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Kari M. Räntilä (isä Hariton)

Huhtikuun alun Kotimaa-lehden haastattelussa metropoliitta Ambrosius puhuu
kirkkomme pappisvirasta. Hänen mukaansa toisten kirkkojen naispappeus ei
ole kaikille ortodokseille ongelma, vaikka naispiispuus onkin. Naisdiakonien

kirkkoon paluulle on vähiten esteitä, ja hän toivoo naisdiakonaatin uutta tulemista
kirkkoomme. Ambrosius kuitenkin painottaa, että ortodoksisen kirkon kanta naispap-
peuteen on tällä hetkellä avoin, eikä asiaa ole toistaiseksi käsitelty millään kirkon vi-
rallisella foorumilla. Metropoliitta muotoilee diplomaattisesti asian tulevaisuuden näin:
”Itse en sano, että naispappeus olisi täysin mahdoton asia”.

Vuonna 2001 piispainkokouksemme käsitteli vapaaehtois- ja luottamustoimissa
työskentelevien kirkollista siunaamista. Sen mukaan niihin tehtäviin, joihin kirk-
ko voi jäsenensä kutsua, voidaan liittää toimitettavaksi myös erillinen tehtävään

siunaaminen. Piispainkokous määritteli
reunaehdot myös naisten menemiselle
alttariin silloin, kun he toimivat isännöit-
sijänä kirkossa. Sen mukaan alttari on
pyhä paikka, jonne kenenkään ei ole syy-
tä mennä, mikäli hänellä ei ole sinne mi-
tään erityistä asiaa. Tämä koskee niin
miehiä kuin naisiakin. Mutta jos kir-
konisännöitsijäksi on valittu nainen, hän
voi hiippakunnan piispan siunauksella ja
hänen hyväksymällään tavalla jotakin erityistä tehtävää hoitaessaan mennä alttarin
puolelle.

Metropoliitta Ambrosius on vuonna 2004 selventänyt tätä piispainkokouksen pää-
töstä siten, että miestenkin on aina vältettävä alttariin menemis-
tä ilman liturgista tehtävää. Kuitenkin, kun nainen on seurakun-
nan isännöitsijänä, vahtimestarina tai kanttorina, hänellä on
metropoliitan siunaus mennä alttariin tehtäviään hoitaessaan,
mutta tällöinkin aina ”kirkkoherran harkinnan mukaan”.

Nyt suurella viikolla ilmestyneessä haastattelussaan Am-
brosius vielä lisää kirkkomme virkakäsityksestä sen,
että kysymys naispiispuudesta koskettaa kirkkom-

me ydintä paljon voimakkaammin kuin se, ovatko jotkut
papit naisia. Tämä perustuu siihen, että ortodoksisen
kirkon traditiossa seurakunta ei ole kirkon perusyksik-
kö vaan piispan johtama hiippakunta. Kotimaa-lehti
tulkitsee metropoliittamme naispappeuslausumaa
siten, että hän ei sulje naisten pappeutta täysin pois
kirkkomme tulevaisuuden kuvista. Samalla lehti tote-
aa, että tämä näkemys on ”radikaali ortodoksien maail-
massa”.

Ymmärrän, että keskustelu asiasta on nyt sallittua.

Metropoliitta muotoilee
diplomaattisesti asian tule-
vaisuuden näin: ”Itse en
sano, että naispappeus olisi
täysin mahdoton asia”.

Miten minusta tuli vai voiko minusta tulla?
Radiossa on ohjelmasarja, jonka nimenä on ”Miten minusta tuli minä”.  Ohjelmassa esitellään julki-
suudesta tuttuja henkilöitä kertomalla heidän lapsuudestaan ja elämänvaiheistaan sekä kuullaan
heidän läheistensä huomioita heistä eri ikäkausina.

Ohjelman nimi kertoo epäsuorasti, että henkilö on nyt saavuttanut jonkinlaisen ”minuuden”
olotilan ja tietoisuuden itsestään.

Yhtä kiinnostavaa olisi pohtia kysymystä, voiko minusta tulla minä? Silloin ei pysähdytä saa-
vutettuun olotilaan vaan huomio kiintyy jatkuvaan elämänilmiöiden arviointiin. Miten voimme
toimia niin, että jokaisen yksilön minuus saa kaikissa elämän ikävaiheissa mahdollisuuden kasvaa,
kehittyä ja tulla otetuksi huomioon? Tässäkin on kyse Jumalan kuvan kirkastamisesta.

Herramme Jeesuksen Kristuksen
KIRKASTUMINEN 6.8.

Siellä hänen ulkomuotonsa
muuttui heidän nähtensä: hänen
kasvonsa loistivat kuin aurinko ja
hänen hänen vaatteensa tulivat

valkeiksi kuin valo.
Matt. 17:2

(ks. myös takakantta)
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Piispa Mikaelin elämäntyö

Mikael Agricola on myös meille ortodokseille
tärkeä. Hänen luomansa kirjoitetun suomen
kielen pohjalle perustuu myös meidän juma-

lanpalveluskielemme. Hän laati suomeksi ensimmäi-
sen aapisen vuonna 1543. Hänen kääntämänsä Uusi
testamentti ilmestyi suomeksi vuonna 1548. Agrico-
lan kirkollista merkitystä korostaa myös se, että hän
laati ensimmäisen suomenkielisen messukirjan, joka
julkaistiin vuonna 1549.

Mikael Agricola oli alun perin talonpoika Perna-
jan Torsbyn kylästä itäiseltä Uudeltamaalta. Hän pää-
si opiskelemaan Wittenbergiin, ja sieltä hän palasi
Suomeen vuonna 1539.

Agricolan messukirja on ollut selvästi perustana
koko luterilaiselle jumalanpalvelusjärjestykselle Suo-
messa aina 1900-luvun lopulle asti. Myös nyt käytös-
sä oleva Jumalanpalvelusten kirja vuodelta 2000 nou-
dattelee sitä pääpiirteissään. Ne edustavat vahvasti
yhteistä katolista traditiota, tässä tapauksessa sen
roomalaiskatolista muotoa. Tämä ei ole meille orto-
dokseille kuitenkaan ongelma. Päinvastoin, jo ensim-
mäisellä vuosituhannella idän ja lännen kirkkojen ju-
malanpalveluksessa oli erilaisia muotoja ja korostuk-
sia. Sitä ei koettu ongelmaksi, koska kirkkoja yhdisti
yhteinen usko ja keskinäinen luottamus.

Kirkon elävää jatkuvuutta
Siksi myös me saamme kokea läheiseksi sen rukouk-
sen ja ylistyksen, joka Turun tuomiokirkossa on jat-
kunut jo yli 700 vuoden ajan. Vanha tuomiokirkko
todistaa kristillisen kirkon yhteisestä ja yhteisöllisestä
traditiosta ja Jumalan johdatuksesta kansamme elä-
mässä sukupolvesta ja vuosisadasta toiseen. Mikael
Agricolan toiminta on tässä meille merkittävä etappi
aikakausien välissä. Välittämänsä jumalanpalvelus-
käytännön kautta hän samalla edustaa kirkon elävää
jatkuvuutta tähän päivään ja huomiseen.

Kiinnostavaa on myös se, että tänä päivänä Mika-

Toisena pääsiäispäivänä Suomen Turussa vietettiin kansallista juhlapäivää. Mikael Agricolan
kuolemasta tuli kuluneeksi 450 vuotta. Kansallispyhätössämme pidetyssä messussa käytettiin
Mikael Agricolan suomen kieltä. Palvelus televisioitiin. Mukana oli myös tasavallan presidentti.

el Agricolasta puhutaan luterilaisissa yhteyksissä ”kir-
kon uudistajana”. Kun ymmärrämme kirkon uudistuk-
sen nimenomaan liturgisen elämän uudistuksena ja
kasvuna sekä kirkon opetuksen jatkuvana paluuna ja-
kamattoman kirkon yhteiseen uskoon, voimme hyvällä
syyllä lukea Mikael Agricolan myös meidän hengellis-
ten opettajien joukkoon. Sen sijaan aiemmin käytössä
ollut nimitys ”uskonpuhdistaja” särähtää jotenkin or-
todoksien korvissa. Useimmissa eurooppalaisissa kie-
lissä terminä on reformaattori, joka tarkoittaa muutta-
jaa, uudelleen muotoilijaa, uudistajaa.

Agricolasta on juhlavuoden kunniaksi ilmestynyt
useita mielenkiintoisia kirjoja. Niistä erityisen suositel-
tava on uusi elämäkerta, jonka on kirjoittanut professo-
ri Simo Heininen.

Piispa Mikaelin muistaminen
Mikael Agricolan messussa saarnasi arkkipiispa Jukka
Paarma. Agricola oli 25. piispa Turun piispan istuimel-
la, Jukka Paarma taas 53. Arkkipiispa valitteli, ettem-
me tunne Agricolan syntymäpäivää. Ehkäpä tärkeämpi
on kuitenkin meille tietää hänen kuolinpäivänsä 9.
huhtikuuta 1557. Idän ja lännen kirkkojen hengellises-
sä perinteessä pyhiä ihmisiä muistellaan usein nimen-
omaan heidän kuolinpäivänään, jonka mukaan heidät
on merkitty kirkkokalenteriin. Mikään ei meitä suoma-
laisia estä yksityisessä rukouksessa muistelemasta
myös piispa Mikaelia, vaikka luterilaisessa kirkossa ei
pyhimyskalenteri olekaan käytössä.

Pääsiäisen aika on ylösnousemuksen ja iankaikki-
sen elämän vahvan läsnäolon aikaa. Piispa Mikaelin
elämäntyö auttaa meitä kohtaamaan ylösnousemuksen
ihmeen ja siunaavan läsnäolon omalla äidinkielelläm-
me. Mainittakoon myös, että suomenkieliset uskontun-
nustus ja Isä meidän -rukous ovat samaa perintöä.

Metropoliitta Ambrosius

Julkaistu aiemmin Ortodoksiviestissä n:o 4/07

Teresa Leskinen
kirkkomuseon johtajaksi

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon johtajaksi on valittu 1.7. 2007 al-
kavaksi viisivuotiskaudeksi museonjohtaja, filosofian maisteri Tere-
sa Leskisen. Kirkkomuseo on valtakunnallisesti merkittävä erikois-

museo, jonka kokoelmiin kuuluu ikonien ja sakraaliesineiden lisäksi laaja
liturgisten tekstiilien kokoelma. Museonjohtajan tehtävänä on johtaa ja ke-
hittää museota niin valtakunnallisena käynti- ja kulttuuriperintökohteena
kuin museoammatillisena toimintaympäristönä.

Museonjohtajan tehtävää haki kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Leskinen
siirtyy kirkkomuseoon Verlan tehdasmuseon johtajan tehtävistä.
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Hengellistä opetusta

Käyttäessämme sanaa
uhri voimme kysyä
itseltämme: ”Onko

pyhä liturgia oikeasti uhra-
usta?” Vastaan tähän kysy-
mykseen vähän myöhem-
min. Tiedämme, että jokai-
nen meistä tuo eri tavoin
uhrilahjansa Jumalalle.
Lahjojen kautta, jotka me
annamme, me näytämme
kiitollisuutemme ja rak-

Pyhä liturgia
Jumalalle rakas
uhraaminen

Jumalanpalvelus, johon kristitty osallistuu
useammin kuin mihinkään muuhun, on pyhä
liturgia. Liturgiasta on kirjoitettu ja tullaan
kirjoittamaan monia kirjoja, koska se ei ole
pelkästään peräkkäisiä sattumalta valittuja
lauluja ja rukouksia vaan se on ihmisen uhri
Luojalle ja hengelliselle Huoltajalle, Jumalalle.
Isä Ion Durac mietiskelee jumalanpalveluk-
sen eri merkityksiä.

kautemme Jumalaa koh-
taan kaikista Herran meille
antamista lahjoista.

Uhraaminen ei ole jo-
tain uutta vaan sitä on aina
esiintynyt kaikissa uskon-
noissa ja kansoilla. Jo en-
simmäiset ihmiset uhrasi-
vat. Yksi Raamatun tunne-
tuista teksteistä on seuraa-
vanlainen: ”Kerran Kain
toi Herralle uhrilahjaksi

maan satoa, ja Abel toi
lampaidensa esikoiskarit-
soja ja niiden rasvaa”. (1.
Moos. 4:3-4) Valittu kansa
uhrasi Herralle Mooseksen
saamien käskyjen mukaan.

Vanhassa testamentis-
sa tuotiin uhreja niin kuin
Jumala oli käskenyt Moo-
sesta. Nyt on kulunut mel-
kein 2000 vuotta siitä, kun
Jumalan Poika toi uuden

lain. Vapahtaja Jeesus Kris-
tus, joka tuli maan päälle,
sanoi: ”Älkää luulko, että
minä olen tullut lakia tai
profeettoja kumoamaan.
En minä ole tullut kuoma-
maan, vaan toteuttamaan”.
(Matt. 5:17) Siis uhraami-
sen piti jatkua, mutta eri
tavoin. Vapahtajan Jeesuk-
sen Kristuksen jälkeen uh-
raaminen ei lakannut, mut-
ta nyt me kristityt toteu-
tamme sen eri muodossa.
Ja nyt vastaus aiempaan
kysymykseen: Me kristityt
tuomme Jumalalle uhrilah-
jan liturgiassa pyhän eh-
toollisen kautta.

Eukaristia valmistetaan
liturgiassa
Tiedämme, että Vapahtaja
asetti sakramentit, ja yksi
näistä on ehtoollinen, joka
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valmistetaan pyhässä litur-
giassa. Vapahtajan ehtool-
lisen asettamisen sanat
kuulemme jokaisessa litur-
giassa: ”Aterian aikana Jee-
sus otti leivän, siunasi,
mursi ja antoi sen opetus-
lapsilleen: ‘Ottakaa, syö-
kää, tämä on minun ruu-
miini´. Sitten hän otti mal-
jan, kiitti Jumalaa, antoi
heille ja sanoi: ‘Juokaa täs-
tä, te kaikki. Tämä on mi-
nun vereni, liiton veri, joka
kaikkien puolesta vuodate-
taan syntien anteeksianta-
miseksi´” (Matt. 26:26-29).
Tämän jälkeen Jumalan
Poika sanoi: ”Tehkää tämä
minun muistokseni”.
(Luuk. 22:19)

Kristinuskon alussa
tällä jumalanpalveluksella
oli monta nimitystä: leivän
murtaminen (Ap. t. 2:42),

Herran ateria (1. Kor.
11:20) tai eukaristia (kii-
tos). Myöhemmin tämä ju-
malanpalvelus sai nimen
liturgia, mikä tarkoittaa
julkista työtä tai jumalan-
palvelusta.

Kolme liturgiaa
Ortodoksisessa kirkossa
meillä on kolme liturgiaa:
pyhän Johannes Krysosto-
moksen (Konstantinopolin
arkkipiispa, k. 407) litur-
gia; pyhän Basileios Suu-
ren (Kesarean Kappadoki-
an arkkipiispa, k. 379) li-
turgia (se toimitetaan kym-
menen kertaa vuodessa);
pyhän Gregorios Suuren eli
Dialogoksen (Rooman piis-
pa, k. 604) eli ennen pyhi-
tettyjen lahjojen liturgia.
On olemassa myös muita
liturgioita, joita toimite-
taan eräissä paikallisissa
kirkoissa, mutta ortodoksi-
selle kirkolle nämä kolme
liturgiaa ovat ominaisim-
mat.

Pyhässä liturgiassa on
kaksi suurta osaa: prosko-
midi, joka toimitetaan sa-
lassa, ja itse liturgia, joka
voidaan edelleen jakaa
kahteen osaan: opetettavi-
en liturgiaan (niiden, jotka
valmistautuvat liittymään
kirkon jäseniksi) ja usko-
vaisten liturgiaan (niiden,
jotka on kastettu ja jotka
ovat kirkon jäseniä).

Nämä ovat yleisesti tie-
dettyjä asioita, jotka mei-
dän pitää muistaa. Seuraa-
vassa haluaisin muutamal-
la sanalla kertoa eräistä vä-
hemmän tunnetuista asi-
oista, jotka koskevat pyhi-
en liturgioiden toimitta-
mista kirkkovuoden aika-
na.

Liturgia on ilon aihe
Esimerkiksi ennen pyhitet-
tyjen lahjojen liturgia syn-
tyi Laodikean synodin
(360-380) päätöksestä. Sil-
loin päätettiin, ettei liturgi-
aa toimiteta paaston aika-
na muulloin kuin lauantai-
sin ja sunnuntaisin (kano-
nit 49 ja 51). Tämä päätös
tehtiin siksi, että liturgia
on ilon aihe, eikä se sopi-
nut yhteen paaston kanssa.

Mutta oli monia kristit-

tyjä, jotka halusivat ottaa
vastaan pyhän ehtoollisen
myös muina viikonpäivi-
nä, erityisesti keskiviikko-
na ja perjantaina. Jotta voi-
taisiin toteuttaa kristittyjen
toiveet Laodikean synodin
päätöksen mukaisesti,
otettiin tavaksi säilyttää
osa liturgian ehtoollislah-
joista, jotka tehtiin lauan-
taisin tai sunnuntaisin,
niin että niitä voitiin jakaa
kristityille niinä päivinä,
jolloin ei toimitettu pyhää
liturgiaa.

Tämä ehtoollinen an-
nettiin iltaisin ehtoopalve-
luksen jälkeen. Myöhem-
min ehtoopalvelusta seura-
si rukoukset ja liturgian
osat, jotta ehtoollinen olisi
juhlallisempi.

Nämä kaksi jumalan-
palvelusta olivat alussa
erikseen, myöhemmin ne
yhdistettiin ja saivat nimen
ennen pyhitettyjen lahjo-
jen liturgia. Konstantino-
polin Quinisextin (viides-
kuudes) synodi (691-692)
päätti 52. kanonissa, että

miinsa ja verensä ehtoolli-
sessa.

Pyhässä liturgiassa
monet kirkon sakramentit
kohtaavat. Ne, jotka halua-
vat ottaa vastaan Herran
ruumiin ja veren, heidän
pitää olla kastettuja ja mir-
halla voideltuja. Jotta he
voisivat ottaa kunnialla
vastaan ehtoollisen, kristit-
ty voi osallistua pyhän ka-
tumuksen sakramenttiin.
Sen jälkeen hänen pitää
paastota, ettei hän missään
nimessä ottaisi vastaan py-
hää ehtoollista valmistau-
tumatta siihen.

Voimme siis sanoa
myös, että liturgiassa koh-
taamme pappeuden sakra-
mentin, koska pappi, joka
toimittaa liturgian, on tul-
lut osalliseksi tästä sakra-
mentista, ja se antaa hä-
nelle oikeuden toimia Ju-
malan palvelijana. Suurin
osa pyhään liturgiaan osal-
listuvista kristityistä on
saanut avioliittoon vihki-
misen sakramentin, ja epä-
suorasti myös tämä sakra-
mentti sisältyy suurimman
rukouksen kokonaisuu-
teen, jonka me tuomme Ju-
malalle, eli pyhään liturgi-
aan.

Valmistautuminen ja
osallistuminen
Pyhästä liturgiasta sano-
taan monia kiinnostavia
asioita, mutta kaksi tär-
keintä asiaa on: ensiksi
osallistuminen tähän ve-
rettömään uhriin, ja toisek-
si valmistautuminen, min-
kä me teemme osallistuak-
semme liturgiaan ja erityi-
sesti ehtoolliseen. Mini-
maalinenkin valmistautu-
misen puute voi tehdä Her-
ran kohtaamisesta hetken,
joka ei tuo hengellistä tyy-
tyväisyyttä.

Lopetan näiden näkö-
kohtien tarkastelun erään
suuren pyhän ja kirkon kir-
joittajan, pyhän Simeonin,
Tessalonikin arkkipiispan,
sanoihin. Hän lausuu py-
hästä liturgiasta seuraavaa:
”Meillä ei ole mitään tar-
peellisempaa ja Jumalalle
rakkaampaa kuin tämä
uhraus.”

Isä Ion Durac

tämä liturgia toimitetaan
suuren paaston aikana.

Liturgiassa kirkon
sakramentit kohtaavat
Pyhä liturgia on kirkon tär-
kein jumalanpalvelus eri
syistä. Se yhdistää näky-
mättömästi ihmisen Juma-
lan kanssa, suoraan Vapah-
tajan Jeesuksen Kristuksen
kanssa, silloin kun otam-
me vastaan hänen ruu-

Pyhä liturgia
on kirkon tärkein
jumalanpalvelus.

Se yhdistää
näkymättömästi
ihmisen Jumalan
kanssa, suoraan

Vapahtajan
Jeesuksen
Kristuksen

kanssa.

Pääsiäisen ylösnou-
semusliturgia Imatran

Pyhän Nikolaoksen
kirkossa. Toimittajana

isä Timo Tynkkynen.
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Kulunut talvi antoi
esimakua siitä, mitä
ilmaston lämpene-

minen merkitsee käytän-
nössä. Maantieteellisesti
Suomi kuuluu lauhkeaan
havumetsävyöhykkeeseen,
jolle on ominaista tavalli-
sesti pitkä kylmä talvi ja
lyhyt lämmin kesä. Kulu-
nut talvi oli kuitenkin leu-
to, ja kevät on tullut var-
hain. Onko tuleva kesä
poikkeuksellisen kuuma
vai yhtä leuto kuin tämän-
päiväinen sää, jää nähtä-
väksi.

Huoli ympäristön tilas-
ta on korostunut niin Suo-
men kuin muunkin maail-
man politiikassa. Tällä het-
kellä vihreät arvot eivät il-
maise pelkästään kiinnos-
tusta luontoa kohtaan vaan
halua kantaa vastuuta tule-
vaisuudesta. Samaan ai-
kaan ympäristöasiat ovat
esillä osana arkista hyvin-
vointia. Luonnonkatastro-
feista on tullut ennalta ar-
vaamaton tekijä, jonka tu-
hoisat seuraukset kosketta-
vat arkista elämäämme sel-
västi näkyvämmin kuin
ennen. Oman uhkansa luo
myös ihmisen voimatto-
muus luonnon voimien
edessä. Mikäli ennen luon-
toa ja sen toimintaa kyet-
tiin ennakoimaan ja sääte-
lemään edes jollakin tasol-
la, niin nykyisin olemme
tilanteessa, jossa esimer-
kiksi sähkökatkos voi hal-
vaannuttaa puolet suur-
kaupungista. Tämän seu-
rauksena ympäristöä kos-
kevia uutisia on ollut esillä
yhä enenevässä määrin.
Myrskyt, sateet, tulvat ja
saastuminen ovat jokapäi-
väisiä uutisia mediassa.

Kirkko mukaan
arvokeskusteluun
Aiemmin ympäristöpaneeleissa väiteltiin siitä, onko
ihmisen toiminnalla merkitystä ilmastonmuutokseen
vai ei. Nykyisin yksimielisyys tässä asiassa on löytynyt –
ihmisen toiminnalla on merkitystä. Isä Ville Kiiveri
pohtii näitä asioita kirkon uskon kannalta. Hän painot-
taa, että kirkkomme tulisi nyt osallistua näkyvästi ympä-
ristöstä käytävään arvokeskusteluun.

Vastuu yhteisöillä ja
yrityksillä
Tähän mennessä ekologi-
seen vastuuseen on haettu
yksittäisiä ihmisiä tai koko
maailman ihmisiä. Vastuu-
ta on sälytetty sekä globaa-
listi että lokaalisti, mutta
tämä ei välttämättä johda
parhaaseen lopputulok-
seen. Mielekkäämpää on
kohdistaa kysymys merki-
tyksellisempiin kohteisiin,
kuten erikokoisiin yhtei-
söihin ja yrityksiin. Jokai-
sen yksilön tekemä ympä-
ristöteko on tärkeä, mutta
sen vaikutus saattaa tun-
tua vähäpätöiseltä ja mer-
kityksettömältä. Toimijalta
saattaa puuttua helposti
yhteenkuuluvuuden tunne
muiden samoin toimivien
kanssa, ja tällaisessa toi-
minnassa se on hyvin tär-

keää. Tässä esimerkiksi
paikallisella seurakunnalla
on tärkeä rooli, johon pa-
laan myöhemmin.

