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LINTULAN 60-vuotisjuhla
Lintulan luostarin 60-vuotisjuhlaa
vietetään Palokissa 11. kesäkuuta.

SEURAAVA ANALOGI 4/06 ILMESTYY 1. syyskuuta. Siihen tuleva aineisto on jätettävä
viimeistään perjantaina 4. elokuuta. Tämän vuoden viimeinen numero ilmestyy 24.11.

KESÄKUU
LA 3.6. RADIO: aamuhartaus, metropo-
liitta Ambrosius, Helsinki

SU 4.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä,
helluntai

SU 11.6. kaikkien pyhien sunnuntai
RADIO: liturgia klo 11, Nurmes, Aposto-
lien Pietarin ja Paavalin kirkko

TI 20.6. RADIO: iltahartaus, pappis-
munkki Johannes, Valamon luostari

SU 25.6. kolmas helluntainjälkeinen
RADIO: liturgia klo 11, Rovaniemi, Pyhän
Apostolin Andreaksen kirkko

HEINÄKUU
SU 9.7. viides helluntainjälkeinen
RADIO: liturgia klo 11, Kuopio, Pyhän
Nikolaoksen katedraali

LA 15.7. RADIO: aamuhartaus, uskon-
nonopettaja Makarios Lehtimäki,
Kuopio

TI 18.7. RADIO: iltahartaus, lehtori, FT
Teuvo Laitila, Joensuu

SU 23.7. seitsemäs helluntainjälkeinen
RADIO: liturgia klo 11, Oulu, Pyhän
Kolminaisuuden katedraali

ELOKUU
SU 6.8. Herramme Jeesuksen Kristuksen
kirkastuminen
RADIO: liturgia klo 11, Varkaus,
Kristuksen taivaaseenastuminen kirkko

TI 15.8. Jumalansynnyttäjän Neitseen
Marian kuolonuneen nukkuminen
RADIO: iltahartaus, lehtori TM Marianne
Kantonen, Hämeenlinna

SU 20.8. yhdestoista helluntain-
jälkeinen
RADIO: liturgia klo 11, Porvoo,
Kristuksen kirkastumisen kirkko

SU 3.9. kolmastoista helluntainjälkeinen
RADIO: liturgia klo 11, Kajaani,
Kristuksen kirkastumisen kirkko

Kuva: Petter Martiskainen

4-5 Kirkkomatkalla kiire katoaa
Renkolaisten Jouni ja Päivi Korhosen arkipäivään kuuluvat naapurien
auttaminen ja luonteva ortodoksisuus.
Kari M. Räntilä

6 Ulkomaansuhteet on joukkuepeli eikä sudoku
Projektipäällikkö Jyrki Härkösen palaute Analogin pääkirjoituksesta.

7 Ortodoksit ja Kirkkojen maailmanneuvosto
TM Outi Vasko selvittelee ortodoksien mukanaoloa ekumeniassa.

8-9 Globaali ekumenia etsii uusia väyliä
Piispa Jonas Jonson puhui Suomen ekumeeniselle neuvostolle.

10 Betesdan lammikolla
Joensuun piispa Arsenin saarna halvatun sunnuntaina.

12-13 Nyt nettiä hyödyntämään!
Keskustelu internetin käytöstä seurakuntien toiminnassa kiihtyy.
Toimittaja Mikko Junes

14-15 Da Vinci –koodi ja Uuden testamentin kaanon
Viime aikoina Uuden testamentin sisältöä kohtaan on herännyt jopa
vääränlaista mielenkiintoa.
Isä Ion Durac

15-16 Novgorodin imu. Kirja-arvostelu.
Esko Nikander

16-19 Pyhiinvaelluksen historiaa ja nykypäivää. OSA 1
Pyhiinvaeltamiseen suhtaudutaan monella tapaa.
Isä Gaius Sahlberg
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Pastori Mikko Peura
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Opetusta eettisten kysymysten käsittelemiseen.
Isä John Meyendorff. Suomennos isä Markus Aroma
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Viime kuukausina on varsin aiheellisesti keskusteltu ikääntyvän väestön puutteellisesta hoidos-
ta, hoitajien uupumisesta ja kuntien niukoista voimavaroista. Keskustelu on ollut tarpeen, mut-

ta usein olen havainnut, että ikääntyvä kansalainen ei ole yksi meistä. Hän on joku muu. Hän on
hoidon objekti – kohde.

Kuitenkin hän on ainutkertainen persoona, jolla on toiveita ja tunteita. Hän on subjekti, joka
ajattelee, toimii ja toteuttaa elämäänsä. Ei samalla tavalla kuin nuoremmat mutta omien edellytys-
tensä rajoissa.

Ajattele itsesi hänen paikalleen. Hän tuntee saman, minkä sinäkin – enemmänkin, sillä hän on
sinua kokeneempi.

Isä Markku Toivanen

PYHÄ KOLMINAISUUS
HELLUNTAI 4.6.

Herra ilmestyi Abrahamille Mamren
tammistossa. Abraham istui telttansa

ovella päivän ollessa kuumimmillaan, ja
kun hän kohotti katseensa, hän näki

kolmen miehen lähestyvän. Hän sanoi:
"Herrani, suothan minulle sen kunnian,

ettet kulje palvelijasi ohi. Minä haen
hiukan syötävää..." 1. Moos. 18:1-5

Kirkkomme yksi hyvin
keskeinen hengellinen
varanto on papeissamme.

Kirkollinen puhumisen kulttuuri ei aina ole sellaista, että siihen voisi muitta
mutkitta soveltaa sanan- ja ilmaisunvapauden yleisiä, yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa muualla sovellettuja sääntöjä. Meitä sitovat kirkon sisäiset lojaali-

suussäädökset, jotka rajaavat vapauttamme niin, että ymmärrämme puhumisen
vapauden oikeassa mielessä ja osaamme vapaasta tahdostamme vaieta tietyistä
asioista.

Vaikenemiseen tulee kuitenkin olla riittävät perusteet. Ilman hyvää syytä on
sananvapaus muutoin uhattuna.

Viime aikoina on kirkollisessa keskustelussa ollut esillä joitakin sellaisia asioita,
joiden syvempi pohtiminen olisi tarpeen. Viimevuotinen kysymys venäläisis-
tä palveluksista Tampereella on vielä tuoreessa muistissa. Venäläisten maa-

hanmuuttajien esiin nostamat asiat vaatisivat pohdintaa, jossa puolueettomalla
historiantutkimuksella voisi olla tärkeä sija.
Tutkimuksen keinoin olisi selvitettävä, mitä
kirkkomme Venäjä-suhteissa todella tapah-
tui 1980- ja 1990-luvuilla.

Toinen ehkä häveliäisyydestäkin ohitet-
tava ilmiö on papiston työssä jaksaminen ja
siihen liittyvät vaikeat kysymykset.

Uupumus painaa monen kirkkomme
papin elämää ja työntekoa. Kun kyse on per-
heellisestä miehestä, ongelmat ovat silloin perheen sisäisiä ja koskettavat lähipii-
riä. Kun kyse on yksinäisistä papeista, suurena ongelmana on juuri yksinäisyys ja
elämänkumppanin puuttuminen. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Kun tä-
mäkin horjuu, jaksaminen vaatii erityistä taitoa.

Kirkkomme yksi hyvin keskeinen hengellinen varanto on papeissamme. Hei-
dän mielenterveytensä hoidosta ja jaksamisestaan huolehtiminen jää usein
häveliäästi vaille keskustelua kirkossamme.

Papiston työuupumukseen puuttuminen tulisi aloittaa ripeäs-
ti. Me voimme vieläkin vaikuttaa seurakuntiemme työolosuhtei-
siin ja niiden parantamiseen. Usein pappiparka joutuu kamp-
pailemaan oman taakkansa alla päivästä toiseen. Apua saadak-
seen papin voi kuitenkin olla vaikea kääntyä asioissaan seura-
kuntaan päin. Lähimpiä ystäviä ovat silloin mielenterveyden
ammattilaiset, koska seurakunnissa ei riittävän laajasti
ole opittu tunnistamaan niitä edellytyksiä, joilla on-
gelmaa voidaan korjata.

Oikeaksi sananvapaudeksi mielletään usein
se, että tietyt asiat suljetaan soveliaan kes-
kustelun ulkopuolelle. Kun sitten ongel-

mat pääsevät yllättämään ja päivänvaloon, niitä
ei tulehtuneen tilanteen vuoksi ole enää mah-
dollista asiallisesti käsitellä.

Tähän vaikenemiseen tarvitaan muutosta.
Hengellisyys on taitolaji, monessakin mielessä.
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Jouni Korhonen kertoo,
että muuttaminen Kai
nuusta oli oikeastaan

työn mukanaan tuoma
mahdollisuus. Perheen po-
jat, Samuel ja Aleksi, oli-
vat silloin jo syntyneet, ty-
tär Milja syntyi heti Ren-
koon muuton jälkeen. Kak-
sostytöt Heljä ja Sonja ovat-
kin sitten jo paljasjalkaisia
renkolaisia.

Maaseudun valinnat
Omakotitalossa maaseudul-
la joutuu tekemään aivan
erilaisia valintoja kuin kau-
pungin kerrostalossa. Pien-
ten lasten äitinä Päivi huo-
kaakin, että kerrostalossa
olisi ihanan paljon vapaa-
aikaa! Silti mieli oli päästä
maalle asumaan. Jounille
maaseutu ja veden lähei-
syys merkitsivät paljon.

– Tämä on vehreä paik-
ka joenrannassa. Päätök-

Renko on reilun
kahdentuhannen
ihmisen kunta Hä-
meenlinnan kupees-
sa. Jouni ja Päivi
Korhonen ovat vii-
den lapsensa kanssa
asuneet Etelä-Hä-
meessä nyt kymme-
nen vuotta Kajaanis-
ta muuttonsa jäl-
keen. Jouni toimii
opistoupseerina
panssariprikaatin
esikunnassa Parolas-
sa, seurakunnassa
hän on valtuustossa
ja vetää miestenker-
hoa. Päivi on metsä-
alan opettaja EVO:lla
Lammilla. Seurakun-
nassa hän on muka-
na nuorisotyötoimi-
kunnassa.

seemme vaikutti historian
havina, sillä tämä on ollut
vanhan Pyntiön myllyn
paikka 1700-luvulta alkaen.
Kiinnyimme heti, kun
näimme tämän.

Päivillä on äidin näkö-
kulma asiaan:

– Meillä oli lapsetkin
niin pieniä silloin. Siksi me
emme miettineet, missä on
lähin koulu tai kuinka vai-
keaa sinne on mennä. Nyt
jos olisimme ostamassa,
niin varmaan tuosta lähel-
tä kaupunkia! Läheltä kaup-
poja ja kouluja ja palvelu-
ja. Enää en olisi niin roman-
tikko.

Jouni kuitenkin on rea-
listi:

– Mutta ei tästä ole mi-
tään hinkua poiskaan.

Kyläyhteisö tukee ja
auttaa
Päivi sanoo sen, mikä Ren-

Kirkkomatkalla
kiire katoaa gossa on tärkeää:

– Täällä on tosi kiva
kyläyhteisö ja mukavat naa-
purit, tämä on sellaista vi-
reää maaseutua. Tässähän
kyliä on tiiviisti yhdessä,
asutusta on koko ajan. Pal-
jon on meidän ikäistämme
väkeä, ja paljon on pieniä
lapsia.

Lapsilla on paljon kave-
reita, siksi he maalla viih-
tyvätkin.

– Täällä toimii naapu-
riapu, jokainen auttaa vuo-
rollaan toista. Nyt kun Jou-
ni lähtee hakemaan lapsia
partioreissulta, hän tuo kol-
men perheen lapset samal-
la sieltä tänne. Näin se toi-
mii. Kyydit hoidetaan kim-
passa, kuljetetaan vuorotel-
len, Päivi kehuu naapurei-
taan.

Partioon kuuluvat mel-
kein kaikki lapset. Vanhem-
mat ovat siinä paljon mu-
kana.

– Yli puolet on tältä
kulmalta! Jos lippukunnan
jäsenmäärä on se 50–60,
niin melkein kaikki ovat oi-

Renkolaiset Jouni ja Päivi Korhonen ovat valinneet kodikseen vanhan myllymiljöön.
Naapuriapu ja ystävät kuuluvat maalaiskylän elämän normaaleihin asioihin.
Ortodoksisuuskin tulee luontevasti arkipäivään.

Korhosten perhettä
Kaartjoen maise-
missa. Samuli 14 v.
on vanhin, kakso-
set Sonja ja Heljä
ovat 7 v. Kuvasta
puuttuvat Aleksi
12 v. ja Milja 10 v.
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keasti toiminnassa mukana,
Jouni toteaa.

Paljon sisäistä
kasvamista
Yli kymmenen vuotta Ren-
gossa ovat opettaneet pal-
jon. Myös sisäiset näköalat
ovat kokeneet muutoksia.

– Kuusi meidän per-
heestä on syntymäortodok-
sia, minä olen täällä Ren-
gossa ollessamme liittynyt
kirkkoon, Päivi muistelee.
Nyt kirkon toiminnassa
mukana oleminen kuuluu
normaaliin elämänjuok-
suun. Jouni toteaakin, että
iän lisääntyminen ja per-
heen kasvaminen saa miet-
timään uudella tapaa us-
konnollisia asioita.

– Joskus niille vain tu-
lee oikea aika. Silloin kirkon
asioilla alkaa olla merkitys-
tä.

Jouni on kokenut, että
säännölliseen jumalanpal-
veluselämään tulee jano,
siitäkin huolimatta, että te-
kosyitä palveluksista pois
jäämiseen aina löytyy.

– Kiire yleensä loppuu
siihen, kun saa lapset au-
toon ja ollaan kirkkomatkal-
la. Kun sitten palaamme
kotiin, ei kirkkomatkaan
käytetty aika ollut oikeas-
taan mistään muusta pois.

Äidin kokemus vahvis-
taa tämän.

– Niin kai sitä ajattelee,
että kun lapsia puolipakol-
la tuonne raahaa, että hei-
hin jäisi jokin uskon siemen
itämään. Todennäköisesti
he joskus loittonevat kirkos-
ta, mutta sitten on hyvä
myöhemmin palata. Mutta
ainakin nyt he näyttävät
viihtyvän kirkossa.

Ipoponomarina
palveluksissa
Jouni pohtii leikillisesti, että
jumalanpalveluksissa hän
toimii ”ipoponomarina”,
koska häntä ei ole vielä vi-
hitty ipodiakoniksi.

– Kolme vuotta sitten,
kun metropoliitta Ambro-
sius oli tulossa palveluk-
seen, isä Markus pyysi mi-
nua avustajaksi. Sitten ryh-
dyin isä Mikaelin johdolla
opettelemaan ponomarin
tehtäviä. Nyt voin rohkais-

ta muitakin kokeilemaan.
Perheen pojat Samuel ja

Aleksi toimivat hekin mie-
lellään ponomareina.

Palvelusten lisääntymi-
nen Hämeenlinnan ympä-
ryskunnissa on ollut hyvä
asia. Tosin Rengossa niitä ei
yleensä ole pidetty, koska
paikkakunta on lähellä pää-
kirkkoa.

– Kun jäsenrekistereis-
tä katselee, paljonko Ren-
gossa on ortodokseja, niin
eihän meitä paljon ole. Jos
meidän perheemme menee
edustamaan renkolaisia,
niin varmaan suurin osa on
silloin paikalla, Päivi nau-
rahtaa.

Ystäväpiirin eri
tunnustuskunnat
Korhosten ystäviin kuuluu
paljon muitakin kuin vain
luterilaisia.

– Meillä on oikeastaan
aika hauska tämä naapu-
rusto, Päivi iloitsee. Tässä
on monenlaisia uskovaisia,

oli vielä silloin ilmassa. Nyt
en enää näe merkkiäkään
sellaisesta.

Jumala luonnossa vai
kaupungin kirkossa
Keskellä maaseutua Jouni ja
Päivi ovat havahtuneet aja-
tukseen, onko Jumala
enemmän läsnä luonnossa
kuin kaupungin kirkossa.
Päivi muistelee nuorempa-
na selittäneensä, että Juma-
la on läsnä luonnossa eikä
hän sen vuoksi tarvitse mi-
tään kirkkoja tai seurakun-
taa. Nyt nämä ajatukset
ovat kumoutuneet, ja syy-
kin on hänellä selvillä.

– Se olikin puolustelua
sille, miksi en käy kirkos-
sa. Eikö tämä ole aika tyy-
pillistä suomalaisille?

Jounin mielestä asiaa
on vaikea varmasti sanoa.

– Varmasti Jumalan kä-
denjäljet näkee tuolla luon-
nossa liikkuessaan, sillä sel-
laiset asiat tulevat Jumalas-
ta helposti mieleen. Kun sit-
ten olemme kirkossa, koros-
tuu seurakunnan yhteys
enemmän, ja voin kokea
olevani osa seurakuntaa.
Luonnossa jossakin hiljaa
istuessani näen taas Juma-
lan käden töitä. Se tulee
esille eri asioissa ja eri ta-
valla, kun olemme kirkos-
sa tai jossakin luonnossa.

Ortodoksisuus vapauttaa
Päivi on pohtinut paljon
ortodoksisen uskon sisäl-
töä. Myös ystäviensä kans-
sa hän on asiaa miettinyt.

– Olemme joskus nais-
porukalle miettineet tätä.
Viimeksi pohtiessamme tu-
limme siihen lopputulok-
seen, että kyse on jostakin
aivan tietystä olemisen va-
paudesta. Sinulla on tila
olla oma itsesi. Muistan
seisseeni joskus alkuaikoi-
na kirkossa paastonajan
keskiviikon palveluksessa.
Siellä oli aika hiljaista, ja
takaani kuului seinäkellon
nakutus. Kun kello tikitti ja
seisoin kädet alhaalla, niin
siinä minulla oli tunne, että
olen oikeasti ihan läsnä
vain omana itsenäni. Ehkä
se on juuri sellaista orto-
doksista vapautta, vapaut-
ta tietyllä tavalla.  ■

Sonja (vas.) ja Heljä pääsevät ensi syksynä partioon
Sudenpentuihin. Sonjalla on kädessään viimetalvinen

lumiukon porkkananenä. Lumipallo-kissa makoilee
mielellään kotona Heljän hellässä sylissä.

on helluntailaisia, on va-
paakirkollisia, luterilaisia ja
sitten me ortodoksit. Meil-
lä on aika ekumeeninen ys-
täväpiiri. Siihen ei ole vai-
kea asettua, koska siihen
kuuluu muutenkin niin pal-
jon tällaisia vähemmistöläi-
siä. Me sujuvasti suvaitsem-
me toisiamme!

Uskonasioistakin puhu-
taan ystävien kesken, mut-
ta nimenomaan sellaisista
asioista, jotka ovat yhteisiä.
He eivät juuri käytä aikaa
opillisten seikkojen pohti-
miseen. Jounin mukaan
kyse on enemmän mielen-
kiinnosta tapoihin ja uteli-
aisuutta ortodoksisuutta
kohtaan.

– Paljon on muuttunut
kolmessakymmenessä vuo-
dessa. Kun itse kävin ala-
astetta Lieksassa, muistan
sen, että suhtautumisessa
oli vielä jotakin skismaa,
vaikka siellä olikin paljon
enemmän ortodokseja kuin
täällä. Ryssänkirkon henkeä
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Metropoliitalta

Vietämme pian helluntaita. Helluntai on tärkeä kään-
nekohta, sillä siitä alkaa kirkon elämä maailmassa
Pyhän Hengen voimassa.

Pyhän Hengen vuodattaminen teki pelkurimaisista ja
itseensä käpertyneistä opetuslapsista Kristuksen kirkon.
Helluntaina opetuslapsista tuli Kristuksen seuraajia, jotka
kutsumukselleen uskollisina todistivat kristillisen rakkau-
den maailmanlaajuisista arvoista.

Paikallinen yhteisö kasvoi maailmanlaajuiseksi liik-
keeksi aikana, jolloin ensimmäisistä apostoleista, Johan-
nesta lukuun ottamatta, jokainen kärsii marttyyrikuole-
man vakaumuksensa tähden. Kirkon hengellinen tehtävä
on siitä lähtien ollut näkymättömän maailman tuominen
näkyväksi, pelastuksen sanoman välittäminen. Tämä teh-
tävä on sama tänään kuin kaksi vuosituhatta sitten.

Mysteeri
Pyhän Kolminaisuuden mysteeri tulee näkyväksi kirkon
todellisuudessa erityisesti kristittyjen keskinäisessä rak-
kaudessa, myötäelämisessä ja omastaan jakamisessa. Sen
voima on juuri siinä, että se ei ole teoriaa vaan sitoutu-
mista yhteisöllisyyteen, oman itsemme löytämistä yhtei-
sön sisällä ja itseämme suuremman palveluksessa.

Yhteisön sisäpuolella näemme myös, miten ihmisen
vapaus ja kasvu voivat parhaiten toteutua siellä, missä
tunnusmerkkinä ei ole se, mitä hän omistaa tai päällensä
pukee vaan miten hän voi ylittää omat rajoituksensa rak-
kaudessa toinen toistaan kohtaan. Omastaan jakaminen,
rakkaus ja kunnioitus eivät ole, kuten monet muut luon-
nonvarat, vähitellen loppuun kuluvia. Ne kasvavat niitä
käytettäessä.

Hengellinen elämä syntyy ja kasvaa yhteisössä, kir-

Kirkko tuo näkymättömän
näkyviin

kon keskellä. Kuten ensimmäinen seurakunta helluntain
jälkeen Apostolien teoissa (2:46), meidän tulisi joka päivä
kokoontua temppeliin, ja kodeissa murtaa leipää ja ateri-
oida riemullisin ja vilpittömin mielin.

Helluntai antaa esimerkin
Helluntain ajan seurakunnan esimerkkiä noudattaen jo-
kainen meistä on kutsuttu toinen toistamme palvelemaan
ja siten rakentamaan Kristuksen kirkkoa. Kristittyinä mei-
dän ei pidä paeta oman kulttuurimme ahdistusten ja risti-
riitojen keskeltä. Päinvastoin, tehtävämme on sitoutua
palvelemiseen ja solidaarisuuteen persoonallisella taval-
la. Siitä ovat kaukana tulosajattelu tai ihmisen esineellis-
täminen välikappaleeksi tai numeroksi tilastoon. Tässä
kirkon diakonia, silloin kun se kulkee toisen ihmisen rin-
nalla, käsi kädessä, ilmentää Pyhän Hengen persoonallis-
ta toimintaa.

Jaatko lahjojasi?
Kysymys jakamisesta on tämän päivän kirkon vaikeimpia
hengellisiä haasteita. Mitä me – sinä ja minä – teemme,
kun liturgian jälkeen suljemme kirkon oven takanamme?

Kun lähdemme kirkosta, sen tutuista ja turvallisista
puitteista, ulos ihmisten keskelle, tietoisuus ja kokemus
Kristuksen lahjasta antakoon meille rohkeutta palveluteh-
tävämme toteuttamiseen. Kristuksen kirkon elävinä jäse-
ninä olemme myös toivon merkkinä maailmassa.

Toivotan seurakuntiemme väelle voimia ja siunausta
alkavaan kesäkauteen.

Metropoliitta Ambrosius

Kari M. Räntilä toivoi edellisen Analogin
pääkirjoituksessa (2/2006), että ortodoksinen kirkko
perustaisi asiantuntijaelimen kirkon kansainvälisiä
suhteita varten.

