kautta: ”To-
tisesti: kaikki, minkä te sidotte maan
päällä, on sidottu taivaassa, ja kaik-
ki, minkä te vapautatte maan pääl-
lä, on myös taivaassa vapautettu.”
(Matt. 18:18) Katumuksen sakra-
mentin Vapahtaja asetti ylösnouse-
misensa jälkeen, kun hän sanoi:
”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annat-
te synnit anteeksi, hänelle ne ovat
anteeksi annetut. Jolta te kiellätte
anteeksiannon, hän ei saa syntejään
anteeksi.” (Joh. 20:22-23).

Kaikki voima annettiin papeille
Apostolit saivat Vapahtajalta voiman
antaa anteeksi, siis päästää synneis-
tä, Jumalan Pojan nimessä. Todelli-
suudessa Jeesus Kristus itse on se,
joka antaa anteeksi apostoliensa
kautta ja myöhemmin apostolien
seuraajien kautta: piispojen ja pap-
pien. Kuinka tärkeä on katumuksen
sakramentti ja kuinka tärkeä on piis-
pan tai papin rooli tässä sakramen-
tissa, siitä meille sanoo Pyhä Johan-
nes Krysostomos: ”Papit saivat kun-
nian toimittaa taivaalliset toimituk-
set; he saivat voimaa, jota Jumala ei
antanut enkeleille eikä arkkienkeleil-
lekään. Näille Hän ei sanonut: ‘Kaik-
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Osa 2

Isä Heikki Honkamäki

Milloin jumalanpalveluksen aikana
tulisi tehdä ristinmerkki, milloin
välttämättä seistään, polvistutaan,
kumarrutaan; molemmat polvet,
toinen polvi ja kädellä lattiaa hipais-
ten vai otsa lattiaan asti?

Ristinmerkkiä voi tehdä papin ja
ympäröivän kirkkokansan esimerkkiä
seuraten. Papin toivottessa “rauha olkoon
teille…” tai hänen suitsuttaessaan kirk-
kokansan puoleen ei tehdä ristinmerkkiä,
vaan ainoastaan kumarretaan.

Ainakin epistolan, evankeliumin,
eukaristisen rukouksen (ts. uskontunnus-
tuksesta Totisesti on kohtuullista-veisuun
saakka), Isä meidän-rukouksen sekä lop-
pusiunauksen aikana tulee seistä.

Maahankumarruksia tehdään, kun-
han vain polvet ja selkä antavat myöten.

Suomessa on tapana tehdä maa-
hankumarruksia myös sunnuntaisin, ei
kuitenkaan pääsiäisen ja helluntain väli-
senä aikana. Maahankumarrus tehdään
ainakin liturgiassa eukaristisen rukouk-
sen aikana sekä ehtoollista edeltävän ru-
kouksen (“Uskon, Herra, ja tunnus-
tan…”) jälkeen.

Kumarruksina tunnetaan vyötärö-
kumarrus ristinmerkin yhteydessä sekä
täydellinen maahankumarrus (molem-
mat polvet lattiaan, otsa maata kosket-
taen).

Paastoliturgiassa papin sanoessa
“Kristuksen valkeus säteilee kaikille” ku-
marrutaan maahan asti. Paastoliturgias-
sa suuressa saatossa kumarrutaan myös
maahan asti silloin, kun ehtoollislahjoja
kannetaan alttaripöydälle.

Polvillaan oleminen on meillä tapa-
na lähinnä

-paastoliturgiassa “Nouskoon mi-
nun rukoukseni”-veisun aikana

-ristinkumartamisen sunnuntaina
ja ristin ylentämisen juhlan yhteydessä
ristiä esiinkannettaesa

-suurena perjantaina “Kunniallinen
Joosef”-veisun aikana

-helluntain polvirukouksia luetta-
essa

Lisäksi voi esiintyä paikallisia ero-
avaisuuksia. Em. poikkeuksia lukuunotta-
matta polvillaan oleminen ei kuitenkaan
ole perinteinen ortodoksinen tapa.