Kuluttajat voivat valita
Tällä hetkellä kehitys näyt-
tää kulkevan siihen suun-
taan, että merkittävät ym-
päristöjärjestöt, kuten
Maailman luonnonsuojelu-
järjestö WWF ja Green-
peace, eivät ole enää pel-
kästään ympäristöaktivis-
tien yhteisöjä vaan enem-
mänkin keskustelunherät-
täjiä ja –kumppaneita, joi-
den mielipidettä kuunnel-
laan yhä tarkemmin ja
suuremmalla mielenkiin-
nolla. Tämän lisäksi hyvää
tietoa saamme myös eri
yliopistojen tiedeyhteisöil-
tä ja tutkimusryhmiltä, jot-
ka seuraavat sekä ympäris-

tön tilaa että etsivät myös
teknisiä ratkaisuja helpot-
tamaan muun muassa
luonnon kuormitusta.

Haluan erityisesti nos-
taa esille yksilöiden ja val-
tioiden sijaan kolmannen
sektorin eli kunnat, yrityk-
set, muut yhteisöt ja mei-
dän kannaltamme erityi-
sesti kirkkokunnat ja seu-
rakunnat. Jokainen Suo-
messa asuva kykenee
omalta osaltaan tekemään
ekologisesti myönteisiä ja
kielteisiä valintoja mutta
käytännössä eri yhteisöt ja
yritykset luovat puitteet
näille valinnoille. Markki-
nataloudessa ihmiset ovat
joko kuluttajia tai käyttä-
jiä, ja yritykset taas ovat
tuottajia. Kuluttajat voivat
valita eri tuotteiden ja
mahdollisuuksien välillä,

Ilmastonmuutoksen
vastuunkantajat
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joita tuottajat ja välittäjät
ihmisille tuottavat. Molem-
milla siis on oma vastuun-
sa kannettavana.

Köyhän vaikea tuhlata
Tänä päivänä suuri osa yh-
tiöistä toimii globaalisti, ja
tämä on hyvä asia siinä
mielessä, että myös ympä-
ristöasiat ovat globaaleja.
Maailma on tavallaan ku-
tistunut niin pieneksi, että
kaikella on vaikutuksensa
kaikkeen. Mikäli toisella

puolella maailmaa tapah-
tuu jotakin dramaattista,
niin se heijastuu huomat-
tavasti helpommin myös
suomalaisiin. Yhtenä esi-
merkkinä tästä ovat talou-
delliset kysymykset. On
tärkeä huomata, että ny-
kyisen lähes viiveettömän
tiedonkulun aikana ihmis-
ten ulottuvilla eivät ole ai-
noastaan oman lähiseudun
ympäristöongelmat, vaan
maapallo kokonaisuudes-
saan on läsnä jokaisessa

päivässämme, ja vastuun
kantaminen ja osallistumi-
nen on aiempaa laajem-
paa.

On kuitenkin huomat-
tava, että yhtä ja ainoaa
toimintamallia ympäristö-
kriisiin ei ole olemassa. Il-
mastonmuutos vaikuttaa
eri tavalla eri maanosissa.
Tämän lisäksi toiminta-
malleihin vaikuttavat suu-
resti myös eri maiden ja
maanosien erilainen ase-
ma suhteessa toisiinsa.
Kaikessa yksinkertaisuu-
dessaan tämä näkyy erona
rikkaiden ja köyhien mai-
den välillä. Rikkaissa mais-
sa voidaan keskittyä edis-
tyksellisen tekniikan suo-
miin ratkaisuihin ja pyrkiä
vähentämään ympäristön
kuormittamista ja kulutus-
ta. Köyhissä maissa taas
luonnon kuormitus ja ku-
lutus on luonnostaan huo-
mattavasti vähäisempää ja
alkeellisempaa. Köyhän on
vaikea tuhlata fossiilisia
polttoaineita, kun hänellä
ei ole laitetta, millä niitä
käyttäisi. Toinen köyhyy-
den ilmenemismuoto voi-
daan löytää Etelä-Ameri-

kasta tai Kauko-idästä, jos-
sa luonnonvaroja käyte-
tään myös läntisen kulu-
tustarpeen ylläpitämiseksi.
Tämä tuo molemmille ääri-
päille aivan erilaiset lähtö-
kohdat ympäristöpolitiik-
kaan.

EU:n yhteinen
ilmastopolitiikka
Rikkaiden ja köyhien mai-
den väliin mahtuu suuri
joukko maita, jotka muo-
dostavat kiintoisan toimin-
takohteen. Tällä hetkellä
Eurooppa, USA ja Japani
ovat pitkään olleet talous-
kasvun vetureita. Viime
vuosina näiden rinnalle on
noussut Kiina, ja mukana
tulevat Intia ja Venäjä, jot-

ka elävät hyvin voimakasta
nousukautta. Näiden mai-
den kasvavaan talouteen
nojaavat itse asiassa Eu-
roopan, USA:n ja Japanin
talousodotukset.

Rikkaat maat ovat vuo-
sia kiistelleet Kioton sopi-
muksen sisällöstä ja sen ra-
tifioinnista. Suuria päästö-
maita ovat olleet USA:n li-
säksi myös Euroopan unio-
nin maat. Saksan liitto-
kansleri Angela Merkel on
saanut koko Euroopan uni-
onin osallistumaan yhtei-
seen ilmastopolitiikkaan, ja
seuraava haaste on saada
myös USA tämän saman so-
pimuksen piiriin. Venäjä,
Kiina ja Intia ovat tulevai-
suuden kannalta kaikkein
merkittävimmässä roolissa:
Euroopassa ja USA:ssa hy-
vinvoinnin rajat on periaat-
teessa saavutettu mutta nyt
Kiina, Venäjä ja Intia pyrki-
vät vuorostaan samaan ta- ➤

Tällä hetkellä
vihreät arvot
eivät ilmaise
pelkästään kiin-
nostusta luontoa
kohtaan vaan
halua kantaa
vastuuta tulevai-
suudesta.
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voitteeseen. Mutta onko tie
sama, jonka USA ja Eu-
rooppa ovat kulkeneet, vai
voidaanko niissä olla vii-
saampia ja ekologisempia?
Tämän keskustelun arvo on
suunnaton pitkällä tähtäyk-
sellä – se muokkaa maail-
maamme aivan konkreetti-
sella tasolla.

Krysostomoksen
hovikritiikki
Mikä sitten on ortodoksi-
sen kirkon rooli tässä kai-
kessa? Sama kuin toista tu-
hatta vuotta sitten eläneen
isämme Johannes Krysos-
tomoksen opetus siitä,
kuinka rikkauteen ja köy-
hyyteen pitää suhtautua.
Krysostomoksen toistuva
kritiikki koski sitä, mihin
rikkaat oikein käyttävät
omaisuutensa – omaan vai
yhteiskunnalliseen hy-
vään. Hänen kuuluisimpa-
na ja keskeisimpänä häm-
mennyksen kohteenaan oli
Konstantinopolin hovi,
joka kylpi rikkaudessa,
kun saman kaupungin ka-
dut olivat täynnä köyhiä ja
sairaita. Meidän päivinäm-
me huolenpito ympäristös-
tä vastaa melkein suoraan
sitä, kuinka suhtaudumme
meitä ”köyhempiin” ja hei-
kompiosaisiin. Mutta mikä
tässä on se köyhempi ja
vähäosaisempi? Luoma-
kunta vai kehittyvät maat,
jotka pyrkivät oikeutetusti
samanlaiseen hyvinvoin-
tiin kuin rikkaat maat?

Kirkolla tilaisuus
arvokeskusteluun
Ortodoksisen kirkon näky-
vyys suomalaisessa medi-
assa on lisääntynyt jatku-
vasti, ja tämän pitäisi nä-
kyä myös kirkkokuntam-
me esiintulossa. Ortodok-
sinen kirkko on aina näi-
hin päiviin asti pitänyt ma-
talaa profiilia mediassa,
vaikka tähän ei mitään nä-
kyvää syytä olekaan. Eku-
meenisen patriarkaatin
mukaisesti oma kirkko-
kuntamme voisi Suomes-
sakin profiloitua muun
muassa ympäristökysy-
myksissä. Suomen uuden
hallituksen keskeisenä teh-
tävänä on luoda ratkaisu-

seksi, anteeksipyytämisek-
si ja liiton muistoksi. Uhri
merkitsee jonkin omista-
mista jollekin, se on luopu-
mista. Samalla uhri ja uh-
rautuminen ilmaisevat ih-
misen asennetta jotakin
kohtaan. Tämä sisältää us-
kon ja toivon sekä luotta-
muksen armoon ja anteek-
siantamiseen. Jos kuiten-
kin mietimme, mitä konk-
reettisesti olen valmis uh-
raamaan omastani, saa-
tamme päätyä evanke-
liumin kertomukseen
(Matt. 19:16-26) rikkaasta
nuorukaisesta, joka oli val-
mis tekemään kaiken pe-
lastuakseen mutta ei ollut
valmis luopumaan rikka-
uksistaan. ”Jeesus sanoi
hänelle: ‘Jos tahdot olla
täydellinen, niin mene ja
myy kaikki, mitä sinulla
on, ja anna rahat köyhille.
Silloin sinulla on aarre tai-
vaissa. Tule sitten ja seuraa
minua.´ Mutta kun nuoru-
kainen kuuli nämä sanat,
hän lähti surullisena pois,
sillä hänellä oli paljon
omaisuutta.”

Eukaristiassa me
emme uhraa omaa omis-
tamme vaan ”sinuun
omaasi ja sinun omistasi”.
Monet pitävät tätä yhtenä
liturgian tärkeimmistä
kohdista. Luomakunta ja
ihmisen elämä on lahja,
joka kannetaan uhrina ta-
kaisin Jumalalle, ja samal-
la se pyhitetään. Pyhittäes-
sään itsensä ihminen py-
hittää samalla myös luo-
makunnan, jota kantaa it-
sessään.

Palatakseni alkuun: ih-
misen jokaisella teolla on
merkitys ja seuraus kaikis-
sa asioissa. Jumala on kut-
sunut ihmisen pyhyyteen,
ja ihminen kantaa itses-
sään luomakuntaa. Jokai-
sella ihmisellä on tehtävä
vastata tähän kutsuun va-
paan tahtonsa mukaan. Se
mikä tekee vastaamisesta
tähdellistä, on se, että
kaikki vaikuttaa ympäröi-
vään luontoomme. Uhrin
ja uhrautumisen kautta ih-
minen pyhittää itsensä, ja
tämän pyhityksen kautta
siitä tulee osalliseksi myös
muukin luomakunta.     ■

malleja, jotka koskevat il-
mastonmuutosta ja kasvi-
huoneilmiötä. Tätä asiaa
varmasti käsitellään paljon
mediassa, ennen kuin pää-
töksiä tehdään, ja kirkko-
kunnallamme on tässä
oiva tilaisuus osallistua ar-
vokeskusteluun, sillä aika
on otollinen.

Ortodoksisella kirkolla
on perinteessään paljon ai-
neksia yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Viime aikoi-
na myös patriarkka Bart-
holomeos on jatkuvasti yl-
läpitänyt keskustelua ja
kantanut huolta ympäris-
töstä. Itämerellä 2003 pi-
dettyyn Religion, Science
and Environment –ympä-
ristösymposiumiin osallis-
tui paljon valtiovaltamme
edustajia, eikä voi olla ai-
van sattumaa, että vajaan
viiden vuoden jälkeen ym-
päristökysymykset ovat
nousseet jopa uuteen halli-
tusohjelmaan asti. Kirkko-
kunnallamme on siis mer-
kitystä ja annettavaa suo-
malaisessa yhteiskunnas-
sa, ja tätä mahdollisuutta
olisi nyt käytettävä.

Myös seurakunnat ky-
kenevät osallistumaan esi-
merkilliseen ympäristötyö-
hön ja toimimaan mallina
muille yhteisöille ja yrityk-

sille. Vihreät arvot ovat jo-
kaiselle nykyaikaiselle ja
arvostetulle yritykselle ja
yhteisölle tärkeitä asioita.
Ilmastonmuutos on jo al-
kanut, mutta tilannetta ei
kuitenkaan ole menetetty.
Jokaisella ympäristöteolla
siis on merkitystä niin yk-
silön, yhteisön kuin valti-
onkin kannalta. Teknologi-
sia ratkaisuja on käytettä-
vä mahdollisimman pal-
jon, ja ne tulee nähdä
myös Jumalan lahjana ih-
miskunnalle. Ihminen on
osaltaan kutsuttu toimi-
maan Jumalan luomistyön
jatkajana. Keskustelussa ja
toiminnassa on kuitenkin
muistettava, että kyseessä
ei välttämättä olekaan ym-
päristöongelma vaan ih-
mistä koskeva ongelma. El-
lei ihminen korjaa tätä syy-
tä, joudumme tulevaisuu-
dessa yhä enemmän hoita-
maan seurauksia, ja jossa-
kin vaiheessa raja tulee
vastaan.

Pyhittäessämme
itsemme pyhitämme
luomakunnan
Kirkossa puhutaan paljon
uhrista ja uhraamisesta.
Ihminen ottaa jotakin maa-
ilmasta ja uhraa sen Juma-
lalle. Hän tekee sen kiitok-

Ihmisen
jokaisella teolla on
merkitys ja seuraus

kaikissa asioissa.
Jumala

on kutsunut
ihmisen pyhyyteen,
ja ihminen kantaa

itsessään
luomakuntaa.
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Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Tämän vuoden syyskuussa järjestetään kolmas Euroo-
pan ekumeeninen yleiskokous (EEA III) Romanian Si-
biussa. Teemana on ”Kristuksen valo loistaa kaikille. Yk-

seyden ja uudistumisen toivo Euroopassa”. Kokouksen taus-
talla ovat Euroopan katolisten piispainkokousten neuvos-
to (CCEE) ja Euroopan kirkkojen konferenssi (CEC). Viime
mainittuun kuuluu pitkälti toista sataa ortodoksista, pro-
testanttista, anglikaanista ja vanhakatolista kirkkoa kaikista
Euroopan maista. Kolmannen yleiskokouksen osanottaja-
tavoite on 2 500 henkeä. Paikallisia ekumeenisia järjestöjä
ja kirkkoja kaikkialla Euroopassa on kannustettu järjestä-
mään omia ekumeenisia tapahtumiaan samaan aikaan Si-
biun kokouksen kanssa.

Nyt pidettävä kokous on jatkoa kahdelle aikaisemmal-
le yleiskokoukselle, jotka pidettiin Baselissa vuonna 1989
ja Grazissa vuonna 1997. Jälkimmäisen kokouksen yhtenä
tuloksena oli prosessi, joka johti Charta Oecumenica –asia-
kirjan, eräänlaisen ekumenian tiekartan syntyyn. Tämä asia-
kirja on edustuksellisesti hyvin kattava sopimus, joka suo-
raan tai välillisesti koskee kaikkia Euroopan kristillisiä kirk-
koja ja yhteisöjä. Se, kuinka eri kirkot ovat ottaneet sen
vastaan ja kuinka ne ovat soveltaneet sitä käytännön ta-
solla ekumeenisissa kanssakäymisissä, on ainakin ortodok-
sisten kirkkojen kannalta ollut melko vaatimatonta.

Suomen ortodoksisesta kirkosta Sibiun kokoukseen
osallistuvat allekirjoittaneen lisäksi opiskelijat Jooa Vuo-
rinen, Lars Ahlbäck ja Tuuli Lukkala. Kokoukseen osal-
listuvat lisäksi rovasti Veikko Purmonen Euroopan kirk-
kojen konferenssin keskuskomitean jäsenenä ja pastori
Heikki Huttunen Suomen ekumeenisen neuvoston edus-
tajana. Näin suomalainen ortodoksinen kirkollisuus on läs-
nä poikkeuksellisen monipuolisesti ja toivottavasti myös
hedelmällisellä tavalla.

Uskontojohtajien foorumia Kuopiossa
Paikallisella tasolla Suomessa pidetään toukokuussa us-
kontojen välinen ”huippukokous”. Kirkkomme saa isännöi-
dä Suomen monoteististen uskontojen johtajien foorumia
Kuopiossa 15.5.2007. Tapaamiset saivat alkunsa vuonna
2001 presidentti Tarja Halosen aloitteesta. Sen jälkeen ko-
kouksia on ollut säännöllisesti eri uskontokuntien isännyy-
dessä. Tapaamiset ovat olleet erittäin myönteisiä, ja ne ovat
luoneet hyvää yhteyttä niin henkilökohtaisella tasolla kuin
uskoakseni myös uskontojen välisessä ymmärryksessä.
Foorumiin osallistuvat allekirjoittaneen lisäksi arkkipiispa
Jukka Paarma Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta,
piispa Josef Wróbel Katolisesta kirkosta Suomessa, pu-
heenjohtaja Gideon Bolotowsky Helsingin Juutalaisesta
seurakunnasta, imaami Khodr Chehab Suomen islamilai-
sesta yhdyskunnasta, puheenjohtaja Okan Daher Suomen
Islam-seurakunnasta ja pääsihteeri Heikki Huttunen Suo-
men ekumeenisesta neuvostosta.

Laulaminen ja säveltäminen ortodoksisessa
kirkossa
Joensuussa kotipaikkaansa pitävä Kansainvälinen ortodok-
sisen kirkkomusiikin seura (ISOCM) järjestää toisen kan-
sainvälisen konferenssin Joensuun yliopistossa 4.-
10.6.2007. Konferenssin teemana on laulaminen ja sävel-
täminen ortodoksisessa kirkossa. Esitelmöitsijöitä on luvas-

Ekumenian kasvavat haasteet

sa ainakin 13 maasta, ja heidän joukossaan on aikamme
merkittävimpiä ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntijoi-
ta. Kunniavieraana on maamme tunnetuin ortodoksisen
kirkkolaulun säveltäjä, tamperelainen Leonid Bashmakov,
joka viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlaansa. Kansainväli-
sestä kirkkomusiikkiseurasta on lyhyessä ajassa kasvanut
laaja asiantuntijafoorumi, jonka tavoitteena on edistää or-
todoksista kirkkolauluperinnettä ja kirkkomusiikin tutki-
musta, kansainvälistä keskustelua sekä luoda alan kasva-
vaa asiantuntijaverkostoa. Tästä merkittävästä saavutuk-
sesta voimme kiittää ennen muuta seuran puheenjohta-
jaa, brittisäveltäjä Ivan Moodya mutta myös Joensuun yli-
opiston kirkkomusiikkikoulutuksen piirissä työskenteleviä.

Palaako Jumala politiikkaan?
Ekumenialla on suuri merkitys niin eri kristittyjen kirkko-
jen kesken kuin myös kristittyjen ja muiden uskontojen
välillä. Ekumeenisella yhteistyöllä on saavutettu huomat-
tavia tuloksia, etenkin kristittyjen kesken. Toisaalta kulttuu-
risesti ja uskonnollisesti entistä sirpalemaisemmat yhteis-
kunnat asettavat entistä vaativampia haasteita ekumeeni-
selle työskentelylle etenkin eri uskontojen välillä.

Eri uskontojen rooli kansainvälisissä suhteissa ja poli-
tiikassa on kasvanut merkittävästi kylmän sodan jälkeen.
”Jumala palaa politiikkaan” kirjoittivat kirkkososiologian
professori Eila Helander ja lehtori Antti Räsänen Ulko-
politiikka-lehden numerossa 1/2007. Heidän mukaansa
1900-luvun alkupuolen sosiologit arvelivat uskonnon ka-
toavan tyystin Euroopasta. Siksi uskonnosta kiinnostuneet
yhteiskuntatieteilijät tutkivat lähinnä sekularisaatiota, yh-
teiskunnan vääjäämätöntä maallistumista. Vastoin odotuk-
sia uskonto ei kadonnutkaan.

Ekumenia vaatii ponnisteluja
Ekumenia-käsitettä voidaan tulkita monin tavoin. Se mer-
kitsee kuitenkin ennen muuta vuoropuhelua keskinäisen
ymmärryksen lisäämiseksi. Jotta tämä voisi toteutua aidolla
tavalla, tarvitaan omakohtaista nöyryyttä, keskinäistä kun-
nioitusta ja vilpitöntä toivoa ykseyteen ja uudistumiseen.

Suomea on pidetty ekumenian mallimaana. Monessa
mielessä asiat ovatkin esimerkillisen hyvin. Esimerkiksi suh-
teemme evankelis-luterilaiseen kirkkoon ovat välittömiä
ja ystävällisiä. Silti edelleenkin kohtaamme toisinaan tilan-
teita, joissa huomaamme, että etenkin meillä ortodokseil-
la on paljon työtä oman, suunnattoman rikkaan perin-
teemme tunnetuksi ja ymmärretyksi tekemisessä. Vielä
nykyisinkin vanhat, ennakkoluuloiset ja tietämättömyydes-
tä johtuvat asenteet ja kannanotot nousevat esille. Ne
muistuttavat sotien jälkeisestä ekumeenisen kohtaamisen
harjoittelun ajasta. Meidän on ponnisteltava väkevästi löy-
tääksemme oikean kielen ja mielen ekumeeniseen koh-
taamiseen tässä ajassa.

Kristuksen tulo ihmiseksi, hänen opetuksensa, kärsi-
myksensä ja ylösnousemuksensa ovat meille esikuvia puh-
taasta rakkaudesta. Tämän rakkauden tulee olla myös ai-
don ekumeenisen kohtaamisen lähteenä. Kristuksen rak-
kaus on se valo, joka loistaa kaikille. Se on pohja ykseyden
ja uudistumisen toivolle.

Arkkipiispa Leo
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Eskolan kirjan mu-
kaansatempaavuus
ja harkittu tiedon

käyttö toteutuvat samoissa
historiaa, nykypäivää ja
tulevaisuutta käsittelevissä
teksteissä. Kokoelman ot-
sikkoon kahden aikamme
maailmankuulun yhdys-
valtalaisen tiedemiehen
nostetut väittämät suun-
taavat lukijan tekemään
ajatustyötä ihmiskunnan
suurten kysymysten kans-
sa.

Ortodoksisesta traditi-
osta luettuna inspiroivim-
miksi teksteiksi osoittautu-
vat tarkastelut maailman-
historian suurista selitys-
malleista, edistysuskosta ja
kristinuskon merkitykses-
tä. Kiintoisaa luettavaa
ovat amerikkalaisuutta,
ateismin historiaa, Suo-
men valtiollista itsenäisty-
mistä ja mikrobien vaiku-
tusta käsittelevät esseet.

Oppineisuuden ohella
tarkasteluja syventää kir-
joittajan elävä kosketus us-
kontoon ja hänen tapauk-
sessaan protestanttiseen
kristillisyyteen. Tätä haas-
tetta Eskola pitää myös po-
liittisille päättäjille nyky-
maailmassa ja tulevaisuu-

Kirjallisuuden pohdintaa

Historian kuolema
ja kulttuurien
taistelu
Vuoden 2006 kristilliseksi kirjaksi valittu
Tampereen yliopistosta eläkkeelle
siirtyneen historian professorin Seikko
Eskolan esseekokoelma tarkastelee
kristinuskon ja islamin asemaa maail-
manhistoriassa. FT, TM Esko Nikander
pohtii kirjan ajatuksia ja toteaa, että
vaikka kokoelmassa kirjoittajan suhde
ortodoksisuuteen hahmottuu varauk-
sellisen etäiseksi, se ei vähennä teoksen
tarkastelun kiinnostavuutta.

dessa merkityksellisenä.
Varoittavaksi esimerkiksi
uskonnosta ja omista kult-
tuurisista juurista vieraan-
tumisesta hän nostaa Olof
Palmen tapauksen.

Historian kuolema
Väittämä sisältyy yli kah-
dellekymmenelle kielelle
käännettyyn Francis Fu-
kuyaman 1992 ilmesty-
neen kirjan otsikkoon.
Neuvostoliitto oli romahta-
nut, mikä lännessä tulkit-
tiin vapaan kansanvallan,
demokratian, lopulliseksi
voitoksi. Historia oli tullut
päätepisteeseensä. Vapaa
kansanvalta on ihmiskun-
nassa tapahtuneen jalostu-
misen huippusaavutus.