Olen Räntilän kanssa samaa mieltä siitä, että
kirkkomme kansainväliset suhteet ovat meidän
kaikkien yhteisiä asioita. En kuitenkaan kannata
uuden elimen perustamista. Emmeköhän me ole
kaikki kirkon johtoa myöten samaa mieltä siitä, että
kirkko on jo ihan täynnä byrokraattisia neuvostoja ja
komiteoita.

Neljä vuotta Ortaidin projektipäällikkönä on
saanut minut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että

MIELIPIDE

Ulkomaansuhteet on
joukkuepeli eikä sudoku

kansainväliset suhteet eivät ole sudokua vaan
joukkuepeliä. Ortaid edustaa maailmalla Suomen
ortodoksista kirkkoa ja hyötyy sen erinomaisesta
maineesta. Ulkomailla saa kuulla edelleen tuon tuosta
kehuja arkkipiispa Paavalin ja Tito Collianderin kautta
tunnetusta dynaamisesta Suomen kirkosta. Paavalin ja
Titon luomaa brändiä ei kannata tärvellä.

EU-kirkkomme ulkosuhteet ovat ennen kaikkea
tiedon analysointia, dokumentointia ja hallintaa. Tätä
varten tarvitaan paljon osaajia. Voisiko valtion
rahoituksella toimivan kirkollishallituksen kanslian
muuttaa ortodoksisen kirkon kansainvälisten suhteiden
tietotoimistoksi ja palvelutaloksi? Se olisi paikka, josta
piispat, seurakunnat, kirkkomme jäsenet ja kaikki
muutkin saisivat tietoa, taustoja ja yhteyksiä
ortodoksisiin hiippakuntiin, seurakuntiin, luostareihin ja
järjestöihin kaikkialle maailmassa.

Jyrki Härkönen
Ortaidin projektipäällikkö
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Ortodoksit kirkkojen perheessä

Kiinnostus kirkkojen ja
kristittyjen yhteyteen ja
ykseyteen sai uuden sy-

käyksen 1900-luvun alkupuo-
lella, kun protestanttien kes-
kuudessa syntyi halu etsiä yh-
dessä vastauksia ajankohtai-
siin ongelmiin sekä opillisen
että sosiaalisen yhteistyön
kautta. Kirkkojen maailman-
neuvoston (KMN) perustami-
nen sai alkunsa protestanttien
keskuudesta, mutta merkittä-
vän sykäyksen sille antoi eku-
meeninen patriarkaatti, joka
vuonna 1920 kehotti kirjees-
sään kristittyjä etsimään kes-
kinäistä lähentymistä ja kirk-
kojen liittoa.

Kirkkojen maailmanneu-
voston perustamisesta päätet-
tiin kirkkojen johtajien kesken
jo vuonna 1937, mutta toisen
maailmansodan seurauksena
varsinainen perustaminen ta-
pahtui vasta vuonna 1948.
Maailmanneuvostoon liittyi
aluksi paljon prostestanttisia
kirkkoja, mutta jo 1960-luvul-
la mukaan tulivat useat orto-
doksiset kirkot. Tällä hetkellä
KMN:n jäseniä ovat kaikki
muut ortodoksiset kirkot, pait-
si siitä vuonna 1997 eronneet
Bulgarian ja Georgian kirkot.

Ortodoksit mukana
Ortodoksisen kirkon osallistu-
minen ekumeniaan nousee sen
omasta kirkkokäsityksestä.
Ortodokseille ortodoksisuus
on identtinen kristinuskon
kanssa, ja oman elämänsä
kautta kirkko katsoo edusta-
vansa alkuperäistä apostolista
uskoa. Tämä ei kuitenkaan tar-
koita itsekeskeisyyteen käper-
tymistä, vaan ulospäin suun-
tautumista ja vastuuta pyrki-

ANALOGI julkaisee kolmen sivun tietopaketin ajankohtaisista
ekumeenisista kysymyksistä. Maisteri Outi Vasko selvittelee en-
sin ortodoksien mukanaoloa kansainvälisessä ekumeniassa,
seuraavalla aukeamalla piispa Jonas Jonson käsittelee aihet-
ta maailmassa tapahtuvien muutosten kannalta. Outi Vasko on
kirkkomme uusi edustaja Kirkkojen maailmanneuvoston kes-
kuskomiteassa.

Ortodoksit
ja Kirkkojen maailmanneuvosto

myksestä Kristuksen kirkon
ykseyteen. Ekumeniassa orto-
doksinen kirkko pyrkii vastaa-
maan uuteen historialliseen ti-
lanteeseen oman kokemuksen-
sa ja apostolisen perinnön
kautta.

KMN on merkinnyt orto-
dokseille ainutlaatuista fooru-
mia ja yhteistyön mahdolli-
suutta kohti kirkkojen ykseyt-
tä. Apostoliselle perinnölle
uskollisuus on luonut mahdol-
lisuuden osallistua aktiivises-
ti ekumeniaan niistä vaikeuk-
sista huolimatta, joita sen
kautta on kohdattu ja edelleen
kohdataan.

Maailmanneuvoston his-
toriassa ortodoksien ja protes-
tanttien suhteiden harmonia
on vaihdellut. Kokonaisuudes-
saan tilannetta voi kuvailla in-
nokkuuden ja epämukavuu-
den yhdistelmäksi, jota on sä-
vyttänyt rohkeus ja kriittisyys.
Kun asiaa tarkastelee vaikeam-
malta kannalta, on todettava,

että keskeiseksi ongelmaksi
ovat muodostuneet eroavuu-
det perustavassa itseymmär-
ryksessä ja sen suhteessa yh-
teen Kristuksen kirkkoon. Kui-
tenkin molemminpuolinen
kiinnostus suhteiden syventä-
miseen on säilynyt. Pyrkimyk-
senä on ollut luoda todellisen
kohtaamisen mahdollisuuksia,
jotka ovat kantaneet hedelmää
uskoon ja elämään tutustumi-
sen, tuntemisen ja luottamuk-
sen kautta.

Ongelmia osallistumisessa
Ortodoksien osallisuus Kirkko-
jen maailmanneuvostossa on
usein nähty ongelmalliseksi
sekä protestanttien, ortodoksi-
en että KMN:n näkökulmasta.
Protestanttien näkökulmasta
ortodoksien ongelmallisuus
ekumeniassa korostuu juuri
kirkkokäsityksen yhtäaikaisen
holistisuuden (kokonaisvaltai-
suuden) ja ahtauden kautta,
mikä hidastaa ja hankaloittaa
ekumeniassa etenemistä.

Ortodoksien ekumeniaan
osallistumisen motiivi nousee
omasta kirkkokäsityksestä ja
teologiasta, mutta kirkkojen
omat sisäiset ja yhteiskunnal-
liset tilanteet ovat luoneet kiel-
teisyyttä ekumeniaa kohtaan
ja maailmanneuvoston toimin-
nasta jättäytymistä. Myös jot-
kin historialliset erimielisyydet
läntisen kristillisyyden kanssa
ovat luoneet epäilyksiä ja pel-
koja ortodoksien keskuuteen.
Kirkkojen maailmanneuvoston
toiminnassa on ortodokseja
vaivannut sen voimakas pro-
testanttinen eetos sekä keskit-
tyminen sosiaalisiin ja eettisiin
kysymyksiin opillisten kysy-
mysten sijaan.

Maailmanneuvostossa
kirkkojen ja tunnustuskuntien
paljous sekä keskusteluun
osallistuvien teologisten ja
kirkkokäsitysten moninaisuus
on asettanut vaativan haasteen

keskustelun ja toiminnan hal-
linnalle. KMN:n näkökulmas-
ta ortodoksien osallistuminen
on välillä ollut passiivista ja si-
toutumatonta, kun taas useat
protestanttiset kirkot ovat ol-
leet vauhdilla viemässä yhteis-
tä toimintaa eteenpäin.

Ratkaisuja etsitään
Aika ajoin esille nousseet on-
gelmat johtivat Kirkkojen maa-
ilmanneuvoston muodosta-
maan erityiskomission Hara-
ren yleiskokouksessa 1998.
Komission tehtäväksi asetet-
tiin niiden kysymysten laaja
tutkiminen ja analysoimin, jot-
ka liittyvät ortodoksien osallis-
tumiseen maailmanneuvos-
toon. Huomion arvoista on se,
että monet esille tulleista huo-
lista ja vaikeuksista kosketta-
vat ortodoksisen kirkon lisäk-
si läheisesti muita kirkkoja.

Erityiskomission työsken-
telyssä tuli toistuvasti esiin se,
miten kirkkokäsityksen lähtö-
kohdat vaikuttavat keskuste-
luihin jäsenyydestä, päätök-
senteosta, yhteisestä rukouk-
sesta ja sosiaalieettisistä kysy-
myksistä. Komission yhtenä
ehdotuksena olikin, että kirk-
kokäsitykseen liittyvien kysy-
mysten selvittelyä jatketaan
opin ja kirkkojärjestyksen eli
Faith and Order –komissiossa.

Maailmanneuvosto on vii-
me vuosina etsinyt myös omaa
rooliaan ja merkitystään kir-
koille. Tämän vuoden alku-
puolella Brasilian Porto
Alegressa pidetyssä 9. yleisko-
kouksessa oli nähtävissä orga-
nisaation merkityksen muutos,
sillä ekumeeninen tietoisuus ja
sitoutuneisuus ovat juurtunut
hyvin kirkkojen keskuuteen.
Ortodoksit olivat kattavasti
mukana kokouksessa, jossa tu-
levaisuuden ohjaavaksi peri-
aatteeksi vahvistettiin voimak-
kaampi keskittyminen näky-
vän ykseyden kutsuun sekä
selkeän teologisen perustan
määritteleminen Maailman-
neuvoston eri ohjelmille.

Porto Alegren yleisko-
kousta on kuvattu välivaiheek-
si, mutta sen voi ymmärtää
myös myönteisenä, tasaantu-
misen vaiheena. Ekumenian
pelisääntöjä on jälleen tarkis-
tettu yhdessä, jotta prosessia
voidaan jatkaa eteenpäin.

OUTI VASKO
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Outi Vasko. Kuva:
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Kirkkojen maailman-
neuvosto on pitänyt
yhdeksännen yleis-

kokouksensa. Neuvosto on
Rooman kirkon ykseysneu-
voston rinnalla ekumeeni-
sen liikkeen merkittävin toi-
mija.

Kirkkojen maailman-
neuvoston nykyiset talous-
vaikeudet, organisaatio-
muutokset, heikko johta-
juus ja tiedotusvälineiden
vähentynyt kiinnostus saa-
vat monet liioitellen ja uu-
puneina puhumaan ekume-
nian kriisistä, umpikujasta
tai jopa ekumenian kuole-
masta. Mutta nämä ovat
vain oireita jostakin paljon
vakavammasta, nimittäin
jäsenkirkkojen kyvyttömyy-
destä muotoilla kantava
ekumeeninen näkemys
2000-luvun postmodernis-
sa, maapalloistuvassa maa-
ilmassa. Ongelmana ovat
isot jäsenkirkot, joita työl-
listävät yhä enemmän nii-
den omat tulevaisuudenky-

Globaali ekumenia
etsii uusia väyliä
Kirkkojen maailman-
neuvosto piti tämän
vuoden helmikuussa
yhdeksännen yleis-
ko-kouksensa Porto
Alegressa Brasiliassa.
Kokouksen herättä-
miä ajatuksia pohti
Ruotsin luterilaisen
kirkon eläkkeellä
oleva piispa Jonas
Jonson huhtikuun
alussa Suomen eku-
meenisen neuvoston
kevätkokouksessa
Espoossa. Analogi
julkaisee lyhennel-
män hänen puhees-
taan.

symykset. Ne ovat yhä itse-
riittoisempia eettisessä ja
pastoraalisessa asentees-
saan muihin kirkkoihin
nähden, ja niillä on myös
yhä tunnustuksellisemmin
korostunut suhde toisiin
kirkkoihin. Kansainvälisen
ekumenian sääntöjä on vii-
me vuosikymmeninä perus-
teellisesti muutettu, mutta
ekumeeniset järjestöt ovat
suurelta osin jääneet elä-
mään ajatellen ja työsken-
nellen 1900-luvun tapaan.

Kristikunnan painopiste
siirtynyt
Kristikunnan painopiste on
siirtynyt Euroopasta ja Poh-
jois-Amerikasta Afrikkaan,
Aasiaan ja Latinalaiseen
Amerikkaan. Maailman
kristittyjen enemmistö, tar-
kemmin sanottuna noin 59
prosenttia, elää nyt eteläi-
sellä pallonpuoliskolla. Eni-
ten väestö kasvaa Afrikas-
sa, Aasiassa ja Latinalaises-
sa Amerikassa. Se johtuu

myös kirkkojen kasvusta,
kun ihmiset vaihtavat us-
kontoaan tai – kuten Kiinas-
sa – etsivät uskoa maallis-
tuneessa yhteiskunnassa.
Silloin kiinnostuksen koh-
teena on useimmiten kris-
tinusko. Eurooppa on maa-
ilman mantereista ainoa,
jolla kristittyjen määrä vä-
henee. Se johtuu väestön
ikääntymisestä ja meneil-
lään olevasta kansallisten
kirkkojen heikkenemisestä.

Ekumeeninen liike syn-
tyi Pohjois-Atlantin alueel-
la. Sen tulevaisuuden mää-
rittelevät Etelä-Atlantin, In-
tian Valtameren ja Tyynen-
meren alueiden maat,
emme me. Geneven ja Roo-
man sijainti muistuttaa ny-
kyisellään entisaikojen kir-
konkyliä maaseudulla, kun
taas maailman metropolit
nousevat jonnekin muualle.

Kristinuskon muoto
muuttuu
Kristinusko on muuttamas-

sa muotoaan. Perinteiset
kirkot kasvavat samassa
tahdissa kansakunnissa ta-
pahtuvan kehityksen kans-
sa, mutta todellinen liikeh-
dintä on käynnissä erilaisis-
sa helluntaikirkoissa, evan-
kelisissa liikkeissä ja afrik-
kalaisissa itsenäisissä kir-
koissa, joiden juuret eivät
ole länsimaisessa lähetys-
työssä. Helluntailiike syntyi
tasan sata vuotta sitten.
Nykyisin sen kanssa on kos-
ketuksissa ehkä neljäsosa
kristikunnasta. Hellun-
taikirkot kasvavat eniten
Latinalaisessa Amerikassa.
Pelkästään Rio de Janeiros-
sa perustetaan neljäkym-
mentä uutta seurakuntaa
viikossa! Ne liikkeet, joita
kutsumme vanhoillisiksi
evankelisiksi liikkeiksi, me-
nestyvät ehkä parhaiten Itä-
Aasiassa. Useimmille Etelä-
Korean ja Kiinan ilmiömäi-
sesti kasvavista kirkoista on
tunnusomaista voimakas
herätyskristillisyys, usein
fundamentalistinen suhtau-
tuminen Raamattuun. Län-
si-Afrikan itsenäiset kirkot
kasvavat nopeammin kuin
kaikki muut Saharan etelä-
puoliset kirkot. Ne ovat le-
vittäytyneet pääasiassa Ete-
lä- ja Länsi-Afrikkaan. Joil-

lakin niistä on enemmän
jäseniä kuin pohjoismaisil-
la kansankirkoilla.

Uusien liikkeiden kasvu
vaikuttaa perinteisiin kirk-
koihin. Esimerkiksi Brasili-
an katolisessa tai luterilai-
sessa kirkossa on voimak-
kaan karismaattisia piirtei-
tä tai siellä korostetaan pa-
rantamista. Konservatiivi-
suus on kristikunnan pää-
suuntaus. Mutta meidän on
pantava merkille, että köy-
hissä maissa sekä helluntai-
liike että evankeliset liik-
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Piispa Jonson arvioi ekumenian tulevaisuutta Suomen eku-
meenisen neuvoston kevätkokouksessa huhtikuussa. Kuva: SEN

Maapalloistu-
minen on tosiasia
kaikilla alueilla.
Uskonnoilla on
uusi merkitys sekä
hyvässä että
pahassa.
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keet, joiden juuret ovat Yh-
dysvalloissa, lakkaavat ase-
mansa vakiinnutettuaan ja
suuriksi kasvettuaan ole-
masta riippuvaisia Ameri-
kasta ja muotoilevat yhteis-
kuntavastuunsa uudella ta-
valla. Ne puhuvat ja toimi-
vat yhä enemmän ekumee-
nisen liikkeen tavoin, mikä
luo uusia edellytyksiä vuo-
ropuhelulle ja vuorovaiku-
tukselle.

Maapalloistumisen
tiedostaminen
Kolmas muutos on se, jota
kutsumme maapalloistumi-
seksi eli globalisaatioksi.
Kirkkojen maailmanneu-
voston New Delhin yleisko-
kous 1961 antoi kirkoille
globaalin tietoisuuden. Up-
salan yleiskokous 1968 an-
toi kirkoille globaalin oman-
tunnon. Vancouverin yleis-
kokous 1983 antoi kirkoille
globaalin hengellisyyden
(spiritualiteetin). Mutta noi-
hin aikoihin alkoi terävöi-
tyä myös markkinoiden,
joukkotiedotusvälineiden ja
kulttuurin maapalloistumi-
sen arvostelu. Näimme,
kuinka köyhyyskuilut syve-
nivät; kuinka länsimaailma
kolonisoi yhdysvaltalaisen
CNN-uutistoimiston kaltais-
ten medioiden avulla ihmis-
ten mielen ja määritti hei-
dän kuvansa todellisuudes-
ta ja kuinka vähemmistö-
kulttuurit uhkasivat hävitä.

Jännitys protestiliike-eku-
menian ja kirkkoinstituutio-
ta uudistavan ekumenian
välillä lisääntyi. Mutta kirk-
kojen ymmärrys globalisaa-
tiota ja sen eri ulottuvuuk-
sia kohtaan on tärkeää eku-
meenisen liikkeen tulevai-
suuden kannalta.

Uskonnoilla uusi tehtävä
Uskonnoilla on uusi rooli
maailmassa. Kuin reaktiona
globalisaatioon kaikkien
maailman suurten uskon-
yhteisöjen itsetietoisuus li-
sääntyy. Maailmanuskon-
not kuljettavat mukanaan
kansojen historiaa ja kult-
tuurista identiteettiä ja läh-
tevät nyt liikkeelle puolus-
taakseen perinteisiä ja kan-
sallisia arvoja. Valtiot ja
poliittiset järjestöt eivät ky-
kene käsittelemään sellaisia
elämän ja kuoleman kysy-
myksiä kuin ilmastonmuu-
tos, köyhyys ja pandemiat.
Juuri siksi, että ne ovat elä-
män ja kuoleman kysymyk-
siä, ne ovat myös hengelli-
siä kysymyksiä.

Kuin vastauksena valti-
oiden lyhytnäköisyydelle ja
voimattomuudelle uskonto-
jen voima kasvaa. Kun yk-

Ortodoksit kirkkojen perheessä

silönvapaus, uudet viestin-
tämuodot, suurkulutus,
maallistuminen ja hengel-
listen kokemusten sekoittu-
minen leviävät, uskonnot
kokoontuvat yhteen puolus-
tamaan etujaan. Tilanne on
monimutkainen ja monise-
litteinen. Kirkkojen käsitys
omasta itsestään ja kyky
rakentaa luottamuksen ja
kunnioituksen siltoja tulee
yhä tärkeämmäksi. Mutta
kaikkien muiden uskonyh-
teisöjen tapaan myös kirkot
joutuvat kiusaukseen käyt-
tää valtaa sanoin ja teoin.
Maailman ja rauhan vuok-
si kirkkojen on nyt otettava
askel vuoropuhelusta kohti
keskinäistä tukemista ja
aktiivista yhteistyötä.

Muutos länsimaalaisten
ajattelussa
Yhä useammat ihmiset län-
simaissa ja muissa kulttuu-
reissa omaksuvat yhä ene-
nevässä määrin käsityksiä
ja arvostuksia, joita on ta-
pana kutsua postmoder-
neiksi ja transmoderneiksi.
Nykyaikainen ekumeeni-
nen liike on, kuten ilmaus
kuuluu, modernismin lapsi.
Se kuuluu sodanjälkeiseen

aikaan, mutta perustuu kä-
sityksiin ja järjestörakentei-
siin, jotka ovat kehittyneet
länsimaissa 1700-luvulla ja
sen jälkeen ja joista 1900-
luvulla tuli Yhdistyneiden
kansakuntien (YK:n) ja
muiden kansainvälisten jär-
jestöjen normi. Ekumenian
teologia, usko edistykseen
ja maailmankuva ovat pe-
räisin 1900-luvun Länsi-
Euroopasta. Nyt aika on aja-
nut ekumeenisen liikkeen
ohi, ja sen on muotoiltava
uusi visio ja uudet raken-
teet, jotka kuuluvat 2000-
luvulle. Se ei ole mikään
helppo tehtävä, kun muis-
tamme, että monet jäsenkir-
kot ovat edelleen esi-moder-
neja sekä institutionaalises-
ti että teologisesti. Vaikka
ekumeeninen liike on aut-

tanut kirkkoja siirtymään
nykyaikaan ja on siksi 1900-
luvun kirkkohistorian tär-
kein saavutus, on edessäm-
me vaikea tie.

Reunoilta keskelle
Reuna-alueista on tullut
keskusalue. Kristikunta on
saanut uudet kasvot. Maa-
palloistuminen on tosiasia
kaikilla alueilla. Uskonnoil-
la on uusi merkitys sekä
hyvässä että pahassa. Mo-
dernismi on menossa pois
muodista. Se riittää kerto-
maan meille, että kansain-
välisen ekumenian – sellai-
sena kuin olemme sen tä-
hän asti tunteneet – parhaat
päivät ovat ohi ja sen on
muututtava, jotta se ei rau-
keaisi tyhjiin.

Alkuperäinen suomennos:
Mirja Sevón

Maailmanuskonnot
kuljettavat muka-
naan kansojen histo-
riaa ja kulttuurista
identiteettiä ja läh-
tevät nyt liikkeelle
puolustaakseen
perinteisiä ja kan-
sallisia arvoja.

9
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Hengellistä opetusta

Kristus nousi kuolleista!
Päivän evankeliumijaksossa
kerrotaan Jerusalemissa si-
jainneesta vesialtaasta, jota
heprean kielellä kutsuttiin
Betesdaksi. Sitä reunusti vii-
si pylväshallia, ja altaan vet-
tä pidettiin ihmeitä tekevä-
nä eli parantavana. Tämä
sen vuoksi, että aika ajoin
enkeli laskeutui altaaseen ja
kuohutti veden. Joka ensim-
mäisenä astui kuohuvaan
veteen, parani mistä taudis-
ta tahansa. Sen vuoksi pyl-
väskäytävillä lepäili mitä eri-
laisimpia sairauksia potevia,
jotka odottivat hetkeä, jona
enkeli laskeutuisi veteen ja
saisi sen kuohumaan.

Sairaiden joukossa oli,
kuten evankeliumi kertoo,
halvaantunut mies, joka
odotti parantumista. Hän oli
ollut liikuntakyvytön jo pe-
räti kolmekymmentäkah-
deksan vuotta, eikä hänellä
ollut ketään, joka olisi aut-
tanut häntä veteen, kun vesi
kuohahti. Mutta halvattu sai
lohdutuksen. Hänelle, jolla
ei ollut auttajaa, Jumalan
Poika tuli ja tarjosi apuaan.
Kristus paransi hänet sa-
noen: ”Nouse, ota vuoteesi
ja kävele.”