Miten evankeliumin lukemista pe-
rinteisesti kuunnellaan?

Evankeliumia kuunnellaan yleensä
pää kumartuneena.

Miten ja missä saarnaa kuunnel-
laan? Onko lasten käyttäytymiselle
ja sijoittumiselle perinnemalleja?

Saarnan voi kuunnella istualtaan,
joko penkeillä tai lattialla. Saarnan aika-
na ei tule puhella, ei edes kuiskaten.

Kirkossa vanhempien tulee huoleh-
tia omista lapsistaan. On ihanaa, kun lap-
sia on kirkossa! Lapset ovat kirkkomme
nykyisyys ja tulevaisuus. Kirkon pyhyyttä
ja asiallista käytöstä on tietenkin teroitet-

Mikael Miikkola Turusta esitti (Analogi 4/2003) hyviä ja ajankohtaisia
kysymyksiä koskien ortodoksista kirkkokäytäntöä. Kuten kysyjä itsekin
totesi, yksiselitteisiä sääntöjä ja tapoja ei ole.

Haluan osaltani osallistua keskusteluun. En missään mielessä halua päättää
keskustelua vaan tarjota vastauksia esitettyihin kysymyksiin tamperelaisittain.

Olen itse syntyperäinen tamperelainen ja ollut ortodoksi 10-vuotiaasta pik-
kupojasta alkaen. Olen kasvanut ponomarina Tampereen kirkon alttarissa ja elä-
nyt siellä niin suomenvenäläisten, ilomantsilaisten, raivolalaisten, salmilaisten kuin
monien muidenkin perinteiden vaikutuksessa. Uskon vastausteni edustavan pit-
kälti sitä käytäntöä, jota Suomen kirkoissa perinteisesti on noudatettu.

Moniin Miikkolan esittämiin kysymyksiin pohdin aikoinaan itsekin vastauk-
sia seistessäni äitini kanssa Tampereen kirkon tähtitaivaan alla. Toimiessani nyt
pappina rakastamassani lapsuuden pyhäkössä olen saanut useita kertoja vastata
edellä esitettyihin kysymyksiin.

Koska edellinen numero ei välttämättä ole enää lukijoiden edessä, toistan
Miikkolan kysymyksen ennen omaa vastaustani.

tava lastenkin mieliin. Sitä ei kuitenkaan
pidä moittien tai tiuskien. Lapset oppivat
parhaiten seistessään vanhempiensa/iso-
vanhempiensa/kummiensa vieressä. Las-
ten kanssa voi käydä sytyttämässä tuo-
huksia, suutelemassa ikoneita jne. Lasten
kanssa kirkkoon voi tulla myöhässäkin tai
lähteä tarvittaessa hiukan aiemmin pois.

Parasta olisi, että kirkossa käymi-
sestä jäisi myönteinen kokemus sekä lap-
selle että vanhemmille. Jos pelkää lasten
aiheuttavan juoksentelullaan tms. melua,
voi halutessaan asettua kirkon perälle.

Ei ole sopivaa liikkua sijoiltaan esi-
merkiksi asettamaan tuohusta.

Niin, yleensähän tuohuksia käy-
dään asettamassa kirkkoon tultaessa. Jos
tulee kirkkoon myöhässä, on hyvä olla lii-
kuskelematta silloin, kun muutenkin pi-
tää seistä tarkkaavaisena (ks. kysymys
“milloin välttämättä seistään…”)

Miten, missä ja miten usein pyyde-
tään isältä henkilökohtainen siuna-
us? Mitä esineitä voi tuoda siunatta-
vaksi ja miten silloin menetellään?
Miten obrasa siunautetaan?

Papilta voi pyytää siunauksen, kun
hänet tapaa päivän aikana ensimmäisen
kerran. Siunaus pyydetään asettamalla
oikea kämmen vasemman kämmenen
päälle (kämmenet ylöspäin!). Pappi tekee
ristinmerkin sanoen samalla “Isän ja Po-
jan ja Pyhän Hengen nimeen!” Sen jäl-
keen siunattava suutelee kevyesti papin
siunaavaa kättä.