Ainoastaan kiinalaiset,
juutalaiset ja kreikkalaiset
kypsyivät varhain ajattele-
maan maailmaa historialli-
sesti. Tässä on perusta,
miksi muutosten tarkaste-
lu pitkällä aikajatkumolla
on eurooppalaisten henki-
sessä olemuksessa.

Juutalaista maailman-
historiaa koskevaa selitys-
mallia kuvaa viiva tai nuo-

li, johon kuuluvat maail-
man luominen, syntiinlan-
keemus, paratiisista kar-
kottaminen, Jumalan Aab-
rahamille antamat lupauk-
set jne. Kristillisen kulttuu-
rin piirissä tapahtumaket-
juun liitettiin lunastus, kir-
kon synty ja tulevaisuudes-
sa Kristuksen paluu ja vii-
meinen tuomio sekä tuhat-
vuotinen valtakunta.

Juutalaisuudesta periy-
tynyt suoraviivainen näke-
mys kehityksen kulun ku-
vaajana säilytti asemansa
1700-luvun historiantul-
kinnan maallistumisesta
huolimatta. Kaitselmus
korvattiin ihmiskeskeisellä
puheella edistyksestä eri-
laisilla tavoittelemisen ar-
voisilla alueilla.

Spiraali tulevaisuuden
kuvaajana
Ortodoksisuudelle on omi-
naista tarkastella tulevai-
suutta luomakunnan pa-
rantumisena. Siksi puhe
edistyksestä on mitä lupaa-
vin tahdonilmaus siitä,
mitä kohti me – kaiken
epäilyyn ja pessimismiin

voimamme tukahduttaneet
länsieurooppalaiset – tah-
domme edetä. Kun korva-
simme kaitselmuksen edis-
tyksellä, me kuitenkin kar-
kotimme sielustamme
oleellisimman: kohti para-
tiisia voimme edetä vain
kulkemalla rakkaudessa
kohti Jumalaa.

Historia suoraviivaise-
na jatkumona ei tee oikeut-
ta näkemyksellemme ajan
olemuksesta, jossa meillä
juutalaiseen ajatteluun yh-
distyy antiikin Kreikassa
vallinnut kehällinen lähes-
tymistapa. Oxfordissa vai-
kuttavan ortodoksisen piis-
pan Kallistos Waren mie-
lestä spiraali on osuvin
ajan kuvaamisen muoto:
”Spiraali pitää sisällään
luonnon syklisen olemuk-
sen, ja silti ympyräliike
spiraalissa ei ole suljettu
vaan se edustaa jatkuvaa
etenemistä kohti jotakin.”

Ware esittää koko luo-
makuntaa koskevan perus-
kysymyksen: ”Muistuttaa-
ko käsityksemme ajan spi-
raalista mustaa aukkoa,
joka imee meidät tuhoom-
me vai päättymätöntä rak-
kauden tanssia, joka vetää
meidät yhä syvemmälle ja
yhä lähemmäs?”

Eskolalle vuosituhan-
sia sitten syntyneiden ja
yhä elävien kulttuurien vä-
linen pysyvä viha on tä-
män spiraalin musta auk-
ko. Rakkauden päättymä-
tön tanssi on sekoitus
luonnontieteiden ja talou-
den edistystä, kristinuskon
koetuksissa kestänyttä
vahvuutta ja Ranskan val-
lankumouksen yksilön oi-
keuksia koskevien periaat-
teiden hyväksymistä.

Kulttuurien taistelu
Väite, että ihmiskunnan
tulevaisuus ratkaistaan
muiden kuin valtioiden tai

Seikko Eskola, Historian
kuolema ja kulttuurien
taistelu. Kirjoituksia
historiasta ja nykyajasta.
2006. 272 s.
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aatteiden kesken, on Esko-
lan esseekokoelman toinen
päätulkinta sille, millaisek-
si on jäsentynyt se maail-
ma, jossa olemme. Tulkin-
nan esittäjä on Harvardin
yliopiston professori Sa-
muel Huntington.

Ihmiskunnan tulevai-
suus ratkaistaan kiinalai-
sen, hindulaisen, japanilai-
sen, islamilaisen, ortodok-
sisen, länsimaisen, latina-
laisamerikkalaisen ja va-
rauksin afrikkalaisen kult-
tuurin välisissä suhteissa.
On syntymässä näihin hä-
nen sivilisaatioiksi kutsu-
miinsa kokonaisuuksiin
perustuva uusi maailman-
järjestys.

Huntington kuuluu nii-
hin lukuisiin kulttuurifilo-
sofeihin, jotka pitävät us-
kontoja sivilisaatioiden
keskeisenä muodostajana.
Suuret sivilisaatiot liittyvät
erittäin läheisesti maail-
man suuriin uskontoihin.
Kristinuskon ja islamin
tunnustajissakin on eri ro-
tuihin kuuluvia yhteiskun-
tia. Ihmisryhmien ratkaise-
va ero liittyy heidän arvoi-
hinsa, uskomuksiinsa, in-
stituutioihinsa ja sosiaali-
siin rakenteisiinsa eikä esi-
merkiksi ihonväriin.

Esseissä on useita pe-
rusteita sille, että uuden

maailmanjärjestyksen spi-
raali on vaarassa kulkea
kohti mustaa aukkoa. Epä-
tasaisen väestönkasvun ja
eri sivilisaatioiden toisis-
taan poikkeavan ikäraken-
teen muodostama uhka
rauhalle ei ole ainoa.

Bysantin perintö
tulevaisuuden tekijäksi
Huntingtonin hahmottele-
maan maailmanjärjestyk-
seen sisältyy yhtenä tule-
vaisuuden henkisenä kent-
tänä parin vuosituhannen
takainen Rooman valta-
kunta. Vaikka sen itäinen
osa Bysantti valtiona luhis-
tui yli viisisataa vuotta sit-
ten, Bysantin kulttuuris-
hengellinen kokonaisuus
on yksi maailman seitse-
mästä tulevaisuutta muok-
kaavasta tekijästä.

Islam on paljon lähem-
pänä juutalais-kristillistä
perinnettä kuin mitkään
Aasian suurista uskonnois-
ta. Kolme Lähi-idän yksiju-
malista kirjan kulttuuria
ovat sukua toisilleen. Siksi

kristityillä ja juutalaisilla
on islamissa toinen asema
kuin muilla uskonnoilla.

Bysanttilaista kristillis-
tä perinnettä ja islamia yh-
distää antiikin kreikkalai-
nen viisaus, ja vaikuttavil-
ta osin tälle perustuvat hie-
nostuneet kulttuurit. Vaik-
ka poliittinen menneisyys
ja nykyisyys, erityisesti
Turkin kristittyjen asema,
on ortodoksisen ja islami-
laisen sivilisaation välinen
musta aukko, ovat edelly-
tykset olemassa yhteisen
kielen löytämiselle näiden
kahden välisessä kanssa-
käymisessä ja tulevaisuu-
den rakentamisessa.

Myös ortodoksisen
maailman on nöyrryttävä
uudistamaan ainakin käy-
tänteitään, jotta se perus-
luonteensa mukaisesti
täyttäisi tehtävänsä ihmis-
kunnan parantajana.

Kristinuskon merkitys
Eskola sanoo asioita, jotka
kristillisestä perinteestä
vieraantuneelta jää sano-
matta. Modernien luon-
nontieteiden synnystä kir-
joittaessaan hän ei pysäh-
dy vain Galileo Galilein ja
Rooman kirkon yhteentör-
mäykseen vaan esittää tätä
oleellisemman näkökoh-
dan: moderni luonnontie-
de syntyi kristillisessä Eu-
roopassa ja sen luomassa
ilmapiirissä eikä muiden
kulttuurien piirissä.

Kysymykseen, onko
kristinuskon historia kerto-
musta hyvän vai pahan
tuomisesta maailmaan, Es-
kola toteaa, ettei kristilli-
sestä uskosta ole tullut ih-
misen ja sen vaikutuspii-
rissä olevien yhteiskuntien
kaikkea käyttäytymistä oh-
jaava tekijä. Valtaa käyttä-
vät henkilöt tahtovat antaa
teoilleen mahdollisimman
jalon leiman. Tämä selittää
osittain sitä, miksi kristin-
uskon nimissä on tehty
vääriä ja julmia tekoja.
Kiistämätöntä on se, että
kristillinen sanoma on lie-
ventänyt ja lieventää ihmi-
sessä olevaa pahuutta.

EU:n perustuslaista
kristillisen perinnön pois
jättämistä Eskola pitää his-
toriallisia tosiasioita vää-
ristävänä virheenä. Virhe
tehtiin suvaitsemattomissa
ja hengellisiä arvoja vie-
roksuneissa 1900-luvun
ateistisissa valtioissa tun-
netuin seurauksin. Islami-
laisessa maailmassa us-
konnottomuus nähdään
moraalittomuuden ohella
yhdeksi lännen suurista
virheistä.

Protestanttisesta vir-
rasta poikkeavassa EU:n
perustuslakia koskevassa
näkemyksessään Eskola on
samassa linjassa Rooman
kirkon kanssa. Huomaa-
mattaan hän puhaltaa sa-
maan hiileen myös orto-
doksisten kirkkojen vaiku-
tusvaltaisimpien johtajien
kanssa.  ■

Kirjallisuutta:
Huntington, Samuel P.,
Kulttuurien kamppailu ja uusi
maailmanjärjestys. 2003.
Ware Kallistos, Sisäinen
valtakunta. 2006.
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KEISARI Aleksanteri III:n
(hallitsi 1881–1894) tans-
kalaissyntyinen puoliso
Dagmar, joka oli myös
Suomen suuriruhtinatar,
joutui Venäjän vallanku-
mouksen sekavissa oloissa
bolsevikkien vangiksi Kri-
millä. Hänet vapauttivat
saksalaiset, ja hänen eng-
lantilaiset sukulaisensa lä-
hettivät Krimille sotalai-
van, jolla Venäjällä nimellä
Maria Feodorovna tunnettu
leskikeisarinna pääsi tur-
vaan Englantiin ja sieltä ko-
timaahansa Tanskaan. Siel-
lä hän kuoli vuonna 1928,
ja hänet haudattiin Roskil-
den tuomiokirkkoon, jossa
Tanskan kuningashuoneen
poisnukkuneet jäsenet le-
päävät. Leskikeisarinnan
puoliso Aleksanteri III oli
kuollut jo 1894 ja haudattu
Pietari-Paavalin linnoituk-
sen katedraaliin Pietarissa,
jossa leskikeisarinna myös
oli toivonut saavansa levä-
tä miehensä sarkofagin rin-
nalla.

Toivomus täyttyy
Kului seitsemänkymmentä-
kahdeksan vuotta, ennen
kuin leskikeisarinnan toi-
vomus toteutui. Poliittisten
olojen muututtua Venäjällä
leskikeisarinnan maalliset
jäännökset siirrettiin syys-
kuussa 2006 Tanskasta Ve-

näjälle. Roskilden tuomio-
kirkossa pidetyn luterilai-
sen muistojumalanpalve-
luksen jälkeen keisarinna
Dagmarin arkku lähti tans-
kalaisella Esbem Snare -ni-
misellä sotalaivalle kohti
Pietaria. Laivan sairashytti
oli sisustettu kappeliksi,
jossa kolme ortodoksipap-
pia piti päivittäin messuja.
Ensimmäisen palveluksen
aikana laivan palohälytti-
met alkoivat huutaa. Suit-
sutus oli laukaissut savu-
hälyttimet.

Tämän kirjoittaja osal-
listui puolisoineen tanska-
laisen lähetystön mukana
muistojuhlallisuuksiin Pie-
tarissa. Ne alkoivat Pietar-
hovin kesäpalatsin Pyhän
Aleksanteri Nevskin kap-
pelissa, jossa keisarinna
Maria Feodorovnalla oli ol-
lut tapana rukoilla. Ro-
manovin hallitsijasuvun
keltamustaan lippuun ver-
hottu arkku lepäsi katafal-
killa, ja harras yleisö sai
kulkea arkun ohitse ja jät-
tää hänelle hyvästit.

Muistojumalanpalveluksessa
Torstai 28. syyskuuta oli
varsinainen hautajaispäi-
vä. Lähetystömme jäsenet
olivat saaneet Pietarin kau-
punginjohtajalta Valentina

Matvienkolta henkilökoh-
taisen kutsun Iisakinkir-
kossa pidettävään muisto-
jumalanpalvelukseen. Vai-
kuttavan palveluksen toi-
mitti Venäjän ortodoksisen
kirkon patriarkka Aleksi
II lukuisten piispojen ja
pappien avustamana. Suu-
ren kuoron kaunis laulu
täytti pyhätön, jossa milii-
sin ilmoituksen mukaan oli
läsnä 12 000 henkilöä.

Arvovieraiden joukos-
sa oli runsaasti Romanovin
suvun jäseniä. Kotkalaiset
tunnistivat rouva Olga Ku-
likovsky-Romanoffin, kei-
sari Aleksanteri III:n ja kei-
sarinna Maria Feodorov-
nan pojanpojan Tihonin
lesken. Torontossa Kana-
dassa silloin asuneet Tihon
ja Olga Kulikovsky-Roma-
noff olivat kunniavieraina
Langinkosken keisarillisen
kalastusmajan satavuotis-
juhlassa kesällä 1989 Kot-
kassa. Muistojumalanpal-
veluksen aikana Langin-
kosken kaikki liput liehui-
vat puolitangossa keisarin-
na Dagmarin, majan en-
simmäisen emännän muis-
toksi.

Iisakinkirkosta arkku
vietiin kulkueessa Pietari-
Paavalin linnoituksen kirk-
koon, jossa se vain suku-

laisten ja Venäjän virallis-
ten edustajien läsnä ollessa
laskettiin hautaan.

Panihida
Lähetystöllämme oli seu-
raavana aamuna tilaisuus
osallistua panihidaan, joka
oli järjestetty vain meille.
Palava tuohus kädessä sei-
soimme puoliympyrässä
sarkofagin äärellä pappien
toimittaessa kuoron avus-
tamana kaunista panihi-
daa. Olimme saaneet luvan
laskea seppeleen keisarin-
nan sarkofagille. Kirjoitta-
jalle oli annettu kunniateh-
tävä laskea seppele kolmen
tanskalaisen avustamana.
Panihidan lopuksi kated-
raalin kellot alkoivat soida.
Tornista kantautuivat yli
Pietari-Paavalin saaren Di-
mitri Bortjnanskin suo-
malaisillekin tutut sävelet.
Hymni oli laulettu Langin-
koskella marraskuussa
1896 keisari Aleksanteri
III:n muistomerkin paljas-
tusjuhlassa. Hymni alkoi
silloin sanoilla “Oi Herra,
siunaa ruhtinaamme”.

Maailma on muuttunut
ja keisarinna Dagmar eli
Maria Feodorovna on vih-
doin saanut lopullisen le-
posijansa toivomastaan
paikasta.

Ragnar Backström

Keisarinnan arkku
Pyhän Aleksanteri
Nevskin kappelissa
Pietarhovissa.

Keisarinna Dagmarin
eli Maria Feodorovnan

kotiinpaluu

RAGNAR BACKSTRÖM
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

Pääsiäisjuhla oli rie-
mullinen, ja paljon
hyviä ystäviä tuli

kirkkoomme. Juhla sai
hohdetta, kun liturgian toi-
mitti korkeasti pyhitetty
Nikean metropoliitta Jo-
hannes yhdessä isä arkki-
mandriitta Hermanin ja
isä Feodor Iltolan ja isä
Mikael Punnalan kanssa.
Kuoroa johti ammattitai-
dolla rehtori Sirpa Koriala.
Jaakko Olkinuora hoiti li-
säksi igumenia Marinan
helpotukseksi kuoronjoh-
tajan tehtävät suuren kes-
kiviikon iltana ja suurena
perjantaina päivällä ja il-
lalla. Ipodiakoneina toimi-
vat taidolla Petter Martis-
kainen ja Antti Narvala
sekä ponomarina Heikki
Alex Saulamo.

Luostarin monet
projektit
Monia projekteja on me-
neillään luostarissamme.
Suurin niistä on hanke siir-
tyä kotimaiseen lämpö-
energiaan, joko hakkeen
tai pelletin käyttöön öljyn
sijaan. Suunnittelija on va-
littu ja tarjouspyynnöt on
lähetetty halukkaille ura-
koitsijoille. Kiinnostus ei
ole ollut järin suurta, sillä
hanke on melko pieni ja
kaukana keskuksista. Jos
kaikki menee suunnitelmi-
en mukaan, laitoksen pitäi-
si olla valmis vuoden lop-
puun mennessä.

Vireillä on ollut viemä-
ri- ja vesijohtoputken vetä-
minen Tuusniemen rajalta
Palokkiin. Asiaa on hidas-
tanut neuvottelut Tuusnie-
men kunnan kanssa sen
vaatimista maksuista Hei-
näveden kunnalta. Päätök-

Kesää kohti
Uskomatonta, miten nopeasti kevätkausi
pääsiäisjuhlineen meni ohi Lintulassa! Odo-
timme suurta paastoa, mutta pian olimme
suuressa viikossa.

seen pääsemistä ovat vai-
keuttaneet vaatimukset Pa-
lokin koskien ja muun ar-
vokkaan historiaperinnön
suojelemisesta. Palokin
historiasta tiedetään maan-
pinnan muutokset ja Juo-
järven pinnan korkeus-
vaihtelut jo 7500 vuoden
takaa. Putkien vetämisen
kosken pohjaa pitkin usko-
taan aiheuttavan vaaran
tälle historiaperinnölle.

Kaiken tämän keskellä
alkoi trapesan kaluston
kunnostus Entisöinti- ja
Korjausliike Räisäsellä.
Onhan pöydillä ja tuoleilla
jo 40 vuotta ikää, sillä
asuntola rakennettiin
1966.

Kynttilätehtaassa alkoi
lattiaremontti. Kaikkein
suurin työ oli tyhjentää
valmiit kynttilät ja varasto
pöytineen ja kalustoineen
vuokrattuun konttiin.
Olimme varautuneet koko
päivän työhön, mutta asia
hoitui alle kahdessa tun-
nissa, kun apuun tuli Palo-
kista neljä miestä, Vala-

mosta neljä ja Joensuusta
kolme. Kaikki riuskoja ja
vahvoja miehiä. Kiitokset
kaikille!

Arkistosuunnitelmaa
on laadittu, samoin luosta-
rin ohjesääntöä. Kalustolu-
etteloa saatetaan ajan ta-
salle, ohjelmat kirjastoa ja
valokuvien arkistointia
varten on hankittu. Pelas-
tussuunnitelma on viety
päätökseen. Luostarin ko-
tisivua laaditaan. Tietoko-

naan 15 vuotta yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Hän
kävi myös Saksassa valit-
semassa kynttiläkoneet
uuteen kynttilätehtaaseen.
Hänen seuraajansa isä
Viktor Porokara on ollut
puheenjohtajana ansiok-
kaasti kohta yhtä pitkään.
On mahdotonta kertoa kai-
kesta siitä, mitä ystävien
joukko on tehnyt vuosien
mittaan. Kirkon ja karta-
non peruskorjaukset olivat

neverkoston suunnittelus-
sa päädyttiin langattomaan
vaihtoehtoon. Uusi kirkko-
järjestys on tuonut monen-
laista työtä ja kokouksia-
kin.

Kesää odotamme kovasti
Jo ennen pääsiäistä kylvet-
tiin siemenet. Tomaatit,
kurkut ja paprikat ovat jo
hyvällä alulla. Lammelle
tuli kaksi telkkäpariskun-
taa, ja siellä käytiin valtava
taistelu lisätulokkaiden
karkottamiseksi. Tikka
hakkaa linnunpönttöä
niin, että jopa pikkulintu
otti siitä mallia ja hakkasi
toista pönttöä. Kissat Mirri
ja Pörri alkavat olla öitä ul-
kona saalistusmatkoilla.

Lintulat ystävien
juhlapäivä
Kesäkuun 10. päivänä pi-
detään luostarissa Lintu-
lan Ystävät ry:n perustami-
sensa 40-vuotisjuhlaa.
Arkkipiispa Leo on luvan-
nut tulla toimittamaan li-
turgian. Hän itse oli aika-

suuria voimanponnistuk-
sia. Suuria keräyksiä jär-
jestettiin.
Talkoopäivä lauantaina
edeltää juhlia. Tervetuloa
juhliin kunnioittamaan ja
kiittämään tukijärjestöä
sen suuresta panoksesta
luostarimme hyväksi.

Kiitos esirukouksista
Kiitämme kaikkia luosta-
rimme ystäviä muistami-
sesta pääsiäisaikana. Vaik-
ka kaikkiin tervehdyksiin
emme ole voineet vastata,
on ollut suuri ilo niitä lu-
kea. Pyydämme kaikkia
tätä lukevia muistamaan
meitä esirukouksissanne.
Uskomme, että Jumala on
meitä auttanut monissa
vaiheissamme juuri niiden
esirukousten ansiosta, joi-
ta niin jumalanpalveluksis-
sa kuin muutenkin olette
puolestamme kantaneet.
Molemminpuolinen esiru-
kous yhdistää meidät kaik-
ki yhdeksi suureksi kirkko-
perheeksi.

Igumenia Marina

Lintulan
laulavat sisaret
ovat jo puolen
vuoden ajan
opiskelleet
bysanttilaista
kirkkolaulua
Jaakko
Olkinuoran
johdolla.

ANTTI NARMALA
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Ilmoitan eroavani Orto-
doksisen kirjallisuuden
j u l ka i s u n e u vo s t o n

(OKJ) puheenjohtajan teh-
tävästä.

”Syynä tähän ei ole yli-
rasittuminen minulle osoi-
tetuista tehtävistä. Päin-
vastoin olen ollut hyvin in-
nostunut kirkkomme jul-
kaisutyöstä ja koen saa-
neeni siitä voimaa ja sisäl-
töä elämääni. En kuiten-
kaan voi hyväksyä viimei-
sessä piispainkokouksessa
11. toukokuuta tehtyä pää-
töstä, jonka mukaan moni-
en asiantuntijoiden voimin
vuosikausia työstettyä Sep-
tuagintan mukaista psal-
mien suomennosta ei oteta
käyttöön. Koko muu orto-
doksinen maailma käyttää
sitä, ja pyhien isien teks-
teissä viitataan juuri sii-
hen. Erikoista päätöksessä
on se, että samat henkilöt
olivat muutama vuosi ta-
kaperin (eli 20.8.2001) te-
kemässä päätöstä kään-

Piispa Arseni
eroaa OKJ:n
puheen-
johtajuudesta
Piispain-
kokouksen
psalmipäätös
kummeksuttaa
Joensuun piispa Arseni on tehnyt radikaalin päätöksen erota Ortodoksisen kirjalli-
suuden julkaisuneuvoston puheenjohtajan paikalta. Syynä on piispainkokouksen
päätös olla hyväksymättä käyttöön kirkossa uutta Septuagintan mukaista psalmien ja
oodien suomennosta. Psalmien tekstiä on ollut valmistelemassa usean vuoden ajan
lukuisa joukko eri alojen asiantuntijoita. Suomennoksen käyttöönotosta luopuminen
viivyttää merkittävästi myös uusien liturgiasävelmien valmistumista kuin myös
valmisteilla olleen papin vigiliakirjan uudistustyötä.

Analogi julkaisee oheisen piispa Arsenin erokirjeen.

nöstyön aloittamisesta.
Tässä tilanteessa en tunne,
että minulla (ja muilla
hankkeessa mukana olleil-
la) olisi kirkkomme johdon
tukea.