Miksi luemme nyt pää-
siäiskaudella tässä sunnun-

KS Joensuun piispa Arsenin
SAARNA
halvaantuneen sunnuntaina
Hämeenlinnassa (Joh. 5:1-15)

Betesdan
lammikolla

tailiturgiassa tämän evanke-
liumijakson? Teemme sen
kahdesta syystä. Ensiksikin
pääsiäinen oli alkuaan suu-
ri kastejuhla, ja sekä ennen
kastetta että myös kasteen
jälkeen kastetuille annettiin
uskonnollista opetusta. Eräs
tapa opettaa oli Johannek-
sen evankeliumin lukeminen
ja sen selittäminen. Sillä kas-
tetut saatiin tietoisiksi kas-
teen syvällisestä merkityk-
sestä heille.

Kuva kasteastiasta
Päivän evankeliumissa mai-
nitun Betesdan lammikon
voidaan tulkita kuvaavan
kasteastiaa. Viisi pylväshal-
lia kuvaa maailman viittä
maanosaa, joille viedään sa-
nomaa ylösnousseesta Va-
pahtajasta, että ihmiset kas-
teen kautta tulisivat Jumalan
lapsiksi. Betesdan pylväs-
käytävillä lepäsi sairaita, jot-
ka hakivat parannusta ve-
destä, ja viiden maanosan
ihmiset hakeutuvat kasteel-
le parantuakseen synneis-
tään. Betesdan altaalla enke-
li kuohutti veden, mutta kas-
teastian äärellä enkelin pal-
velusta suorittaa pappi ja
pyhittää veden kasteen mys-
teeriota varten. Betesdan al-
taan veteen sen kuohahtami-

sen jälkeen ensin ehtinyt
parani sairauksistaan, mut-
ta kasteveteen kolme kertaa
upotettu tulee Jumalan lap-
seksi ja parantuu synneis-
tään.

Näin tämä pääsiäiskau-
della luettu halvaantuneen
parantumisesta kertova
evankeliumijakso viittaa
kasteeseen ja siihen, että
pääsiäinen on perinteisesti
ollut opetettavien kastejuh-
la. Meille tämä kertomus
muistuttaa omasta kastees-
tamme ja siitä suuresta ar-
mosta, jonka kasteessa
olemme saaneet. Se muistut-
taa myös siitä, että meidän
tulee koko kasteen jälkeisen
elämämme jatkaa kasteopin
saamista. Olemme saaneet
syntyä kaksi kertaa; ensim-
mäisen kerran lihallisesta
äidistämme, ja olemme sen
myötä myös kuolevaisia ajal-
lisen mittapuun mukaan.
Toisaalta kirkkoäiti on otta-
nut meidät vastaan, ja olem-
me saaneet kastealtaassa
kuolla menneelle ja syntyä
uudestaan kristittyinä Juma-
lan lapsina. Meidän tulee
muistaa uudestisyntymisem-
me kasteessa, ei ainoastaan
tänään vaan jatkuvasti.
Tämä sen tähden, ettemme
lankeaisi syntiin. Tästähän
Herra varoitti parantamaan-
sa halvattua sanoen: ”Älä
enää syntiä tee.”  Myös apos-
toli Johannes opettaa ensim-
mäisessä lähetyskirjeessään,
ettei ”yksikään Jumalasta
syntynyt tee syntiä; vaan Ju-
malasta syntynyt pitää itses-
tänsä vaarin.”

Mirhallavoitelun
mysteerio
Halvatusta kertova evanke-
liumijakso luettiin tänään
toisaalta siksi, että Betesdan
altaassa tapahtui myös Py-
hän Hengen kaste. Voimme
nähdä siinä mirhallavoitelun
mysteerion, koska siinä
saamme Pyhän Hengen.
Pääsiäisen jälkeinen aika on
matka kohti helluntaita,

kohti Pyhän Hengen kastet-
ta. Aivan kuten Betesdan
pylväshallissa lepäävät sai-
raat odottivat enkelin laskeu-
tuvan altaaseen, samoin me
odotamme pääsiäisen jäl-
keen helluntaita ja Pyhän
Hengen vuodattamista. Ja
kirkko valmistaa meitä ju-
malanpalvelusten kautta ot-
tamaan asiaan kuuluvalla ta-
valla vastaan tämän suuren
juhlan. ”Ottakaa vastaan
Pyhä Henki,” sanoi ylös-
noussut Herra opetuslapsil-
leen. Me olemme saaneet
ottaa Pyhän Hengen vastaan
mirhavoitelussa, mutta
myös kadottaneet sen armon
langetessamme synteihin.
Pyhä Henki kuvataan Raa-
matussa tulisina kielinä ja
kyyhkysenä, koska kyyhkys-
tä pidetään puhtauden ver-
tauskuvana. Epäpuhtaassa
sydämessä ei Pyhä Henki
asu. Mutta taistelemalla sy-
dämen puhdistamiseksi hi-
moista voimme saada Pyhän
Hengen uudestaan luoksem-
me tässäkin pyhässä liturgi-
assa.

Aivan kuten halvaantu-
nut odotti altaan äärellä en-
kelin laskeutuvan taivaasta,
niin mekin nyt yhdessä odo-
tamme Pyhän Hengen las-
keutuvan alttaripöydälle
kannettavien ja pyhitettävi-
en lahjojen ja meidän pääl-
lemme. Emme siis rukoile
Pyhää Henkeä vain pyhitet-
täviin lahjoihin vaan myös
meille itsellemme. Tämän
toteutumisesta iloitaan ja
sitä julistetaan ehtoollisen
nauttimisen jälkeen veisa-
ten: ”Me näimme totisen
valkeuden, otimme vastaan
taivaallisen Hengen…”

Pyhän liturgiapalveluk-
sen jälkeen, kun olemme
osallistuneet pyhästä ehtool-
lisesta, olemme Pyhän Hen-
gen kantajia ja hengellisesti
parantuneita ja voimme
evankeliumikertomuksen
halvatun tavoin ottaa vuo-
teemme ja kävellä.

AAMEN
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Timo Ruottinen
Kirjoittaja on

tamperelainen
musiikkituottaja

Toukokuun alussa kesä tuli
aivan yht’äkkiä pitkän tal-
ven jälkeen. Alkuvuosi oli

monella tavoin antoisa ja paitsi
armorikas myös projektirikas,
jos nyt tämmöistä tyypillistä or-
todoksisvetisismiä käytän huo-
limatta kuorotoverini Heikki
Enqvistin (tenori) vastaväitteis-
tä. Tärkein asia ensin: minusta
tuli maaliskuun lopussa isoisä.
Olen siis nyt pikku-Jimin vaa-
ri. Tampereen kuorokin on osoit-
tautunut hedelmälliseksi. Perä-
ti neljä kuorolaista on saanut
hiljan perheenlisäystä. Tosin
näitä pieniä laulajanalkuja on
vain kaksi. Kummankin van-
hemmat näet laulavat, joko sop-
raanoa tai bassoa. Lukija saa
päätellä kumpaa stemmaa ku-
kin.

HELMIKUUSSA OLI Kallion kir-
kossa Helsingissä mielenkiintoi-
nen kuorokonsertti. Irina Tcher-
vinskij-Matsi johti idän ja län-
nen kirkkojen musiikkia pro gra-
du –tutkielmansa säveltaiteelli-
sena osana. Konsertin ohjelmis-
to oli historiallinen katsaus 1400-
luvulta nykypäivään. Tarkoituk-
sena oli vertailla kunkin aikakau-
den ortodoksista liturgista mu-
siikkia vastaavan ajan läntiseen
kirkkomusiikkiin. Tämä gradu
on ensimmäinen laatuaan ja sii-
nä mielessä uraa uurtava suori-
tus. Opinnäytetyön tasovaati-
muksiin nähden taiteellisesti
vaativa konsertti onnistui mieles-
täni erittäin hyvin. Irina sai tila-
päiseen kuoroonsa hyvät laula-
jat ja Dietrich Buxtehuden kan-
taattia varten pienen kamariyh-
tyeen. Kokelas saavuttikin suo-
rituksestaan hyvät pisteet. Vaik-

Aurinkoista Pioneerityötä
Ortodoksikulttuurin
Taimitarhassa

kei ohjelma ollutkaan kaikkein
vaikein mahdollinen tutkielman
teemaa ajatellen, se oli silti haas-
tavan monipuolinen, mutta sa-
malla myös esityskoneiston ko-
koa ajatellen taitavan realistisesti
laadittu.

Tapasin hiukan myöhemmin
sattumoisin Lielahden Alkossa
opinnäytetyön ohjaajan, kuo-
ronjohdon lehtori Heikki Lii-
molan. Hän oli hankkimassa
Tampereen Oopperan tekniikan
pojille vastalahjaa tuoreen oop-
peraproduktion joistakin erityis-
ratkaisuista. Minulla taas oli
päässyt retsina loppumaan. Ta-
paamisesta kehkeytyi mielen-
kiintoinen kulttuuri- ja koulu-
tuspoliittinen keskustelu. Kirk-
ko soikoon –festivaalilla johduin
sitten puheisiin kuorokapelli-
mestari Eric-Olof Söderströmin
kanssa. Arvostelulautakunnan
jäsenenä myös hän oli vaikut-
tunut Irinan suorituksesta ja

harmitteli, että hyvä kuoroko-
koonpano jää kertakäyttöiseksi.
Irinan näyte ei ollut Sibelius-
Akatemian tutkinto vaan Joen-
suun yliopiston ortodoksisen
teologian laitokselta valmistu-
van kanttorin rohkea pioneeri-
työ, mistä reilut onnittelut.

ORTODOKSEILLE tyypillistä on
korostaa teologisia opintoja
kirkkotaiteen koulutustavoitteis-
sa. Väheksymättä liturgiikan ja
dogmatiikan merkitystä tässä-
kään yhteydessä väitän kuiten-
kin, että meille ortodokseille on
nykytilanteessa tärkeätä ennen
kaikkea kaikenlaisen taiteellisen
laajan yleissivistyksen lisäämi-
nen, yli uskontokuntien rajojen.
Jos haluamme kohottaa oman
kulttuurimme tasoa ja saavuttaa
jonkinlaista yleispätevää vertai-
lukelpoista kirkkotaidetta, on
uskaltauduttava ulos omista sul-
jetuista ympyröistä. Jos identi-
teettimme siitä jotenkin kärsii,
voi kysyä, millainen on se viite-
kehys, joka ei kestä ympäröivää
todellisuutta. Teologisointia
meillä on kirkkotaideharrastus-
ten piirissä ihan riittävästi. Sen
sijaan yleisen taidehistorian tun-
temus on aivan varmasti tärke-
ää myös ikonimaalarille. Sitä voi
halutessaan opiskella eri yliopis-
toissa. Eikä laaja musiikillinen
sivistys ja ympäröivän läntisen
kulttuurin tuntemus voi olla
kanttorillekaan haitaksi. Par-
haassa tapauksessa se vain edis-
tää oman äänen löytämistä ja
syventää itsenäistä, traditioom-
me sidoksissa olevaa ilmaisua.

KIRJOITAN TÄTÄ upeana lau-
antaipäivänä juuri talvikätköis-
tä esiin kaivetulla pihaterassil-
la. Kissat ovat omilla teillään.
Aamupäivällä ratkoimme poru-
kalla Vatialan Ilkossa kahdenkin
johtokunnan voimin täkäläisen
musiikkioppilaitoksen strategi-
sia visioita entisen kuorolaisem-
me Antti Saarelman puheen-
johdolla. Antilla on asuntore-
montti meneillään, joten konsul-
toimme aamukahvilla myös ta-
petoinnin nikseistä. Jimin mum-
mu Vivi on jo viikon ollut kau-
kaisessa luostarissa ikonimaala-
uksen mestarikurssilla. Odotan
hänen soittoaan. Ihailen kuuma-
ilmapalloja taivaalla, lauantain
toivotuissa soi J. S. Bachin Air,
linnut laulavat, aurinko pais-
taa…   ■

Tyylinäyte konserttiohjelman
kannesta.
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Keskustelu internetin
käytöstä seurakunta-
toiminnassa tyrehtyy

yleensä siihen, kun joku
murjaisee, ettei kaikilla ole
nettiä – ei ainakaan mum-
moilla. Totta on, muttei
kenties kovin kauan.

Kiinteään kuukausi-
maksuun perustuva laaja-
kaistayhteys yleistyy suo-
malaiskodeissa huimaa
vauhtia. Kaksi vuotta sitten
sellainen oli joka viidennes-
sä kotitaloudessa, nyt jo

Kirkkokunnan sivusto koki keväällä nuorennusleikka-
uksen, jonka yhteydessä seurakuntien sivuille saatiin
helppo ja yksinkertainen osoite. Esimerkiksi Turun
seurakunnan sivut löytyvät nyt osoitteesta
www.ort.fi/turku ja samalla periaatteella muutkin.
Nettiä voisi hyödyntää nykyistä enemmän.

ww
w.

or
t.f

i–s
ivu

sto
 uu

dis
tu

i

Nyt nettiä
hyödyntämään!

Teksti ja kuva
 Mikko Junes
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joka toisessa. Kaksi kolmas-
osaa kotitalouksista on kyt-
ketty internetiin.

Todellinen murros ta-
pahtuu, kun nettiä aletaan
selata TV:n kaukosäätimel-
lä. Taulutelevisio-kotiteatte-
rikauppa käy jo kuumana,
ja viestintäpiireissä puhu-
taan täyttä päätä äänen,
datan ja videon yhdistämi-
sestä joka mökkiin vähin-
tään kahdeksan megabitin
yhteyksillä.

Joku ehkä arvelee, että
olisin työntämässä juma-
lanpalveluksia nettiin, mik-
sikäs ei? Tekniikasta se ei
ainakaan ole kiinni. Orto-
doksisia palveluksia voi jo
nyt kuunnella jenkeistä 24
tuntia vuorokaudessa inter-
netin kautta, miksei sitten
kotimaisia ja kuvan kanssa,
vaikkapa vanhainkodin
vuodeosastolla?

Hyvä tiedotus on avointa
ja aktiivista
Internetin hyödyntämisen
esteet eivät ole teknisiä, ei-
vät ”jakeluteknisiä” eivätkä
varsinkaan taloudellisia.
Alkuinvestointien jälkeen
netissä julkaiseminen on
käytännössä ilmaista, jos
vain joku tekee työn eli kir-
joittaa tekstin ja nappaa
valokuvat.

Netin hyödyntäminen
tiedotuksessa edellyttää lä-
hinnä asennemuutosta eli
että ollaan valmiita kerto-
maan muillekin mitä, mis-
sä ja milloin tapahtuu, kuka
järjestää ja miten tapahtu-
maan voi osallistua. Jos
teksti vastaa vielä kysymyk-
seen ”miksi?”, niin sehän
täyttää jo uutisen kriteerit.

Tampereen, Turun ja
Hämeenlinnan seurakunnat
tiedottavat jumalanpalve-
luksistaan ja tapahtumis-
taan Analogin lisäksi seura-
kuntien nettisivuilla. Hä-
meenlinnassa palvelustie-
dot on julkaistu myös pai-
kallisen sanomalehden seu-
rakuntapalstalla.

Päivittäjien yhteystiedot:

www.ort.fi/tampere
Tampere: arja.pikkuharju@ort.fi, 040 750 3099

www.ort.fi/turku
Turku: juhana.siren@elisanet.fi, 050 487 2626

www.ort.fi/hameenlinna
Hämeenlinna: mikko.junes@launonen.net, 0400 720 896

Analogin pdf-tiedostot: www.ort.fi/analogi

Ortodoksitietoutta netissä:
●  www.ortodoksi.net (suosittu ja laadukas sivusto,
mm. kirkkovuoden tekstejä)
●  www.tsasouna.net (isä Raimo Sissosen sivut,
mm. kirkon isien opetuksia)

www.ort.fi

Analogi-seurakuntien kotisivut

Tampereen sivuja päi-
vittävä kanslisti Arja Pik-
kuharju kertoo, että yllät-
tävän usein soittajat mainit-
sevat nähneensä jonkin tie-
don seurakunnan netti-
sivuilla. Sivut on siis löydet-
ty, vaikka uutta osoitetta ei

ole vielä ehditty mainostaa.

Netin valttina on
ajankohtaisuus
Netin vahvin valtti on ajan-
kohtaisuus, ja siksi sivuja
tulisi päivittää riittävän
usein. Samalla vanhat ta-
pahtumatiedot on hyvä
poistaa. Seurakuntien työn-
tekijöiden ja toimintapiirien
vetäjien tehtävänä onkin
pitää sivujen päivittäjät
ajan tasalla.

Tietokoneen ruudulta ei
tunnetusti jakseta lukea
kovin pitkiä sepustuksia,
joten ilmaisun tulisi olla ly-
hyttä ja iskevää. Lehteen
laadittu teksti toimii har-
voin sellaisenaan netissä, ja
sitä joutuu usein lyhentä-
mään tai ainakin nosta-
maan ydinkohtia esille.

Netti ja lehti eivät sulje

pois toisiaan, sillä lähes kai-
killa lehdillä on jonkinlaiset
nettisivut. Analogin interne-
tissä olevia pdf-tiedostoja
voi lukea ja tulostaa osoit-
teesta www.ort.fi/analogi.
Varsinainen verkkolehti-
kään ei olisi hullumpi aja-

tus, mutta se edellyttää li-
sää toimituksellisia resurs-
seja.

Verkkopalvelujen kehit-
täminen ei vähennä kirkon
pyhyyttä tai palveluksiin
osallistumista. Tie kirkon
piiriin kulkee nykyisin in-
ternetin kautta, sillä niin
tärkeä ensitiedon lähde sii-
tä on tullut uusille ortodok-
seille. Netti alentaa kirkon
kynnystä, jotta tuttu keho-
tus ”Tule ja katso!” voisi
toteutua.  ■

Kirkon verkkosivuilla on mm. kuvia kirkollisista tapahtumista.
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Käsittelen tässä niitä
todisteita, jotka oli-
vat olemassa jo en-

nen kuin päätettiin viralli-
sesti, mitkä kirjat ovat Ju-
malan innoittamia ja jotka
niin muodoin voivat kuulua
Uuden testamentin kaano-
niin.

Usein keisari Konstan-
tinus Suurta on syytetty
siitä, että juuri hän olisi ol-
lut se henkilö, joka määrä-
si, mitkä kirjat kuuluvat
Uuteen testamenttiin. On
myös väitetty, tosin ilman
todisteita, että ensimmäisis-
sä ekumeenisissa tai paikal-
lisissa synodeissa olisi pää-
tetty, mitkä kirjat kuuluvat
UT:n kaanoniin. Totuus on,
että keisari Konstantinus
Suuri kastettiin kristityksi
vasta ennen kuolemaansa,
kun taas synodit vahvistivat
sen, mistä kirkon historia jo
entuudestaan todisti.

Kanonisten kirjojen synty
Uuden testamentin kirjat
kirjoitettiin vuosien 50-150

Viime aikoina on tullut esille monia mielipitei-
tä Uuden testamentin sisällöstä. Esimerkiksi
voidaan ottaa Dan Brownin romaani Da
Vinci –koodi ja oletettu Juudaksen evankeliumi,
jotka herättävät paljon kysymyksiä. Silloin kun
kysymykset jäävät vastausta vaille, voi syntyä
monia vääriä tulkintoja. Siksi meidän tulisi
tietää, mitä historia voi opettaa meille, ja
erityisesti meidän pitää tuntea kyseisen ajan
omat todisteet. Johdattajana näihin toimii isä
Ion Durac.

Da Vinci
–koodi

ja Uuden
testamentin
kaanon

jonne se oli osoitettu, kos-
ka se sisälsi kirjoittajan ni-
mikirjoituksen, kuten
saamme tietää seuraavasta
tekstistä: ”Minä, Paavali,
kirjoitan tähän tervehdyk-
sen omakätisesti. Näin
minä kirjoitan, ja tämä on
tuntomerkkinä jokaisessa
kirjeessäni.” (2. Tess. 3:17)

Kirkkoisien todistus
Voidaksemme varmistua
tavasta, jolla myöhemmin
UT:n kaanon laadittiin, mei-
dän pitää muistaa eräiden
kirkon isien ja kirjoittajien
todisteet ensimmäisiltä kris-
tillisiltä vuosilta. Heidän
mielipiteet ovat olleet hyvin
tärkeitä ekumeenisten ja
paikallisten synodien pää-
töksissä.

●  Pyhä Ignatios Antio-
kialainen (k. 107) jakaa
UT:n kirjat evankeliumeihin
ja apostoleihin. Evanke-
liumi-sana tarkoittaa tässä
tapauksessa neljää evanke-
liumia ja apostoli-sana mui-
ta apostolisia kirjoituksia.
Pyhä Justinus, marttyyri ja
filosofi (k. 163-165) antaa
teoksessaan ”Apologia” si-
taatteja evankeliumeista ja
pyhän Paavalin ja muiden
apostolien epistoloista.
Myös tämä pyhä isä toteaa,
että kristillisissä yhteisöis-

sä luetaan evankeliumeja ja
profeettojen kirjoja.

●  Teofilos Antiokialai-
nen (k. 181) lainaa evanke-
liumeja ja pyhän Paavalin
epistoloita. Teofilos ja Ta-
tianos Assyrialainen (k. 2.
vuosisadalla) kirjoittivat
evankeliumien harmonian,
joka osoittaa, että he tunsi-
vat evankeliumit.

●  UT:n kirjoihin liittyvä
tärkeä löytö tehtiin vuonna
1874, kun italialainen oppi-
nut Muratori löysi Milanon
kirjastosta UT:n kirjojen
katalogin, jossa mainittuja
kirjoja sanottiin Jumalan
innoittamiksi. Tämä katalo-
gi on tehty toisella vuosisa-
dalla. Siitä puuttuu alkuosa,
ja siksi sitä kutsutaan Mu-
ratorin fragmentiksi tai kat-
kelmaksi. Katalogissa on
mainittu kaikki UT:n kirjat
paitsi Heprealaiskirje, py-
hän Jaakobin kirje ja pyhän
Pietarin toinen kirje.

●  Toinen todiste on py-
hältä Irineukselta, Lyonin
piispalta (k. 202). Hän lu-
ettelee kaikki UT:n kirjat lu-
kuunottamatta Heprealais-
kirjettä ja Kirjettä Filemonil-
le sekä toista Pietarin kir-
jettä, kolmatta Johanneksen
kirjettä sekä Jaakobin ja
Juudaksen kirjettä. Kolman-
nella vuosisadalla pyhä Cle-

jKr. välillä. Kirjoittajia oli
useita. Näistä kirjoittajista
vain pyhät Luukas ja Paa-
vali eivät kuuluneet kah-
dentoista Vapahtajan ope-
tuslapsen joukkoon. Voim-
me sanoa, että UT:n kirjoi-
tukset laadittiin vastauksi-
na ajankohtaisiin kysymyk-
siin ja ne osoitettiin yleen-
sä jollekin seurakunnalle.