Suomessa jotkut papit tuntuvat
hieman arastelevan siunaamista ja var-
sinkin käden antamista suudeltavaksi.

Kannattaa silti rohkeasti pyytää aina pa-
pin tavatessaan siunaus ja suudella kät-
tä!

Kirkkoon voi tuoda siunattavaksi
ainakin uuden ikonin (“obrasa”). Sen voi
jättää kirkonisännöitsijälle, joka vie sen
alttariin ja tuo sen takaisin palveluksen
päätyttyä.

Hankkimansa uuden tai käytetyn
auton voi jättää kirkon eteen kadulle ja
pyytää palveluksen lopuksi pappia siu-
naamaan sen. Lehmät, hevoset ym. hyö-
tyeläimet kannattaa jättää navettaan/
talliin ja pyytää pappia käymään siunaa-
massa ne siellä.

Kun täyttää vuosia, niin mitä voi
pyytää pappia tekemään jumalanpalve-
luksen aikana/muulloin?

Kirkonisännöitsijää voi pyytää toi-
mittamaan alttariin esirukouslapun, jo-
hon voi kirjoittaa esim. “tänään merkki-
päiväänsä viettävä NN”. Pappi muistelee
tällöin henkilöä ekteniassa ja lukee halut-
taessa “monien vuosien” toivotuksen li-
turgian lopulla.

Jos haluaa papin vierailevan luo-
naan merkkipäivänä toimittamassa ruko-
ushetken, on syytä ottaa ao. pappiin yh-
teyttä hyvissä ajoin.

Ketä, milloin ja miten on tapana ha-
lata onnitellen ehtoollisen tai muun
kirkollisen toimituksen jälkeen ja
mitä silloin toivotetaan/vastataan?
Kuka tekee aloitteen?

Ks. myös kysymys “miten kirkossa
tervehditään” (ed. lehti).

Ehtoolliseen osallistuneet voivat
hiljaisesti tervehtiä toisiaan joko kätte-

lemällä tai kolminkertaisella poskisuu-
delmalla. Toinen voi sanoa: “Sielun ja ruu-
miin parannukseksi!” Toinen vastaa: “Ju-
malan kunniaksi!” Venäjäksi sanotaan
yleensä “S prinjatiem svjatyh tain!” johon
vastataan kiittämällä esim. “spasibo, vas
takze”. - Aloitteen tekee rohkeampi.

Kirkkoon liittämisen jälkeen muut
ortodoksit voivat tervehtiä uutta orto-
doksia esim. toivottamalla tervetulleek-
si seurakunnan jäseneksi.

Mitkä kirkkoveisut jokaisen orto-
doksin tulisi yhteisesti taitaa, ja
minkälainen on niiden nykyinen sa-
noitus?

Ainakin uskontunnustus ja Isä mei-
dän -rukous tulisi taitaa. Sanat löytyvät
rukouskirjasta; niitä voi myös tiedustel-
la kanttorilta.

Mitä kirkosta saadulla proskunalla,
pääsiäispalmulla tms. on tapana
tehdä? Entä kun ne poistetaan? Mi-
ten pyhitettyä vettä/öljyä käyte-
tään?

Periaate on, että mitään kirkossa
siunattua ei heitetä roskikseen tai tallat-
tavaksi. Kirkkoleipä (“proskuna”) tulisi
syödä, esim. jakamalla se osiin kullekin
viikonpäivälle. Virpovitsoja (“pääsiäis-
palmut”) on tapana säilyttää ikoninurk-
kauksessa palmusunnuntaista helators-
taihin saakka. Sen jälkeen ne tulee hä-
vittää polttamalla.

Pyhitettyä vettä voi säilyttää iko-
ninurkkauksen läheisyydessä tai jääkaa-
pissa ja käyttää sitä hartaudella, esim.
juomalla aamulla tilkkanen ennen ate-
riaa. Pyhitettyä öljyä, jota meillä on lä-
hinnä tuliaisina Venäjän matkoilta, voi
käyttää voitelemalla sillä esim. otsaa tai
vaikka sairasta kohtaa kehossa.