”Olin suomennoskomi-
tean puheenjohtajana kak-
si vuotta, ja komiteatyötä
oli tehty jo ainakin vuosi
ennen minun mukaan tulo-
ani. TM Kari M. Räntilä
teki suomennoksen perus-
työn Septuagintan tieteelli-
sestä tekstilaitoksesta.
Käännöksen komiteatyös-
kentelyssä olivat mukana
Suomen Pipliaseurasta Yh-
tyneiden raamattuseurojen
raamatunkäännös työn
konsultti TT Seppo Sipilä
ja ortodoksisen kirkon
edustajina TM Arimo Ny-
ström, TM Jyrki Härkö-
nen ja pastori Sergius Col-
liander. Mukana oli siis
vanhan kreikan lisäksi ny-
kykreikan, slaavin, venä-
jän, saksan, ruotsin, italian
ja ranskan kielen taitajia,

joten suomennettua tekstiä
voitiin vertailla eri kieliin
tehtyihin käännöksiin. Sen
lisäksi merkittäviä huomio-
ta saatiin FT Merja Mer-
rakselta, FM Jopi Harrilta
ja monilta aktiivisilta orto-
dokseilta, jotka antoivat
palautetta ja korjausehdo-
tuksia Suomen Pipliaseu-
ran nettisivuilla olleesta
käännöksestä. Varsinaisen
suomenkielisen käännök-
sen valmisti Kari M. Ränti-
lä, joka yhdessä FM Aarre
Huhtalan kanssa lopulli-
sesti tarkisti komitean hy-
väksymän suomennoksen.
Huhtala on toiminut pit-
kään sekä vuoden 1992 vi-
rallisen raamatunsuomen-
noksen että nyt valmistu-
massa olevan Vanhan tes-
tamentin apokryfikirjojen
eli deuterokanonisten kir-
jojen suomenkielen asian-
tuntijana. Räntilä on myös
toiminut apokryfikomitean
kielenkääntäjänä.

”Näiden lisäksi muka-

na on ollut ortodoksisen
kirkkomusiikin säveltäjiä,
joiden ohjeita seuraten
psalmitekstiä on tarkoin
sovitettu musiikillisen il-
maisun vaatimusten mu-
kaiseksi.

”Piispainkokous katsoi
käydyssä keskustelussa,
ettei käännöstekstiä ole
tarpeeksi tarkastettu ja että
sen kieliasu ei ole riittävän
hyvää. Kysymykseeni, ke-
nen se pitäisi vielä tarkas-
taa, en saanut vastausta.
Kielenhuollon osalta jäin
ihmettelemään, ettei edes
Aarre Huhtalan erikois-
osaaminen kelpaa piis-
painkokoukselle.

”Mielestäni käännös-
ja komiteatyöhön käytetyt
yli 20.000 euroa eivät ne-
kään ole vähäinen summa
kirkkomme varoissa. Ra-
hojen suuntaaminen tar-
peettomaksi katsottuun on
päättäjien taholta selvää
tuhlausta. Sen lisäksi on
vielä otettava huomioon,
että TT Seppo Sipilä toimi
monta vuotta Suomen Pip-
liaseuran puolelta kään-
nöskomitean ilmaisena
konsulttina. Komitea myös
kokoontui Pipliaseuran ti-
loissa. Tällainen piispain-
kokouksen ylimielinen ja
erikoisosaajien ammattitai-
toa vähättelevä suhtautu-
minen Pipliaseuran panok-
seen ei voi olla vahingoit-
tamatta myöskään eku-
meenisia suhteita.

”En halua jatkaa työtä
puheenjohtajana myös-
kään siksi, että tämän esi-
merkin valossa piispainko-
kous voi myös jatkossa
tehdä vastaavanlaisen pää-
töksen vailla adekvaatteja
perusteluja.

”Piispainkokouksen
päätös vaikuttaa suoranai-
sesti koko meneillään ole-
vaan liturgisen kielen ja sä-
velmistön uudistustyöhön
ja työssä mukana olevien
motivaatioon. Kun juuret
pannaan poikki, niin ei ole
kasvua.

Kuopiossa 14.5.2007

+ Arseni
Joensuun piispa
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Kirkko rakennettiin
1832-1837 tulipalos-
sa tuhoutuneen lu-

terilaisen kirkon tontille,
jolla oli sijainnut myös lu-
terilainen hautausmaa
aina 1770-luvulle saakka.
Järjestyksessään tämä

Haminan kirkko 170 vuotta
Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko täyttää 170 vuotta

kirkko on kolmas samanni-
minen kirkko Haminassa,
ja sen jälkimmäisen edeltä-
jän sijaintipaikan läheisyy-
teen Kadettikoulunkadun
varrelle rakennettiin 1837
pieni Nikolaokselle pyhi-
tetty muistokappeli. Kir-

Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon ikonostaasi.

kon suunnitteli italialainen
Louis Visconti, ja se vihit-
tiin ensimmäisen kerran
21.2.1837.

Kirkko on rakennettu
tiilistä, ja se on tyyliltään
uusbysanttilainen. Pyhä-
kön ulkopuolelta pyöreä

muoto jäljittelee antiikin ja
alkukirkon ajan rotunda-
temppeliä, jollaisia on var-
haiskristilliseltä ajalta säi-
lynyt muutamia lähinnä
Italiassa ja Balkanin mais-
sa. Kirkon pyöreä ulko-
muoto (ympyrä) symboloi
iäisyyden aluttomuutta ja
loputtomuutta. Ulkoseinää
jakaa kahdeksan uusklas-
sista doorilaista pylvästä.
Sisältä kirkko on tasavarti-
nen ristin muotoinen
(symboloi Kristuksen ris-
tiä). Ristin sakaroiden vä-
liin jäävien holvattujen
kaarien yläpuolelle kirkon
keskelle kohoaa kupoli.
Kirkon halkaisija sakarasta
sakaraan on 23 metriä ja
korkeus maasta ristin juu-
reen 34,5 metriä.

Kirkossa toimeenpan-
tiin 1985-87 laajat ja perus-
teelliset korjaukset. Tämä
rukouksen paikka ehostet-
tiin kauttaaltaan ja vihittiin
uudelleen käyttöön kirkon
150-vuotisjuhlassa Pyhien
apostolien Pietarin ja Paa-
valin päivänä 29.6.1987. ■
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II KAUPUNKIPRAASNIEKKA
Hamina 25.–29.6.2007

Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko 170 vuotta

Maanantai 25.6. klo 18.00 IKONINÄYTTELYN avajaiset
Pietarin ja Paavalin trapesa

Torstai 28.6. klo 15.00 PRAASNIEKKASEMINAARI
”Bysantin opetuksia ajassamme”
Professori Gunnar af Hällström, TT Tarja von Creudlein,
Simeon-talo

●   klo 18.00 ehtoopalvelus
●   klo 18.30 bysanttilaisen musiikin konsertti

Perjantai 29.6. klo 9.30 pieni VEDENPYHITYS ja LITURGIA
●  ristisaatto torille ja toritapahtuma
●  ruokailu ja juhlahetki Kultasadepuistossa

Klo 19.00 KREIKKALAINEN PRAASNIEKKAJUHLA,
Varuskuntakerho - kreikkalaista ohjelmaa
ja illallinen

Tervetuloa!
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Hämeenlinnassa 13.7.–12.8.
Tervetuloa hiljentymään yli sata vuotta vanhaan idylliseen puukirk-
koon Keskussairaalan mäelle!
Ahveniston ortodoksinen puukirkko on avoinna asuntomessujen
ajan:
●   To klo 14–18 / klo 17 maallikkohetkipalvelus
●   La klo 14–18  / klo 17 ehtoopalvelus
●   Su klo 10–14 / klo 10 liturgia

Ahveniston kirkko vihittiin käyttöön vuonna 1894, ja se pyhitet-
tiin Johannes Kastajan mestauksen muistolle. Vuodesta 1999 se on
toiminut seurakunnan kesäkirkkona. Kirkko on kesäisin käytössä al-
kaen Johannes Kastajan syntymän juhlasta 24. kesäkuuta päättyen
kesän lopulla kirkon praasniekkajuhliin 29. elokuuta.

Kirkko on lähes alkuperäisessä asussaan ilman nykyajan muka-
vuuksia. Viime vuonna kirkko sai uudet kellot, jotka kutsuvat rukoili-
joita yhteyteen ja elävöittävät ympärillä olevaa hiljaista hautausmaa-
ta. Tämän pienen puukirkon mielenkiintoisin osa on ikonostaasi eli
kuvaseinä, joka on peräisin vanhasta venäläisestä sotalaivasta.

Hämeenlinnan
seurakunta järjesti
12. toukokuuta
yhteiset syntymä-
päiväjuhlat kaikille
seurakuntalaisille,
jotka täyttävät
tänä vuonna 80-
100 vuotta. Tilai-
suuden aluksi isä
Markus Aroma
kilisytti juhlavierai-
den kanssa terve-
tuliaismaljat.

Etualalla (vas.) Ritva
Kolehmainen ja

Niina Manu.
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Juhlissa oli tyttärensä kanssa mukana myös (vas.)
Klaudia Andrejew, joka täytti juuri 96 vuotta.

THOMAS HELLENURM
Metropoliitta Am-
brosius vihki suu-
ren torstain liturgi-
assa TM Kari  M.
Räntilän diakonik-
si Hämeenlinnan
kirkkoon. Samassa
palveluksessa hän
myönsi rovastin
arvon kirkkoherra
Markus Aromalle..

KARI M. RÄNTILÄ

THOMAS HELLENURM

KARI M. RÄNTILÄ
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➤

tukee kodin antamaa kristillistä kasvatusta

Kello soi. Oppilaat tu-
levat sisälle, hakevat
pulpetistaan pena-

alin ja oppikirjat ja lähte-
vät omaan ryhmäänsä. Lu-
terilaiset oppilaat jäävät
omaan luokkaan. Ortodok-
sit, muslimit ja elämänkat-
somusryhmään kuuluvat
menevät eri luokkiin. On
alkamassa uskontotunti.

Tärkeintä on rukous
Ortodoksioppilaat tulevat
heille varattuun luokkaan.
Kati-kanttori odottelee hei-
tä jo siellä. Luokan etu-
osassa olevalle pulpetille
asetetaan ikoni ja tuohus.
Aakkosellisesta luettelosta
tarkistetaan, kenen vuoro
on sytyttää tuohus. Tyttö-
jen etsiessä listaa opettaja
kyselee oppilaiden kuulu-
misia. Tuohus sytytetään ja
tulitikku kastellaan raanan
alla.

Laulamme yhdessä al-
kulaulun, ja luemme ruko-
uksen opetuksen edellä.
Alkurukouksessa opette-
lemme ristinmerkin tekoa
ja kohdistamaan ajatuk-
semme Jumalan puoleen.
Alkulaulun ja rukouksen
valitsemme ottaen huomi-
oon kirkkovuoden kierron.

Sitten aloitamme työs-
kentelyn. Luemme seuraa- Koululaisjumalanpalvelus kirkkaalla viikolla.

KATARINE LEHTOMÄKI

 MIRKO LEHTOMÄKI

na jumalanpalveluksessa
seurakuntamme omassa
kirkossa. Uskontotunneilla
saa myös ortodoksikaverei-
ta. Uskontotunnit ovat
linkki seurakuntaan. Us-
konnonopettaja kertoo
seurakunnan järjestämistä
matkoista ja leireistä. Ka-
vereiden kanssa on kiva
lähteä matkalle. Joka kol-
mas vuosi seurakunta jär-
jestää koululaisten kevät-
matkan Valamon luosta-
riin. Seuraava luostarimat-
ka on vuonna 2009. Nyt
huhtikuussa oli 38 inno-
kasta koululaista Kuopios-
sa ONL:n vuosijuhlilla. Tu-
levana kesänä on seura-
kunnan lasten kesäleiri
Luovissa 23.-25.7.2007.

Arvokas perintö
Ortodoksina oleminen ei
ole kaikille helppoa. On ki-
vempi olla yhdessä orto-
doksi kuin yksin. Vaatii
vahvaa luonnetta olla eri-
lainen kuin muut. Oma us-
konnonopetus kasvattaa
ortodoksista identiteettiä
ja vahvistaa tietämystä ja
luonnetta. Minä saan olla
erilainen. Minä saan ru-
koilla omalla tavallani. Or-

Oma uskonnonopetus

van kappaleen oppikirjasta
ja teemme tehtävät työkir-
jasta. Kirkkovuoden kierto
otetaan huomioon niin,
että ajankohtaiset juhlat et-
sitään kirjasta ja luetaan
silloin, kun niitä vietetään.
Jos lopputunnista jää ai-
kaa, pelataan paastopeliä,
avaimenpiilotusta, kysy-
tään kysymyskortteja tai
ollaan piirrä ja arvaa –liitu-
taululla. Joskus askarte-

lemme rukoustaulun, iko-
nin, ristin tai muuta.

Yhteys seurakuntaan
Kristillisen perinteen jaka-
minen on vanhempien teh-
tävä. Koulun uskonnon-
opetus tukee vanhempia
antamalla lapsille ortodok-
sisuudesta tietoa ja käytän-
nön harjoitusta, sillä kaksi
kertaa lukuvuodessa
käymme koulupäivän aika-

Ko
tk

a Mussalon koulun
oppilaita tunnilla.
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➤ todoksisuus on rikkaus. Jo-
kainen ortodoksinen kirk-
ko on minun kirkkoni. Or-
todoksisuus on arvokkain
perintö, minkä voi periä,
tallentaa ja jakaa perillisil-
leen. Lapsemme ovat tule-
vaisuudessa esirukoilijoi-
tamme. Haluammeko opet-
taa heille ja antaa heidän
oppia, kuinka he puoles-
tamme rukoilevat?

On kivaa olla ortodoksi
Kysyin oppilailtani, miksi
on hyvä, että he saavat
omaa uskonnonopetusta?
He vastasivat näin:

Aleksi: ”Saan tietoa

omasta uskonnostani.”
Mattias: ”Voi oppia or-

todoksisia asioita.”
Niina: ”Koska muuten

en tietäisi mitään rukouk-
sista ja kirkosta. Eikä olisi
kirkkokoulupäiviä eikä sai-
si ehtoollista.”

Mika: ”Ei jää yksinäi-
seksi kulkuriksi.”

Maiju: ”On kivoja lei-
rejä ja matkoja.”

Maria: ”Minusta orto-
doksiopetus on tärkeää,
koska saadaan paljon tie-
tää hyviä asioita ja me käy-
dään kirkossa ja ollaan lei-
reillä.”

Marppa: ”Voi oppia

paljon ja voi käydä kirkos-
sa ja saa uusia kavereita ja
oppii pääsiäisen parem-
min.”

Roosa: ”Koska täällä
on kivaa ja oppii paljon
kaikkea.”

Tiia: ”Minusta on kiva
käydä ortodoksitunnilla.
Ortodoksi on hyvempi us-
konto.”

Ortodoksisuus on elämää
Ennen paastoaikoja ja nii-
den päätyttyä pidämme us-
kontotunnilla ”mässytun-
nin”. Se on kaikista oppi-
laista hauskinta. Oppilaat
saavat tuoda naposteltavaa

Kun kävelee Loviisassa pitkin Poh-
joista Tullikatua, huomaa yllättäen
ortodoksisen ristin erään talon pääty-
harjassa. Talo on suuri, kivestä tehty,
eikä näytä kovin kutsuvalta. Se on
kuin kasarmi, ja niinhän se onkin, Ve-
näjän armeijan kasarmiksi rakennet-
tu. Nyt taloa sanotaan Palokunnanta-
loksi, ja sen kahdesta kerroksesta ta-
voittaa monenlaista toimintaa.

Toisessa kerroksessa, päätyhuo-
neissa, on ortodoksinen kirkko. Tulee
mieleen, että se on kuin helmi simpu-
kassa. Kirkko on Jumalansynnyttäjän
kasanilaisen ikonin kirkko. Ikoni on
kaunis, ja loisteliaan riisan kehystä-
mänä kirkkosalissa oikealla.

Kirkollamme on erikoinen men-
neisyys. Se on saanut alkunsa toden-

näköisesti venäläisessä luostarissa, ja siirtynyt sitten kenttäkirkoksi varus-
kuntaan. Se mainitaan aikakirjoissa jo vuonna 1795, jolloin se aloitti kent-
täkirkkona Haminassa. Sen jälkeen se tuli Loviisaan Käkisalmen, Hämeen-
linnan, Lappeenrannan, Pietarsaaren, Vaasan ja Kokkolan kautta elokuus-
sa 1833. Kirkon on kulkenut joukkojen mukana hevospeleissä, ja esimer-
kiksi Hämeenlinnassa se sijaitsi leipomon tiloissa, vuotavan katon alla.

Loviisassa kirkko sijoitettiin samaan paikkaan, missä se nytkin on.
Svartholman varuskunta lakkautettiin vuonna 1886, ja siitä lähtien kirkko
on palvellut siviiliväestöä meidän omana kirkkonamme.

Kirkossamme on hyvin vanhoja ikoneja. Ne on äskettäin puhdistettu
Valamon luostarissa. Monet olivat mustuneet lähes tuntemattomiksi. Nyt
ne ovat kauniita ja vaikuttavia.

Vaikka me loviisalaiset kuulumme Kotkan seurakuntaan, meillä on
oma tiistaiseuramme, joka kokoontuu kahdesti kuukaudessa. Tiistaiseuran
käytössä on kirkon yhteydessä oleva Kulmakammari. Se on pieni huone,
jonka yhteydessä on pieni keittiö. Se on ihan sopiva ryhmällemme, sillä
meitä kokoontuu säännöllisesti noin kymmenen seurakuntalaista. Lisääkin
mahtuu mukaan! Tiistaiseura täyttää 30 vuotta kesällä 2008.

Kirkossamme on kerran kuukaudessa liturgia, jonka isä Veikko Lisitsin
tulee toimittamaan kanttori Katarine Lehtomäen kanssa Kotkasta. Kesällä
on praasniekka, joka on meille Suuri Juhla!

Riina Lahti
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Kirkossani on kiviset seinät
risti kultainen katolla
Paljon portaita peräkkäin
ennen kirkon kynnystä.
Viisi ikkunaa valoa varten
pystyuuneja parittain.
Kirkossa kaapit komeat, hyvät
ikkunapenkit leveät, syvät.
Puulaatikko vieressä seinän.
Ihanat ikonit seinillä, hartaat
lohtua antamaan aina parhaat.
Ja se tuoksu, jonka suitsuke antaa,
se juhlasta arkeen mieltä kantaa.
Kirkkoomme kuuluu kellojen soitto,
torni kirkossa on, sekin on voitto.
Ei kaukana ole kalmisto, lehto,
se rauhan paikka, kuolleitten kehto.
Tämä kaikki! Ja lempeä mieli,
joka kirkossa syntyy kun sinne käy tieni.
Se voimaa, turvaa ja iloa antaa,
taas jaksaa paremmin elämää kantaa.

Tästä kirkkoni tunnen.

Mistä kirkkoni
tunnen

tunnille. Pelaamme, kyse-
lemme uskonnonkysymyk-
siä tai katsomme piirrettyä
Vanhan testamentin aiheis-
ta videota. Näin elämme
ortodoksisuutta noudatta-
malla paastoaikaa. Keväi-
sin juhlatunti on ollut kirk-
kokoulupäivän jälkeen
seuraava tunti. Olemme
siis samalla juhlineet kir-
kossa käymistä ja pääsiäis-
ajan riemua. Kristus nousi
kuolleista!

Ortodoksisuus on elä-
mää. Ortodoksisuutta voi
oppia vain elämällä sitä.

Katarine Lehtomäki

RIINA LAHTI
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Oma kirkko
PSHV:n ja OrtAidin
vuosijuhla Valamossa

Sateen ja tuulen piis-
kaama Valamon luos-
tari tervehti meitä

omalla tutulla, turvallisella
lämmöllä ja siunauksella.
Kuinka tämä takatalven
tuntuinen hyinen koleus
voi äkkiä muuttua läm-
möksi ja kutsuksi kuin ko-
tiin? Ihmeellistä, mutta tot-
ta. Meitä oli monta, yli
sata. Olimme taivaltaneet
pitkän matkan, kukin ym-
päri Suomea, tavataksem-
me, kohdataksemme, tun-
teaksemme yhteenkuulu-
vuutta. Meillä oli yhteinen
teema, oma kirkko. Olim-
me täällä jakaaksemme
sen.

Perjantai-illan ehtoo-
palvelus ja iltarukoukset
johdattivat meitä hartau-
teen, auttoivat unohta-
maan arjen, kiireen ja
maallisen turhuuden. Ju-
mala soi rukouksen voidel-

la sieluamme. Myöhäisen
illan konsertti teki lähte-
mättömän vaikutuksen
kaikkiin läsnäoleviin. Orto-
doksinen kamarikuoro piti
levynjulkistamiskonsert-
tinsa luostarin pääkirkos-
sa. Konsertin anti alkutah-
deista loppuun asti oli
omaa luokkaansa. Maalli-
kon oli sitä turha analysoi-
da, se vain vei kuulijansa
taivaisiin. Nämä olivat het-
kiä elämässä, joihin sanat
eivät riitä!

Lauantain varhainen
kello kuuden aamuherätys
ja osallistuminen aamupal-
velukseen ja liturgiaan pal-
kitsivat siunauksellaan.
Aamiaisen jälkeen terveh-
dimme suurella lämmöllä
ja mielenkiinnolla päivän
kahta alustuksen pitäjää,
jotka molemmat olivat
kirkkokuntaan ulkomailta
maahanmuuttaneita jäse-

niä. Ensiksi Ilomantsin
uusi kirkkoherra Ioannis
Lampropoulos omalla val-
loittavalla persoonallaan
toi itsensä tykö. Kaikessa
hurmaavassa vallattomuu-
dessaan hänen sanomansa
oli hyvin koskettava ja sy-
vällinen. Hän käsitteli ai-
hetta “Eukaristia kirkon
keskuksena” varsin värik-
käästi ja monivivahteises-
ti. Hänen alustuksesta jäi
paljon pohdittavaa vielä
kotimatkalle ja sen jäl-
keenkin.

Valamon kansanopis-
ton teologisten aineiden
opettaja TM Vladimir Sok-
ratilin puolestaan syventyi
puheenvuorossaan vuoden
teemaan “oma kirkko”.
Myös hänen esityksensä
oli puhutteleva, ihmislä-
heinen ja paljon ajatuksia
herättävä.

Iltapäivän vuosikoko-
ukset sujuivat rutiinin-
omaisesti ilman erimieli-
syyksiä, äänestyksiä tai
ongelmia.

Ennen illan vigiliaa
meille oli vielä järjestetty
opastetut tutustumiset
luostarin uusiin näyttelyi-
hin. Toinen esitteli kansan-

opistossa eri tekniikoin
tehtyjä ikoneita, ja toinen
oli luostarin historiaa va-
lottava näyttely. Molem-
mat olivat hyvin mielen-
kiintoisia. Ja sitten osallis-
tuimme vigiliaan, palve-
lukseen, josta kamarikuoro
teki ikimuistoisen elämyk-
sen. Igumeni Sergein sa-
noja myötäillen tuntui
kuin olisimme saaneet uu-
den pääsiäisen!

Sunnuntain liturgian ja
lounaan jälkeen oli vielä
päiväjuhla, jonka päätteek-
si igumeni Sergei kutsui
meidät päiväkahville luok-
seen. Kotimatkalle oli hyvä
lähteä; sade oli väistynyt,
aurinko lämmitti kevää-
seen heräävää luontoa.
Mieli oli virkeä ja sielu ra-
vittu. Paljon, paljon ajatuk-
sia ja ideoita mukanamme
palasimme kotiin toteut-
taaksemme kukin osaltam-
me teemaa “oma kirkko”
omassa kotiseurakunnas-
samme. Tavataan taas vuo-
den kuluttua juhlan mer-
keissä!

Mukana olleet
Katriina Varho ja
Liisa Pirilä

PSHV:n ja
OrtAidin
vuosijuhlaa
vietettiin
20.-22
huhtikuuta
Heinäveden
Valamossa.
Juhlan
teemana oli
"oma kirkko".

JARMO HUTTU
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Perjantain aurinkoise-
na aamuna me –
opettaja Sanna Salo-

nen, kuski Jouni Tiitta-
nen, Jelena Varho, Anni
Ritala ja Kristina Jak - läh-
dimme Lappeenrannasta
ajamaan kohti Imatraa.
Sieltä haettuamme loputkin
matkalaiset – Ritva ja Mik-
ko Mentu, Kristiina Jääs-
keläinen, Katja Karvanen
ja Ira Liesma. Varsinainen
matkamme alkoi, kun jat-
koimme kohti Kuopion
kirkkomuseota.