Itse näiden kirjojen kir-
joittajat ehdottavat vastaan-
ottajille kirjojen lukemista,
kopioimista ja niiden edel-
leen lähettämistä muillekin
seurakunnille. Pyhä aposto-
li Paavali sanoo: ”Kun tämä
kirje on luettu teidän kes-
kuudessanne, pitäkää huo-
li siitä, että se luetaan myös
Laodikean seurakunnassa,
ja että te puolestanne luet-
te Laodikeaan lähettämäni
kirjeen.” (Kol. 4:16). Tämä
on myös kehotus siitä, että
vastaanotetut kirjat pitäisi
koota ja tallentaa yhtenä
kokoelmana. Jokainen al-
kuperäinen teos säilytettiin
kirkossa tai seurakunnassa,
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mens Aleksandrialainen (k.
215), Origenes (k. 240),
Dionysios Aleksandrialai-
nen (k. 265), Tertullianus
(k. 240) ja Kyprianos (k.
257) luettelevat UT:n kirjat,
joista puuttuvat Heprealais-
kirje, II ja III Johanneksen
kirje, II Pietarin kirje ja Il-
mestyskirja.

●  Nämä kirkon isät ja
kirjoittajat elivät kolmen
ensimmäisen kristillisen
vuosisadan aikana, siis en-
nen kristinuskon vapautta-
mista vuonna 313 ja ennen
ensimmäistä ekumeenista
synodia vuonna 325 Nike-
assa. Keskustelu UT:n kir-
jojen kaanonista on päätet-
ty Laodikean synodissa
vuonna 360. Sen pykälässä
59 päätetään, että jumalal-
lisissa palveluksissa luettai-
siin vain kanonisista kirjois-
ta, kun taas pykälässä 60 on
lueteltu kaikki 27 UT:n kir-
jaa, jotka meillä ovat vielä
nytkin. Tämä Laodikean
synodi ei tehnyt muuta kuin
vahvisti sen valintaproses-
sin, joka oli tapahtunut jo
tätä ennen.

Spekulaatiot menestyvät
Niin kuin muillakin histo-
rian alueilla on käynyt,
myös kirkon piirissä ilmes-
tyi kirjoituksia, joita on ni-
mitetty apokryfeiksi ja jot-
ka joskus on vain jätetty
huomiotta tai sitten yksin-
kertaisesti eliminoitu. Täs-
sä piilee kuitenkin vaaran-
sa, ja tämä tieto voi ruok-
kia villejäkin olettamuksia.
Kirkko ei kuitenkaan tarvin-
nut näitä kirjoituksia, kos-
ka ne eivät olleet kopioita
apostolisista kirjoituksista.
Kopiointi tuohon aikaan ei
ollut helppoa työtä. Suurin
ponnistuksin ja vaikeuksi-
en kautta on voitu tuottaa
kanoniset kirjoitukset ja ju-
malanpalveluksien tekstit.

Meidän aikanamme on
helppo kopioida mitä ta-
hansa. Monta kertaa valitet-
tavasti pelkällä spekulaati-
olla, kuten Da Vinci –koo-
din suosio osoittaa, on suu-
rempi menestys kuin totuu-
della.

Isä Ion Durac
matkapappi

Kirkkohistorian emeritus-
professori Pentti Laaso-
nen – 1600-luvun luterilai-

suuden eli ns. puhdasoppisuu-
den eli ortodoksian kauden ar-
vostettu erityistuntija – on omi-
en sanojensa mukaan ottanut
tehtäväkseen luurangon etsimi-
sen kaapista. Metaforalla Laaso-
nen viittaa yleisesti tunnettuun
ilmiöön ortodoksien valtaosan
muuttamiseen Käkisalmen lää-
nistä ja Inkerinmaalta Venäjälle
1600-luvulla ja tätä koskeviin
tulkintoihin.

Kanssakäymisestä
viimeistelty kuva
Käymällä läpi ja asettamalla ta-
pahtumien kokonaisuuteen oi-
keuspöytäkirjat, asiaan liittyvät
ja saatavilla olevat esivallan pää-
tökset ja kirjeet sekä kirkolliset
dokumentit Laasonen on raken-
tanut maamme ortodoksisen ja
luterilaisen väestön varhaisim-
man kanssakäymisen vaiheesta
viimeistellyn kuvan. Laasonen
kyseenalaistaa yleisenä totuute-
na pidetyn selityksen, jonka
mukaan kyse oli luterilaisuuteen
pakottaneesta uskonvainosta ja
sorrosta. Kyseenalaistamisen
perusteluissaan Laasonen on-
nistuu vakuuttamaan nimen-
omaan siinä, mitä tulee ylimmän
valtiovallan toimiin. Tätä vastoin
luterilaisen papiston vaikutus
väestön yleiseen henkiseen il-

Kirja-arvostelu

FT, TM Esko Nikander arvioi Pentti
Laasosen kirjaa Novgorodin imu. Miksi
ortodoksit muuttivat Venäjälle Käkisal-
men läänistä 1600-luvulla?
ISBN 951-746-697-8. SKS 2005. 171 s.

mapiiriin oikean kirkollisen nor-
min mukaisesta yhteiskuntakel-
poisuudesta jää vähemmälle
huomiolle. Toisin kuin kirjan ni-
mestä voisi olettaa, tutkimuk-
seen ei sisälly määrällistä tarkas-
telua.

1600-luku oli Ruotsin suur-
vallan aikaa, minkä yhteyteen
Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa
liitettiin Stolbovan rauhassa
1617. Samana vuonna Örebros-
sa säädettiin ensisijaisesti roo-
malaiskatolisuutta vastaan täh-
dätty ainoastaan luterilaisuu-
den salliva uskontopakko. Tässä
suhteessa esimerkiksi Tanskalta
ja Norjalta Ruotsin valloittamat
alueet eivät muodostaneet on-
gelmaa. Venäjästä liitetyt Käki-
salmen lääni ja Inkerinmaa, nii-
den ortodoksisen väestön vuok-
si, loivat erityisesti ulkopoliitti-
sesti arkaluonteisen särön valta-
kunnalliseen yhtenäisyysideolo-
giaan.

Ortodokseja ei
pakkokäännytetty
Ortodokseja ei Laasosen johto-
päätösten mukaan Käkisalmen
läänissä pakkokäännytetty – vai-
noista tai sorrosta puhumatta-
kaan – luterilaisuuteen, vaikka
esivallan tavoitteena olikin orto-
doksien kääntyminen houkutte-
lun ja katekismusopetuksen
sekä jumalanpalvelusten ”sivis-
tämisen” kautta. Venäjältä pa-

lautettuja ortodokseja ei myös-
kään hirtetty, elleivät he olleet
syyllistyneet murhiin tai vastaa-
viin raskauttaviin rikoksiin.
Örebron säännöstä poikkeava
pehmeys Ruotsin kuninkaan toi-
minnassa selittyy Venäjän kans-
sa solmitulla ortodoksien ase-
man takaavalla valtiosopimuk-
sella ja väestöpoliittisista syistä
halulla pitää kyseinen väki Ruot-
sin alueellisessa vahvuudessa.

Sinänsä pakkokäännyttä-
misen raja suhteessa houkutte-
lemiseen näyttää ohuelta. Esi-
vallan tavoitteena oli ainakin
suomenkielisten ortodoksien
siirtäminen luterilaiseen kirk-
koon. Tyhjiksi jääneet ortodok-
siset papinvirat oli tarkoitus
miehittää luterilaisilla. Taloudel-
lisesti muutoinkin raskaana ai-
kana, 1630-luvulla, ortodoksit
joutuivat osallistumaan luteri-
laisten kirkkojen rakentamiseen,
mikä kasvatti Novgorodin veto-
voimaa. Myös ortodoksipappien
päähineet, kirkkokalenterin mu-
kaiset merkkipäivät ja praasnie-
kat olivat tulilinjalla.

Ilmapiiri muuttuu
Ilmapiiri muuttui 1600-luvun
lopulla myös Käkisalmen läänis-
sä pakkokäännyttämistä muis-
tuttavaksi, kun kirkollinen ja val-
tiollinen esivalta otti asiakseen
hajallaan ja pieninä ryhminä
olevien ortodoksien painosta-
misen luterilaisuuteen. Valtio-
valta pyrki kuitenkin torjumaan
selvät ylilyönnit, joissa erityisesti
Viipurin piispa Petrus Laurbec-
chius oli kunnostautunut.

Koko Ruotsin vallan ajan
ortodoksipolitiikka Inkerinmaal-
la muistutti kireydessään Käki-
salmen läänin olosuhteita 1600-
luvun lopulla. 1670-luvulta läh-
tien suomea puhuvat ortodok-
sit voitiin muitta mutkitta siirtää
luterilaiseen kirkkoon. Piispaa
vastaavan kirkollisen johtajan
mukaan heitä eivät tsaarin kans-
sa tehdyt sopimukset koske-
neet. Näissä yhteyksissä käytet-
tiin jopa väkivaltaa. Tosin tapah-
tumia koskeviin räikeimpiin ku-
vauksiin Laasonen ottaa lähde-
kriittistä etäisyyttä. Kuningas
määräsi tämän 1680-luvun jälki-
puoliskolla myös vatjalaisiin
kohdistuneen pakkokäännyttä-
misen lopetettavaksi.

Arvokasta on havaita väes-
tön vahvaa ortodoksista identi- ➤
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teettiä koskeva tutkimustulos.
Valtiovallalle kävi varsin pian il-
meiseksi, että luterilaisuuteen
käännyttäminen oli mahdoton
tavoite. Ortodoksit olivat myös
aloitteellisia ja tuloksia tuotta-
van toimeliaita omien pappien
saamiseksi Novgorodista tai
muualta Venäjältä. Tätä vastoin
yritykset oman piispan saami-
seksi eivät tuottaneet tulosta.
Olemattomista koulusivistyksel-
lisistä ja vaikeista kirkollisista
oloista huolimatta ortodokseil-
la oli valmius arvostaa omaa
hengellistä perintöään ja toimia
tämän suuntaisesti.

Karua ajankuvaa
Koska Laasonen on käyttänyt
lähteenään oikeuden pöytäkir-
joja, tutkimus välittää myös ka-
rua ajankuvaa: ”Kun ortodoksit
ja luterilaiset ryyppäsivät yhdes-
sä, mitä näyttää usein tapahtu-
neen, tuskin kysyttiin uskontun-
nustusta kumppanuuden
muuttuessa kahinaksi muuta-
man viinakannullisen jälkeen.
Luterilaisen Heikki Multasen ko-
tona Impilahdella juhlineessa
joukossa oli peräti kaksi orto-
doksipappia, joista toisen orto-
doksimies löi kuoliaaksi.” Sen li-
säksi, että tällaisilla mustilla ta-

pauksilla on oma anekdooteille
ominainen vetovoimansa, Laa-
sonen käyttää tapauksia kuva-
takseen sitä, ettei kaikessa kans-
sakäymisessä määräävänä jaka-
jana ollut kirkkokuntajako, vaik-
ka sillä olikin hallitseva merkitys.

Luuranko kaapista
Laasosen kaapista löytämän
luurangon kuva on ilmeisesti
harmonisoituneempi kuin hä-
nen käyttämänsä aikaisemman
tutkimuskirjallisuuden. Esimer-
kiksi Uppsalan yliopiston sarjas-
sa 1973 ilmestynyttä Alvin Is-
bergin toisaalle vieviä yksittäi-

siä tutkimustuloksia Laasonen
luonnehtii kohtuuttomiksi ja
lähteisiin perustumattomiksi.
Työsarkaa tälläkin alueella siis
tutkijoille riittää.

Nykytermiä käyttäen Laa-
sonen on kirjoittanut palan
Ruotsin valtion ja sen luterilai-
sen kirkon etnisen puhdistami-
sen historiaa. Rakentavimmil-
laan tutkimus voi ohjata meitä
ortodoksisia kristittyjä siihen,
ettemme lankea vastaaviin – si-
nänsä älykkäästi perusteltuihin
– menettelyihin etnisesti moni-
kulttuuristuneessa kirkkokun-
nassamme.    ■

Herra sanoi Abramil-
le: ”Lähde maastasi,
asuinsijoiltasi ja isä-

si kodista siihen maahan,
jonka minä sinulle osoitan.”
(1. Moos. 12:1) Tämä lienee
Raamatun kuvaama ensim-
mäinen pyhiinvaellus, sillä
olihan Abram saanut Ju-

Pyhiinvaelluksen
historiaa
ja nykypäivää

Kun joku tekee usein pyhiinvaellusmatkoja, voidaan väittää, että
ne osoittavat hänen olevan uskonnollisesti aktiivinen. Pyhiinvael-
luksen hengellinen vaikutus on toteutunut hänessä myönteisesti.
Satunnaiset pyhiinvaellukset taas saattavat kertoa jonkinlaisesta
uskonnollisesta kaukokaipuusta, uteliaisuudesta tai pelkästä mat-
kustamisen- tai seikkailunhalusta. Isä Gaius Sahlberg pohtii py-
hiinvaelluksen muotoja kaksiosaisessa artikkelissaan.

Osa 1

➤

Kirja-arvostelu

Artikkelin kuvat Santiago de Compostelasta
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Tennispalatsissa on ainutlaatuinen
tilaisuus tutustua ortodoksisen
maailman pyhimpiin kuuluvan pai-

kan Athosvuoren aarteisiin 18.8.2006-
21.1.2007. Kansainvälisestikin merkittä-
vä katsaus kreikkalaisen munkkiluosta-
riyhteisön ikoneihin ja esineistöön on sa-
malla hieno bysanttilaisen taiteen näyt-
tely, laajin Suomessa koskaan nähty.

Athoksen autonomisessa luostarival-
tiossa kohtaavat tuhatvuotinen historia
ja traditioon pohjaava nykypäivä. Nie-
mimaalla elää 2100 munkkia 20 luosta-
rissa, joissa ikoni-
taiteen perinne
jatkuu yhä voi-
makkaana. Uusi-
en ja vanhojen
ikonien sekä sak-
raa l i e s ine iden
ohella Tennispa-
latsissa voi ihailla
käsikirjoitusharvi-
naisuuksia ja kur-
kistaa dokument-
t i m a t e r i a a l i n
avulla munkkien

NÄYTTELY
Athosvuoren aarteista
Helsingin Tennispalatsissa elokuusta tammikuuhun

arkeen ja pyhään. Aavistuksen Athok-
sen henkeäsalpaavista maisemista saa
lukuisista valokuvista. Aineistoa lai-
nataan Athosvuoren lisäksi useista eu-
rooppalaisista museoista.

PYHIINVAELLUS DIALOGINA –
seminaari elokuussa
Näyttelyn yhteydessä järjestetään laa-
ja kansainvälinen, englanninkielinen
seminaari Pilgrimage as Dialogue 18.
elokuuta. Seminaarin yhtenä luen-
noitsijana toimii mm. piispa Kallistos

Ware Orfordista.
Näyttelyn yhtey-
teen järjestetään
runsaasti muuta
oheisohjelmaa
ikonimaalaus-
kursseista kon-
sertteihin. Lisä-
tietoja verkko-
osoitteesta:
www.taidemu-
seo.f i/suomi/
tennispalatsi/
tulevat.html

lalta käskyn vaeltaa todella
pyhään paikkaan, Jumalan
hänelle lupaamaan Pyhään
maahan, joka tulisi ole-
maan Abramin ja hänen jäl-
keläistensä koti ikuisiin ai-
koihin asti.

Perinteisesti pyhiinvael-
luksella tarkoitetaankin
matkoja, siis kulkemista
pyhiin paikkoihin. On huo-
mattava, että pyhiinvaellus
ilmiönä esiintyy lähes kai-
kissa maailmanuskonnois-
sa, ja lisäksi termi on myös
maallistunut. Joku ooppera-
fani voi tehdä ”pyhiinvael-
luksen” oopperafestivaaleil-
le ja tietokonefriikki esimer-
kiksi alan messuille.

Tässä yhteydessä keski-
tyn käsittelemään kristitty-
jen ja lopuksi ortodoksikris-
tittyjen pyhiinvaelluksia.
Lyhyesti voidaan mainita
muslimien vuosittaiset py-
hiinvaellukset, jotka kerää-
vät ympäri maailman asu-
via islaminuskoisia uskon-
tonsa syntysijoille, sillä
kuuluuhan jokaisen musli-
min ainakin kerran elämän-
sä aikana toteuttaa tämä
uskontonsa perusvaatimus.

Kuka on pyhiinvaeltaja
Suomenkielinen termi ”py-
hiinvaeltaja” kertoo, että

kyse on henkilöstä, joka
”vaeltaa pyhiin.” Tähän si-
sältyy ilmaus siitä, että ky-
seessä on sekä matka jo-
honkin fyysiseen että myös
tarkoitus tavoittaa pyhyyt-
tä sinänsä, jotakin tavalli-
sesta elämästä täysin poik-
keavaa. Joskus käytetään
käsitettä ”toiviomatka” tai
”toivioretki”, jotka ilmauk-
set taas viittaavat näihin
matkoihin liittyviin moni-
naisiin toiveisiin ja odotuk-
siin. Pyhiinvaellukselle läh-

detään siksi, että saataisiin
kosketus pyhyyteen, mutta
monet voivat etsiä pyhiltä
matkoilta apua sairauksiin
tai muihin elämän vaikeuk-
siin. Konkreettiset odotuk-
set eivät suinkaan sulje pois
syvempiä hengellisiä tavoit-
teita.

Minne vaelletaan
Pyhiinvaelluskohteena on
usein paikka, joka on mer-
kittävä uskonnon historial-
le tai jossa kerrotaan tapah-
tuneen ihmeitä. Kohteessa
voi olla myös pyhäinjään-
nöksiä, reliikkejä. Monet
roomalaiskatolisen kirkon
vaelluskohteet ovat synty-
neet paikkoihin, jossa Neit-
syt Maria on ilmestynyt.
Pyhiinvaelluksen kohteena
voi olla myös jonkun pyhä-
nä pidetyn ihmisen asuin-
paikka. Tällaisen ihmisen
eläessä hänen luokseen ha-

keudutaan saamaan neuvo-
ja, ohjausta ja hengellistä
lohdutusta. Pyhänä pidetyn-
ihmisen kuoltua, ja varsin-
kin hänen pyhäksi julistami-
sensa jälkeen, vaellukset
hänen asuinpaikalleen ja ➤

haudalleen usein jatkuvat.

Kristittyjen
pyhiinvaellusperinne
Kristittyjen pyhiinvaellus-
perinne on lähes kaksitu-
hatta vuotta vanha. Kristit-
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Ortodoksista raamattuteologiaa

Lähi-idässä

Raamatuntutkimus on alusta lähtien ollut
kirkon opin kivijalka. Sen mukaan, miten
tulkitsemme Raamattua, me käsitämme
Jumalan, pelastuksen ja elämän tarkoituksen.
Raamattua voi tietenkin tutkia myös kiintoi-
sana muinaiskansain dokumenttina, mutta
mitä me teemme tällaisella tutkimustiedolla?
Merja Merras johdattaa Lähi-idän kulttuuri-
en ymmärtämiseen.

Lähi-idässä

Useimpia meitä kiin-
nostaa, mitä Raa-
mattu oikeastaan

haluaa sanoa meille taval-
lisille ihmisille. Haluaisim-
me uskoa, että Raamatussa
on vastaukset oleellisiin ky-
symyksiin. Monet tuskaile-
vat, miksi meille on annet-
tu vain kertomuksia ja ver-
tauksia toinen toisensa pe-

Osa 1

rään mutta ei selkeää dog-
maattista yleisesitystä Ju-
malasta ja hänen tahdos-
taan ihmisten suhteen.
Mutta kuka oikeastaan tar-
vitsee tuota dogmatiikkaa?
Eivätkö juuri länsimaisen
ajattelun läpitunkemat ih-
miset? Suurin osa maailman
kansoista kertaa edelleen-
kin tarinoita ja myyttejä sel-

vittäessään olemassaolon
suuria kysymyksiä. Ehkä
ongelma onkin länsimaisen
ihmisen ajattelussa. Se ei
kohtaa Raamattua.

Entä jos yrittäisimme
unohtaa hetkeksi sen histo-
riallis-kriittisen suhtautu-
mistavan, joka on tullut
meille kuin toiseksi luon-
noksi, ja paneutuisimme

niiden muinaisten ihmisten
ajatusmaailmaan, jotka
tuottivat meille Raamatun.

Idän ihminen kertoo
tarinoita
Avain Raamatun ymmärtä-
miseen kokonaisuutena –
myytin ja historian yhdistel-
mänä – löytyy vain siitä
maailmasta, joka sen syn-
nytti eli Lähi-idästä, sen kie-
listä ja kulttuureista. Siitä
ajatustavasta, joka on si-
doksissa puhuttuun kie-
leen.

Kaikki me olemme kas-
vuympäristömme, kielem-
me ja kulttuurimme tuottei-
ta. Ne muokkaavat näke-
mystämme tahtomattam-
mekin. Länsimainen ihmi-
nen on rakentanut omat
käsityksensä kreikkalaisen
filosofian pohjalle, ja sen

avain Raamatun ymmärtämiseen

tyjen ensimmäiset pyhiin-
vaellukset suuntautuivat
Jerusalemiin ja muualle
Pyhään maahan, missä
Kristus oli elänyt ja toimi-
nut. Myös Vanhan testa-
mentin tapahtumien paikat
kiinnostivat varhaisia py-
hiinvaeltajia. Ensimmäiset
kristittyjen pyhiinvaellukset

alkoivat jo 100-luvulla. Ylei-
siksi ne tulivat vasta 300-
luvulla, kun kristittyjen vai-
not loppuivat keisari Kons-
tantinus Suuren aikana. Jo
tuolloin vaellusreittien var-
sille alettiin rakentaa maja-
taloja. Jerusalemin lisäksi
pyhiinvaelluksia alettiin
tehdä Roomaan ja muualle-
kin marttyyrien elämään ja
varsinkin heidän kuole-
maansa liittyville paikoille.

Ensimmäisinä vuosisa-
toina alkoi kehittyä kristil-
linen munkkilaisuus, aluk-

si Egyptin autiomaissa ja
myöhemmin muuallakin.
Myös nämä autiomaihin
vetäytyneet erakot ja hei-
dän yhteisönsä vetivät puo-
leensa pyhiinvaeltajia jo
300-luvulta lähtien.

Pyhiinvaellukset kuu-
luivat oleellisesti keskiajan
kristittyjen uskonnolliseen
elämään. Tuolloin vaellet-
tiin sekä suuriin pyhiinvael-
luskeskuksiin että lähellä
oleviin paikallisiin kohtei-
siin. Pyhä maa oli tuonkin
ajan pyhiinvaelluskohteista

suosituin, joskin sen suosio
vaihteli poliittisten ja yh-
teiskunnallisten olojen
vaihdellessa.

Eurooppaan syntyi kes-
kiajalla runsaasti uusia suu-
ria pyhiinvaelluskohteita.
Eräät kasvoivat valtavan
suuriksi ja vetivät puoleen-
sa massoittain ihmisiä kaik-
kialta. Kaikkein suosituim-
maksi kohteeksi tuli Luo-
teis-Espanjassa sijaitseva
Santiago de Compostela,
apostoli Jaakobin hauta-
paikka. Haudan päälle alet-

➤

Pyhiinvael-
luksen...
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mukaisesti hän pohtii Ju-
malan olemusta. Vaikka
hän kuinka paneutuisi Lähi-
idän kulttuuriin, hän tekee
sen omasta esiymmärryk-
sestään käsin, eikä näin ol-
len voi päästä idän ihmisen
aaltopituudelle. Raamattu
taas ei ole kiinnostunut Ju-
malan olemuksesta tai kan-
sojen ja henkilöiden fakti-
sesta historiasta, niin kuin
me olemme. Sen sijaan idän
ihminen kertoo tarinoita.