Mihin kotona ikonit on tapana aset-
taa, miten menetellään, kun lähde-
tään kotoa sekä saavuttaessa tai as-
tuttaessa ortodoksiseen kotiin?
Avattavan ikonin käyttö?

Ikoni asetetaan aina kodin arvok-
kaimpaan paikkaan, yleensä siihen nurk-
kaan, johon katse huoneeseen astutta-
essa ensimmäisenä kohdistuu. Ortodok-
siseen kotiin tultaessa ja poistuttaessa
on asiallista tehdä ristinmerkki ikoni-
nurkkaan päin.

Kysyjä tarkoittanee avattavalla
ikonilla matkaikonia. Sellaista on tapa-
na kantaa mukana matkoilla ollessa. Jos
ollaan kotioloissa, ikonia säilytetään
avattuna ikoninurkassa.

Ikonien sijoittelujärjestys koti-iko-
nostaasissa?

Ikoni, jossa on kuvattuna Kristus
(joko yksinään tai Neitsyt Marian kans-
sa) tulisi olla aina keskimmäisenä eli
pääikonina. Pyhiä ihmisiä kuvaavat iko-
nit sijoitetaan pääikonin molemmin
puolin. ❑
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puolilla maailmaa kristityt osallistu-
vat monta kertaa vuodessa katumuk-
sen pyhään sakramenttiin, tai vähin-
tään kerran vuodessa pääsiäispaas-
ton aikana.

Valmistautumattomuus askel taaksepäin
Elämme nyt kolmannella vuosi-

tuhannella, ja ortodoksinen kirk-
komme, vaikka säilyttääkin aposto-
lien perinteitä, haluaa ymmärtää
kristityn elämää tässä ajassa. Pyhä
ehtoollinen on askel kohti pelastus-
ta, mutta jos ehtoollinen on otettu
vastaan ilman valmistautumista, se
voi olla askel taaksepäin. Perusval-
mistautuminen pyhään ehtoolliseen

on se, että emme syö emmekä juo
mitään edellisestä illasta alkaen.

Järjestys, jossa ihminen voi saa-
da pyhät sakramentit, on selvä: kas-
te, mirhavoitelu, katumus ja ehtool-
linen. Lisäksi ihminen voi saada
nämä pyhät sakramentit: avioliittoon
vihkiminen, pappeus (miehet jotka
opiskelivat teologiaa) ja sairaanvoi-
telu. Pyhät sakramentit ovat kuin
rakennus, johon laitamme tiiliä pääl-
lekkäin. Jos yksi tiili puuttuu, raken-
nus voi sortua. Pelastus rakentuu
pyhistä sakramenteista ja Herramme
Jeesuksen Kristuksen opetuksista.
Meidän kristittyjen pitää poimia
nämä opetukset ja toteuttaa niitä
elämässämme. ❑
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Ortodoksiset jumalanpalvelukset ja hartaudet

R A D I O S S A

Toukokuu
Su 30.5. helluntai, liturgia klo 11, Vaasa, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kesäkuu
Su 20.6. liturgia klo 11, Viinijärvi, Jumalanäidin Tihvinäläisen ikonin kirkko
Heinäkuu
Su 11.7. liturgia klo 11, Läyliäinen, Pyhän apostoli Jaakobin, Herran veljen ja pyhän Annan,
Herran äidinäidin kirkko
Su 25.7. liturgia klo 11, Oulu, Pyhän Kolminaisuuden katedraali
Elokuu
Su 15.8. liturgia klo 11, Helsinki, Uspenskin katedraali
Su 22.8. liturgia klo 11, Jyväskylä, Kristuksen ylösnousemisen kirkko

AAMUHARTAUDET (joka kolmas lauantai)
12.6.  Rovasti Olavi Merras, Lahti
10.7.  Yliopistonlehtori Pekka Metso, Joensuu
31.7.  Rovasti Timo Mäkirinta, Rautalampi
21.8.  Rovasti Vesa Takala, Kovero