Museon pihalla meidät
vastaanottivat pienet kir-
konkellot, jotka roikkuivat
nätisti rivissä kirkkomuse-
on edessä. Kierroksemme
esittelijä Marke Penttinen
kertoi meille museossa ole-
vista ikoneista ja muusta
kirkollisesineistöstä. Suu-
ret, vanhat evankeliumit ja
ikonit olivat hämmästyttä-
vän kauniita ja arvokkaita.
Hämmästyttävät olivat
myös vanhat munkkien kil-
voittelukahleet. Lisäksi
meille tuli vähän tutuksi
Valamon luostarin histori-
aa. Näyttelykierroksen lo-
pussa oli tiloja, joihin oli
lavastettu evakkovuosien
tunnelmaa. Seinillä oli erit-
täin mielenkiintoisia van-
hoja valokuvia, ja myös
melko mielenkiintoinen ja
erikoinen oli karjalaisten it-
kuvirsi, jota nykypäivänä
harvemmin kuulee.

Sen jälkeen tiedotussih-
teeri Harri Peiponen kertoi
meille talon historiasta.
Vierailun päätteeksi joim-
me kahvit, ja Anni sai ko-
keilla miltä tuntuu istua
arkkipiispa Leon paikalla
kahvipöydässä. Lopuksi
kävimme kirkkokunnan
ompelimossa Aune Man-
nalan luona, jolla oli paljon
töitä tehtävänä, sillä saman
ammatin omaavia ihmisiä

Syventävä kurssi
ortodoksisuuteen

ei Suomesta paljoakaan
löydy.

Jatkoimme kulttuuri-
matkaamme kohti Iisalmen
evakkokeskusta. Perillä
näimme muun muassa hie-
noja miniatyyrejä vanhois-
ta Karjalan kirkoista ja upe-
asti maalatun ruokailusa-
lin. Paikallisista Evakkonai-
sista tullut esittelijänainen
kertoi meille myös profeet-
ta Eliaan kirkon historiasta.
Esittelyn jälkeen kiertelin
kaupungin keskustassa kat-
selemassa paikkoja. Ha-
vaitsin että lenkkipolulla
oli vain aikuisia ihmisiä
eikä yhtään nuorta, ja että
suojatiekyltit olivat nor-
maalia pienempiä. Ehkä se
johtuu kaupungista, kovin
pieni sekin.

Lauantaiaamuna läh-

sisustettu 1800-luvun huo-
nekaluilla. Tämän jälkeen
tutustuimme Valamon kan-
sanopiston juhlanäytte-
lyyn, ja meillä oli taas esit-
telykierros. Pirjo Aflecht
kansanopistosta laajensi
meidän tietojamme Uuden
Valamon luostarista, ja me
saimme käydä soittamassa
kirkonkellojakin. Kansan-
opistossa kävimme tutustu-
massa työpajoihin, ja opet-
taja Karri Sutinen esitteli
meille oikein tarkasti kuin-
ka siellä tehdään työt.
Näimme mm. Moskovan
piispalle valmistumassa
olevan ristin.

Viimeisenä kohdekau-
punkinamme oli Joensuu.
Paikallisessa taidemuseos-
sa oli monta erityylistä
näyttelyä, päämääränäm-
me oli kuitenkin ikonikoko-
elman katsastaminen. Pi-
kaisen katselukierroksen
jälkeen opettajamme sai
esitellä itselleen kovin tut-
tua Joensuun ortodoksisen
seminaarin kirkkoa.

Paljon mielenkiintoisia
asioita kertoi meille ONL:n
toiminnanjohtaja Hanne
Uljonen.

Kotimatka tuntui jo vä-
hän pitkästyttävältä, sillä
kolmen päivän aikana tuli
ajeltua muutenkin niin pal-
jon, ja Joensuusta Lap-
peenrantaan on reilusti ki-
lometrejä.

Hyvin mielin siirryim-
me kotiin sulattelemaan
kaikkia hienoja elämyksiä,
mitä saimme näiden kol-
men päivän aikana.

Kiitämme seurakuntaa
siitä, että tällainen matka
oli mahdollista järjestää.

Kristina Jak

(Analogin lyhennelmä)

dimme seuraavaan kohtee-
seen – Lintulan luostariin.
Siellä meidät otti vastaan
äiti Ksenia, ja Pyhän Kol-
minaisuuden Kirkossa hän
kertoi meille luostarin his-
toriasta. Kirkon alttarissa
oli erittäin suuri Jumalanäi-
din ikoni, siinä tunsi oman
pienuutensa. Sitten teimme
kierroksen luostarin ympä-
ri ja kävimme meitä varten
avatussa matkamuistomyy-
mälässä. Olisimme halun-
neet viipyä Lintulassa pi-
dempään, mutta emme voi-
neet, koska meille oli varat-
tu ruokailu Valamossa.

Siirryimme siis Vala-
moon, majoituimme ja
maukkaan päivällisen jäl-
keen igumeni Sergei otti
meidät vastaan upeassa
vanhassa talossa, joka oli
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Vaella Valamoon
Tule opiston kesäkursseille, kohtaa ja
koe oma kirkkosi.

●   www.valamo.fi/opisto
●   puh. (017) 570 1810

●
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Tiistaina 24. huhti-
kuuta siunattiin
Imatran Pyhän Ni-

kolaoksen kirkossa 28 iko-
nia. Lähes yhtä monta iko-
nimaalaria oli paikalla seu-
raamassa ja osallistumassa
pyhään toimitukseen. Iko-
nien aihepiiri oli laaja:
Suojelusenkeli, Jumalanäi-
din ikoni, Käsittätehty
Kristus ja Pyhä Nikolaos.
Ikoneista osa oli jo useam-
man vuoden harjoittelun
tulosta, osa ensimmäisen
vuoden tuotoksia. Imatran
työväenopiston maalareil-
la, joiden käden ja hengen
tuotokset olivat esillä, oli
takanaan työteliäitä iltoja
ja iltapäiviä rakkaan har-
rastuksen parissa.

Olimme aikanaan läh-
teneet ikonimaalauksen
pariin monista eri lähtö-
kohdista. Kaikilla oli sel-
keä tavoite maalata ikoni
mutta muuta yhteistä meil-
lä tuskin oli.

“Miula oli piirustus
kymppi koulussa”, kuulin
taannoin ikätoverini muis-
telleen, ja se oli rohkaissut
häntä tulemaan mukaan.
Joku toinen ajautui jouk-
koon posliinimaalauksen

Imatralla siunattiin ikoneita

Imatran kirkossa siunattiin kaksikymmentäkahdeksan ikonia. Lähes yhtä monta
ikonimaalaria osallistui pyhään toimitukseen.
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sanut selittää uudelleen ja
uudelleen samoja asioita.

Ja uskallan sanoa kaik-
kien meidän puolesta sen-
kin, että jos ei varsinaista
hengellistä kasvua ole ta-
pahtunut kaikkien kohdal-
la, niin ainakin olemme
ahkerasti opiskelleet.

Tiina Pussi

kautta. Minä tulin viehty-
neenä kurinalaisuuteen.
Halusin haastaa itseni ja
tehdä jotain ohjatusti, soo-
loilematta. Se oli alussa
vaikeaa. Nyt, neljä vuotta
myöhemmin olen vihdoin

tunnustanut tietämättö-
myyteni ja oppinut vähitel-
len nöyrtymään työn edes-
sä. Siksi rohkenin uskoa
Liisa Tynkkysen tarkoitta-
neen minuakin todetes-
saan, että lukuvuoden ai-
kana ryhmissä on tapahtu-
nut kehitystä. Varsinkin
kun Liisa oli kärsivällisenä
ja taitavana opettajana jak-
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Lasten pääsiäinen Imatralla. Isä Timo Tynkkynen lukee evankelumitekstiä. Pääsiäisyön aamupalvelus.

MIKAEL TYNKKYNENHANNU MUTANEN
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Lastensivujen 26-27 toimitus:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
leena.lomu@hotmail.com

Johanneksen syntymä oli
ihme siinä missä Jeesuksen-
kin – Herran enkeli ilmoitti
vanhurskaalle Sakariaalle ja
Elisabetille tulevasta tapah-
tumasta etukäteen. Johan-
nes vetäytyi enkelin johdat-
tamana Juudean autiomaa-
han, missä ilma on puh-
taampaa, taivas avarampi ja
Jumala läheisempi. Näin
hän omistautui rukoukselle
seurustellen enkelien kans-
sa. Johanneksen toiminnan
päätapahtuma on Kristuk-
sen kaste Jordanilla, jonka
Jeesus itse pyysi häneltä,

Herran
Edelläkävijä
ja Kastaja
Johannes
”Ääni, joka huutaa
autiomaassa”

Kesällä vietetään
kahta tärkeää Johan-
nes Kastajalle omis-
tettua juhlapäivää –
hänen syntymäänsä
24. kesäkuuta (juhan-
nusta) ja mestausta
29. elokuuta.

koska piti tätä suurimpana
profeetoista. Johannes oli
askeettinen ja suorapuhei-
nen saarnaaja, mikä koitui
hänen kuolemakseen.

Johannes oli julkisesti

arvostellut Herodes Anti-
pasta tämän avioliitosta He-
rodiaan kanssa, joka oli ol-
lut naimisissa Herodeksen
veljen Filippoksen kanssa.
Veli vangittiin ja teloitettiin

ilman oikeudenkäyntiä. He-
rodes oli kovin mieltynyt ty-
tärpuoleensa Salomeen, ja
kun vietettiin kuninkaan
syntymäpäiviä, tämä lupasi
tytölle, mitä vain tämä ikinä
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pyytäisi. Äitinsä kehotuk-
sesta tyttö vaati Johannek-
sen päätä vadilla, ja toive
toteutettiin. Johanneksen
opetuslapset noutivat ja
hautasivat hänen ruumiinsa
heti teloituksen jälkeen.

Pyhää Edelläkävijää Jo-
hannesta kuvataan myös
ruumiillisena enkelinä tä-
män enkelinkaltaisen elä-
mänsä vuoksi, siksi hänellä
on tässä ikonissa siivet.
”Minä lähetän sanansaatta-
jani sinun edelläsi, hän rai-
vaa sinulle tien.”  Johan-
neksen asuna on kamelin-
karvainen khiton, jonka
päällä on ruskea/vihreä las-
koksikas himation, lisäksi
nahkavyö ja sandaalit.
Yleensä khitonin väri on
ruskea, vihreä tai sinertävä,
mutta tässä asu on yllättäen
punainen symbolisesti

1. apostolit
2. Gabriel
3. Edelläkävijä
4. Elia
5. helluntai
6. henki
7. Herman
8. Johannes
9. juhannus
10. kirkastuminen
11. makkabealaiset
12. marttyyrit
13. mestaus
14. paasto
15. Paavali
16. Pietari
17. Sergei
18. syntymä
19. uspenie
20. valamolaiset

SANAPIILO 3/07

Etsi ruudukosta seuraavat sanat:

D A E D E L L Ä K Ä V I J Ä H
M K I R A T E I P A A T H A V
A I T E I A P O S T O L I T A
K R I S T N J U N N U T O J L
K K R Ä S T N U G U A G A O A
A A Y B O X L O H K Ö P I H M
B S Y H E L L Ä T A L L A A O
E T T Ä E I N R I S N I I N L
A U T H E R M A N T A N I N A
L M R Y L X E D I E M A U E I
A I A I I C S O Y O K M P S S
I N M O A M T Ä M Y T N Y S E
S E R G E I A G A B R I E L T
E N K E L I U S P E N I E K Ö
T I K N E H S O P A A V A L I

marttyyrien vuodattaman
veren mukaan. Johannes
siunaa oikealla kädellään, ja
vasemmassa kädessään hän
pitää ristiä sekä avointa kir-
jakääröä, johon on kirjoitet-
tu hänen Edelläkävijän teh-
täväänsä liittyvä opetus:
”Tehkää parannus, sillä tai-
vasten valtakunta on tullut
lähelle”. Maassa olevassa
maljassa on hänen oma
päänsä muistutuksena
m a r t t y y r i k u o l e m a s t a .
Yleensä kuvataan myös
puu, jonka juurelle on ase-
tettu kirves: ”Kirves on jo
pantu puun juurelle. Jokai-
nen puu, joka ei tee hyvää
hedelmää, kaadetaan ja hei-
tetään tuleen”. (Matt. 3:3-4)

Otteita Johanneksen elämänvaiheista
Raamatussa: Luuk. 1:5-25,57-66,
Mark. 1:1-8, Matt 3:1-17, 11:1-19,
Mark. 6:14-29.

HANNU MUTANEN

Lasten pääsiäisen ristisaatto Imatralla.

Lapset ja nuoret
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Kuka olet?
Olen Teemu Juka, 10-vuotias kouvolalai-

nen.
Millaista on olla teatterikerholainen?

Hauskaa, koska siellä on kavereita ja siel-
tä saa myös uusia kavereita. Harjoittelu on
myös mukavaa ja se, että joskus saa ”läksyä”.
Kuvaile roolihenkilöäsi!

Hänen nimensä on Veikko. Veikko on
poika, joka on ollut sairaana koko talven.
Hän on rauhallinen ja eläinrakas. Ja vaikka
hän on surullinen sairautensa vuoksi, ei hän
aio luovuttaa, sillä hänellä on ystävänään
enkelikissa Sylvi.
Mikä on hauskinta näyttelemisessä?

Äänitehosteet!
Entä vaikeinta?

Pitkien vuorosanojen opetteleminen on
vaikeaa sekä se, että täytyy näytellä surullis-
ta, koska ihmiset ovat yleensä iloisia!
Mikä sinusta tulee isona?

En vielä tiedä, mutta näyttelijän suun-
taan tässä mennään…
Jännittääkö?

No, se ensimmäinen esitys, kyllä!

Pyhän Sylvin Seikkailuissa näyttelevät myös: Aapo Purho, Joel Liimatainen,
Viivi Alajuuma, Riitta Ekola, Leena Juka, Pekka Solapuro ja Pekka Enqvist.

Lapset ja nuoret

Näytelmä on kasvukerto-
mus Sylvi-nimisestä kis-
sasta, joka saa tuonpuolei-
sessa elämässään Jumalal-
ta kissaenkelin tehtävän
auttaa toisia pulaan joutu-
neita eläimiä. Sylvi hoitaa-
kin tämän tehtävän mallik-
kaasti ja saa pian uuden
haasteekseen Veikko-po-
jan, joka makaa sairasvuo-
teellaan keskellä pimeää
talvea ja ilman selvyyttä
tulevasta keväästä. Pyhä
Sylvi-kissa lähetetään
Veikko-pojan luokse. Veik-
ko alkaakin työstää tunne-
kuohuaan toivon ja epätoi-
von, masennuksen ja ilon
sekä kilvoituksen ja juhlan
tunnelmissa yhdessä enke-

on liikaa, ja hän menee ta-
kaisin Jumalan pakeille.

Rohkeus ja rehellisyys
antavat voimaa
Kertomuksen lähtöpistee-
nä voitaneenkin pitää Syl-
vi-kissan ja Jumalan välis-
tä keskustelua, joka koskee
sairautta ja kuolemaa. Syl-
vi-kissan kokema epäoi-
keudenmukaisuus puhke-
aa spontaanina ja rohkea-
na väittelynä Jumalan
kanssa. Sylvi-kissa luottaa
vahvasti Herraansa eikä
pelkää rehellisesti keskus-
tella asiasta, ja jaakobin-

Ko
uv

ol
a Lastenteatteria Kouvolassa - Pyhän Sylvin seikkailut

Kissaenkeli tulee
lähelle lasta
Kouvolan Mikä?-teatterissa sai 5. toukokuuta
kantaesityksensä Jooa Vuorisen satuun poh-
jautuva ja Anna-Kaisa Miinalaisen ohjaama
näytelmä Pyhän Sylvin seikkailut. Haminan
seurakunnan näytelmäkerhon valmistama
näytelmä ylitti kävijäodotukset, ja näytökset
olivat täynnä jokaisessa kolmessa näytöksessä.

Kuulumisia
Teatterikerhosta
Näyttelijä Teemu Jukan
haastattelu ennen ensi-iltaa.

Haastattelu:
Anna-Kaisa
Miinalainen.

linsä Sylvi-kissan kanssa.
Sylville tämä lapsen kärsi-
mys ja sairaus kuitenkin

paini on valmis. Pian Syl-
ville valkenee oma roolin-
sa Jumalan työvälineenä,
ja hän hoitaa tehtävänsä
kuuliaisesti loppuun asti.
Tästä alkaa Sylvin lähes
papillinen tehtävä olla läs-
nä, lohduttaa ja luoda toi-
voa ja iloa tulevaisuuteen.
Pitkän talven jälkeen pian
koittaakin orastava kevät,
ja lääkäri tulee kertomaan
Veikolle ilouutisen: hän pa-
ranee, ja pääsiäisenä hän
pääsee ensi kerran ulos ko-
toaan.

Keskeisenä teemana
näytelmästä nousi valoisa
ja toiveikas elämänasenne
sairautta ja kuolemaa koh-
taan. Heti näytelmän alus-
sa tapahtunut isoäidin ja
Sylvi-kissan kuolema hei-
jastui luonnollisena siirty-
mänä maanpäällisen ja tai-
vaallisen elämän välillä ja
peilaa siten myös kirkon
ajattelua aiheesta. Jälleen-
näkemisen riemu on todel-
lista eikä epäilykselle ian-
kaikkisesta elämästä jää si-
jaa. Samalla Sylvi-kissan
rooli myötäkärsijänä ja
lohduttajana muistuttaa jo-
kaisen kristityn perusvel-
vollisuudesta – olla läsnä
ja luoda uskoa.

Hyvä teksti loi loistavat
näyttelijäsuoritukset
Pääosissa näytelleet Viivi
Alajuuma (Sylvi-kissa) ja
Teemu Juka (Veikko) oli-
vat selvästi koko näytel-
män sydän. Heidän välittä-
mänsä tunnetilat, antau-
muksellisuus ja määrätie-
toisuus loivat näytelmään
aidon jo todellisen elämän
tunteen. Jooa Vuorisen ja
Anna-Kaisa Miinalaisen
teksti kantoi hyvin läpi
koko näytelmän ja sisällöl-
tään oli ainutlaatuinen
etenkin ortodoksisen kir-
kon opetuksen kannalta.

Näytelmässä esiintyvät
myös Riitta Ekola (Hilma-
mummo), Aapo Purho ja
Joel Liimatainen (pikku-
kissat), Veikon vanhempi-
na Leena Juka ja Pekka
Solapuro sekä lääkärinä
Pekka Enqvist.

Isä Ville Kiiveri

JYRKI NIPPALA

JYRKI NIPPALA
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Huhtikuisena päivä-
nä suunnistamme
isä Timo Tynkky-

sen kanssa merkkipäiville
Rautjärvelle. Jo pääsiäisen
aikaan on tietoomme saa-
tettu, että Niko, Imatran
kirkon alttaripalvelijoista
nuorin, täyttää vuosia. Nyt
on kutsu käynyt, ja ta-
paamme ponomaripojan
äidin, Olga Korjulan, pie-
nen perheen kodissa Raut-
järven keskustassa. Kohta
porhaltaa myös juhla-
asuun sonnustautunut
syntymäpäiväsankari pyö-
rällään kotiin kaverinsa
luota.

Takana on talvi ja pitkä
paaston kausi. Suuren
paaston aikaan Niko Kor-
jula osallistui kaikkiin toi-
mitettuihin jumalanpalve-
luksiin alttariapulaisena.
Nyt alkaa koko kirkkovuo-
den kierron jumalanpalve-
luskäytäntö olla pojan hal-
linnassa – tutuiksi ovat tul-
leet niin ristisaatot, maa-
hankumarrukset kuin eh-
toollisetkin. Samalla hän

Ilman ponomaria
ei pappi pärjää

Syntymäpäiväkakkua
nauttiessamme ajattelin
kysellä nuoren ponomarin
mietteitä alkaneesta altta-
riurasta ja elämästä yleen-
sä.
Millaista on olla alttari-
apulaisena?

- Mukavaa.
Minkälaisia tehtäviä olet
tehnyt alttarissa?

- Olen mukana saatois-
sa ja olen huolehtinut suit-
sutuksesta.
Oletko saanut sytyttää
hiilen itse?

- Olen. Sitten laitan sen
pyöreän siihen päälle ja
annan isä Timolle. Veitsel-
lä en ole leikannut leipiä.
Mitä muuta?

- Kellonsoittoa. Olen
soittanut isoa kelloa. Pie-
niä en ole vielä kokeillut.
Millaisia asioita mielestä-
si olisi tärkeätä opettaa
uusille ponomariksi tule-
ville lapsille?

- Miten tehdään ristin-
merkki. Miten tehdään,
kun otetaan puku käsiin ja
viedään isä Timolle siunat-
tavaksi. Ja miten suitsutus
hoidetaan ja saatot.
Suosittelisitko alttariapu-
laisen tehtävää myös
muille lapsille?

- Kyllä!
Koulun lisäksi Nikolla on
myös harrastuksia, ja hän
pitää legoista. Uskontotun-
nit sujuvat muiden ryhmä-
läisten kanssa mukavasti,
eivätkä koulukaverit ole
kummemmin kyselleet Ni-
kon erilaisesta uskonnosta.
Opettaja oli luokkakavereil-
le selittänyt, miten asia on.

Kirkossa Nikolla on te-
kemistä, mutta jutellakin
joskus ehtii. Apuna opas-
tuksessa ovat olleet papin
lisäksi kirkon lukija ja toi-
set ponomarit. Aikuisten
kanssa sovitaan työnjaos-
ta, jos ponomareja on use-
ampia. Kyllä Nikolla on
vankka ammatti-identiteet-
ti ja käsitys ponomarien
tärkeydestä. Hän nimittäin
on selvästi sitä mieltä, että
ei pappi ilman ponomaria
pärjäisi.

Jumalan siunausta ja
monia vuosia Nikolle!

Liisa Tynkkynen

Ponomari-Nikon pääsiäisyön
urakka on viimein päättynyt.
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Ponomari-Nikon komea synttärikakku.

Lapset ja nuoret

on osallistunut kerhoihin,
sekä suomenkielisiin että
venäjänkielisiin. Pääsiäis-
yön jumalanpalvelus oli
paaston, kilvoituksen ja
ahkeroinnin juhlava koho-
kohta, jolloin isä Timo pu-
heessaan ja lukuisat Nikon
ystävät kirkolta osoittivat
kiitollisuuttaan pikku-
ponomarille.

Niko Korjula on Imatran kirkon nuorin ponomari

TIMO TYNKKYNEN
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Aamulla yhdeksän ai-
koihin alkoi Linnoi-
tukselle ilmestyä

terhakoita alakoululaisia.
Kirkossa heitä oli vastaan-
ottamassa Joutsenon ylä-
koululaiset Anna, Johan-
na, Katri, Marjut ja Jani,
jotka ohjasivat pienempiä,
jakoivat heille tuohuksia ja
auttoivat tuohusten sytyt-
tämisessä. Jumalanpalve-
lus sujui jouhevasti eteen-
päin isä Maurin laulatta-
essa lapsia. Palveluksen
edetessä oppilaat huusivat
koko ajan riemukkaammin
vastauksen pääsiäisterveh-
dykseen: ”Kristus nousi
kuolleista – totisesti nou-
si!” Olisittepa olleet kuule-
massa sen. Ja olisittepa te
vanhemmat olleet näke-
mässä myös sen, miten hy-
vin pienimmätkin oppilaat
jaksoivat olla mukana ju-
malanpalveluksessa. Open
sydän iloitsi tällaisista lap-

 Ilon kirkkaita pisaroita!
Sivellin sievästi käteen, kultaiseen maaliin
sujahtaa, puupinnan kaunistaa!
Lappeenrannan alakoululaiset tietävät, mitä pääsiäisen salaisuuksia
kätkeytyy kyseiseen lauseeseen. Kirkkaan viikon torstaina oli Lappeen-
rannassa alakoululaisten kirkkopäivä. Perinteiseen tapaan oli tähän
päivään varattu runsaasti aikaa, sillä oppilaat saivat kirkkopäivän
yhteydessä askarrella itselleen kaksiosaisen matkaikonin.