Yhteinen
kertomusperintö
Monet Vanhaan testament-
tiin sisältyvät tarinat ovat
alkuperäisessä muodossaan
vanhaa ja yhteistä Lähi-
idän tarinaperintöä. Ne tun-
nettiin yleisesti, ja niiden
antama opetus johdatti kan-
san jäseniä eettisesti kestä-
vään elämään. Tällä taval-
la, satujen avulla me tänä-
kin päivänä opetamme lap-
sillemme hyvän ja pahan
välisestä taistelusta, oikeis-
ta valinnoista ja viisaudes-
ta. Olipa kerran -sanonta
ilmaisee yleispätevyyttä.
Satu päättyy onnellisesti
osoittaen näin, miten pääs-
tään hyvään lopputulok-
seen, eikä sen loppuun tar-
vita erittelyä tarinan anta-
masta opetuksesta. Opetus
jää kuulijan tajuntaan, ja
hän työstää sen itse omas-
sa elämässään. Tällaisia ta-
rinoita käytti hyväkseen
omien ideoittensa esille-
tuomisessa Raamatun kir-
joittaja, jolla oli näkemys
siitä, että vain Israelin Ju-
malalla on valta ja voima
kaaoksen ylitse, ja vain tä-

män Jumalan tahdon nou-
dattaminen tuottaisi Israe-
lin ja Juudan kansoille pe-
lastuksen.

Jumalan tahdon nähtiin
olevan sidoksissa maail-
massa vallitsevaan viisaan
käyttäytymisen lakiin. Jos
et pidä huolta perheestä, ei
elämällä ole jatkuvuutta.
Jos et huolehdi heikoista, ei
sinustakaan huolehdita,
kun olet heikko. Jos et tee
työtä elantosi eteen, kuolet
nälkään. Näin Raamatun
kirjoittajat loivat näkemyk-
sen Jumalan ja ihmisen
suhteesta, Jumalan ja kan-
sakunnan suhteesta, näke-
myksen oikeanlaisesta, rau-
han ja tyydytyksen tuovas-
ta elämästä sekä kuoleman-
jälkeisestä kohtalosta. He
liittivät Lähi-idän vanhoihin
myytteihin sanoja ja lausei-
ta, joilla tahdottiin osoittaa
Israelin Jumalan suvereeni-
suus, universaalius ja kaik-
kivaltius.

Jumala antaa Sanan
Miten Jumala sitten ilmoit-
taa itsensä? Me tiedämme,
että Sanansa välityksellä.
Hän ei anna ajatuksia tai
teorioita meidän aivoihim-
me vaan hän antaa Sanan.
Usein tuo Sana on myös
lause tai kertomus. Se esi-
tetään kokonaisuutena. Sitä
ei voi katkaista keskeltä il-
man, että koko Sana tai ker-
tomus vääristyy. Sana alkaa
jostakin ja päättyy johon-
kin. Kuultuamme sen Sana
synnyttää meissä ymmär-
ryksen, ymmärrys synnyt-
tää toimintaa.

Kun kumarramme kir-

Ortodoksista raamattuteologiaa

kossa evankeliumikirjaa,
osoitamme ymmärtävämme
sen sanoihin liittyvän sano-
man. Miksi muuten tekisim-
me jotain niin outoa? Evan-
keliumia kumartaessamme
kumarramme ennen muuta
Jumalaa, joka on meille
nämä sanat antanut. Ikonis-
sa kumarramme Kristusta,
ei koskaan ketään ihmistä,
ei pyhiäkään, vaan kumar-
ramme Kristusta, jonka va-
loa pyhät ihmiset säteilevät.
Siis evankeliumi, jonka
olemme oppineet tunte-
maan, tai ikoni, jonka nä-
emme edessämme, tuottaa
meidän aivoihimme kuvan
valoa säteilevästä, pelastuk-
sen tuovasta Jumalasta, ja
se on meille todellisuutta,
oli se sitten historiallisesti
todistettavissa tai ei.

Mallina kaupunkivaltio
Raamattua ei ole kirjoitettu
meille – vaikka kyllä mei-
täkin varten – vaan aivan
toisenlaisille ihmisille toi-
senlaisissa olosuhteissa.

Kaupunkivaltio oli se
yhteisö, jossa nuo ihmiset
elivät ja toimivat. Kaupun-
ki oli muurein ympäröity
kokonaisuus, josta mentiin
portin kautta pelloille ja
karjanhoitoon. Kaupungin
portin lähellä oli kuninkaan
palatsi ja kaupungin oman
jumalan temppeli. Kunin-
gas oli kaupungin asukkai-
den isä, jonka velvollisuu-
tena oli huolehtia lapsis-
taan ja mahdollistaa heidän
hyvinvointinsa. Kuningas
taas oli saanut vallan kau-
pungin jumalalta, jonka
poika ja myös kuva hän

puolestaan oli. Jumalalla oli
oma myyttinen taustansa,
johon kuningassuku eli dy-
nastia oli sidottu. Jumala ja
kuningas kuuluivat siis yh-
teen ja he tarvitsivat toisi-
aan valtansa vahvistami-
seksi. Jumala antoi kunin-
kaalle lain, jonka mukaan
hän halusi kaupunkia hal-
littavan. Jos kuningas poik-
kesi laista, jumala saattoi
vihastua ja tuottaa onnetto-
muutta kansalle. Temppelin
papiston tehtävänä oli säi-
lyttää jumalaan liittyvä
myyttinen aineisto sekä vä-
littää rukouksin ja uhrein
kansan kunnioitus jumalal-
le. Voimme olettaa, että Is-
raelin ja Juudan kansakun-
tien elämä oli samantapais-
ta, kuin edellä on kuvattu.

Kuitenkin joissakin
kohdin Raamattu poikkeaa
tästä yleisestä kaavasta, sil-
lä Raamatussa Jumala an-
taa lain tavalliselle ihmisel-
le, joka on luotu Jumalan
kuvaksi, nimittäin Moosek-
selle. Kun tämä tapahtui, ei
ollut olemassa mitään val-
takuntaa, ei kuningasta, ei
edes asuttua maata, pelkkä
autiomaa vain, jossa ku-
kaan ei voinut kauaa elää.
Tekstin viesti on selvä: in-
himillinen olemassaolo ei
riipu viime kädessä kunin-
kaasta ja hänen kaupungis-
taan, sillä jo ennen niitä on
ollut elämää. Kansakunnan
tulevaisuuden toivo oli vain
Jumalassa, joka lupaa var-
jella kansaa vaaroilta niin
kauan, kuin he noudattavat
hänen tahtoaan.

ARTIKKELIN TOINEN OSA JULKAISTAAN
SEURAAVASSA ANALOGISSA.

tiin rakentaa kirkkoa jo
vuonna 1075.

Vaellukset Pohjoismaissa
Kun kristinusko levisi Poh-
joismaihin, täältäkin alettiin
tehdä pyhiinvaelluksia Jeru-
salemiin, Roomaan sekä
Santiago de Compostelaan.
Pohjoismaihin alkoi myös
syntyä omia pyhiinvaellus-
keskuksia. Yleensä matka
taitettiin jalkaisin, ”aposto-
linkyydillä”. Kaukaisiin koh-
teisiin matkustettiin myös
purjelaivoilla ja kaleereilla.

Reitit pääkohteeseen kulki-
vat usein pienempien koh-
teiden kautta, joissa käytiin
rukoilemassa, kunnioitta-
massa pyhäinjäännöksiä ja
lepäämässä.

Pitkälle vaellukselle
lähtijä teki yleensä testa-
mentin siltä varalta, ettei
palaisikaan matkaltaan.
Hänen tuli myös sopia rii-
tansa kaikkien kanssa ja
ottaa papilta matkaansiuna-
us ennen lähtöä. Monet
vaarat uhkasivat tuon ajan
vaeltajia, tiet olivat huono-

ja tai puuttuivat kokonaan.
Usein kuljettiin asumatto-
mien seutujen halki, ja mat-
kalaisten uhkana olivat vil-
lieläimet, luonnononnetto-
muudet ja rosvot. Joskus
vaeltajat joutuivat ryöstöjen
uhreiksi, vaikka periaattees-
sa pyhiinvaeltajat olivat
yleensä erityissuojelun koh-
teena, ja heille pyrittiin
osoittamaan vieraanvarai-
suutta. Suojeluhalu perus-
tui pyhiinvaeltajien herättä-
mään ihailuun. Usein hei-
dät koettiin jollain tavoin

”pyhiksi” heidän uupumat-
tomuutensa, rohkeutensa,
kristillisyytensä ja lähim-
mäisenrakkautensa tähden.

Itse matkanteko tunnet-
tiin tärkeäksi – matkan vai-
vat ja rasitukset olivat osa
pyhiinvaellusta. Usein nou-
datettiin vaatimattomuuden
ja köyhyyden periaatetta.
Rikkaat vaeltajat antoivat
huomattavia lahjoituksia
köyhille ennen matkalle
lähtöään.

ARTIKKELIN TOINEN OSA JULKAISTAAN
SEURAAVASSA ANALOGISSA.
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Hiljaisuuden viljelyn
juuret kristillisessä
kirkossa juontuvat

luostarielämän alkuvaihei-
siin, autiomaaisien aikaan.
Hiljaisuuden retriitti edus-
taa lyhyttä vetäytymistä
pois arkisen elämän virike-
paljoudesta. Se tarjoaa ret-
riittivieraalle mahdollisuu-
den asettua kuulolle oman
elämänsä ja jumalasuhteen-
sa kanssa. Siellä tulee he-
delmällisellä tavalla todek-
si Klemens Aleksandria-
laisen karulta kuulostava
sana: ”On parempi olla vai-
ti ja olla jotakin kuin puhua
eikä olla mitään.”

Maassamme on toimi-
nut pian kahdenkymmenen
vuoden ajan Hiljaisuuden
Ystävät ry. Yhdistyksen
säännöissä sanotaan, että
se ”toimii evankelis-luteri-
laisen kirkon tunnustuksen
pohjalta ekumeenisessa
hengessä”. Sen perustaja-
joukko oli selkeän ekumee-
nisesti suuntautunutta, ja
jäsenkuntaan kuuluu nyt-

”Kristikunnassa on vaikuttanut milloin näkyvämmin, milloin kätketymmin
rikas ja syvä hiljaisuuden vaalimisen perinne. Meluisan ja kiireisen ajan keskellä siihen on
alettu kiinnittää huomiota entistä enemmän yksityisen hiljentymisen rinnalla. On etsitty

tapoja myös yhdessä tapahtuvaan hiljaisuuden viljelyyn.”
KATKELMA HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY:N ESITTEEN ETUSIVULTA

osaltaan suhdettani hiljai-
suuden viljelyyn.

Olisiko mahdollista?
Yhdistyksemme koulutta-
mien retriitinohjaajien jou-
kossa on muutamia orto-
dokseja – sekä papistoa että
maallikoita. Kun retriitinoh-
jaajakurssilla jumalanpalve-
luselämä rakentuu luterilai-
sen käytännön pohjalle,

Hiljaisuutta
myös luostarin ulkopuolella

kin paitsi luterilaisia myös
katolilaisia, ortodokseja,
Suomen Vapaakirkon jäse-
niä – ehkä muidenkin kirk-
kojen ja kristillisten yhtei-
söjen jäseniä.

Oma polkuni nykyiseen
tehtävääni kyseisen yhdis-
tyksen toiminnanjohtajaksi
on kulkenut ortodoksisen
kuoroaition kautta, ja tämä
kokemus sävyttää omalta

olen alkanut kysellä, olisi-
ko tarpeen tai mahdollista
soveltaa koulutusta orto-
doksisen kirkon liturgisen
tradition pohjalle, liittäen
siihen mukaan niitä runsai-
ta aineksia hiljaisuudesta,
joita on löydettävissä niin
jakamattoman kirkon ajoil-
ta kuin myös kirkon myö-
hemmistä vaiheista.

Sanoakseni asiani vielä
selvemmin: onko ortodok-
sisen kirkon piirissä siinä
määrin elävää kiinnostusta
hiljaisuuden viljelyyn, että
olisi tarpeen järjestää orto-
doksinen retriitinohjaaja-
kurssi? En kysy tätä tehtä-
vieni vähyyden vuoksi vaan
yli kolmen vuosikymmenen
ajan kristittyjen yhteyttä
arvostaneena luterilaisena
pappina ja ortodoksisen
”ystäväkansan” yhtenä jä-
senenä.

Jään kuulolle.

Mikko Peura
toiminnanjohtaja
Hiljaisuuden Ystävät ry
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Voisiko väkivallan on-
gelmaan puuttua tiu-
kemmilla laeilla, ra-

joittamalla nuorten ihmis-
ten väkivaltaa sisältävien
tv-ohjelmien katselemista?
Tällaisilla rajoituksilla var-
masti voitaisiin saada ai-
kaan jonkinlaisia tuloksia.
Mutta kuitenkin, kuten
metropoliitta Theodosius
(Amerikan ortodoksisen
kirkon eläkkeellä oleva joh-
taja) oikein huomauttaa,
“lait ja sosiaaliset ohjelmat
eivät kosketa ihmissydä-
men syvimpiä tarpeita”.

Nykyajan yhteiskunnan
todellinen kriisi on sen ar-
vokriisi. Nykyajan sekula-
rismi (maallistuneisuus),
joka uskoo, että sosiologia,
psykologia ja muu “varsi-
nainen tiede” pystyy anta-
maan lopulliset vastaukset
ihmiselämän kysymyksiin
ja että “uskonto” on tarpee-
ton (ja joskus jopa vaaralli-
nen) muukalainen tässä
yhteiskunnassa, hallitsee
lainsäädäntöämme, oike-
usistuimiamme, tiedotusvä-
lineitämme ja koulujamme.
Tämän seurauksena hallit-
sevat elämänfilosofiat, jot-
ka kilpailevat sukupolvem-
me sieluista ja mielistä, ovat
luonteeltaan todellisuutta
rajoittavia ja kaventavia ja
myös useimmiten täysin
vääriä ja jopa demonisia fi-
losofioita.

Ihminen on todellakin
luotu Jumalan kuvaksi, ja
kun hän suhtautuu välinpi-

Opetusta eettisistä kysymyksistä

Väkivalta
loppuu
ainoastaanristillä
Isä Markus Aroman suomennos aloittaa
opetussarjan eettisistä kysymyksistä.
Isä John Meyendorff tarkastelee kysymystä
väkivallan voittamisesta uskonnon
kannalta.

tämättömästi Luojaansa,
jota hänen tulisi edustaa
tässä maailmassa, hän lä-
hes vääjäämättä joutuu
oman eläimellisyytensä saa-
liiksi. Mutta meidän “jälki-
kristillinen” ja maallistunut
yhteiskuntamme ei edes
haluaisi kuulla mitään täs-
tä Jumalan kuvasta ihmi-
sessä...

Tietenkin myös silloin,
kun yhteiskunta oli periaat-
teessa kristillinen, siinä
esiintyi väkivaltaa ja moraa-
littomuutta. Kolmasosa By-
santin ortodoksisista keisa-
reista murhattiin, ja Venä-
jällä oli monta Iivana Jul-
man kaltaista ortodoksista
tsaaria. Kristillisissä yhteis-
kunnissa eri vuosisatoina
on esiintynyt orjuutta, maa-
orjuutta, väkivaltaa ja ih-
misarvon polkemista. Kan-
sainvälisiä ongelmia ratkot-
tiin jo silloin aivan “nor-
maalisti” sotien kautta. On
täysin selvää, ettei kirkko
ollut onnistunut muutta-
maan yhteiskuntaa eikä sii-
tä ollut tullut vielä Jumalan
valtakuntaa maan päällä. Ja
kuitenkin, jopa noina aikoi-
na lähes kaikki ihmiset oli-
sivat voineet lukea evanke-
liumia ja sen opetusta. Ih-
miset saattoivat nähdä sel-
västi hyvän ja pahan väli-
sen eron, eikä nykyisen kal-
taista arvojen sekaannusta
vielä esiintynyt. Pyhät saat-
toivat voittaa synnin vallan,
koska he tiesivät, mitä syn-
ti on, ja syntisille annettiin
aina mahdollisuus katua ja
muuttaa elämäänsä, koska
he tiesivät, mitä todellinen
hyvyys on.

Meidän tehtävänämme
nykyajan kristittyinä on
huolehtia näiden arvojen
ylläpitämisestä ja eteenpäin
viemisestä. Kristityillä saat-
taa olla erilaisia käytännön
ideoita ja poliittisia näke-
myksiä, mutta heillä on tiet-
ty, Jumalan antama etuoi-
keus todistaa ainoiden to-
dellisten ja lopullisten ih-
miselämän arvojen puoles-
ta – maailman pelastavan
evankeliumin arvojen puo-
lesta. Väkivalta loppuu ai-
noastaan ristillä.

Isä John Meyendorff
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Lastensivujen toimitus:
Leena Lomu,
puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com

Kello näyttää puolta
päivää lauantaina 18.
maaliskuuta, ja Tam-

pereen kirkon krypta kuhi-
see innokasta väkeä. Eikä
ihme, sillä kauan odotettu
ikonikerho on alkamassa.
Ohjaajamme, ikonimaalari
Vivi Ruottinen, haalii ko-
koon ikonipohjia, värejä ja
siveltimiä samalla kun vii-
meinenkin oppilas astuu
kryptan ovesta sisään. Vivi
aloittaa kaksi päivää kestä-
vän kurssin tervehtimällä
lapsia ja näiden vanhempia.
Opettaja esittelee 7-13–vuo-
tiaille lapsille kaksi aihetta,
joista jokainen saa valita it-
selleen sen mieluisimman.

– Olen monistanut teil-
le kaksi mallia, Kristuksen
ja Jumalan äidin. Molem-
mat ovat melko helppoja
toteuttaa, Vivi selostaa. Pie-
nen pohdintatuokion jäl-
keen kaikki kurssin tytöt
Ada-Maria Arffman, Eevi
Kallioniemi, Katri Palviai-
nen sekä sisarukset Sanna
ja Saija Perälä ottavat maa-
lausmallikseen Jumalan äi-
din. Sitä vastoin pojat Sami
Perälä ja Joakim Hulkko-
nen valitsevat ikoniaiheek-

Nuoret maalarit
työstivät ikoninsa
Tampereella

seen Kristuksen.
Lapset asettuvat monis-

teet käsissään omille pai-
koilleen. Hetken kuluttua
Vivi neuvoo kaikille, miten
työn ensimmäisessä vai-
heessa tulisi menetellä. Eikä
aikaakaan, kun nuoret maa-
larit tarttuvat työhön. Sa-
malla Vivi ottaa kananmu-
nakennon ja värijauheet
esiin. Kurssilaiset saavat
opetella maalamaan ihan
oikeilla, kananmunaan se-
koitetuilla väreillä.

Äidit, jotka seuraavat
toistaiseksi työskentelyä si-
vummalla, alkavat miettiä,
pitäisikö heidänkin maala-
ta ikonit. Toisaalta, tällais-
ta tilaisuuttahan ei tule ihan
joka viikonloppu, joten asi-
asta innostuneet Tuula
Arffman, Irene Hulkkonen
ja nuorisotyötoimikunnan
puheenjohtaja Lea Perälä
pyytävät Viviltä ikonipohjat
ja aloittavat omien ikonien-
sa työstämisen.

Muutaman tunnin maa-
lailun jälkeen aletaan olla jo
hieman nälkäisiä ja väsy-
neitä. Emäntänämme toimi-
nut Leena Hänninen on
järjestänyt meille pöytään

keksejä, mehua, kahvia
sekä erittäin herkullista piz-
zaa. Puolisen tuntia kestä-
neen ruokatunnin aikana
tarmokkaimmat tapaukset
lapsijoukosta ehtivät jopa
pikaisesti piipahtaa ulkona
happihyppelyllä. Vatsat
täynnä ja mielet virkeinä
voidaan taas jatkaa töitä.

Ja kun päivä alkaa
kääntyä illaksi, Vivi katsoo
sopivaksi lopetella maalai-
lun lauantailta. Lapset aut-
tavat tunnollisesti pöydän
siivoamisessa ja pensselei-
den sekä väripurkkien pe-
semisessä. Ikonit saavat jää-
dä pöydille kuivahtamaan
yöksi.

Sunnuntaina sama po-
rukka kokoontuu päivällä
maalamaan ikoninsa val-
miiksi. Tänäänkin pidetään
ruokatauko noin tunnin

maalaamisen jälkeen. Kun
on hieman levätty ja hengi-
tetty syvään, voidaan taas
jatkaa tarkkaavaisuutta vaa-
tivaa työtä.

Pian, kun viimeisetkin
yksityiskohdat on saatu val-
miiksi ja työt on viimeistel-
ty, ikoni toisensa jälkeen
nostetaan pöydästä. Ne vie-
dään ulos Viville lakkausta
varten. Ikonit saavat pienen
kuivahdustuokion, ja sitten
kaikki ikonikerhon lapset
pääsevät opettajansa kans-
sa kuvaan, valmiit ikonit
mukanaan!

Vivi oli ryhmästä niin
innoissaan, että uskalsi jo
lupailla ensi syksylle sa-
mankaltaista kurssia.

– Olitte erittäin hyvä ja
mukava ryhmä! Kaikkien
työtkin valmistuivat, hän
painottaa oppilailleen.

Vielä tähän loppuun
suuri kiitos ikonikerholais-
ten puolesta Tampereen
seurakunnalle sekä Vivi
Ruottiselle! Tämä oli mah-
tava kokemus!

Sanna Perälä

Enkelisudoku 3

SUDOKU-pelin idea
Sudokua pelataan 9 x 9 –ruudun kokoisella pelilaudalla, joka on jaet-
tu yhdeksään pienempään 3 x 3 –ruudun kokoiseen osaan. Tarkoi-
tus on täyttää koko pelilauta numeroilla 1-9 niin, ettei millään rivil-
lä, sarakkeella tai 3 x 3 –ruudukossa ole yhtään samaa numeroa. Vaik-
ka pelissä pelataan numeroilla, matematiikkaa ei tarvita eli missään
vaiheessa ei tarvitse esimerkiksi laskea lukuja yhteen.

Sudoku on päättelypeli. Pelissä ei ole tarkoitus vain lätkiä nu-
meroita laudalle ja toivoa parasta. Niinkin voi pelata, mutta sillä ta-
valla jää varmasti pelissä jumiin jossakin vaiheessa. Huolellisella ete-
nemisellä ruudukon saa varmasti paremmin täytettyä.

Mukavaa loogista ajatteluhetkeä kaikille.

Nuoret ikonimaalarit ryhmäkuvassa (vasemmalta oikealle):
Opettaja Vivi Ruottinen, Sami Perälä, Sanna Perälä ja Saija
Perälä, alarivissä Eevi Kallioinen, Katri Palviainen, Joakim
Hulkkonen ja Ada-Maria Arffman.
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Ortodoksisuus on kiin-
nostanut minua lap-
suudesta asti. Uskon-

to on ollut aina lempikoulu-
aineeni jo ala-asteelta, jol-
loin Sinikka-opettaja innos-
ti minua uskonnonopiske-
lussa. Varsinaisen kiinnos-
tuksen ”kipinän” sain kripa-
rilla, kun jokaisen leiriläisen
piti opetella resitoimaan.
Luin nähtävästi hyvin, sillä
Leena-kanttori antoi minun
lukea kriparin päätösliturgi-
assa Hämeenlinnassa. Tä-
män jälkeen aloin aktiivises-
ti käydä kirkossa, ja sain lu-
kea tekstit eri jumalanpalve-
luksissa. Näin ortodoksisuu-
desta muodostui osa elä-
määni. Tutustuin Hämeen-
linnan seurakunnan papis-
toon ja seurakuntalaisiin, ja
olen heiltä saanut myönteis-
tä kannustusta lukijan teh-
tävissä.