ILTAHARTAUDET (kuukauden kolmas tiistai)
15.6.  Rovasti Antero Petsalo, Kiuruvesi
20.7.  Diakoni Marko Patronen, Oulu
17.8.  Rovasti Iivo Suvanto, Joensuu
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Isä Alexander Men
palveli pappina

Venäjällä
kolmekymmentä

vuotta. Hänet
murhattiin 9.

syyskuuta 1990.
Hänen elämänsä

on toiminut
voimakkaana
todistuksena
Kristuksen

rakkaudesta.
Oheinen venäjän-
kielinen artikkeli

on isä Alexanderin
kirjoittama.

Isä Alexander Men

Isä Alexander kuvattuna ikonissa

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ
(ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÒÐÎÈÖÛ)
Áëàãäñëîâåí ecu, Õðèñòå Áîæå íàø. Èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåé,
íèçïîñëàâ èì Äóõà Ñâÿòîãî, è òåìè óëîâëåé âñåëåííóþ: ×åëîâåêîëþáöå,
ñëàâà Òåáå.
Íàñòîÿùèì íà÷àëîì èñòîðèè Öåðêâè, åå ðîæäåíèåì ÿâèëñÿ ïðàçäíèê
Ïÿòèäåñÿòíèöû 30 ãîäà.
Èóäåè ñïðàâëÿëè ýòîò ïðàçäíèê ÷åðåç 50 äíåé ïîñëå Ïàñõè. Èåðóñàëèì
áûë ïåðåïîëíåí ïàëîìíèêàìè, ñúåõàâøèìèñÿ ñî âñåõ êîíöîâ Ðèìñêîé
èìïåðèè. Âíåçàïíî âíèìàíèå íàðîäà ïðèâëåêëà ãðóïïà ãàëèëåÿí:
îõâà÷åííûå âäîõíîâåíèåì, îíè îáðàùàëèñü ê íàðîäó ñî ñòðàííûìè
ðå÷àìè. Îäíè ñî÷ëè èõ ïüÿíûìè, íî äðóãèõ ïîðàçèëî, ÷òî ýòèõ ëþäåé
èç Ãàëèëåè ïîíèìàëè äàæå òå, êòî íå çíàë àðàìåéñêîãî íàðå÷èÿ. Òîãäà
âûøåë Ïåòð, ó÷åíèê Èèñóñîâ, è ñêàçàë, ÷òî íàñòàëî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ
ïðîðî÷åñòâ, êîãäà Äóõ Áîæèé ïî÷èåò íà âñåõ âåðíûõ. «Ìóæè
èçðàèëüñêèå! — âîñêëèêíóë îí. — Âûñëóøàéòå ñëîâà ñèè: Èèñóñà
Íàçîðåÿ, Ìóæà, çàñâèäåòåëüñòâîâàííîãî âàì îò Áîãà ñèëàìè è ÷óäåñàìè
è çíàìåíèÿìè, êîòîðûå Áîã ñîòâîðèë ÷åðåç Íåãî ñðåäè âàñ, êàê è ñàìè
çíàåòå, Ñåãî, ïî îïðåäåëåííîìó ñîâåòó è ïðåäâåäåíèþ Áîæèþ
ïðåäàííîãî, âû âçÿëè è, ïðèãâîçäèâ ðóêàìè áåççàêîííûõ, óáèëè; íî Áîã
âîñêðåñèë Åãî, ðàñòîðãíóâ óçû ñìåðòè: ïîòîìó ÷òî åé íåâîçìîæíî áûëî