Lapset kastuvat ilon pisaroista, kun isä Markus Petsalon vihkivesi pyhittää ikonit.

Jumalanpalveluksessa isä Mauri Patronen laulatti lapsia.

oppilaat löysivätkin mat-
kaikoniin oman nimikko-
pyhän ikonin. Osa tytöistä
ihastui suurmarttyyri Ge-
orgios Voittajan ja suur-
marttyyri Demetrios Mir-
hanvuodattajan ikoneihin,
koska niissä oli se hevo-
nen. Ehdoton suosikki oli
kuitenkin profeetta Elia
nousemassa tulisissa vau-
nuissa taivaaseen. Outi
auttoi oppilaita liimaa-
maan ikonikuvat puupoh-
jiin ja Joutsenon yläkoulu-
laiset auttoivat taakse tule-
vien ristikuvioiden tekemi-
sessä.

Pashan ja kulitsan
maistelemisen jälkeen iko-
nit siunattiin käyttöön kir-
kossa. Kuvat kertovat
enemmän kuin sanat. Op-
pilaat kastuivat ilon pisa-

roista, ja ikonit tulivat taa-
tusti pyhitetyiksi. Mitä
enemmän isä Markus sai
vihmimeen pyhitettyä vet-
tä, sitä enemmän se sai ai-
kaan riemua oppilaissa.
Päivän kruunasi ristisaatto
kirkon ympäri. Jokainen
sai kantaa ristisaatossa
omaa ikonia. Ja se kukko-
kin oli muninut suklaisia
munia!

Open sydän täyttyi ilon
ihmeellä. Toivon, että kai-
killa mukana olleilla oli
sama tunne. Lämmin kiitos
kaikille, jotka olitte muka-
na todistamassa tyhjän
haudan ihmettä oppilaiden
kanssa!

Kirsi Rovio
opettaja

sista ja nuorista!
Maukkaan lounaan jäl-

keen (halaus ja kiitos Bert-
alle ja apulaisille!) alkoi
ikoneiden askarteleminen.
Jaana ja Sanna pitivät op-
pilaita järjestyksessä peli-
pöydän ääressä. Liisa ja

Eila auttoivat maalauspöy-
dän ääreen siirtyneitä op-
pilaita. Kaija kirjoitti maa-
larinteippiin nimiä ja lii-
maili niitä oppilaiden
avuksi kuivumassa ollei-
siin puupohjiin. Laura oli
ikoniasiantuntijana. Monet
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Porilainen 14-vuotias
Miikka Taipale sai
raikuvat suosion-

osoitukset yleisöltään Pia-
noaura-festivaalin palkin-
tokonsertissa Turussa 15.
huhtikuuta. Vaativan oh-
jelman loisteliaasti soitta-
nut Miikka sai myös kiitte-
levän kritiikin. Miikka on
opiskellut pianonsoittoa jo
6-vuotiaasta Porin Palm-
gren-konservatoriossa Eri-
ka Csiknen oppilaana. Or-
todoksina hän on vieraillut
usein myös Valamon luos-
tarissa, ja hän järjesti luos-
tarin kulttuurikeskuksessa

JENNI GÄSTGIVAR

Palkintokonsertti soi
nuorta energiaa

Miikka Taipale lumosi yleisön

konsertin viime marras-
kuussa.

Pianokilpailuissa on
Miikka voittanut oman sar-
jansa kolmesti, ensimmäi-
sen kerran voitto tuli jo
2003. Hänen mielisäveltäji-
ään ovat Chopin, Bach,
Beethoven ja Liszt. Miikka
myös säveltää ja improvi-
soi. Miikan on kuultu soit-
tavan myös huilua Porin
kirkon tilaisuuksissa. Hän
on pianon ohella opiskellut
huilunsoittoa 9-vuotiaasta
lähtien.

Palkintokonsertissa Tu-
run Sibeliusmuseossa

Miikka soitti Bachin, Cle-
mentin, Chopinin ja Lisz-
tin musiikkia varmaottei-
sesti ja hermonsa halliten.
Yleisön hurmioituneet suo-
sionosoitukset saivat Mii-
kan soittamaan ylimääräi-
senä improvisaation, jossa
hänen monipuolinen lah-
jakkuutensa esittäytyi upe-
asti. Satakunnan Kansan
kriitikko Tomi Norha ylis-
tikin vuolaasti nuorta pia-
nistia:

”Esittävän säveltaiteili-
jan tärkeimmät ominaisuu-
det ovat hyvät hermot ja
keskittymiskyky, ja juuri

näissä Taipale osoitti ole-
vansa parhaimmillaan.
Rauhallisuus yhdistettynä
jo hankittuun esiintymis-
kokemukseen sai aikaan
sen, että soitto oli varmaa
ja kuulija saattoi nauttia
kuulemastaan tarvitsemat-
ta jännittää esiintyjän puo-
lesta”, hehkutti Norha ja
tähdensi, että ”Taipaleen
halu ja kyky improvisoin-
tiin nostavat hänet kuiten-
kin vielä erityisemmän
mielenkiinnon kohteeksi”.

Toisena palkittuna pia-
nistina esiintyi Minna Ai-
nali. Porin tiistaiseuran
väki oli kannustamassa
Miikkaa ja halimassa ja ku-
kittamassa häntä onnistu-
neen konsertin jälkeen.

Simo Ojanen

Pianon koskettimet ovat tuttuja
Miikalle jo kuusivuotiaasta asti.

Lapset ja nuoret
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Turun seurakunnassa
on kevään aikana
herätelty henkiin toi-

mintaa lapsille ja lapsiper-
heille. Toiminta lähti on-
nistuneesti liikkeelle toise-
na pääsiäispäivänä, kun
kolmisenkymmentä lasta
vanhempineen kerääntyi

Ristisaatossa monelle lapselle oli elämys kellojen soidessa kiertää kirkkoa ja laulaa Kristus nousi kuolleista.

MARIA HOKKINEN

Suklaamunia ja
pääsiäisriemua

Yleisömenestys lasten
pääsiäisenä

liturgiaan Pyhän Aleksan-
dran kirkkoon. Diakoni
Mikko Ylisen mukaan eh-
toolliselle osallistujia oli
yhtä paljon kuin viikkoa
aiemmin palmusunnun-
tain liturgiassa. Liturgian
lopuksi kierrettiin kirkko
ristisaatossa, monelle lap-

selle oli elämys kellojen
soidessa kiertää kirkkoa ja
laulaa Kristus nousi kuol-
leista. Palveluksen jälkeen
lapsiperheet ja muu kirk-
kokansa kokoontuivat seu-
rakuntasalille yhteiselle
aterialle. Väkeä oli kaiken
kaikkiaan yli 70 henkeä.
Ruoka – ranskalaiset peru-
nat, lihapullat, nakit, sa-
laatti ja pääsiäisrahka – oli-
vat lasten mieleen. ”Ensi
vuonna ostetaan 15 kiloa
ranskalaisia!”, lapsityötoi-
mikunta kommentoi ruo-
kamäärää. Mutta eivätkö-
hän kaikki kuitenkin saa-
neet vatsansa täyteen!

Ruokailun jälkeen isä

Ion Durac jakoi lapsille
pääsiäispassit, jotka muka-
naan lapset pääsivät kier-
tämään seurakuntatalolle
järjestettyä pääsiäisrataa.
Tehtäväpisteillä tunnistet-
tiin muun muassa ikonien
pyhiä ihmisiä, nimettiin
kirkkoon liittyviä tavaroita
ja ongittiin yllätyspusseja.

Lapsityötoimikunta
haluaa kiittää kaikkia osal-
listujia riemullisesta lasten
pääsiäisjuhlasta ja toivot-
taa kaikki lapset perhei-
neen jatkossakin tervetul-
leiksi kirkkoon ja lasten ta-
pahtumiin. Mitä enemmän
lapset kuuluvat ja näkyvät
seurakunnassa, sitä var-
memmin lapsille ja lapsi-
perheille järjestetään omia
tapahtumia. Yhdessä teke-
minen ja tutustuminen on
tärkeää niin lapsille kuin
aikuisillekin.

Syksyksi on suunnit-
teilla lisää toimintaa, joten
ideoita ja apuvoimia ote-
taan ilolla vastaan! Voit ot-
taa yhteyden lapsityötoimi-
kuntaan puhelimitse (050
462 8586 / Maria) tai
mhokkine@abo.fi. Lähet-
tämällä yhteystietosi tähän
osoitteeseen pääset mu-
kaan postituslistalle ja saat
ajankohtaista tietoa lasten-
toiminnasta suoraan säh-
köpostiisi.

Aurinkoista kesää
kaikille!
Maria Hokkinen
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Peruskorjausavustuksia
vuonna 2007
Peruskorjausavustukset on
tarkoitettu pyhäkköjen ja
muiden seurakunnallisten
rakennusten peruskorjauk-
siin. Peruskorjauksiin vuo-
delle 2007 varatusta määrä-
rahasta jaettiin Hami-naan
45.000 euroa Haminan kir-
kon kellotapulin peruskor-
jaukseen sekä Tam-pereel-
le 40.000 euroa pääkirkon

kryptan peruskorjaukseen.

Avustukset kehityshank-
keisiin vuonna 2007
Kehityshankkeisiin myön-
nettävillä avustuksilla tue-
taan seurakuntia ja niitä
palvelevia tahoja, jotta ne
voisivat nykyistä parem-
min vastata uusiin haastei-
siin ja löytää niiden omista,
paikallisista lähtökohdista
ja olosuhteista lähteviä

joustavia tapoja uusien
hankkeiden ja projektien
eteenpäin viemiseksi.

Kehityshankkeisiin va-
ratusta 114.500 euron mää-
rärahasta jaettiin Hami-
naan 6.000 euroa seura-
kunnan juhlavuoden eri ta-
pahtumiin ja kaupunki-
praasniekan kehittämi-
seen, Kotkaan 9.000 euroa
yleisöluentojen ja näytte-
lyiden kustannuksiin sekä

diakoniatyön kehittämi-
seen sekä Tampereelle
10.000 euroa Analogi-leh-
den julkaisukustannusten
tasaamiseen, lehtiyhteis-
työn laajentamiseen ja leh-
den laadulliseen kehittämi-
seen.

Rovastin arvo
Helsingin hiippakunnan
piispa metropoliitta Am-
brosius on myöntänyt ro-
vastin arvon Hämeenlin-
nan seurakunnan kirkko-
herralle Markku Aromalle
ja vihkinyt Kari M. Ränti-
län diakoniksi Hämeenlin-
nassa .

Kirkollishallitus päätti istunnossaan Helsingissä 11. toukokuuta mm. seuraavista asioista.
Kirkollishallituksen päätöksiä

Lapset ja nuoret
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JUMALANPALVELUKSET
Haminan seurakunta

PYHÄKÖT:

VARUSKUNTAKATU 14
45100 KOUVOLA

YHTEYSTIEDOT:

HAMINAN SEURAKUNTA
Ortodoksiakeskus Sypressi avoinna
1.6.-31.8. ti-pe klo 9-13, suljettu 8.6. ja 28.-29.6. (Haminan
praasniekat), avoinna heinäkuussa ti-to klo 9-12.
Kouvolan Pyhän Ristin kirkko avoinna
12.6.–3.8. ti-pe klo 12-15
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko avoinna
5.6.–12.8. klo 12-16
Kirkkoherranvirasto
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola
Avoinna ti-pe klo 9-15, puh. (05) 312 0839, 040 704 7171,
fax (05) 312 0842, verkossa: www.ort.fi,
sähköposti: hamina@ort.fi
Kirkkoherra Leo Huurinainen,
puh. (05) 312 0839, 040 095 0631, sähköposti:
leo.huurinainen@ort.fi
Vt. kanttori Kari Päivinen, puh. 040 866 7686, sähköposti:
kari.paivinen4@luukku.com
Rovasti Martti Honkaselkä, puh. 040 535 6667, sähköposti:
martti.honkaselka@pp.inet.fi
Pastori Johannes Wuorlinna, puh. 050 589 9011, sähköpos-
ti: jouko.wuorlinna@kolumbus.fi
Pastori Vassi Livio, puh. 040 752 7727, vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri, puh. 041 441 1174, sähköposti:
ville.kiiveri@ort.fi
Kanslisti-taloudenhoitaja Marita Nieminen, puh. (05) 312
0839, 040 704 7171, sähköposti:marita.nieminen@ort.fi
Kiinteistöjen isännöitsijä Jukka Jauhiainen, puh. 040 095
8760, sähköposti: juke.jauhiainen@kolumbus.fi
Seurakunnan vahtimestari Jaana Juka, puh. 040 548 7680,
sähköposti: jaana.juka@pp.inet.fi
Kirkkojen isännöitsijät:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko, Jukka Jauhiainen,
puh. 0400 958 760
Kouvolan Pyhän Ristin kirkko, Esa Nieminen,
puh. 040 724 4642
Haminan hautausmaan kirkko, pastori Vassi Livio,
puh. 040 752 7727

*Muutokset mahdollisia*

Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko,
Raatihuoneentori 2, Hamina
Kouvolan Pyhän Ristin kirkko,
Sakaristonmäki, Kirkonmäenkatu 2
Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski
Hautausmaan kirkko,
Hirveläntie 22, Hamina

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

La 2.6. klo 18 vigilia
Su 3.6. klo 10 liturgia
La 23.6. klo 18 vigilia
Su 24.6. klo 10 liturgia

Kirkon vuosijuhla
To 28.6. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 29.6. klo 9.30 pieni vedenpyhitys, liturgia ja ristisaatto

La 7.7. klo 10 liturgia (slaavi)
La 28.7. klo 18 vigilia
Su 29.7. klo 10 liturgia

Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian
kuolonuneen nukkuminen
Ti 14.8. klo 18 vigilia
Ke 15.8. klo 9 liturgia

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO
La 2.6. klo 10 liturgia (slaavi)

La 16.6. klo 18 vigilia
Su 17.6. klo 10 liturgia ja kristinoppikoulun päätöstilai-
suus

La 30.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 1.7. klo 10 liturgia
La 14.7. klo 18 vigilia
Su 15.7. klo 10 liturgia
La 4.8. klo 10 liturgia (slaavi)
La 4.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 5.8. klo 10 liturgia
La 18.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 19.8. klo 10 liturgia

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

La 9.6. klo 18 vigilia
Su 10.6. klo 10 liturgia

La 7.7. klo 18 ehtoopalvelus
Su 8.7. klo 10 liturgia
La 11.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 12.8. klo 10 liturgia
La 25.8. klo 18 ehtoopalvelus
Su 26.8. klo 10 liturgia

20.–22.7. pyhiinvaellusmatka Vanhaan Valamoon

33

KASTETUT

Suortti, Sebastian William

IKUINEN MUISTO

Aaltonen, Lauri 89 v.
Hiisku, Viktor 52 v.
Makkonen, Anna 91 v.

KIRKKOON LIITTYNEET

Kostyuchenko, Raisa
Pakkala, Asko Anton
Koverola, Ritva Tuulikki
Zukov, Aleksandr
Yukhman, Oxana
Villa, Aleksei

Tammisto, Maria Johanna
Vlasova, Tamara
Zakharov, Artem
Tähtinen, Janne Taneli

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET

Bondarenko, Denis
Bondarenko, Jan Denis Gabriel
Heinonen, Tuuli Maike Melina
Heinonen, Juuli Irja Elina
Heinonen, Meeri Ilta Marina
Heinonen, Merja Hannele
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HAMINA Toimintaa ja tapahtumia

Kirkkoherra Leo Huurinainen

34

Seurakuntamme juhla-
vuosi on käynnistynyt
hyvissä merkeissä.

Alkuvuoden tapahtumissa
on ollut kiitettävästi osan-
ottajia.

Toinen kaupunki-
praasniekka
Toisen kaupunkipraasnie-
kan ohjelma on valmistu-
nut. Pyhien apostolien Pie-
tarin ja Paavalin kirkon
170-vuotisjuhlia vietetään
samanaikaisesti Haminas-
sa. Toista kaupunkipraas-
niekkaa vietetään 25.-29.
kesäkuuta. Juhla aloite-
taan ikoninäyttelyn avajai-
silla Pietarin ja Paavalin
trapesassa. Praasniekkaoh-
jelmaan sisältyy juhlasemi-
naari, minkä aiheena on
”Bysantin opetuksia ajas-
samme”. Juhlaseminaarin
luennoitsijoina ovat syste-
maattisen teologian ja pat-

Kirkkoherran
terveiset
ristiikan professori Gun-
nar af Hällström ja teolo-
gian tohtori Tarja von
Creudlein. Seminaarissa
käsitellään kirkkoisien
opetuksia ja kirkkomusiik-
kia bysantin ajan henges-
sä.

Praasniekkaseminaari
järjestetään Haminan lute-
rilaisen seurakunnan Si-
meontalossa. Ennakkoil-
moittautumisia ei tarvita
seminaariin.

Kansainvälistä väriä
tuovat kreikkalaiset vie-
raamme. Voloksen kau-
pungista tulee kolme esiin-
tyjäryhmää; bysanttilaisen
kirkkomusiikin kuoro,
kansantanssiryhmä ja or-
kesteri. Ryhmät esiintyvät
praasniekan aikana eri ti-
laisuuksissa, ja kuoro pitää
kaksi konserttia, toisen Ha-
minassa ja toisen Kouvo-
lassa.

Ristisaatto liturgian jäl-
keen tehdään Haminan to-
rille. Ristisaatto on myös
ainutlaatuinen, sillä kul-
keehan saaton edellä soti-
lassoittokunta antaen risti-
saatolle omalla tavallaan
ryhdikkyyttä. Toritapahtu-
man jälkeen palaamme ta-
kaisin kirkon Kultasade-
puistoon, missä on juhla-
hetki ja ruokailu. Samana
iltana kirkon lähellä sijait-
sevalla Varuskuntakerholla
järjestetään kreikkalainen
praasniekkajuhla illallisi-
neen ja monipuolisine oh-
jelmineen.

Tästä joka toinen vuosi
järjestettävästä kaupun-
kipraasniekasta toivon ke-
hittyvän koko eteläistä
Suomea kiinnostavan kir-
kollisen juhlan. Toivotan
sydämellisesti tervetulleek-
si eri puolilta saapuvat py-
hiinvaeltajat. Ryhmistä
pyydämme tekemään etu-
käteisilmoituksen.

Muutosten keskellä
Kirkkokunnassa on käyn-
nissä parasta aikaa palkka-
usjärjestelmien ja työehto-
sopimusten muutosproses-
si. Seurakunnissa joudum-
me käymään perin oudoil-
ta tuntuvat kehityskeskus-
telut. Mallina näissä kehi-
tyskeskusteluissa on suu-
rille ja eri lähtökohdista

toimiville yrityksille ja työ-
paikoille laaditut mallit.

Lieneekö minulla muu-
tosvastarinta mielessäni,
kun niin vähän ymmärrän
enkä koe näitä mielek-
kääksi seurakunnallisessa
työssä. Pienissä työyhtei-
söissä ainakin kirkkoherra
tuntee ja tietää ne työteh-
tävät, mitä hänen työtove-
rinsa tekevät. Joskus tun-
tuu, että luottamushenki-
löt ja seurakunta-aktiivit
eivät tiedä, mitä kaikkea
seurakunnassa teemme.
Yhteiskunnassa tapahtuu
jatkuvaa kehitystä ja työ-
tehtävien suunnittelua toi-
mivammiksi.

Toinen asia, mitä en
ole täysin ymmärtänyt, on
suurempien kokonaisuuk-
sien luomisen vimma. Täs-
tä esimerkkinä käyvät kun-
tien yhdistämiset ja sitä
kautta monien alojen niin
kutsutut ulkoistamiset.
Toivottavasti nämä suunta-
ukset ympäröivässä yhteis-
kunnassa ja käynnissä ole-
vat uudistukset eivät saa
suurta jalansijaa pienessä
kirkkokunnassamme.

Kirkko ja sen palvelijat
on asetettu pienen ihmisen
rinnalla kulkemiseen, se
on lähimmäisen rinnalla.

Isä Leo Huurinainen
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KERHOT JA PIIRIT

Kesäkaudella ei ole toimintaa. Seuraavassa
lehdessä syyskauden toiminnasta tiedote.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LEIRIT

Kristinoppikoululeiri Uudessa Valamossa

10.-16. kesäkuuta. Päätöstilaisuus 17.6. klo
10 Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa.
Lasten ja varhaisnuorten kesäleiri Kal-
liopirtillä Kärkölän ev.lut. seurakunnan lei-
rikeskuksessa seuraavasti:
- pienet 7–9-vuotiaat (luokat 1–2) 23.–
26.7. Hinta 30 € /osallistuja (sisaralennus 5
€).
- isot 9–14-vuotiaat (luokat 3–7) 23.–29.7.
Hinta 50 € /osallistuja (sisaralennus 5€).
Ilmoittautumiset (nimi, ikä, osoite, allergi-
at) ja lisätiedot kirkkoherranvirastoon
20.6. mennessä, puh (05) 312 0839 tai 040
704 7171.

KIHLAUS 29.4. Kouvolan Pyhän Ristin kirkossa: Vitali
Avdeev ja  Ilona Ivanova.

Suomen Sotaveteraaniliiton hallitus myön-
si Sotaveteraaniliiton ansiomitalin isä Leo
Huurinaiselle. Mitali myönnetään sotavete-
raanityön päämäärien hyväksi kauan ja an-
siokkaasti tai muutoin merkittävästi toimi-
neelle henkilölle.
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JUMALANPALVELUKSET
Hämeenlinnan seurakunta MATTI ALANGONKATU 11

13130 HÄMEENLINNA

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist, diakoni Kari M. Räntilä
Kanttori: Leena Lomu (Jenni Sundkvist)

Hämeenlinnan seurakunnan perheuutisia

KESÄKUU
La 2.6. klo 17 kaikkien pyhien sunnuntain vigilia
Su 3.6. klo 10 liturgia
La 9.6. klo 17 vigilia
Su 10.6. klo 10 liturgia
La 16.6. klo 17 vigilia
Su 17.6. klo 10 liturgia
Su 24.6. klo 10 Johannes Kastajan syntymän liturgia

(AHVENISTO)
Pe 29.6. klo 10 apostolien Pietarin ja Paavalin juhlan liturgia

(AHVENISTO)
La 30.6. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)

HEINÄKUU
Su 1.7. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
La 7.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 8.7. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
Su 8.7. klo 18 tihvinskajajuhlan vigilia (PÄÄKIRKKO)
Ma 9.7. klo 10 juhlaliturgia (PÄÄKIRKKO)
La 14.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 15.7. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
Pe 20.7. klo 10 profeetta Elian juhlan liturgia (AHVENISTO)
La 21.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 22.7. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
La 28.7. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 29.7. klo 10 liturgia (AHVENISTO)

ELOKUU
La 4.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 5.8. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
Herran kirkastuminen
Su 5.8. klo 18 juhlavigilia (AHVENISTO)
Ma 6.8. klo 10 juhlaliturgia ja hedelmien siunaus

(AHVENISTO)
Ti 7.8. klo 17.30 ehtoopalvelus, Ahveniston kirkon esittely
La 11.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 12.8. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
Jumalan Äidin kuolonuneen nukkuminen
Ti 14.8. klo 18 juhlavigilia (AHVENISTO)
Ke 15.8. klo 10 juhlaliturgia (AHVENISTO)
La 18.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 19.8. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
La 25.8. klo 17 suuri ehtoopalvelus (AHVENISTO)
Su 26.8. klo 10 liturgia (AHVENISTO)
Johannes kastajan mestaus/Ahveniston kirkon praasniekka
Ti 28.8. klo 18 juhlavigilia ja leipiensiunaus (AHVENISTO)
Ke 29.8. klo 9.30 vedenpyhitys, juhlaliturgia, ristisaatto ja
kirkkokahvit (AHVENISTO)

SYYSKUU
La 1.9. klo 17 vigilia (PÄÄKIRKKO)

YHTEYSTIEDOT:

Kirkkoherranvirasto: sähköposti: hameenlinna@ort.fi
avoinna ti, ke, pe klo 9.30–12, puh. (03) 616 5228, fax (03) 616 5248
Kirkkoherra: Markku Aroma, puh. (03) 616 5229 (virkahuone),
(03) 612 7166 (koti), sähköposti: maukku@hotmail.com
Muu papisto:
- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232, sähköposti:
gaius.sahlberg@suomi24.fi ja kai.sahlberg@hotmail.com
- pastori Mikael Sundkvist, puh. (03) 684 6050, 050 350 9356,
sähköposti: mikael.sundkvist@joensuu.fi
- diakoni Kari M. Räntiä (isä Hariton), puh. 040 550 6272
Kanttori: Leena Lomu, puh. (03) 618 4254, 040 707 6715, sähkö-
posti: leena.lomu@pp.inet.fi / leena.lomu@hotmail.com

PYHÄKÖT:

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

Su 2.9. klo 10 liturgia (PÄÄKIRKKO)
Jumala Äidin syntymäjuhla
Pe 7.9. klo 18 (Huom! aika) juhlavigilia (PÄÄKIRKKO)
La 8.9. klo 10 juhlaliturgia
La 8.9. klo 17 vigilia
Su 9.9. klo 10 liturgia

PALVELUKSET MUUALLA

FORSSA
Su 10.6. liturgia
Su 12.8. liturgia

HUMPPILA (seurakuntasali)
Su 29.7. liturgia (Muolaan pitäjäjuhla)

SOMERO
Su 3.6. liturgia, litania Krimin sodan aik. hautausmaan

haudoilla

Avioliittoon vihityt

Häyrinen Mika ja Päivi (e.
Kämäräinen)

Tervetuloa seurakuntaan

Uusitalo Kirsti Inkeri
Immonen Mikko Krister
Bogdanoff Keijo Sakari
Tervinen Matti Erkki
Lohjala Aliisa Jenna Maaria
Lohjala Niko Matti
Jaatinen Juha Matti Mikael
Uhre Piia Anne-Mari
Palmgren Anne-Maarit

ANALOGI  3/2007

TIHVINSKAJAJUHLA
Hämeenlinnassa 8.-9.7.