Yleensä harvemmin kir-
kossa käyvä ortodoksi aris-
taa lähtöä kirkkoon, ja hä-
nelle kirkon tavat ovat ou-
doksuttavia. Itsestäni huo-
masin sen, että aktiivisesti
käytyäni kirkossa siitä muo-
dostui minulle tuttu paikka,
kuin toinen koti. Sinne on
aina mukava mennä, näh-
dä seurakuntalaisia ja olla
mukana jumalanpalveluk-
sen toimittamisessa.

Lukijan tehtäviä tehdes-
säni olen oppinut mm. pal-
velusten rakenteet, kirkolli-
set tavat ja yleensä tietoa
ortodoksisuudesta ja orto-
doksisesta kirkosta. Lukios-
sa uskonnontunnilla opetta-
jalle tuotti päänvaivaa selit-
tää oppilaille, mikä on pro-
kimeni. Sillä mitenkäs seli-

Väritä oma ikonisi

Minua kiinnostaa ortodoksisuus
tät sanan heille teoriassa,
kun he eivät ole kuulleet
sitä. Tällainen käsite täytyy
juuri tajuta käytännössä, sil-
lä lukijahan lukee liturgias-
sa keskellä kirkkoa proki-
menin, joka vaihtuu päivän
pyhien jumalanpalvelus-
tekstien mukaan.

Olen oppinut paljon or-
todoksisuudesta käymällä
kirkossa kahden vuoden ai-
kana, en istumalla kotona
pänttäämässä uskonnonläk-
syjä. Asiat ja tiedot jäävät

kuin itsestään mieleen.
Toivoisin, että nuoret

kävisivät enemmän kirkos-
sa ja osallistuisivat seura-
kunnan toimintaan, sillä or-
todoksisuus on rikkaus
meille. Nuoret kokisivat sen
osaksi omaa elämää, ja heil-
le kirkossa käynti olisi luon-
nollinen asia, kuten minul-
le. Jokaisella nuorella täytyi-
si vain olla innostusta ja ha-
lua käydä kirkossa. Kirkko
on myös monelle kaunis ja
rauhallinen paikka, jossa voi
unohtaa maalliset huolet.

Hyvää kesää!
Nils Holm, lukija

Nyt voit värittää itsel-
lesi “Pyhä kolminai-
suus”-ikonin. Pienestä
ikonikuvasta näet
väreistä mallin. Ota
selvää, mitä kuvan eri
osat merkitsevät.

Enkelisudoku 2

Tässä  Analogi
2/06:ssa olleen
Enkelisudokun
ratkaisu.

Metropoliitta Ambrosius vihki Nils Holmin lukijaksi Hä-
meenlinnan kirkossa. Kuva: Mikko Junes
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Kuulumisia Lintulan luostaristaLUOSTARIPALSTA

Arpa valitsi Lintulan
luostarin sijoituspai-
kaksi Palokin kylän

Heinäveden kunnassa.
Täällä luostari on ollut jo 60
vuotta. Toinen mahdolli-
suus oli Tampereen lähellä
ollut Häkärän kartano. Jos-
kus tulee ajatelleeksi, mitä
Lintulalle nyt kuuluisi, jos
se olisi ollut kaikki nämä 60
vuotta Hämeessä. Miten
venäjää puhuvat sisaret oli-
sivat sopeutuneet vakaisiin
hämäläisiin? Varmaan ihan
yhtä hyvin kuin kaikki kävi
savolaisten kanssa.

Ali-Hinkkalan talossa
Irja Sievinen kertoo Lintu-
lan Kronikassa: “Touko-
kuun puolivälissä 1940
Kuhmalahden pieneen kir-
konkylään ilmestyi tummia
olentoja maata laahaavissa
hameissaan, vyötärölle
ulottuvissa mustissa pää-
liinoissaan. Jonkin aikaa
pitäjän omat asukkaat kat-
selivat tummia tulijoita ute-
liaisuuden sekaisella ihme-
tyksellä, vähitellen heihin
totuttiin ja vihdoin nunni-
en sydämellisyys voitti kaik-
kien myötätunnon.” Sisaret
asuivat Puntarin kylässä
Ali-Hinkkalan talossa kuu-
si vuotta.

Samassa Kronikassa In-
keri Yli-Hinkkala kertoo: “
Nunnat olivat ahkeria kuin
muurahaiset, ja sillepä hä-
mäläiset osasivat antaa ar-
voa. He olivat hyvin halut-
tua työvoimaa maalaistaloi-
hin, palkka maksettiin luos-
tarin kassaan, ruoan talos-
ta he saivat luontaisetuna.
Monta hikipisaraa tipahti
Hämeen jäykkään saveen
jossakin kaukana Ukrainas-
sa syntyneen nunnan otsal-
ta. Syksyn tullen nunnat
kulkivat ahkerasti sieni- ja
marjametsässä ja poimivat

Hyvän osan valinneet
tähkiä viljapelloilta, mikä
sekin oli täällä ennennäke-
mätöntä.”

Virvoittava kosteikko
“Entäpä jos luostari olisi
jäänytkin Kuhmalahdelle

reiksi minkään sokean sat-
tuman oikusta”. Näin Inke-
ri Yli-Hinkkala edelleen
pohtii.

Kovat kohtalot läpikäy-
nyt 110-vuotta vanha Lintu-
la on nyt sijainnut Jumalan-

päri Suomea asuville luos-
tarin ystäville.

Juhla alkaa klo 9 KP
arkkipiispa Leon toimitta-
malla liturgialla, jonka jäl-
keen on kenttäateria, kah-
vit ja juhla. Juhlapuheen
pitää FT, teologian maisteri
Kari Kotkavaara. Erityisesti
muistamme edesmennyttä
kirkkomme ikonien maalaa-
jaa Petros Sasakia, jonka
hauta on luostarimme hau-
tausmaalla.

tai johonkin Tampereen lie-
peille? Olisiko se jaksanut
lopullisesti juurtua Hämeen
jäykkään savimaahan, oli-
siko vuoroin routa, vuoroin
helle sen näännyttänyt? Tai
ehkä siitä olisikin tullut vir-
voittava kosteikko, vihreä
puutarha? Monenlaistahan
täällä askartelee ihmislap-
sen aatos, mutta eikö kaik-
ki kumminkin ole Jumalan
kädessä ja johdatuksessa.!
Näin eivät Valamo ja Lintu-
lakaan ole joutuneet naapu-

äidin johdatuksesta pisim-
män ajan historiastaan, 60
vuotta Palokissa. Jumalalle
kunnia kaikesta!

Yhteinen
pyhiinvaellusjuhla
Lintulan sisaret ovat halun-
neet järjestää pyhiinvaellus-
juhlan kesäkuun 11. päivä-
nä kiitokseksi luostarin hy-
västä vastaanotosta ja pai-
kallisten osoittamasta ystä-
vyydestä. Samalla se on
yhteinen kiitos kaikille ym-

Juhlaksi ilmestyy uusi
kuvateos “Hyvän elämän
valinneet”, jossa kerrotaan
kuvin ja sanoin luostarisi-
sarten tämän päivän elä-
mästä. (Kirjoittajina sisaret,
valokuvaajana Petter Mar-
tiskainen ja taitto ja toteu-
tus Liisa Heikkilä-Palo.)

Sydämellisesti toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi
tähän pyhiinvaellusjuhlaan.
Rukoilkaamme Jumalalta
suotuisaa ilmaa.

Igumenia Marina

Jumalanpalvelus Lintulan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Kuva: Petter Martiskainen
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HELLUNTAI
Pyhän Hengen vuodattaminen
Isä Viktor Maksimovski kertoo helluntaista
ja tämän kirkollisen juhlan merkityksestä.
Vanhan testamentin helluntaijuhla oli kultti-
juhla, joka muistutti todellisesta yhteydestä
kansan ja Jumalan välillä. Helluntaista tuli se
päivä, jolloin Uusi testamentti on astunut
voimaan, Pyhän Kolminaisuuden ilmestys.
Silloin on syntynyt kirkko, joka elää
maailmassa Pyhän Hengen yhteydessä.Isä Viktor Maksimovski

HUOM. venäjänkielinen
teksti löytyy eri tiedostosta
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JUMALANPALVELUKSET
ID Ion Durac, DD Daniela Durac, HH Heikki Honkamäki, KH Kerttu Halonen, NJ Nina Jolkkonen-Porander, JK Jorma Kudjoi,
RM Risto Matsi, EP Elina Pyöli, JM Jouni Mäkelä, MR Mitro Repo, MT Markku Toivanen, GS Gaius Sahlberg, JO Jaakko Olkinuora
HUOM! Jumalanpalveluksen toimittajatieto on viitteellinen.  Palveluksen toimittajat voivat vaihtua.

Tampereen seurakunta SUVANTOKATU 10 A
33100 TAMPERE

Tampereen seurakunnallisia tilastotietoja
1.3.–30.4.2006

TAMPEREEN KIRKKO

Vainajain muistelupäivä
La 3.6. klo 10 liturgia MT RM

Helluntai, Pyhän Kolminaisuuden päivä
La 3.6. klo 18 vigilia MT HH RM
Su 4.6. klo 10 liturgia ja helluntain polvirukoukset MT HH RM

Ke 7.6. klo 9 liturgia HH RM
lastenleiri

La 10.6. klo 18 vigilia HH RM
Su 11.6. klo 10 liturgia ID RM

La 17.6. klo 18 vigilia MT RM
Su 18.6. klo 10 liturgia MT RM

La 24.6. ei vigiliaa
Su 25.6. klo 10 liturgia MT JM

La 1.7. klo 18 vigilia MT JM
Su 2.7. klo 10 liturgia MT JM

La 8.7. klo 18 vigilia GS JM
Su 9.7. klo 10 liturgia GS JM

La 15.7. klo 18 vigilia GS JM
Su 16.7. klo 10 liturgia GS JM

La 22.7. klo 18 vigilia HH RM
Su 23.7. klo 10 liturgia HH RM
kristinoppileirin päätös

La 29.7. klo 18 vigilia HH RM
Su 30.7. klo 10 liturgia HH RM

Kristuksen kirkastumisen juhla
La 5.8. klo 18 vigilia HH RM
Su 6.8. klo 9 liturgia (huom! aika) HH RM

La 12.8. klo 18 vigilia MT RM
Su 13.8. klo 10 liturgia ID RM

Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisen juhla
Ma 14.8. klo 18 vigilia MT RM
Ti 15.8. klo 10 liturgia MT RM

La 19.8. klo 18 vigilia HH RM
Su 20.8. klo 10 liturgia HH RM
Viikinsaaren praasniekka

La 26.8. klo 18 vigilia MT RM
Su 27.8. klo 10 liturgia MT RM

PORIN KIRKKO

Su 11.6. klo 10 liturgia MT JK
Su 25.6. klo 10 liturgia ID JK

La 29.7. klo 18 vigilia ID JK
Su 30.7. klo 10 liturgia ID JK

Su 13.8. klo 10 liturgia MT JK
La 26.8. klo 18 vigilia ID JK
Su 27.8. klo 10 liturgia ID JK

KOLHON KIRKKO

Su 20.8. klo 10 liturgia MT KH
Kolhon kotiseutupäivän kirkkovaellus

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE

Su 11.6. klo 10 liturgia HH KH
Su 13.8. klo 10 liturgia HH JM

PAPISTON VUOSILOMAT
Markku Toivanen 11.7.-7.8., Heikki Honkamäki 12.6.-10.7., Risto Matsi 22.6.-19.7.

PAPISTO LEIREILLÄ
Isä Heikki lastenleirillä 5.-8.6, kristinoppileirillä 15.-23.7. ja jatkokriparilla 25.-27.8.

KASTETUT
Jalaskoski Johan Mihail
Niskasaari Maria Orvokki
Talvivaara Joonatan Emil Christian

Poikia 2, tyttöjä 1, yhteensä 3

TUONILMAISIIN SIIRTYNEET
Jeskanen Helena 42 v
Pietiläinen Senni 81 v
Uurto Aki Pekka 22 v

Miehiä 1, naisia 2, yhteensä 3

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Ahponen Simo-Pekka
Guezikova Elizaveta
Härkönen Kristiina Tuulikki
Kerosuo Iiris Maria
Ketomäki Martti Aleksi

Kirkkoherranvirasto
on avoinna: ti–pe klo 9–13, puh. (03) 3141 2700, fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@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
Emäntä Leena Hänninen, puh. 354 5820, Ihanninen@kolumbus.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, Porissa myös diakoni Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:

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 0054
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, 28120  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

Koivunen Krista Pauliina
Kuparinen Sirpa Saimi Annikki
Kuparinen Teuvo Veikko
Laakso Arja Anneli
Lagerstam Tiina Irmeli
Lampinen Sinikka Anneli
Luhta Pirjetta Tarja Kyllikki
Niskasaari Ekaterina
Palviainen Keijo Juhani
Palviainen Ville Teuvo Johannes
Petukhova Yulia
Rantala Anne Irene
Rikkonen Riikka Johanna
Ruohomäki Petri Kristian
Siikanen Saara Ilona
Stirbu Elenn Gratiela
Stirbu Luca Alexandru

Miehiä 7, naisia 15, yhteensä 22
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Kirkkoherra Markku Toivanen

Rukousta etsimässä

Rukoileminen on kristi-
tyn perustyötä. Ehkä
tämän ääneen sanomi-

nen tuntuu itsestäänselvyy-
deltä. Kuitenkin minun on jat-
kuvasti muistutettava itseäni
rukouksen tärkeydestä.

Rukousta ei voi mitata.
On lyhyitä sekä pitkiä ruko-
uksia, mutta silti ne ovat mit-
taamattomia. Jumala kuulee
niin lyhyen kuin pitkänkin
rukouksen. Oikeastaan Juma-
la ei edes tarvitse rukousta-
ni. Minä itse tarvitsen sitä.

Rukous muistuttaa minua
jatkuvasti siitä, että Jumala
on lähellä. Kun rukouksessa
lähestyn Jumalaa, hän lähes-
tyy minua, kuten apostoli
Jaakob opastaa.

Rukous yhdistää maan ja
taivaan – niin elävät kuin kuo-
lonuneen nukkuneet. Rukous
muistuttaa vastuustani lähim-
mäisistä mutta myös siitä, että
elämäni on rajallista.

Kun aamulla herään ja

havahdun siihen, että Juma-
la on antanut minulle jälleen
uuden päivän – uuden mah-
dollisuuden – teen ristinmer-
kin ja siunaan itseni. Se on
päivän ensimmäinen rukous.
Rukouskirja ohjaa myös mui-
hin aamun rukouksiin.

Pitkin päivää voin pitää
mukanani sydämen rukousta:
”Herra, Jeesus Kristus, Juma-
lan Poika, armahda minua
syntistä!” Jos näin jaksan teh-
dä, mikään minkä päivän mit-
taan kohtaan, ei yllätä tai pe-
lota. Rukouksessa oleva sydän
muistuttaa: ”Älä hätäile, Ju-
mala on lähellä.”

Illan tullen rukouskirja
tarjoaa taas mahdollisuuden
pitempiin iltarukouksiin. Vii-
meisenä ristinmerkki siunaa
alkavan yöunen.

Näinhän sen pitäisi men-
nä, mutta apostoli Paavalin
tavoin joudun jatkuvasti tote-
amaan, että sitä hyvää, mitä
tahtoisin, en kuitenkaan tee.
Vaikka Krysostomos lohdut-
taa pääsiäissaarnassaan, että
Jumala ottaa vastaan työn ja
hyväksyy jo aikomuksenkin,

ei liene tarkoitus, että koko
hengellinen elämäni jää aiko-
mukseksi.

Mitä siis voin tehdä tässä
ihanteen ja aikomuksen
välissä?
Kirkon jumalanpalvelus tarjo-
aa mahdollisuuden koota hei-
kot rukouksemme yhteen.
Kirkon jumalanpalveluksessa
tiivistyy vuosituhantinen tie-
to siitä, millainen on rukouk-
sen voima. Jo apostolit saivat
kokea, että yhteen kokoontu-
neen, peloissaan olevan, epä-
varman ja epäilevän joukon
keskelle ilmestyi Kristus. Niin
on myös tänä päivänä.

Kirkon voima on yhteisöl-
lisyydessä. Helluntain tapah-
tumat muistuttavat siitä, että
Jumala antaa Pyhän Henken-
sä yhteen kokoontuneelle seu-
rakunnalle. Pyhä Henki on
jokaisen kristityn puolustaja.
Häntä tarvitsemme, kun yri-
tämme toteuttaa sitä hyvää,
mitä tahtoisimme – sitä ruko-
uselämää, minkä haluaisim-
me taas virkistyvän.

Isä Markku Toivanen

ARKKIPIISPA LEO on
myöntänyt Tampereen orto-
doksisen seurakunnan ta-
lous- ja hallintosihteerille
Marita Jouhki-Inkiselle
Pyhän Karitsan Ritarikun-
nan ensimmäisen luokan
mitalin. Myöntämisperus-
teena on Marita Jouhki-In-
kisen pitkäaikainen toimin-
ta Suomen ortodoksisen
arkkipiispakunnan hyväksi.

Marita on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja
yo-merkonomi. Hän on ollut seurakunnan toimessa vuosi-
na 1986-1994 sekä vuodesta 1998 alkaen edelleen. Lisäksi
hän on toiminut uskonnonopettajana.

Varsinaisen työnsä ohella hän on osallistunut aktiivi-
sesti seurakunnan toimintaan mm. seurakunnanvaltuus-
tossa, seurakunnanneuvostossa, varatilintarkastajana, kir-
kolliskokousedustajana, seurakunnan PTS-toimikunnassa,
Analogin julkaisuneuvostossa sekä kirkollishallituksen aset-
tamassa keskittämistyöryhmässä. Hänen harrastuksenaan
on ikonimaalaus.

Mitali luovutettiin Maritalle Tampereen kirkossa äitien-
päivän liturgian lopussa seurakunnan toivottaessa siuna-
usta ja monia, armorikkaita vuosia!

Marita Inkiselle mitali

TAMPEREEN SEURAKUNNAN luottamushenkilöt ja
henkilökunta pitivät suunnittelupäivän lauantaina
13.5. Päivän aikana haettiin yhdessä painopisteitä
seuraavalle kolmivuotiskaudelle sekä suunniteltiin
konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä muutamal-
le toiminta-alueelle. Pohdinnan kohteena olivat seu-
rakunnan palvelutoiminta, toiminnan näkyvyys,
opetus- ja kasvatustyö, tilat sekä resurssit. Suunni-
telmissa oli mukana sekä jo olemassa olevia, hyvik-
si havaittuja toimintoja että ihan uusia ideoita. PTS-
toimikunta jatkaa suunnitelmien työstämistä edel-
leen neuvoston ja valtuuston käsittelyyn.

Loppukeskustelussa todettiin päivän olleen hyö-
dyllinen, ja siitä toivottiin vuosittaista perinnettä.

Tampereella suunniteltiin

Suunnittelemassa olivat mm. Klaus af Ursin, Heikki
Häyhtiö ja Risto Matsi.
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TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VASTUUHENKILÖIDEN
TAPAAMINEN

Seurakunnan toimintapiirien
vastuuhenkilöiden tapaaminen
järjestetään Kalliosalmessa tiis-
taina 1. elokuuta klo 18 alkaen.

Pohdinnan aiheena: Kuka
tekee, mitä tekee ja missä tekee,
vai teemmekö yhdessä?

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TIISTAISEURA

Tiistaiseuran tulevaa toimintaa:
ke 5.7. rupattelu- ja saunailta
Kalliosalmessa sekä perinteiset
tiistai-iltatapaamiset: 12.9., 26.9.,
10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja
12.12. Aurinkoista ja lämmintä
kesää kaikille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMAON YSTÄVÄT

Tampereen osaston toimintaa:
Tampereen osaston järjestämät
yleisöillat jatkuvat syyskuussa
alkaen klo 18 Nikolainsalissa.
● ti 5.9. kirkkoherra, isä Veikko
Purmonen: Alexander Schme-
mann teologina ja pappien kas-
vattajana
● 7.-8.10. pyhiinvaellus Heinäve-
den luostareihin. Ohjelma- ja
hintatiedot sekä ilmoittautu-
misohjeet saatavilla kesäkuusta
lähtien Tampereen kirkon etei-
sestä ja seurakunnan verkkosi-
vuilta (ort.fi / Tampereen seura-
kunta).
Johtokunta toivottaa virkistävää
kesää.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KAIKILLE AVOIMET OVET
KALLIOSALMESSA

heinäkuussa keskiviikkoiltaisin

Lämpimästi tervetuloa sauno-
maan ja viettämään heinäkuun
keskiviikkoiltoja Kalliosalmeen!
Sauna on lämmin naisväkeä var-
ten klo 17–18.30 ja miesjoukol-
le klo 18.30–20. Päärakennuk-
sessa on tarjolla kahvia, teetä,
mehua ja pullapuolta vapaaeh-
toista maksua vastaan.
Saunanlämmittäjinä ja tarjoilus-
ta vastaavina ovat seuraavat toi-
mintaryhmät:
● 5.7. Tampereen tiistaiseura
● 12.7. Tampereen ortodoksinen
päiväpiiri
● 19.7. Valamon Ystävien Tampe-
reen osasto
● 26.7. diakoniatyö

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tee pieni pyhiinvaellus
Tiekirkkoon

Tiekirkot ovat reilusti hengellisiä
levähdyspaikkoja, jonne matkai-
lijan tai oman paikkakunnan ih-
misen on helppo tulla. Kirkossa
vierailijalla on mahdollisuus hil-
jentyä kiireettömästi, sytyttää
tuohus ja rukoilla. Samalla kul-
kijalla on mahdollisuus tutustua
oppaan johdolla vaikkapa kir-
kon ikoneihin, historiaan ja ark-
kitehtuuriin.
Tiekirkko on toisenlainen tauko-
paikka

Tiekirkko sijaitsee liikenne-
reitin läheisyydessä. Se on
avoinna vähintään kolme viik-
koa kesässä ja vähintään viisi
tuntia päivässä ja viisi päivää
viikossa. Jo nyt useimmat tiekir-
kot ovat avoinna huomattavas-
ti pitempään. Aukiolot vaihtele-
vat kirkkokohtaisesti. Tarkat
ajat löytyvät tiekirkoissa ja mat-
kailutoimistoissa jaettavasta
esitteestä. Tiekirkkoja on Suo-

men lisäksi myös Ruotsissa,
Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja
Virossa.

Toisenlaiseen taukopaik-
kaan opastaa liikennemerkki
Tiekirkko-Vägkyrka siellä, missä
tielaitos on myöntänyt luvan lii-
kennemerkille.

Mukana 17 ortodoksista
kirkkoa.

Kesällä 2006 tiekirkkojen
ketjuun kuuluu kaikkiaan 269
kirkkoa eri puolilla maata. Jou-
kossa on 17 ortodoksista py-
häkköä.