óäåðæàòü Åãî». Ñèëà ðå÷è Ïåòðîâîé áûëà íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìà. Â òîò
æå äåíü òûñÿ÷è èóäååâ ïðèíÿëè êðåùåíèå âî èìÿ Èèñóñîâî...
×òî æå ïðîèçîøëî ñ ó÷åíèêàìè? ×òî âíåçàïíî ïðåâðàòèëî èõ â ñìåëûõ
ïðîâîçâåñòíèêîâ Õðèñòà?
Íèêàêèå èññëåäîâàíèÿ èñòîðèêîâ íå ìîãóò äàòü îòâåòà. Çäåñü — òàéíà
Äóõà Áîæèÿ, Êîòîðûé áûë ïîñëàí Èèñóñîì äëÿ óêðåïëåíèÿ Åãî
ðîæäàþùåéñÿ Öåðêâè. Ñ òîãî ìîìåíòà, êîãäà íàä ó÷åíèêàìè ïðîíåññÿ
òàèíñòâåííûé çâóê, ïîäîáíûé øóìó âåòðà, è âñïûõíóëè ÿçûêè
íåáåñíîãî ïëàìåíè, îíè ñòàëè äðóãèìè ëþäüìè. Òå, êòî ñîâñåì íåäàâíî
â Ñòðàõå áåæàë èç Ãåôñèìàíèè, íà÷èíàþò âñåìèðíóþ ïðîïîâåäü
Åâàíãåëèÿ.
Èõ íå îñòàíîâÿò íè óãðîçû àðõèåðååâ, íè èñòÿçàíèÿ, íè òþðüìû. Çà
íèìè ïðèäóò íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ïðîòèâ íèõ âîîðóæàòñÿ âëàñòèòåëè è
ôèëîñîôû, ÷èíîâíèêè è ïîëèöèÿ. Íî, ðàñïÿòûå, Ñæèãàåìûå, ãèáíóùèå
íà àðåíàõ öèðêîâ, îíè óñòîÿò â ñèëå Äóõà.
Ìóòíîé âîëíîé íàõëûíóò ñîáëàçíû è èñêóøåíèÿ: ìíèìûå õðèñòèàíå,
ìíèìîõðèñòèàíñêèå èìïåðàòîðû, íåäîñòîéíûå ïàñòûðè, ëæåó÷èòåëè è
ðàñêîëüíèêè. Íî íè÷òî íå ñìîæåò, ñîêðóøèòü Öåðêîâü Õðèñòîâó.
Ïðàçäíèê Ïÿòèäåñÿòíèöû — äåíü ÿâëåíèÿ Äóõà Áîæèÿ â Öåðêâè. Áîã
Îòåö ïîëîæèë åé îñíîâàíèå â Âåòõîì Çàâåòå, Ñûí-Ëîãîñ ñîçäàë åå,
âîïëîòèâøèñü íà çåìëå, Äóõ äåéñòâóåò â íåé. Ïîýòîìó ïðàçäíèê åå
ðîæäåíèÿ èìåíóåòñÿ äíåì Ñâÿòîé Òðîèöû.
Â ñóááîòó, íàêàíóíå Ïÿòèäåñÿòíèöû, ñîâåðøàåòñÿ ïîìèíîâåíèå
óñîïøèõ. Ïîñëå Ëèòóðãèè Òðîèöûíà äíÿ ñëåäóåò âå÷åðíÿ, íà êîòîðîé
ñâÿùåííèê ÷èòàåò òðè ìîëèòâû, îáðàùåííûå ê Òðèåäèíîìó Áîãó. Â ýòî
âðåìÿ âñå ñòàíîâÿòñÿ íà êîëåíè âïåðâûå ïîñëå Ïàñõè. Â ðóññêîé
íàðîäíîé òðàäèöèè ïðàçäíèê Òðîèöû ñâÿçûâàëñÿ ñ ïðîâîäàìè âåñíû è
âñòðå÷åé ëåòà. Â ýòîò äåíü õðàìû è äîìà èçäàâíà ïðèíÿòî óêðàøàòü
áåðåçîâûìè âåòâÿìè è öâåòàìè â ÷åñòü Äóõà Áîæèÿ æèâîòâîðÿùåãî.

Câÿùåííèê Àëåêñàíäð Ìåíü

(Èç êíèãè «ÒÀÈÍÑÒÂÎ, ÑËÎÂÎ, ÎÁÐÀÇ»)