Sunnuntaina 8.7. klo 17 vigilia, maanantaina 9.7. klo 10
liturgia. Jumalanpalvelukset toimitetaan osittain suomen

että kirkkoslaavin kielellä. Päiväjuhla liturgian jälkeen
pidetään Palokunnantalolla (Palokunnankatu 18).

Perinteistä iltajuhlaa vietetään tanssin ja iloisen
seurustelun merkeissä klo 17 alkaen Palokunnantalolla.

Arpajaiset sekä päivä- että iltajuhlassa.

Tervetuloa viettämään kesäistä kyläjuhlaa!
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Kirkkoherra Markus Aroma

Ortodoksiset seura-
kunnat huolehtivat
sotien jälkeen orto-

doksisesta uskonnonope-
tuksesta monen vuosikym-
menen ajan kiitettävällä
tavalla. Seurakunnat todel-
la näkivät uskonnonope-
tuksen tärkeyden uusien
sukupolvien kasvattajana
kirkon yhteyteen, ja ne
myös olivat valmiita suu-
riinkin taloudellisiin uhra-
uksiin sen toteuttamiseksi.

Pienen Hämeenlinnan
seurakunnan vuosibudje-
tista käytettiin tuolloin lä-
hes 30 % uskonnonope-
tukseen, mutta kaikki oli-
vat yhtä mieltä siitä, että
ortodoksinen uskomme tu-
lee siirtää eteenpäin tule-

Uskonnon-
opetuksen
tärkeys ja
oikeus

ville sukupolville, niin että
se rikastuttaa ja antaa posi-
tiivista suuntaa ja pohjaa
heidän elämälleen, mak-
soipa se sitten mitä tahan-
sa.

Kun muutama vuosi
sitten uskonnonopetukses-
ta huolehtiminen siirtyi en-
sisijaisesti kuntien tehtä-
väksi ja yhteisistä verova-
roista kustannettavaksi,
olimme seurakunnissa toi-
veikkaalla ja odottavalla
kannalla: ehkä nyt noin 50
vuotta sotien jälkeen olem-
me molemmat kansankir-
kot tasaveroisia uskonnon-
opetuksen järjestelyiden
suhteen. Näin ei kuiten-
kaan todellisuudessa kos-
kaan tapahtunut, vaan

kunnat ovat pyrkineet vä-
lillä “eri syihin vedoten”
luistamaan tästä Suomen
lain niille antamasta tehtä-
västä.

Meillä on ollut kaksi
todella pätevää uskonnon-
opettajaa, joille kyllä olisi
riittänyt työtä, mutta hei-
dätkin päästettiin mene-
mään. Näin ollen uskon-
nonopettajat ovat vaihtu-
neet tiheään tahtiin, mikä
ei ole hyväksi opetukselle
eikä lapsille...

Olisi syytä toivoa, että
nyt, kun Hämeen kunnat
muutenkin tiivistävät yh-
teistyötään kuntaliitosten
kautta, myös tälle alueelle
saataisiin pätevä ja vakitui-
nen ortodoksisen uskon-
non opettaja. Hänelle kyllä
riittää työtä yli sadan lap-
sen opettamisessa niin pe-
ruskouluissa kuin myös lu-
kioissa.

Joissakin kouluissa
rehtorit ovat katsoneet asi-
aa vain omasta kapeasta
näkökulmastaan ja kehot-
taneet ortodoksivanhem-
pia panemaan lapsensa
“normaaliin uskonnonope-
tukseen”.

Jos tällaista asennoi-
tumista vielä esiintyy,

pyydän teitä, arvoisat
vanhemmat ja huoltajat,
ottamaan yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen. Minä
vien sitten asiaa eteenpäin
niin Lääninhallituksen
kuin myös kaupungin ja
kuntien suuntaan. On mei-
dän kaikkien etu, että orto-
doksisuus säilyy ja siirtyy
eteenpäin uskonnonope-
tuksen kautta.

Ortodoksisen kirkon
kautta arvokas itäinen ih-
misyys on läsnä kansam-
me keskuudessa. Itäinen
ihmisyys ei ratko asioita
pelkästään älyn avulla
vaan kokonaisvaltaisesti,
intuitiivisesti, järjellä ja sy-
dämellä. Tällainen ihmi-
syys pyrkii Jumalan tavoin
rakastamaan ja pitämään
hyvää huolta toisista ihmi-
sistä ja koko maailman-
kaikkeudesta. Tällaisia to-
dellisia ihmisiä tämä maa-
ilma tarvitsee aina, sillä he
muuttavat tätä maailmaa
paremmaksi paikaksi kai-
kille elää, ja tähän myös
uskonnonopetus ja kirkon
koko julistus tähtäävät.

Iloisia valonpäiviä
toivottaen
Isä Markus

HÄMEENLINNA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONIPIIRI

Perinteinen ikonimaalauksen
kesäleiri 23.-27.7. Maalaamme
seurakuntasalilla ma-pe 10-17.
Leirin hinta 65 € / viikko tai 15
€ / päivä, leirille mahtuu mu-
kaan 10 henkeä. Ilmoittautumi-
set viimeistään 30.6. mennessä
Pasi-Mikael Huoviselle, puh. 041
576 6143. Leirin päätteeksi ko-
koamme syksyn näyttelyn
(näyttelystä tarkemmin asunto-
messujen esittelyn yhteydestä).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KYYRÖLÄKERHO

Kotiseutumatka 30.6.-1.7. Kyy-
rölään.

Muolaalaisten seuran järjestä-
mä vainajien muistojuhla pide-
tään sunnuntaina 1.7. Kangas-
pellolla ja Kyyrölässä ortodoksi-
nen muistolitania (panihida),
Kangasapellolla n. klo 10, Kyyrö-
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lässä klo 12, Muolaassa klo
13.30.
Muistolitaniat toimittaa rovasti
Aleksander Korelin. Musiikki-
puolesta vastaavat Vesa Perälä
ja Jussi Matveinen. Tiedustelut
matkasta: Antonina Sosunov-
Perälä, puh. (03) 612 5850 tai
040 721 8436.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN LUKU-
PIIRI

Ortodoksinen lukupiiri kokoon-
tui keväällä kaksi kertaa hyvällä
menestyksellä, ja piirissä pereh-
dytään ensimmäiseksi Kallistos
Waren Sisäinen valtakunta -
teokseen. Syyskuun kokoontu-
misen ajankohta kerrotaan
seuraavassa numerossa, mutta
lehden ilmestyessä päivämäärä
on jo tiedossa, ja halukkaat voi-
vat tiedustella sitä Ilkka Marja-
selta (puh. 040 530 6552). Mu-

kaan mahtuu aina kuuntele-
maan, keskustelemaan ja alus-
tamaan kukin halujensa mu-
kaan!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Perinteinen
IKONIMAALAUKSEN
KESÄLEIRI

Maalaamme 23.-27.7. seura-
kuntasalilla ma-pe 10-17. Leirin
hinta 65 € / viikko tai 15 € /
päivä, leirille mahtuu mukaan
10 henkeä. Ilmoittautumiset
viimeistään 30.6. mennessä
Pasi-Mikael Huoviselle, puh.
041 576 6143. Leirin päätteeksi
kokoamme syksyn näyttelyn.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TIISTAISEURA

Lisätietoja seuran toiminnasta
Elma Jokiselta, puh. 040 718
8255.

●  SU 22.7. Riihimäen ortodoksi-
apiiri vierailee seurakunnassa
ja osallistuu Ahveniston kirkon
liturgiaan. Tiistaiseura järjestää
kirkkokahvit.
●  TI 25.9. klo 17 kokoonnutaan
seurakuntasalille syyskauden
avaukseen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN JA VARHAIS-
NUORTEN KESÄLEIRI

Lahden ortodoksinen seura-
kunta järjestää lasten ja var-
haisnuorten kesäleirin KAL-
LIOPIRTILLÄ Kärkölän ev.lut.
seurakunnan leirikeskuksessa
seuraavasti:

●  pienet 7–9-vuotiaat (luokat
1–2) 23.–26.7. Hinta 30 € / osal-
listuja (sisaralennus 5 €)
●  isot 9–14-vuotiaat (luokat 3–
7) 23.–29.7. Hinta 50  € / osallis-
tuja (sisaralennus 5 €)
Ilmoittautumiset (nimi, ikä,
osoite, allergiat) ja lisätiedot lei-
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●  MA 4.6. klo 15 kokoonnutaan
seurakuntasalille, pidetään kai-
kille pieni laulukoe ja tutustu-
taan ohjelmistoon.

●  TO-LA 28.-30.6. lauluharjoi-
tukset Hattuvaarassa, jossa vie-
tetään tuolloin Petrun praas-
niekkaa. Mahdollisesti yhteis-
kuljetus helsinkiläisten kanssa.
Leirin hinta on aikuisilta 55 €,
lapsilta 35 € ja alle kouluikäisil-
tä 25 € (taaperot ilmaiseksi).

●  SU-TO 5.-9.8. PYHÄ LAULU VI.
Lasten ja nuorten kirkkolaulu-
päivät Espoossa. Kansainväli-
nen jo perinteeksi muodostu-
nut tapahtuma, jonne tulee
kuoroja useasta eri maasta.
Osallistutaan myös Tapiolan
kirkon Kristuksen kirkastumi-
sen praasniekkaan.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Leena Lomu, puh. 040 707 6715,
sähköposti: leena.lomu@pp.
inet.fi.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IKONINÄYTTELY

seurakuntasalilla 29.7.-15.8., os.
Matti Alangonkatu 11 A.

Avajaispäivänä sunnuntaina
29.7. klo 12 ikonipiiri tarjoaa
kirkkokahvit. Päätöspäivänä ke
15.8. näyttely on avoinna poik-
keuksellisesti klo 12-18.

●  Näyttelyn aukioloajat: ke klo
15-19, pe klo 12-18 ja su klo 12-
16.

Näyttelyssä on esillä tämän
kauden oppilastöitä. Ikonimaa-
lauksen opettajana on toiminut
Pasi-Mikael Huovinen.
Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ISÄ GAIUS KIITTÄÄ

Lämpimät, sydämelliset kiitok-
seni Hämeenlinnan ja Tampe-
reen ortodoksisille seurakun-
nille, paikalla olleille arvoisille
isille Kristuksessa ja kaikille
22.4. syntymäpäiväjuhlassani

mukana olleille rakkaille ystä-
ville siitä lämpimän iloisesta
tunnelmasta, jota olitte kanssa-
ni tekemässä. Kiitos kaikille val-
tavasta lahja- ja kukkamäärästä
ja ennen kaikkea kanssaelämi-
sestä ilon hetkellä. Erityiskiitos
niille monille, joita kiitoskorttini
ei tavoittanut nimi- ja osoitetie-
tojen puuttumisen takia.

“Nuoruus on lahja, mutta
vanheneminen on taidetta, juuri
tämä päivä on elämäni paras”.

 Kaikkia teitä siunaten ja
virkistää kesää toivottaen

isä Gaius, vähäinen pappi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENMIELISTEN LEIRI

Rengossa 19.-22.7. (to-su)

Leiri pidetään Tuomenojan
vanhalla koululla Rengossa, ja
se on tarkoitettu kaikille lapsi-
perheille yhteiseen oleskeluun
ja virkistymiseen. Ohjelmassa
on pääasiassa leikkejä, uimista,
saunomista ja varsinkin syö-
mistä, mutta siellä myös laulel-
laan, pelaillaan, patikoidaan,

rinjohtaja Minna Jokiselle 20.6.
mennessä joko sähköpostilla:
minna.jokinen@elisanet.fi tai
puh. 050 358 7339. Ilmoittautu-
neille lähetetään leirikirje vii-
kolla 26.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MUOLAAN
PITÄJÄJUHLAT

Humppilassa 29.7.

KLO 10 liturgia ev.lut. seurakun-
tasalilla (Kisakuja 1). Toimittaa
isä Gaius. Seppeleenlaskut Kar-
jalaan jääneiden haudoilla. Päi-
väjuhla Kirkonkulman koululla
(Kisakuja 2).
Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

DIAKONIASEURA

●  SU 24.6. Ahveniston kirkon
kauden avajaiskirkkokahvit ju-
hannuksena.

●  SU 5.8. Diakoniaseuran kesä-
retki järjestetään tällä kertaa
Järvenpäähän ja Tuusulan ran-
tatien kulttuurikohteisiin. Jär-
venpään kirkossa osallistutaan
liturgiaan, jonka jälkeen on lou-
nas ja opastettu kierros Tuusu-
lanjärven kulttuurimaisemiin.
Tarkemmin kirkossa olevilla tie-
dotteilla kesän aikana. Ilmoit-
tautumiset Hannele Seppälälle,
puh. 040 514 0005 tai Anneli
Ahtolalle, puh. (03) 612 1369.
Muu informaatio matkasta isä
Gaiukselta, puh. 0400 107 232
tai sähköposti: kai.sahlberg@
hotmail.com

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENLAULUT kesällä

Hei, sinä musikaalinen laulajan-
alku! Nyt on hyvä mahdollisuus
päästä nauttimaan laulamisen
ilosta isossa porukassa. Innok-
kaita laulajia otetaan mukaan
rajoitettu määrä, joten kannat-
taa olla valppaana, mikäli halu-
aa päästä reissuun. Etsi kuvasta Hämeenlinnan kirkko!

Kuva-arvoitusKuva-arvoitus
KARI M. RÄNTILÄ

marjastetaan, istutaan iltanuo-
tiolla, paistetaan makkaraa ja
lettuja sekä nautitaan luonnon
rauhasta. Käydäänpä jopa tu-
tustumassa lähimaatilan eläi-
miin. Eli vietetään laatuaikaa lo-
maillen keskellä kesää. Pääasia,
että päästään pois hetkeksi
kaupungin hälinästä.

Majoitus on suhteellisen
askeettista, eli makuupussit
alustoineen kannattaa varustaa
mukaan, ja jos haluaa telttailla,
niin sekin käy. Saunomis- ja pe-
seytymisvälineet (pyyhe, uikka-
rit, pesutarvikkeet, hammashar-
ja) ovat tärkeät. Suomen kesä
on myös vaihteleva, joten kaik-
ki mahdolliset asuvarusteet
mukaan sääolosuhteista riip-
puen.

Leirin hinta on 20 € (sisa-
ralennus 15 €). Kaikkein tär-
keintä on ottaa mukaan sitä hy-
vää mieltä, niin saamme oikein
mukavan leirin! Lisätietoja leiri-
paikan sijainnista ja tarkemmis-
ta kellonajoista kerrotaan il-
moittautuneille: Leena Lomu,
puh. 040 707 6715,
leena.lomu@pp.inet.fi.

Lahden seurakunta ha-
kee lasten kesäleirille
EMÄNTÄÄ, EMÄNNÄN
APULAISTA sekä leirinoh-
jaajakurssin suorittaneita
OHJAAJIA. Leirikeskuk-
sessa on käytössä laitos-
keittiö. Palkkaus sopi-
muksen mukaan. Tiedus-
telut ja hakemukset osoi-
tetaan leirinjohtaja Min-
na Jokiselle, puh. 050 358
7339 tai sähköposti:
minna.jokinen@elisanet.fi
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JUMALANPALVELUKSET
Kotkan seurakunta KYMENLAAKSONKATU 2

48100 K0TKA

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussila
Kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila  (Muutokset mahdollisia)

Kirkkoherranvirasto, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka
on avoinna ma–pe klo 9–13 ja ke klo 16–18, puh (05) 212 490,
fax (05) 216 449, kotka@ort.fi, www.ort.fi/ Seurakunnat/ Kotka
Nikolaossali, Kymenlaaksonkatu 2, 48100 Kotka, puh (05) 212 482.
Nikolaossalia vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, puh. (05) 212 490.
Kirkkoherra: rovasti Veikko Lisitsin, puh. (05) 213 157,
050 597 7349, koti (05) 212 247, veikko.lisitsin@ort.fi
Pastori oto.: Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. (05) 218 8591, 050 359 4823
Sivutoiminen kanttori: Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Kanslisti: Arja Sundberg, puh. (05) 212 490
Apulaiskanslisti: Vanja Balcin, puh. (05) 212 490
Seurakuntaemäntä: Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096;
seurakuntasali: puh. (05) 212 482
Kotkan pyhän Nikolaoksen kirkon vahtimestari:
Vesa Lehtomäki, puh. (05) 218 8591

Kotkan kirkko
Pyhän Nikolaoksen muistolle
Kirkonisännöitsijä Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984
Metsolan tsasouna
Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna Metsolan hautausmaalla
Tsasounanisännöitsijä Sirkka Paasonen, puh. 041 466 9096
Loviisan kirkko
Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin muistolle
Kirkonisännöitsijä Johannes Karhu, puh. 040 952 6461
Loviisan kappeli
Pyhän Serafim Sarovilaisen muistolle Loviisan hautausmaalla
Kappelinisännöitsijä Riina Lahti, puh. 040 760 5039

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymmenen kuntaa: Kotka,
Pyhtää, Elimäki, Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja, Liljen-
dahl, Myrskylä, Lapinjärvi ja Artjärvi. Seurakunnassa on
kaksi vanhaa kirkkoa, Pyhän Nikolaoksen kirkko
Kotkassa ja Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin
kirkko Loviisassa sekä Kotkan Metsolassa hautausmaalla

Pyhän Jumalansynnyttäjän suojeluksen tsasouna ja Loviisan
hautausmaalla Pyhän Serafim Sarovilaisen kappeli.

TIETOA SEURAKUNNASTA

ANALOGI  3/2007

Kotkan seurakunnan perheuutisia 1.3.–30.4.

KASTETUT
Airaksinen Elviira Ilse Aurora
Hippala Eeva Johanna
Izotova Maria Daniela

IKUINEN MUISTO
Halla Paavo 74 v.
Mauno Vuokko Anneli 50 v.

KESÄKUU
La 2.6. klo 18 vigilia
Su 3.6. klo 10 liturgia
La 16.6. klo 18 vigilia
Su 17.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoululeirin päätösliturgia
La 23.6. klo 18 vigilia
Su 24.6. klo 10 liturgia, Johannes Kastaja
La 30.6. klo 18 vigilia

HEINÄKUU
Su 1.7. klo 10 liturgia
La 14.7. klo 18 vigilia
Su 15.7. klo 10 liturgia

Meripäiväviikonloppu 20.-22.7.
Pe 20.7. klo 12 rukouspalvelus pyhälle Nikolaokselle
Pe 20.7. klo 12.30 kirkonkellojensoittokonsertto
La 21.7. klo 18 vigilia
Su 22.7. klo 10 liturgia
La 28.7. klo 18 vigilia
Su 29.7. klo 10 liturgia

ELOKUU
La 4.8. klo 18 vigilia
Su 5.8. klo 10 liturgia
Su 5.8. klo 18 vigilia
Ma 6.8. klo 10 liturgia, Herramme Jeesuksen Kristuksen

kirkastuminen
La 11.8. klo 18 vigilia
Munkholman praasniekka 14.-15.8.
Ti 14.8. klo 18 vigilia
Ke 15.8. klo 10 liturgia
La 18.8. klo 18 vigilia
La 25.8. klo 18 vigilia
Su 26.8. klo 10 liturgia

SYYSKUU
La 1.9. klo 18 vigilia
Su 2.9. klo 10 liturgia

LOVIISA, PYHÄN JUMALANSYNNYTTÄJÄN KASANILAISEN
IKONIN KIRKKO

HEINÄKUU
Loviisan praasniekka 7.-8.7.
La 7.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania Loviisan hautaus-
maan Pyhän Serafim Sarovilaisen kappelissa
Su 8.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia

ELOKUU
Su 19.8. klo 10 liturgia

PRAASNIEKAT

LOVIISAN PRAASNIEKKA 7.-8.7.
LA 7.7. klo 18 ehtoopalvelus ja litania Loviisan hautaus-

maan Pyhän Serafim Sarovilaisen kappelissa
SU 8.7. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekkakahvit,

ohjelmaa
PYHTÄÄN VASKIVUOREN PRAASNIEKKA 12.8.
SU 12.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, liturgian jälkeen

praasniekkakahvit ja ohjelmaa. Lähtö klo 9
bussilla Nikolaossalin edestä, Kymenlaak-
sonkatu 2, Karhulan linja-autoasemalta klo
9.15. Paluu klo 13 lähtien.

MUNKHOLMAN PRAASNIEKKA 14.-15.8.
TI 14.8. klo 18 vigilia
KE 15.8. klo 10 liturgia

klo 12 litania
klo 16 ristisaatto Langinkosken kappelilta

Munkholmaan
klo 18 vedenpyhitys Munkholman kaivolla
klo 18.30 praasniekkaohjelma Munkholmassa

SEURAKUNTAAN LIITTYNEET
Seurakuntaan liittyi 1 mies ja 1 nainen,
yhteensä 2 henkilöä.

SEURAKUNTAAN MUUTTANEET
Seurakuntaan muutti 4 miestä.

SEURAKUNNASTA MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti 6 naista ja 2
miestä, yhteensä 8 henkilöä.
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

KOTKA Toimintaa ja tapahtumia
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Kesälomat alkavat.
Monissa perheissä
suunnitellaan, mi-

ten vapaa-aika kesällä vie-

 Lomat ja
praasniekat
tetään. Monet menevät
mökeille, toiset etelään lo-
mailemaan, jotkut jäävät
koto-Suomeen. Kaikille

kesä ja loma ovat kuiten-
kin merkityksellisiä. Loma
on aikaa, jolloin voi työ-
huolet unohtaa ja viettää
vapaa-aikaa perheen ja ys-
tävien kanssa tai muuten
vain unohtaa työ ja sen
tuomat rasitteet.

Meillä ortodokseilla on
kesän vietossa montakin
kohdetta, joissa voi viiväh-
tää pidemmän tai lyhyem-
män ajan. Heinävedellä on
Uuden Valamon ja Lintu-
lan luostarit, ja ympäri
Suomea kymmeniä praas-
niekkoja, joihin voi suun-
nata osan kesämatkaansa.
Praasniekat ovat kirkkojen

juhlia, joita jumalanpalve-
luksin ja toimituksin juh-
listetaan. Praasniekkajuh-
lissa voi tavata tuttuja ja
sukulaisia, jopa piispoja.