Tiekirkko-toiminta alkoi lu-
terilaisen kirkon piirissä Kalotin
alueen yhteistyönä Oulun hiip-
pakunnassa vuonna 1991. Kol-
men vuoden kuluttua toiminta
muuttui maanlaajuiseksi, ja
käyttöön otettiin virallinen tie-
kirkkojen liikennemerkki. Tuol-
loin mukana oli 41 kirkkoa.

Ensimmäiset ortodoksiset
kirkot liittyivät tiekirkkoket-
juun vuonna 2001. Vuosi vuo-
delta niin ortodoksisten kuin
luterilaistenkin kirkkojen mää-
rä on kasvanut, kun seurakun-
nat ovat halunneet liittää kirk-
kojaan ketjuun ja kertoa avoi-
mesta kirkostaan yleisölle.

Kesällä 2006 ortodoksisia
tiekirkkoja ovat:

Pyhien apostolien Pietarin
ja Paavalin kirkko Pielavedellä
ja tsasouna Ilomantsin Hattu-
vaarassa, Kristuksen Kirkastu-
misen kirkot Valamon luostaris-
sa ja Kajaanissa, Profeetta Eli-
aan kirkot Iisalmessa ja Ilo-
mantsissa, Pyhän Nikolaoksen
kirkot Imatralla, Kiuruvedellä,
Kotkassa ja Kuopiossa, Pyhän
Apostoli Johannes Teologin ja
Karjalan Valistajien kirkko (ark-

kipiispan kotikirkko kirkkomu-
seon yhteydessä) Kuopiossa,
Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Lahdessa, Pyhän Hengen kirkko
Outokummussa, Pyhän Johan-
nes Kastajan kirkko Polvijärvel-
lä ja Sinisen tien tsasouna Py-
häselässä, Pyhien Aleksanteri
Nevalaisen ja Nikolaoksen kirk-
ko Tampereella ja  Tihvinäläisen
Jumalanäidin ikonin kirkko Vii-
nijärvellä
Lisätietoja saa Internetistä soit-
teesta: www.tiekirkot.fi. Orto-
doksisten kirkkojen yhdyshenki-
lönä toimii arkkipiispan sihteeri
Kimmo Kallinen, puh. (017) 287
2232.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKO AVOINNA

Tampereen kirkko avoinna MA-
LA 11-17, SU 12-16. Kirkko ava-
taan myös tuntia ennen palve-
lusta, yleisimmin la klo 17 ja su
klo 9.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LÄMPIMÄT KIITOKSET

Kiitokset kaikille suuren viikon
järjestelytöihin kirkossa osallis-
tuneille! Ilman teidän apuanne
olisi kirkon koristeluun ja juhla-
kuntoon saattamiseen mennyt
huomattavasti enemmän aikaa.
Valmiista tuloksesta kun ei aina
voi päätellä, kuinka paljon aikaa
kuluukaan kulissien takana en-
nen palveluksia.

Vielä kiitokset kumarrus-
ten kera päiväpiirin aktiivisille
senioreille, jotka vuosi vuoden
jälkeen keräävät valtaosan pää-
siäisenä kirkon koristeluun käy-
tettyjen kukkien rahoituksesta.

Suuren viikon palveluksiin
osallistuu yhä enemmän ihmi-

Vainajien muistelupäivä
Kirkkovuoteen kuuluu muutamia päiviä, joita
kutsutaan vainajien muistelupäiviksi. Mikäli sil-
loin toimitetaan liturgia, niin sen yhteydessä lue-
taan erityiset rukoukset kuolonuneen nukkunei-
den puolesta ja luetellaan heidät myös nimeltä.

Helluntain edellinen lauantai on yksi vaina-
jien muistelupäivistä. Tänä vuonna toimitamme
Tampereen kirkossa silloin liturgian. Samalla
muistelemme nimeltä myös heitä, jotka ovat
nukkuneet kuolonuneen viimeisen puolen vuo-
den aikana.

Palvelus ei kuitenkaan ole tarkoitettu vain
niille, jotka äskettäin ovat haudanneet läheisen-
sä. Vainajien muistelupäivän liturgia on tarkoi-
tettu koko seurakunnan yhteiseksi palveluksek-

si. Jokainen voi halutessaan kirjoittaa paperille
niiden läheistensä nimet, joita haluaa palvelukses-
sa muisteltavan.

Kuoleman muistaminen antaa merkityksen elä-
mälle. Kuoleman todellisuus antaa mittasuhteet
elämämme hankkeille. Jos kieltäydymme ajattele-
masta kuolemisen mahdollisuutta, elämämme vää-
ristyy.

Vainajien muistelupäivän liturgia muistuttaa
meitä siitä, että ehtoollislautaselle on koottu koko
kirkko: ne, jotka ovat jo askeleen meitä edellä ja
ovat jo nukkuneet kuolonuneen sekä ne, jotka vielä
yhdessä kanssamme kilvoittelevat. Kristuksessa
kaikki elävät!

Isä Markku Toivanen

Vainajien muistelupäivän liturgia Tampereen ortodoksisessa kirkossa
lauantaina 3.6.2006 klo 10

Vainajien muistelupäivä
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PORIN
kuulumisia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kirkko avoinna

26.6.–11.8. klo 10–16 maanan-
taista perjantaihin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN TIISTAI-
SEURA

Pj. diakoni Jorma Kudjoi, puh.
040 571 9137
siht. Elli Honkala, puh. 044 538
0891
● 12.9. klo 18 Tiistaiseuran aloi-
tus
● 15.-17.9. Perheleiri Merikar-
vialla. Ilmoittautumiset Anita
Luonilalle, puh. 050 569 3671.

Tiistaina 25. huhtikuuta sai
Porin tiistaiseura vieraak-
seen kauan odottamansa
vieraan, arkkimandriitta
Sergein Valamon luostaris-
ta. Tiistaiseuraillan aluksi
igumeni toimitti kirkossa
ehtoopalveluksen ja kahvin
juonnin jälkeen alusti ai-
heesta ”Pyhäinjäännökset
kirkollisina aarteina”. Aihe
oli todella mielenkiintoinen
ja valaisi pyhäinjäännösten
perusteita ja historiaa alku-
kirkosta alkaen tähän päi-
vään saakka. Saimme tutus-
tua myös Heinäveden Vala-
mon pyhäinjäännöksiin ku-
vien perusteella. Lisää ai-
heesta saamme nähdä vie-
lä syksyllä tehtävän Vala-
mon matkamme yhteydes-
sä. Arkkimandriitta vastaili
myös kysymyksiimme, jo-
ten ilta oli todella antoisa.

Seuraavana aamuna
arkkimandriitta Sergei toi-
mitti kirkossamme liturgia-
palveluksen. Saimme tun-
tea Valamon ja pyhän kos-
ketuksen vierailun aikana.
Muistoksi käynnistään ark-
kimandriitta lahjoitti Nov-
gorodissa maalatun pyhittä-
jäisien Sergei ja Herman

Igumeni
Sergei Porissa

siä, ja niin nytkin. Esimerkiksi
suuren perjantain molemmissa
palveluksissa väkeä oli molem-
missa yli 150 ja pääsiäisyön pal-
veluksessa lähes kolmesataa.
Tällaisesta kehityksestä täytyy
olla iloinen, ja olemme tietysti

Tampereen ikoniryhmien näyttely
Tampereella Nikolaintalossa pidettiin huhtikuun lopulla
ikoninäyttely. Esillä oli Ahjolan kansalaisopiston Tampe-
reen ikonimaalausryhmien kolmenkymmenen maalaus-
opiskelijan töitä. Seurakunta järjesti maaliskuussa lapsil-
le ikoni-viikonlopun. Innostuneet osallistujat olivat 7-13-
vuotiaita. Jokainen maalasi kahden päivän aikana ensim-
mäisen ikoninsa. Myös nämä olivat näyttelyssä esillä.

ylpeitä siitä, että kirkkomme
kauneus ja pyhyys tavoittaa
yhä useampia.
Kristus nousi kuolleista!
Isännöitsijätiimin puolesta

Terhi Tiainen

Valamolaisen kauniin iko-
nin sekä käspaikan. Ne jää-
vät muistuttamaan meitä
mieluisasta vierailusta.

Porissa igumeni Sergei
tutustui myöskin Juseliuk-
sen mausoleumiin ja siellä
oleviin Akseli Gallen-Kalle-
lan vaikuttaviin maalauk-
siin. Lisäksi yliopistokes-
kuksen johtaja Martti Sini-
salmi esitteli hänelle Porin
yliopistokeskusta ja sen toi-
mintaa.

Lämmin kiitos vierai-
lusta ja tervetuloa uudel-
leen!

● 23.-24.9. Porin kirkon praas-
niekka
● 3.-5.11. Matka Heinäveden
Valamoon
Käsityökerho:
● MA 9.10. klo 17  syyskauden
toiminnan aloitus.
Kirjallisuuskerho:
● SU 3.9. klo16 Kerro kesä-
dekkaristasi
● SU 1.10. klo 16 Jaan Kross:
Rakkaat kanssavaeltajat tai
joku muu Krossin kirja
● SU 5.11. klo 16 Kirjalliset nyyt-
tikestit aiheena Lennart Meri
● SU 3.12. klo 16 Jorma Heikki-
nen: Puun kosketus – Ina Col-
lianderin elämäkerta

Lasten ikoneita.

Sunnuntaina 23.4. isä Heikki Honkamäki kävi siunaamassa
näyttelyn ikonit. Ryhmien opettaja Vivi Ruottinen esitteli
näyttelyn.

Valokuvat: Kirsti Petäjä

Tuula Pekka-
lan maalaama
Kristus ja pyhä
Menas (vas.)
sekä vanhurs-
kas Simeon,
jonka maalasi
Tuula Sinkko-
nen.

Igumeni Sergei Valamon
luostarista
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Turun seurakunnallisia tilastotietoja 10.3.–4.5.2006

TURUN KIRKKO

KESÄKUU
La 3.6. klo 18 vigilia PR PT
Su 4.6. klo 10 liturgia PR PT
helluntai, Pyhän Kolminaisuuden päivä
Ma 5.6. klo 10 liturgia PR PT, SLAAVIKSI,
Pyhän Hengen päivä

klo 12.30 panihida hautausmaan kappelissa PR PT
La 10.6. klo 18 vigilia PR JM
Su 11.6. klo 10 liturgia PR JM
La 17.6. klo18 vigilia PR PT
Su 18.6. klo 10 liturgia PR PT
Su 25.6. klo 10 liturgia PR PT

HEINÄKUU
La 1.7. klo 18 vigilia PR PT
Su 2.7. klo 10 liturgia, slaaviksi
La 8.7. klo 18 vigilia PR
Su 9.7. klo 10 liturgia PR ML
La 15.7. klo 18 vigilia ID
Su 16.7. klo 10 liturgia ID
La 22.7. klo 18 vigilia PR JM
Su 23.7. klo 10 liturgia ID JM
La 29.7. klo 18 vigilia – JM
Su 30.7. klo 10 liturgia – JM

ELOKUU
La 5.8. klo 18 vigilia ID JM
Su 6.8. klo 10 liturgia ID JM
La 12.8. klo 18 vigilia ID JM
Su 13.8. klo 10 liturgia – ML
Ma 14.8. klo 18 vigilia ID JM
Ti 15.8. klo 10 liturgia ID JM
La 19.8. klo 18 vigilia PR PT
Su 20.8. klo 10 liturgia, slaaviksi PR PT
La 26.8. klo 18 vigilia PR
Su 27.8. klo 10 liturgia PR

SYYSKUU
La 2.9. klo 18 ehtoopalvelus ja kirkkokuoron konsertti
Su 3.9 klo 10 liturgia, kirkon 160-vuotisjuhlajumalanpalvelus

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10

La 17.6. klo 18 vigilia ID JM
Su 18.6. klo 10 liturgia ID JM
La 29.7. klo 18 vigilia GS AN
Su 30.7. klo 18 liturgia GS AN
La 19.8. klo 18 vigilia ID
Su 20.8. klo 10 liturgia ID
La 16.9. klo 18 vigilia ID
Su 17.9. klo 10 liturgia ID

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

La 3.6. klo 18 vigilia ID JP
Su 4.6. klo 10 liturgia ID JP
Su 2.7. klo 10 liturgia
Ke 19.7. klo 18 ehtoopalvelus PR JM

La 29.7. klo 10 liturgia – JM
Ke 16.8. klo 11 liturgia, sotaveteraanien kirkkopäivä ID PT

PALVELUKSET MUUALLA

Uusikaupunki, Vanha seurakuntakoti, Rantakatu 7
La 10.6. klo 10 liturgia PR JM

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, sähköposti: turku@ort.fi
avoinna ma, ti, to klo 10.00–13.00, ke klo 14.00-18.00,
perjantaisin suljettu
Seurakuntasihteeri Nina Lasarov
Kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. (02) 277 5444, 041 430 1285,
sähköposti: petri.ratilainen@ort.fi
Kanttori Pasi Torhamo,
puh. 239 3848, 040 835 8360, sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Ratilainen, puh. 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

Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna
Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 041 440 0981
Rauman rukoushuone,
pyhän Nikolaoksen muistolle,
Länsikatu 10
Vahtimestari Antti Rosvall, 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

KASTETUT
Lehto Anton Oliver
Puranen Katrina Maria
Tähkäpää Vili Verneri

2 poikaa, 1 tyttö, yhteensä 3

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Anttonen Tuija Sirkku Elina
Berezina Olga
Forsman Sari-Hannele
Grönroos Rauha
Hirvonen Seija Annikki

Kaltiainen Anne Maria
Karvinen Harri Tapani
Kauremaa Aleksi Edward
Ambrosius
Kauremaa Elisabeth Ann-Marié
Victoria
Kauremaa Joel Mikael Amadeus
Kauremaa Katja Susanna
Kauremaa Petteri Leonardo Mikael
Kauremaa Timo Mikael
Kauremaa William Mikael Maximo
Kivimäki Raija Kaarina
Kotila Vera

Namtvedt Martha Elgesdotter
Olaleye Leila Anneli
Palmén Anne Mette
Saali Tilda Maria Katariina
Saali Tuija Marja Kaarina
Soudakov Yury
Söderström Alex Benjamin
Söderström Larisa
Tumanoff Anna Liisa
Tumanoff Juulia
Tumanoff Vilma Anniina
Tumanoff Väinö Anttoni

9 miestä, 19 naista, yhteensä 28

IKUINEN MUISTO
Koivukangas Helena 81 v
Lehto Annikki 85 v
Nordberg Sylvi Ester 81 v
Sibakov Mikko 62 v
Winberg Hilkka Kaarina 59 v

1 mies, 4 naista, yhteensä 5

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
6 miestä, 6 naista, yhteensä 12
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Kirkkoherra Petri Ratilainen

Kun hyväksymme ristimme

Eräänä iltana olin maa-
seudulla kävelemässä
ja etsimässä, sitä min-

kä olin kadottanut. Yhden
talon pihalla oli muutamia
ihmisiä tuntemani papin
kanssa. Pappi sanoi pitä-
neensä kinkereitä, ja vaik-
ka ihmisiä oli vain kahdek-
san, niin olihan sekin jotain.
Sisääni iski tietynlainen
kunnioitus tätä pappia koh-
taan, ja mietin, miten meil-
lä usein mitataan työtämme
ihmisten määrän mukaan.
Muutaman päivän kuluttua
eräs toinen hengenmies ke-
hui, kuinka hänen alustus-
taan kuulemassa oli niin
paljon ihmisiä, että osa oli
ollut jopa käytävän puolel-
la.

Ahdistuneella ihmisellä
ei usein ole oikein ketään.
Silloin meille pitäisi nousta
monia kysymyksiä siitä,
miten me kohtaamme näitä
hauraita ihmisiä. Jumalan
armon ja laupeuden avulla
meille on suotu tämä hyvä
elämä. Se on pitkälti muuta
kuin luentoja ja esitelmiä.
Usein se on oman tai tois-
ten ristin kantamista.

Turvaudumme ristin
voimaan, jotta se ympäröi-
si meitä ja suojelisi meitä
pahoilta elämämme vai-
keiksi tekeviltä asioilta.
Kristuksen risti muistuttaa
meitä jokaista myös rististä
meidän omassa elämässäm-

me. ”Jos joku haluaa mi-
nun perässäni kulkea, hän
ottakoon ristinsä ja seurat-
koon minua.” (Mark. 8:34)
Ihmisen elämä ja kristilli-
nen omatunto on kuin Kris-
tuksen risti. Jokainen meis-
tä kantaa oman itsensä li-
säksi hänen ristiään, joka
on merkki kärsimysten lä-
pikäynnistä ja voitosta.

Aina emme kykene
kantamaan ristiämme vii-
saasti. Peloissamme, tyyty-
mättöminä saatamme valit-
taa osaamme, koska jou-
dumme kärsimään; mutta
on myös mahdollista kan-
taa ristinsä kärsivällisesti ja
ymmärtää se, että risti on
voiton ase pahuutta vas-
taan ja ase heikkouksia ja
vaikeuksia vastaan. Voim-
me hetkellisesti työntää
taakkamme jonkun toisen
kannettavaksi, mutta pian
joudumme toteamaan ris-
tin omaksemme.

Risti on myös tulevan
ylösnousemuksen, toivon
ja vaikeuksien voittamisen
merkki. Kristukselle risti
merkitsi elämän tarkoitus-
ta ja tehtävää. Hän syntyi
sen vuoksi tähän maail-
maan. Koska tiedämme tä-
män totuuden, meidän täy-
tyy hyväksyä ristimme har-
kitusti. Kristus kutsuu mei-
tä ymmärtämään ja hyväk-
symään ristimme. Jotta ris-
timme olisi meille hyödyk-

si, meidän täytyy osata yh-
distää sen merkitys Kristuk-
seen. Tämä tarkoittaa sitä,
että kun hyväksymme ristim-
me, seuraamme Kristusta. Se
tarkoittaa myös sitä, että hei-
jastamme silloin hänen rak-
kauttaan ja valoaan. Aposto-
lit, marttyyrit ja ensimmäiset
kristityt seurasivat häntä täl-
lä tavoin.

Kristuksen ristin seuraa-
jat saavat tuntea Jumalan ar-
mon, rakkauden ja läsnä-
olon. Tämä vaatii meiltä kui-
tenkin kaiken aikaa paljon
voimia ja uhrautumista sekä
jatkuvaa taistelua erilaisia
heikkouksia vastaan, jotka
ympäröivät meitä omassa
elämässämme.

Kristuksen risti kutsuu
meitä tähän taisteluun. Kris-
tuksen risti kutsuu meitä
myös hyväksymään ihmis-
elämän eri vivahteet kaikilla
mausteilla. Aina eivät tapaa-
mamme vanhat ystävät
oman murheensa sävyttämi-
nä ole siinä kunnossa, että
olisimme valmiit tunnusta-
maan heidät ystäviksemme.
Juuri tällaisina hetkinä mei-
dän uskomme elämään, ris-
tiin, Jumalaan ja kaikkeen
punnitaan.

Me voimme olla haurai-
ta tai vahvoja tilanteen mu-
kaan mutta pahoja emme saa
koskaan olla varsinkaan niil-
le ihmisille, jotka ovat epä-
varmoja siitä, onko hyvyyt-
tä olemassa. Hyvyyden osoit-
tamiseen ei tarvita suuria
massatapahtumia, sillä jo
yksin sinä riität siihen.

Olen vähitellen siirty-
mässä pois paikaltani, ja toi-
votan teille armoa, elämää,
rauhaa ja terveyttä.

Isä Petri

Kirkollinen ylioikeus teki Kuopiossa 19. huhtikuuta päätöksen, jolla
se vahvisti kirkkokunnan ojennuslautakunnan tammikuun alussa
tekemän päätöksen. Siinä vaadittiin kirkkoherra Petri Ratilaisen
viraltapanoa. Perusteluina oli isä Petrin vuosina 1997-2005 saamat
viisi tuomiota rattijuopumuksesta. Ojennuslautakunta oli sitä miel-
tä, että isä Petri ei enää täytä laissa edellytettyä nuhteettomuuden
vaatimusta.

Isä Petri on myöntänyt, että hänen toimintansa on ollut viran-
hoidon ulkopuolella moitittavaa. Työtehtävien määrä ja pyrkimys
hoitaa ne mahdollisimman hyvin ovat johtaneet orastavaan työuu-
pumukseen. Tämä on merkinnyt harkintakyvyn pettämistä vähäi-
senä vapaa-aikana.

Ylioikeudessa isä Petri vaati, että ojennuslautakunnan päätös
kumotaan kohtuuttomana ja lainvastaisena. Toissijaisesti hän vaati,
että päätöstä lievennetään ja hänet erotetaan virantoimituksesta
määräajaksi. Ratkaisua harkittaessa tulisi ottaa huomioon kohtuul-
lisuus, sillä hänen toimintansa ei ole vaikuttanut papin tehtävien
hoitamiseen.

Ojennusasiamiehen mukaan ojennuslautakunnan päätös vi-
raltapanosta ei ollut kohtuuton, kun otetaan huomioon rikosten
lukumäärä ja tuomitut vankeusrangaistukset (rangaistukset on kol-
mesti muutettu yhdyskuntapalveluksi). Kirkkoherra on virkansa
puolesta seurakunnan neuvoston ja valtuuston puheenjohtaja,
mikä edellyttää erityistä käytöksen nuhteettomuutta.

Kirkollinen ylioikeus hyväksyi ojennuslautakunnan päätöksen
perustelut isä Petrin erottamiseksi virastaan. Hänellä on valitusai-
kaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kesäkuun alkuun asti.  KMR

Ylioikeuden päätös viraltapanosta
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Toimintaa ja tapahtumia

ANALOGI 2/2006

TURKU

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN KIRKON KUORO

Johtaja kanttori Pasi Torhamo,
puh. 040 835 8360, lisätietoja saa
kanttorilta.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LOIMAAN SEUDUN
TIISTAISEURA

Sihteeri. Liisa Nikula, puh. (02)
762 7704
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAISION TIISTAISEURA

Pj. Anneli Haapaniemi, puh. 050
329 6618
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMAN TIISTAISEURA

Pj. Ulla Raula, puh. 050 358 1761
sähköposti:
ullaraula@luukku.com
Vpj. Katriina Vuorio, puh. 044 368
1207
Siht. Maija Nuto, puh. 050 572
5280
sähköposti:
maija.nuto@luukku.com
Tied. Helena Virta, puh. 044 368
1207
sähköposti:
helena.virta1@luukku.com

●  La 10.6. teemme kesäretken
Turkuun. Käymme Yliopiston
kasvitieteellisessä puutarhassa
ja Pyhän Henrikin taidekappelis-
sa (opastukset). Ruokailu on toi-
mintakeskus Meri-Karinassa. Il-
lalla klo 18 osallistumme vigili-
aan Turun kirkossa. Ilmoittautu-
minen ja tiedustelut: Katriina
Vuorio.
Rauman Pitsiviikolla 22.–30. 7.
järjestämme Pyhän Nikolaoksen
rukoushuoneessa
Avoimet ovet:
●  Rukoushuone on yleisölle
avoin
●  Ikoninäyttely ja matkamuisto-
myyntiä pihavajassa
●  Pihakahvila ja pika-arpoja
Avoinna ark. klo 11–16, la klo
11–14, su klo 12–16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SALON TIISTAISEURA

Pj. Olli Forssén, Kärkänkatu 11,
24130 Salo,
puh. (02) 733 2504 ja 0400 320
632.
sähköposti: olli.forssen@pp.inet.fi
Vpj. Jari Ananin, Jokitie 34,
25520 Perniö
puh. (02) 735 9124 ja 0440 940
922
sähköposti:
jari.ananin@luukku.com
Sihteeri Maria Lipponen, Supin-
katu 8 as 2, 24100 Salo
puh. (02) 733 5082 ja 044 264
5565
Salon Tiistaiseuran kokous 6.6.
Taina Kieman kesäasunnolla.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT
Turun paikallisosasto

Pj. kirkkoherra Petri Ratilainen,
puh. 041 430 1285
Vpj. Anne Hokkinen, puh. 044
517 8764
Siht. Maritta Koskinen, puh. 040
550 6348,
sähköposti: maritta@tkukoulu.fi

● Maanantai 18.9. klo 17.30 Tu-
run seurakuntasalissa:
Ville Laakso: ”Kalmistoja, kir-
konpaikkoja ja yksi autiokylä.
Suomen ortodoksisen kulttuuri-
piirin arkeologiaa”.
● Lauantai 14.10.

Kokopäiväretki Helsinkiin At-
hos-näyttelyyn. Ilmoittautumi-
set sihteerille.
● Sunnuntai 19.11. liturgian jäl-
keen noin klo 12 Turun seura-
kuntasalissa
KS Joensuun piispa Arsenin
esitelmä
● Sunnuntai 10.12. liturgian jäl-
keen noin klo 12 Turun seura-
kuntasalissa
Harry Lehto: Betlehemin tähti

● Pyhiinvaellus Heinävedelle
Valamon luostariin 2.-4.3.2007.
Ilmoittautumiset sihteerille.

Tilaisuudet ovat avoimia
kaikille. Tervetuloa mukaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SVENSKA DISKUSSIONS-
GRUPPEN

Ett tack skall ni ha – alla ni som
deltagit i gruppens verksamhet.

TURUN TIISTAISEURA
Pj. pastori Ion Durac, puh. (02) 4384939, 040 516 6741
Vpj. Aila Lahtinen, puh. (02) 250 1291
Siht. Birgitta Söderman, puh. (02) 235 3267
Kesäajan tapahtumista voi tiedustella puheenjohtajalta. Syyskauden
toiminta alkaa 12.9.
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

KESÄRETKI Hämeenlinnaan su 11.6.
Lähtö ort. kirkon edestä klo 7.30. Paluu n. klo 18.
Osallistumme liturgiaan, jonka jälkeen ruokailu seurakuntasalissa. Ruo-
kailun jälkeen kiertoajelu reittiä Ahveniston kirkko, Aulangon puisto,
Vanajan linna ja Kyyrölän Savipaja. Matka jäsenille 10 €, muut 15 €.
Ilmoittautumiset joko puheenjohtaja Ion Duracille tai Aila Lahtiselle,
matkanjohtaja (s-posti: aila.lahtinen@pp.inet.fi.).

Kuva isä Sergeistä Turussa,
kun hän oli 29. tammikuuta
Valamon Ystävien vieraana
kertomassa reliikeistä kirk-
komme aarteina. Esitykses-
sään hän valotti reliikkien
olemusta ja asemaa kirkos-
samme sekä toi kuvin näh-
täväksemme Suomessa ole-
via reliikkejä. Lisäksi hän
kertoi omakohtaisista ko-
kemuksistaan, kun hän on
ollut mukana puhdistamas-
sa uusia reliikkejä.

Nuorisotyötoimikunta järjestää jälleen Aina-troolarilla kesäisen saa-
ristomatkan lauantaina 19.8. Ilmoittautumiset kansliaan heinäkuun
loppuun mennessä.

Tunnelmia viime kesän purjehdukselta. Kuva: Kari M. Räntilä

Nu tar vi en paus över somma-
ren och träffas igen på hösten.
Första träffen blir den 11 sep-
tember. De följande aviseras i nr.
4 av Analogen som utkommer
den 1 september.

En riktigt skön sommar önskar
jag er alla!
Barbro Doepel, tel. (02) 235
0121, 0400 507 783.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRJASTOMME OTTAA
VASTAAN KIRJALAHJOI-
TUKSIA

Etsimme vanhoja valokuvia ja
tekstejä kirkostamme ja seura-
kuntamme elämästä, tarvittaes-
sa ota yhteyttä isä Petriin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KIRKKOMME  AVOINNA

31.8. saakka päivittäin klo 10–15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SAARISTOMATKA
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JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta

PYHÄKÖT:

MATTI ALANGONKATU 11
13130 HÄMEENLINNA

YHTEYSTIEDOT:

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

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist
Kanttorit: Leena Lomu ja Jaakko Olkinuora

Kirkkoherranvirasto
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12,  puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248,
sähköposti: hameenlinna@ort.fi
Kirkkoherra: Markku Aroma
puh. (03) 616 5229 (virkahuone),  (03) 612 7166 (koti) sähköposti:
maukku@hotmail.com
Kanttori: Leena Lomu
puh. (03) 618 4254,  040 707 6715,  sähköposti:
leena.lomu@hotmail.com
Muu papisto: pastori Kai Sahlberg
puh. (019) 733 911, 0400 107 232, sähköposti:
kai.sahlberg@hotmail.com

Hämeenlinnan seurakunta
KESÄKUU

La 3.6. klo 16.30 yleinen vainajienmuistelupalvelus (sielujen lauantai)
17 helluntain juhlavigilia
Su 4.6. klo 10 helluntain juhlaliturgia ja polvirukoukset
La 10.6. klo 17 kaikkien pyhien sunnuntain vigilia
Su 11.6. klo 10 liturgia
La 17.6. klo 17 vigilia
Su 18.6. klo 10 liturgia
La 24.6. klo 10 Johannes Kastajan syntymän juhlaliturgia
AHVENISTON KIRKOSSA
Su 25.6. klo 10 liturgia, AHVENISTO
To 29.6. klo 10 Pietarin ja Paavalin juhlan liturgia, AHVENISTO

HEINÄKUU

La 1.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 2.7. klo 10 liturgia, AHVENISTO
La 8.7. klo 17 Tihvinskaja-juhlan vigilia, (slaavi), PÄÄKIRKKO
Su 9.7. klo 10 Tihvinskaja-juhlan liturgia (slaavi), PÄÄKIRKKO
La 15.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 16.7. klo 10 liturgia, AHVENISTO
To 20.7. klo 10 profeetta Elian juhlan liturgia, AHVENISTO
La 22.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 23.7. klo 10 kristinoppileirin päätösliturgia PÄÄKIRKOSSA
La 29.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 30.7. klo 10 liturgia

ELOKUU

La 5.8. klo 17 Kristuksen kirkastumisen juhlan vigilia, AHVENISTO
Su 6.8. klo 10 juhlaliturgia ja hedelmien siunaus, AHVENISTO
La 12.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 13.8. klo 10 liturgia, AHVENISTO
Ma 14.8. klo 18 (Huom! Aika) Jumalan Äidin kuolonuneen nukkumisen
juhlan vigilia, AHVENISTO
Ti 15.8. klo 10 juhlaliturgia, AHVENISTO
La 19.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 20.8. klo 10 liturgia, AHVENISTO
La 26.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus, AHVENISTO
Su 27.8. klo 10 liturgia, AHVENISTO
Ma 28.8. klo 18 (Huom! Aika) Ahveniston kirkon praasniekan vigilia,
AHVENISTO
Ti 29.8. klo 9.30 (Huom! Aika) vedenpyhitys ja praasniekkaliturgia,
AHVENISTO

SYYSKUU

La 2.9. klo 17 vigilia, PÄÄKIRKKO
Su 3.9. klo 10 liturgia, PÄÄKIRKKO

To 7.9. klo 18 (Huom! Aika) Jumalan Äidin syntymäjuhlan vigilia,
PÄÄKIRKKO
Pe 8.9. klo 10 juhlaliturgia, PÄÄKIRKKO
La 9.9. klo 17 vigilia
Su 10.9. klo 10 liturgia

Hämeenlinnan seurakunnan perheuutisia

Ikuinen muisto

Tuomela Hannu Heikki Tapio
Korelin Nikolai
Jokinen Anna
Halme Osmo Päiviö

Kirkkoon liittyneet

Lind Saara Marita
Kemppainen Victor

Backman Natalia
Backman Alina

Seurakuntaan muuttaneet

Grönfors Aleksia Tanja Kristiina
Määttänen Iita Riina
Niiranen Jere Ukko-Pekka
Niiranen Minttu Melissa
Niiranen Marianne
Niiranen Jami Jaakko Johannes

KESÄKUU

Kesäkaudella jumalanpalveluk-
set toimitetaan Johannes Kas-
tajan syntymästä (23.6.) Johan-
nes Kastajan mestaukseen
(29.8.) Ahveniston kirkossa.
Poikkeuksena ovat Tihvinska-
jan palvelukset 8.-9.7. ja kristin-
oppileirin päätösliturgia 23.7.,
jolloin palvelukset toimitetaan
pääkirkossa.
…………………………………………………………………………………………………………
● su 4.6. kirkkokahvit seurakun-
tasalilla liturgian jälkeen (dia-
koniaseura)

HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia

…………………………………………………………………………………………………………
● 9.-16.6. Kreetan matka
…………………………………………………………………………………………………………
● pe 23.6. Ahveniston kirkon
kausi alkaa: Johannes Kastajan
syntymän juhlavigilia
…………………………………………………………………………………………………………
● la 24.6. kirkkokahvit liturgian
jälkeen kirkon pihalla (diakoni-
aseura)

HEINÄKUU

● 1.–2.7. KOTISEUTUMATKA
KYYRÖLÄÄN, KANGASPELLOL-
LE JA MUOLAAN
(la-su) Lähdöt Hämeenlinnas-

ta, Helsingistä ja Turusta.
Yöpyminen Viipurissa (hotelli
Viipuri).
Muolaalaisten seuran järjestä-
mä vainajien muistojuhla 2.7.
- Kyyrölässä klo 12
- Muolaassa klo 13.30.
Kangaspellolla ja Kyyrölässä
toimitetaan ortodoksinen
muistolitania (panihida).
Muistolitaniat toimittavat ro-
vasti Aleksander Korelin ja
pastori Heikki Honkamäki.
Tiedustelut ja matkavaraukset
pikaisesti, Antonina Sosunov-
Perälä, puh. (03) 612 5850 tai
040 721 8436.

…………………………………………………………………………………………………………
● 8.-9.7. TIHVINSKAJA-JUHLA
HÄMEENLINNASSA (la-su)
lauantaina 8.7. klo 17 vigilia
sunnuntaina 9.7. klo 10 liturgia
- jumalanpalvelukset toimite-
taan kirkkoslaaviksi.

Päiväjuhla liturgian jälkeen
pidetään palokunnantalolla
(Palokunnankatu 18).

Perinteistä kyläjuhlaa viete-
tään klo 17 alkaen Palokunnan-
talolla.
Sekä päivä- että iltajuhlassa
esiintyy venäläinen laulu- ja
tanssiyhtye ”Veresk”.
Illalla tanssitaan.
Tervetuloa kesän juhlaan!

Jatkuu sivulla 34
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HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia

…………………………………………………………………………………………………………
● 15.-22.7. KRISTINOPPILEIRI
JULKUJÄRVEN LEIRIKESKUK-
SESSA Ylöjärvellä.
(la-la) Hämeenlinnan, Tampe-
reen ja Turun seurakuntien yh-
teinen. Leirin päätöstilaisuudet
pidetään kussakin seurakun-
nissa.
su 23.7. Kristinoppileirin litur-
gia kirkossa
…………………………………………………………………………………………………………
● su 23.7. DIAKONIASEURAN
KESÄRETKI HAMINAAN JA KOT-
KAAN
Osallistutaan liturgiaan Hami-
nan Apostolien Pietarin ja Paa-
valin kirkossa. Kotkassa opas
esittelee kaupunkia. Kiertoaje-
lun aikana kohteina ovat: Lan-
ginkoski, Keisarillinen kalastus-
maja, tsasouna sekä Pyhän Ni-
kolaoksen kirkko, Sapokan vesi-
puisto ja Maretarius (akvaario-
talo) sekä Haukkavuoren näkö-
torni.  Paluumatkalla pysähdy-
tään myös Kouvolan Herran Py-
hän Ristin ylentämisen kirkos-
sa. Tarkempi matkan ohjelma

on saatavilla kirkossa.
Matkan hinta: 40 €/15 € dia-

koniaseuran jäseneltä. Ilmoit-
tautumiset 15.7. mennessä isä
Gaiukselle, puh. ja fax (019) 733
911, gsm 0400 107 232, sähkö-
posti:
kai.sahlberg@hotmail.com
Tervetuloa virkistäytymään py-
hiinvaelluksen merkeissä!
Teidän matkajohtajanne isä
Gaius
…………………………………………………………………………………………………………
● 24.-28.7.IKONIMAALAUSLEIRI
(ma-pe)
Opettajana Pasi-Mikael Huo-
vinen, puh. 041 576 6143.

Maalataan päivittäin tuona
aikana klo 10-17 seurakuntasa-
lissa.

Leirin hinta on 60 € koko vii-
kolta tai 15 € yksittäiseltä päi-
vältä.

Vapaita paikkoja voi kysellä
opettajalta.

ELOKUU

● 31.7.-6.8. LASTEN JA VARHAIS-

NUORTEN KESÄLEIRI  (ma-su)
Lopen Kesijärvellä
● 31.7.-3.8. Pienten leiri (1-2–
luokkalaiset, 7-9–vuotiaat).
(ma-to)Leirin hinta 30 €/25 €
sisaralennuksella
●  3.-6.8.Isompien leiri (7-14–
vuotiaille)
(to-su) Ohjelmassa mm. Luuta-
suon vaellusreitti

Leirin hinta 50 €/45 € sisar-
alennuksella

Lopen ev. lut. seurakunnan
leirikeskus sijaitsee luonnon-
kauniilla ja rauhallisella paikalla
Kesijärven rannalla. Matka Hä-
meenlinnasta on n. 45km. Leirin
ohjelmassa on teemana käden-
taidot, maaseutu ja luonto sekä
tietysti päivittäiset jumalanpal-
velukset.

Leirin johtajana toimii TM, us-
konnonopettaja, kanttori Min-
na Jokinen ohjaajineen.

Ilmoittautumiset Minnalle
22.6. (HUOM!) mennessä joko
sähköpostilla
minna.jokinen@elisanet.fi tai
puhelimitse 050 358 7339 (par-
haiten tavoittaa klo 20:n jäl-

keen) Ilmoittautumisesta tulee
käydä ilmi leiriläisen nimi, ikä,
osoite, allergiat sekä vanhempi-
en yhteystiedot leirin aikana. Il-
moittautuneille lähetetään lei-
rikirje viikolla 26.
Nähdään Kesijärvellä!
…………………………………………………………………………………………………………
● su 6.8.Hedelmien siunaus ja
kirkkokahvit liturgian jälkeen.
(Diakoniaseura)
…………………………………………………………………………………………………………
● ti 8.8. klo 18 ehtoopalvelus ja
kirkon esittely KHKS:n henkilös-
tölle ja muille kiinnostuneille.
…………………………………………………………………………………………………………
● ti 29.8. Kirkon vuosijuh-
lat. Tämän kauden päätöskah-
vit Ahvenistolla. (Tiistaiseura)
…………………………………………………………………………………………………………
● 27.8-17.9. IKONINÄYTTELY
Hämeenlinnan seurakuntasa-
lissa (su-su) Esillä viime kau-
den ja kesäleirin ikoneita.

Avoinna sunnuntaisin klo 12-
16. Muina aikoina sopimuksen
mukaan  (Leena Lomu, puh. 040
707 6715 tai
leena.lomu@hotmail.com.

Kirkkoherra Markus Aroma

Ylösnousemuksen
tuoma vapaus

Syvällä sisimmässäm-
me virtaavat “elävän
veden” ja vapauden

virrat, koska ylösnoussut
Kristus itse on siellä läsnä
ja liikkuu siellä. Kristuksen
ylösnousemus on kirkasta-
nut valkeudellaan koko
maailman, ja se on kosket-
tanut myös minun omaa
elämääni äärimmäisen sy-
vältä. Me tunnemme tuon
ylösnousemuksen vaiku-
tuksen suurena vapautena
ja vapautumisena synnin ja
kuoleman vallasta uuteen
elämään ja ihmisyyteen
Kristuksen yhteydessä. Täl-
lainen vapaus ei ole luon-
teeltaan taloudellista eikä
poliittista, vaan siinä on
kysymys äärimmäisestä,
ylimaallisesta vapaudesta,
jonka me voimme kokea
missä tahansa maallisessa

järjestelmässä tai rakentees-
sa tai myös niiden ulkopuo-
lella, sillä tuon vapauden
perustana on Kristuksen
ylösnousemus eikä mikään
muu.

Millä tavoin sitten tuo
ylösnousemuksen vapautta-
va vaikutus näkyy elämäs-
sämme?

Pyrkiessämme vastaa-
maan tähän kysymykseen
meidän on lähestyttävä asi-
aa kuoleman näkökulmas-
ta. Kuolema on jatkuvasti
läsnä elämässämme, ja itse
asiassa koko maailma on
kuoleman tilassa.

Myös osa itseäni kuolee
jatkuvasti. Ylösnousemus
on kuitenkin vaikuttanut
vapauttavasti elämäämme,
koska sen kautta kuolema
kuoli. Ylösnousemus tun-
keutuu tajuntaamme va-

pautena, koska kuoleman ja
synnin valta on kukistettu.
Tämän vapauden myötä me
voimme myös paremmin
käsittää ja löytää oman sy-
vimmän identiteettimme
Jumalan kuvaksi ja kaltai-
suuteen luotuina olentoina
ylösnousseessa Kristukses-
sa. Hän on apostoli Paava-
lin mukaan “uusi Aadam”,
uusi ihminen. Hänessä me
tulemme tuosta uudesta elä-
mästä ja ihmisyydestä osal-
lisiksi.

Kun me kasvamme hen-
gellisesti, silloin me jatku-
vasti tiedostamme tämän
vapauden läsnäolon ja toi-
minnan elämässämme. Tuo
vapaus voi vapaasti “virra-
ta” sisimmästämme, jonne
ylösnousemus on “tunkeu-
tunut” ja jossa se aloittaa
laadullisesti aivan uuden
elämän tason. Ylösnouse-
mus on siellä ja se jatkuvas-
ti sykkii ja säteilee sieltä elä-
määmme vapauttavana ja
kaiken kirkastavana valke-
utena.

Isä Markus Aroma

34
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Esityksen keskeisimpänä
tavoitteena on vahvistaa or-
todoksisen kirkon itsehal-
lintoa ja supistaa valtion
osuutta kirkon sisäistä toi-
mintaa ja hallintoa koske-
vassa päätöksenteossa. Kir-
kon sisäistä norminantoval-
taa siirretään kirkolliskoko-
ukselle. Vastaava muutos
on evankelis-luterilaisessa
kirkossa toteutettu jo vuon-
na 1994.

Ortodoksisen kirkon
keskus- ja hiippakuntahal-
linnon asema suhteessa val-
tioon muuttuu nykyistä it-
senäisemmäksi. Hallinnon
toimintamenoja ei enää
makseta valtion varoista,
mutta taloudellisten toimin-
taedellytysten turvaamisek-

UUSI LAKI VOIMAAN vuoden 2007 alusta

Kirkkokunnan itse-
hallintoa vahvistetaan
Valtioneuvosto on päättänyt ortodoksista
kirkkoa koskevan lakiuudistuksen sisällöstä.
Kirkon lainsäädäntö uudistuu kokonaan.

Kirkolliskokous kokoontuu
kuitenkin jatkossa vuosit-
tain, kun se nykyisin ko-
koontuu kolmen vuoden
välein. Hiippakuntiin pe-
rustetaan hiippakuntaneu-
vostot suunnittelemaan ja
koordinoimaan hiippakun-
nan ja seurakuntien toimin-
taa. Seurakuntahallinnossa
kirkkoherran valinta tapah-
tuu edelleen vaalilla, mut-
ta muut papit ja kanttorit
valitsee seurakunnanval-
tuusto. Lakiin lisätään sään-
nökset seurakuntien vapaa-
ehtoisesta yhteistoiminnas-
ta tehtäviensä hoitamisessa
sekä seurakuntajaon muu-
toksista. Muutoksenhaku
kirkon ja seurakunnan vi-
ranomaisten päätöksiin uu-
distetaan kokonaisuudes-
saan.

Ortodoksisen kirkon ja
sen seurakuntien koko hen-
kilöstö olisi jatkossa työso-
pimussuhteista. Palvelus-
suhteen ehdoista sovittai-
siin kirkollishallituksen ja
työntekijäjärjestön välisellä
työehtosopimuksella. ■

toimielimille siirretään ope-
tusministeriöltä hallinnolli-
nen päätösvalta muun mu-
assa seurakuntajaosta, val-
vontapiireistä sekä matka-
pappien ja -kanttorien toi-
mipiireistä.

Perushallinto pääosin
nykyisellään
Ortodoksisen kirkon oman
hallinnon perusrakenne säi-
lyy pääosin nykyisellään.

si kirkko saa jatkossa vas-
taavan suuruista valtion-
apua. Lisäksi kirkon omille

K
u

va
: H

O
J

Aloittaessani viime
syksynä työni seura
kunnan osa-aikaise-

na siivoojana törmäsin ilmi-
öön, joka yllätti  minut täy-
sin. Kirkostamme kiinnos-
tuneita ohikulkijoita on Hä-
meenlinnassa varsin paljon.

Joka kerta, kun olen
unohtanut töihin tullessani
lukita ulko-oven, on sisään
tulla tupsahtanut vähintään
yksi kiinnostunut. Ja vaik-
ka siis pidän oven pääsään-
töisesti lukossa, näen mo-
nesti lasin läpi ovella seiso-
van ihmisiä lukemassa il-
moitustaulua. Ulko-ovi tu-
lee kuitenkin (valitettavas-
ti) pysymään jatkossakin lu-
kittuna, kun olen yksin töis-
sä, sillä mielestäni minulla
on oikeus työrauhaan. Ja

Miksi ovet ei aukene meille…

varsinkaan iltamyöhällä en
kokisi oloani kovin turval-
liseksi, mikäli ovi olisi auki.

kon ovet ovat avoinna aino-
astaan palvelusten aikaan.
Moni haluaisi tulla osta-
maan tuohuksia tai hiljen-
tymään hetkiseksi keskellä
arkipäivää. En ole osannut
vastata muuta, kuin että
pienellä seurakunnallamme
ei ole resursseja järjestää
päivittäistä aukioloa.

Useimmille ei–ortodok-
seille kynnys tulla jumalan-
palvelukseen on korkea.
Sen sijaan moni haluaisi
tulla hiljaiseen aikaan kur-
kistamaan kirkon sisäpuo-
lelle.

Mahtaisiko jonkinlai-
nen avointen ovien päivien
pitäminen seurakunnan
100-vuotisjuhlavuoden kun-
niaksi saavuttaa suosiota?
Ja löytyisikö seurakunnas-
ta tähän tarkoitukseen va-
paaehtoisia kirkkovahteja.

 Aino Liljenbäck

Etenkin venäläiset maa-
hanmuuttajat ovat olleet
harmistuneita siitä, että kir-
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TURUN NUORISOTYÖTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ ELOKUUSSA
SAARISTOMATKAN AINA-TROOLARILLA. KUVASSA TUNNELMIA
VIIME KESÄN PURJEHDUKSELTA.

KUVA: KARI M. RÄNTILÄ

Kesäinen saaristomatka
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