Kotkan ortodoksisessa
seurakunnassa on omat
praasniekat: Kotkassa
Munkholmassa, Loviisassa
kirkossa, Pyhtäällä yksityi-
sessä tsasounassa Vaski-
vuoressa. Langinkosken
Sanan ja Sävelen ilta on
myös jo kotkalaista perin-
nettä. Näihin voi hyvin tul-
la ja tuoda ystävänsäkin.

Isä Veikko Lisitsin

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NÄYTTELY

Kotkan seurakunnan jumalan-
palveluskirjoja 1800-luvulta.
Näyttely avoinna ma–pe 9–13
ja ke 16–18. Tervetuloa!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAKUNTARETKI

8.–10. kesäkuuta Itä-Viroon
Pyhtitsan luostariin ja Venäjälle
Petserin luostariin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KRISTINOPPIKOULULEIRI

8.–16.6. Puroniemen leirikes-
kuksessa
SU 17.6. klo 10 on Kotkan Py-
hän Nikolaoksen kirkossa kris-
tinoppikoulun päätösliturgia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Langinkosken
SANAN JA SÄVELEN ILTA

SU 15.7. klo 17 vedenpyhitys
Langinkosken kappelilla.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERIPÄIVÄVIIKONLOPPU
20.–22.7.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTENLEIRI 23.–25.7.
Luovissa

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon, puh.
(05) 212 490.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOTKAN PYHÄN NIKOLA-
OKSEN KIRKKO

AVOINNA 1.6.–31.8. ti–pe 12–
15 ja la–su 12–18.

Katumus ja Herran
pyhä ehtoollinen
ovat tärkeimpiä mit-

tareita seurakunnan hen-
gellisessä elämässä. Niistä
konkreettisesti näkyy,
mikä on seurakunnan akti-
viteetti kirkon hengellises-
sä elämässä.

Oheinen tilasto katu-
muksen sakramenttiin ja
ehtoolliseen osallistumi-
sesta paljastaa kehityksen
hengellisessä elämässä
näissä sakramenteissa. Ti-
lasto kertoo, että Kotkan

Katumus ja ehtoollinen tilastojen valossa

Kaavio 1. Liturgian aktiviteetti

kan seurakunnassa kol-
mestasadasta puoleentois-
ta tuhanteen. Seurakunnis-

seurakunnassa katumuk-
sen sakramenttiin osallis-
tujien määrä on pysynyt
suurin piirtein samana il-
man suurempia vaihtelui-
ta, keskimäärin se on 300
osallistujaa vuodessa. Pie-
nessä seurakunnassa sitä
on pidettävä hyvänä.

Ehtoolliseen osallistu-
jissa näkyy vuodesta 1980
lähtien selvä muutos –
käyrä on nousujohteinen.
Vielä 1980-luvun puolivä-
liin saakka seurakunnassa
oli käytössä vain yksityi- nen synnintunnustus. Sen

jälkeen on käyttöön tullut
piispainkokouksen päätös
siitä, että jos usein käy eh-
toollisella, ei tarvitse aina
osallistua synnintunnus-
tukseen, ellei tunne siihen
tarvetta. Tämä päätös edel-
lytti kuitenkin rippi-isän
lupaa.

On muistettava, että
arkkipiispa Paavalin aika-
na kirkossa tapahtui ns. li-
turginen herätys, jossa yh-
tenä tarkoituksena oli saa-
da ehtoollisella kävijöiden
määrä nousemaan. Tässä
eukaristisessa ja katumuk-
sen sakramenttiakin kos-
kettavassa muutoksessa oli
myös negatiivisia puolia.
Monissa seurakunnissa yk-
sityisellä synnintunnustuk-
sella kävijöiden määrä ro-
mahti. Ehtoollisella kävi-
jöiden määrä taas nousi
jopa ns. pilviin, kuten Kot-

sa syntyi ns. eukaristisia
yhteisöjä.

Kolmas huomioitava
seikka on se, että kun eu-
karistinen ”terävöinti” ta-
pahtui, se samalla jossain
määrin aiheutti sen, että li-
turgioissa kävijöiden mää-
rä hieman väheni. Oliko
kyseessä vanhan venäläi-
sen perinteen kannattajien
reaktio vai se, että toisiin
kirkkokuntiin kuuluvat sa-
malla jotenkin tunsivat
olevansa ulkopuolisia ja
jäivät pois, on tutkimisen
arvoinen asia. Ortodoksian
ja eukaristisen elämän
kannalta kuitenkin ”herä-
tys” oli täysin oikea: kirkko
on Kristuksen ruumis, ja
ehtoolliselle osallistumi-
nen yhteyttä Kristukseen.
Sakramenttien sakramentti
siis heräsi eloon!

Isä Veikko Lisitsin

synnintunnustuksella kävijätehtoollisella kävijätliturgiassa läsnä olevat
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JUMALANPALVELUKSET
Lappeenrannan seurakunta

PYHÄKÖT:

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

YHTEYSTIEDOT:

Lappeenrannan kirkko
Jumalansynnyttäjän suojeluksen muistolle,
Kristiinankatu 3
Imatran kirkko
pyhän Nikolaoksen muistolle, Vuoksenniskantie 3
Parikkalan rukoushuone Karjalan valistajien muistolle
Parikkalan Koitsanlahden rukoushuone
apostolien Pietarin ja Paavalin muistolle

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 Lappeenranta
puh. (05) 451 5511, fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10-13
lappeenranta@ort.fi
Kirkkoherra Markus Petsalo, puh. 0400 253 370,
markus.petsalo@ort.fi
Pastori Timo Tynkkynen (puhuu venäjää), puh. 0400 654 883,
timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
Pastori Makarios Alatalo (puhuu venäjää), puh. 040 774 2575
lappeenranta@ort.fi
Opettaja Kirsi Rovio (puhuu venäjää), puh. 050 367 5181,
kirsi.rovio@elisanet.fi
Opettaja Sanna Salonen (puhuu venäjää), puh. 050 337 9397,
sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Seurakuntamestari, diakoni Veikko Tiittanen,
puh. 040 093 3287
Kiinteistöasiat: Seppo Salpakari, puh. 0400 255 988,
seppo.salpakari@lentovene.com

KESÄKUU

La 9.6. klo 18 vigilia
Su 10.6. klo 10 liturgia
Su 17.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun päätösjuhla
La 23.6. klo 18 vigilia
Sergei ja Herman Valamolaiset
To 28.6. klo 9 liturgia

HEINÄKUU
La 7.7. klo 18 vigilia
Su 8.7. klo 10 liturgia
La 14.7. klo 18 vigilia
Su 15.7. klo 10 liturgia
La 28.7. klo 18 vigilia
Su 29.7. klo 10 liturgia
Ti 31.7. klo 18 vigilia

ELOKUU
Herran ristin muistopäivä
Ke 1.8 klo 9 liturgia.
Herran kirkastumisen juhla
Su 5.8. klo 18 juhlavigilia
Ma 6.8. klo 10 liturgia
La 11.8. klo 18 vigilia
Su 12.8. klo 10 liturgia
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
Ti 14.8. klo 18 juhlavigilia
Ke 15.8. klo 10 liturgia
La 18.8. klo 18 vigilia
La 25.8. klo 18 vigilia
Su 26.8. klo 10 liturgia
Herran Kastajan mestaus
Ke 29.8. klo 9 liturgia

JOUTSENO, Pulpin ev.lut. kappeli

Su 19.8. klo 10 liturgia

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

KESÄKUU
La 2.6. klo 18 vigilia
Kaikkien pyhien sunnuntai
Su 3.6. klo 10 liturgia
La 16.6. klo 18 vigilia
Su 17.6. klo 10 liturgia, kristinoppikoulun päätösjuhla
Kesäleiri Rautjärven Viimolassa 18.-21.6.
To 21.6. klo 9 kesäleirin päätösliturgia
La 30.6. klo 18 vigilia

HEINÄKUU
Su 1.7. klo 10 liturgia
La 21.7. klo 18 vigilia
Su 22.7. klo 9 liturgia, radiopalvelus

ELOKUU
La 4.8. klo 18 vigilia
Herran kirkastumisen juhla
Su 5.8. klo 18 juhlavigilia
Ma 6.8. klo 10 liturgia
La 18.8. klo 10 liturgia, Imatra-päivä
Su 26.8. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Aleksanteri Syväriläinen
Ke 29.8. klo 18 ehtoopalvelus ja akatistos
To 30.8. klo 9 liturgia

PARIKKALAN TSASOUNA

Johanneksen praasniekka
Su 24.6. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys
Pe 29.6. klo 9 liturgia Koitsanlahdessa, Pietarin ja

Paavalin juhla
Su 8.7. klo 14 Uukuniemen ristisaatto
Su 5.8. klo 10 liturgia

Lomat:
Timo Tynkkynen 22.6.-20.7., Mauri Patronen 2.7.-30.7.

LPR / IMATRA Toimintaa ja tapahtumia
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LASTEN KESÄLEIRI

Leiri pidetään jo tutuksi tullees-
sa paikassa Rautjärven Viimo-
lassa 18.-21.6. Leirin ohjelmassa
paljon mukavaa: ulkoilua, pele-
jä, leikkejä, saunomista, uimis-
ta... Ehdit vielä ilmoittautua
mukaan, soita pikaisesti kirkko-
herranvirastoon, puh. (05) 451
5511, ma ja ke klo 10-13.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PARIKKALAN
PRAASNIEKAT

Parikkalassa vietetään perintei-
siä praasniekkoja. Johannes

Kastajan syntymäjuhlan litur-
gia alkaa 24.6. kello 9 Parikkalan
tsasounassa, ja 29.6. klo 9 litur-
gia toimitetaan Koitsanlahden
kalmiston Pietarin ja Paavalin
tsasounassa.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMATRA-PÄIVÄ

Seurakunnan perinteenä on jo
muutaman vuoden ajan ollut
osallistuminen Imatra-päivän
tapahtumiin. Lauantaina 18.8.
klo 10 toimitetaan Pyhän Niko-
laoksen kirkossa juhlapäivänä
liturgia, ja seurakuntasalissa on
tarjolla yleisölle Ruhtinattaren
teepöytä herkkuineen.

ANALOGI  3/2007
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Isä Timo Tynkkynen

Seurakuntiemme aktii-
vinen toimintakausi
on jäänyt taakse. Lu-

kuisat vapaaehtoiset seura-
kuntien vastuunkantajat
ovat huolehtineet yhdessä
papiston kanssa monipuo-
lisesta ohjelmantarjonnas-
ta eri kohderyhmille. Mo-
nesti on ollut mieluisaa
kuulla ulkopuolisten kom-
mentteja seurakunnan elä-
mästä. Ulkopuoliset seu-
raavat hyvin tarkkaa lehti-
en kirkollisia ilmoituksia,
vaikka eivät itse osallistui-
sikaan toimintoihin mil-
lään tavoin. Viestinä on

Kesän
saavuttua

useimmiten ollut se, kuin-
ka aktiivista ja monipuolis-
ta ortodoksisen seurakun-
nan toiminta onkaan.

Tämä on aivan totta,
kiitollisuudella voimme
sen kaikki hyväksyä. Tie-
tysti on aina kehittämisen
ja kohdentamisen mahdol-
lisuuksia. Tärkeää olisikin
seurata aikaa ja ilmapiiriä,
jotta tarjonta olisi oikean-
laista ja antaisi hengellisen
elämän rakennusaineita
omassa ajassamme eläville
ihmisille. Pieni yhteisö on
voimakas ja elävä, silloin
kun sen jäsenet itse ovat

aktiivisia vastuunkantajia.
Jossain mielessä tämä mal-
li on myös lähellä kirkon
näkemystä pyhäkköjen
ympärille rakentuvista
hengellisistä seurakun-
tayhteisöistä, joissa yhtei-
söllisyys on kantavana voi-
mana. Lämmin kiitos kai-
kille vastuunkantajille ja
tapahtumiin osallistujille!

Kesälläkin tapahtuu
Seurakunta ei kuitenkaan
sulje ovia kesän ajaksi.
Vaikka toimintapiirit siirty-
vät kesätauolle, niin seura-
kunta elää ja hengittää.
Rukous ei saa koskaan kat-
keta, eikä siitä voi olla lo-
malla. Jumalanpalvelus-
elämä jatkuu katkeamatta,
ja yhteys kirkkoon säilyy
pyhien sakramenttien
kautta. Kesällä voisikin
ehkä helpommin muistaa
kerubiveisun sanat maal-
listen huolien poisheittä-
misestä ja pysähtyä koke-
maan Hengen kosketusta.

Kesän ominaispiirtei-

siin kuuluvat monet praas-
niekat, jotka virkistävät
monin tavoin. Pitkänä pe-
rinteenä omassa seurakun-
nassamme on Parikkalassa
vietettävä kesäjuhla, joka
on laajentunut uuden tsa-
sounan myötä. Koitsanlah-
den Pietarin ja Paavalin
tsasouna on samalla elvyt-
tänyt rukousperinteen
muinaisella kalmistolla,
joka on kuin pieni sirpale
kadonneesta Karjalasta.

Kesän ohjelmaan eh-
dottomasti kuuluu myös
lasten kesäleiri, joka odot-
taa innokkaita leiriläisiä.
Vielä ehdit ilmoittautu-
maan mukaan! Kesän oh-
jelmaan voisi kuulua myös
vierailut naapuriseurakun-
tien praasniekoissa. Vierai-
lu on aina virkistävä koke-
mus, ja usein mukaan tart-
tuu hyviä ideoita omassa
hengellisessä yhteisössä
toteutettavaksi.

Siunattua kesää
kaikille!
Isä Timo Tynkkynen

Varainkeruu lukiolaisretkeä varten

Valinnaisen kirkko-
historian kurssin
yhteydessä tehtyä

lukiolaisretkeä varten op-
pilaat järjestivät talven ai-
kana varojenkeruun. Työt
aloitettiin jo syksyn aika-
na, jolloin askartelimme
erilaisia käsityötuotteita,
pääsiäismunia ja koristei-
ta. Tarkoitus olikin näillä
valikoimilla menestyä kir-
kon talven aikana järjeste-
tyissä myyjäisissä. Askar-
reltavat tuotteet keksittiin
suurimmalta osin opetta-
jamme Sanna Salosen ide-
oiden pohjalta ja oppilait-
ten toteuttamina. Erilais-
ten askartelutuotteitten li-
säksi varoja kerättiin myös
leivonnaisilla ja myyjäisis-
sä järjestetyillä arpajaisilla.

Tuotteitten valmistus
aloitettiin hyvissä ajoin
syksyllä. Ideointi ja opetta-
jan ohjeistus tapahtui suu-
rimmalta osin kouluajalla
järjestetyillä askarteluhet-
killä. Ohjeiden mukaan

mistivat muun muassa jou-
lukoristeita, pääsiäismu-
nia, virpomavitsoja ja eri-
laisia muita käsitöitä.
Apua saatiin myös sukulai-
silta, joilta saatiin käsin
valmistettuja pipoja, hans-
koja ja villasukkia.

Myyjäisiä varten teim-
me myös leivonnaisia.
Kaikkiin talven myyjäisiin
saatiinkin laaja valikoima
leivonnaisia. Tietenkin

apua saatiin myös enem-
min tai vähemmin van-
hempien taholta. Etenkin
pääsiäismyyjäisiä varten
tehtyjen leivonnaisten
määrä ylitti joidenkin odo-
tukset. Leivonnaisista saa
kiittää myös äiti Laura Pet-
saloa. Laura leipoi meille
myyjäisiin rahkapiirakoita.
Saimme myös gulitsoja Ro-
vion Kirsiltä.

Kokonaisuudessaan in-
nostus varainkeruuseen oli
suurta. Tuotto oli kokonai-
suudessaan niin suuri, että
siitä jäi vielä seuraaviakin
projekteja varten pieni pe-
sämuna. Tämän urakan
jälkeen pystyimmekin hy-
vissä mielin nauttimaan
työn tuloksista kirkkohis-
torian retkellämme. Kiitok-
sia kaikille kurssitovereille-
ni, opettajallemme Sannal-
le, äiti Lauralle ja muille
työhön osallistuneille opet-
tajille sekä vanhemmille.

Mikko Mentu

opettajan valvovan silmän
alla kaikki askartelivat har-
joitelmakappaleen valmis-
tettavista tuotteista. Suurin
työ tehtiin kuitenkin va-
paa-ajalla. Lukiolaisten pa-
neutumisesta kertoo paljon
jo myyjäisiä varten tehty-
jen pääsiäismunien valtai-
sa määrä. Toinen suuri
urakka oli myös virpoma-
vitsojen kukkasten teko.
Talven aikana oppilaat val-
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SANNA SALONEN

Varoja keräämässä
(vas.) Mikko, Kristiina
ja Katja.
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TAMPEREEN KIRKKO

KESÄKUU
Pe 1.6. klo 9 liturgia Ilkon leirikeskuksessa MT EI
La 2.6. klo 18 vigilia HH TS
Su 3.6. klo 10 liturgia HH TS
Ke 6.6. klo 9 liturgia MT HH
La 9.6. klo 10 liturgia (romania) ID DD
La 9.6. klo 18 vigilia MT JM
Su 10.6. klo 10 liturgia MT JM
La 16.6. klo 18 vigilia MT MSi
Su 17.6. klo 10 liturgia MT Msi
Su 24.6. klo 10 liturgia MT JM
La 30 6. klo 18 vigilia MT Msi

HEINÄKUU
Su 1.7. klo 10 liturgia MT MSi
La 7.7. klo 18 vigilia MT KH
Su 8.7. klo 10 liturgia MT KH
La 14.7. klo 18 vigilia HH Msi
Su 15.7. klo 10 liturgia HH MSi
La 21.7. klo 18 vigilia HH MSi
Su 22.7. klo 10 liturgia HH MSi
La 28.7. klo 18 vigilia HH Msi
Su 29.7. klo 10 liturgia HH MSi

ELOKUU
La 4.8. klo 18 vigilia HH JL
Su 5.8. klo 10 liturgia HH JL
Herran kirkastuminen
Su 5.8. klo 18 vigilia HH JL
Ma 6.8. klo 10 liturgia HH JL
La 11.8. klo 18 vigilia MT JL
Su 12.8. klo 10 liturgia MT JL
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkuminen
Ti 14.8. klo 18 vigilia MT JL
Ke 15.8. klo 10 liturgia MT JL
La 18.8. klo 18 vigilia MT JL
Su 19.8. klo 10 liturgia MT JL
La 25.8. klo 18 vigilia MT JL
Su 26.8. klo 10 liturgia MT JL

PORIN KIRKKO
La 16.6. klo 18 vigilia JK JM
Su 17.6. klo 10 liturgia JK JM
Su 15.7. klo 10 liturgia JK JM
La 11.8. klo 18 vigilia JK JM
Su 12.8. klo 10 liturgia JK JM
31.8.-2.9. perheleiri Merikarvialla

KOLHON KIRKKO
Su 19.8. klo 10 liturgia HH

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 26.8. klo 10 liturgia HH

VAMMALA, ev.lut. seurakuntasali, Asematie 6
Su 3.6. klo 10 liturgia MT KH

TOIJALA / AKAA, ev.lut. seurakuntatatalo, Sontulantie 1
Su 17.6. klo 10 liturgia GS TS

PAPISTO LEIREILLÄ:
Isä Heikki lastenleirillä 3.-7.6.,
kristinoppileirillä 7.-15.7. ja jatkokriparilla 31.8.-2.9.

ID Ion Durac, DD Daniela Durac, HH Heikki Honkamäki, KH Kerttu Halonen, EI Elina Inkinen, JK Jorma Kudjoi, JL Jarmo Lehto, JM Jouni
Mäkelä, GS Gaius Sahlberg, MSi Markus Sidoroff, TS Tuomas Sidoroff, MT Markku Toivanen

Kirkkoherranvirasto
on avoinna: 1.6.-31.8. TI-PE klo 9-12, puh. (03) 3141 2700,
fax (03) 3141 2740
Kirkkoherra Markku Toivanen,
markku.toivanen@ort.fi,  puh. (03) 3141 2721,
050 557 0050. Päivystys ke ja to
II pappi Heikki Honkamäki,
heikki.honkamaki@ort.fi, puh. (03) 3141 2723,
050 557 0057.  Päivystys ti ja pe
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. 050 557 0053,
Ihanninen@kolumbus.fi
Diakonia-asioissa voi ottaa yhteyttä emäntään tai
diakoni Harri Kahilaan, puh. 045 130 6723, Porissa myös
pastori Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.

Tampereen kirkko, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän
Nikolaoksen muistolle, Tuomiokirkonkatu 27, puh.
(03) 3141 2724, isännöitsijä: Heikki Häyhtiö, puh. 040 732 0654,
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

Tampereen seurakunnan perheuutisia 1.1.– 28.2. 2007

KASTETUT
Aho Inkeri Ella Anneli
Jalaskoski Maria Aleksandra
Martikainen Aaro Jalmari
Martikainen Nadja Vilhelmiina
Matsi Sofia
Parsama Lilja Ilona
Rämö Arsi

Poikia 2, tyttöjä 5, yhteensä 7

IKUINEN MUISTO
Järvinen Tatjana 79 v.
Kaipala Timo Matti Johannes 61 v.
Koivisto Siiri 87 v.
Mensonen Taisia 83 v.
Rantanen Martta 86 v.
Savinainen Kalevi 76 v.

Miehiä 2, naisia 4, yhteensä 6

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Babitch Inna
Denisov Niklas Santeri
Fotache Daniel
Heimo Outi Kristiina
Järvensalo Leo
Kerkkänen Miikka Johannes
Konareva Irina
Kukharchik Daria
Kukharchik Nikolai
Kuusela Kristina
Luonila Aleksi
Luonila Joona
Luonila Jukka Markus
Luonila Mervi Esteri
Naakka Kari Pekka Juhani
Ronkainen Jarkko Iivari
Sulka-aho Kirsi Marianne
Sumiloff Mari Elina
Tuovinen Timoteus Erkki
Väisänen Ville-Pekka Eemeli

Miehiä 12, naisia 8, yhteensä 20
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Kevään aikana jouk-
koomme on liitetty
uusia seurakuntalai-

sia. Tälläkin hetkellä moni
pohtii päätöstään tulla kir-
kon jäseneksi. Kukaan ei
synny ortodoksiksi, vaan
liitetään – lapsena tai ai-
kuisena – ortodoksisen kir-
kon jäseneksi.

Kun ihminen haluaa
liittyä ortodoksiseen kirk-
koon, täytyy sitä ennen va-
kavasti pohtia muutamia
keskeisiä kysymyksiä:

Mikä on liittymisen syy?
Kirkon jäsenyys ei rajoitu
siihen, että henkilön asia-
paperit siirtyvät seurakun-

Etsiä ja
kolkuttaa

nan tietokantaan. Liittyes-
sään kirkon jäseneksi liit-
tyjästä tulee yhteisön jä-
sen. Tavoitteena on, että
liittyminen tuo siunausta
niin liittyjälle itselleen
kuin myös yhteisölle, jo-
hon hän liittyy.

Tästä seuraa se, että
liittymistä ei tule tehdä ke-
vein perustein – ei kapina-
na toista kirkkoa tai yhtei-
söä kohtaan eikä haluna
näyttäytyä ympäristölle
erikoisena tai muodikkaa-
na. Usein liittyjä tunnistaa
itsessään kaipuun sellai-
seen yhteisöön, jossa voi
pohtia uskon ja epäuskon
kysymyksiä ja silti tuntea

itsensä turvatuksi.

Millainen on yhteisö,
johon on liittymässä?
Jokainen uskovien yhteisö
muodostuu ihmisistä, jot-
ka kilvoittelevat ja tuskai-
levat elämänsä kanssa.
Kristus sanoo, että terveet
eivät tarvitse parannusta,
vaan sairaat. Kirkkoa ja yk-
sittäistä seurakuntaa voisi
siten luonnehtia ”sairaiden
yhteisöksi”.

Kirkolla on parannuk-
seen sopivia lääkkeitä, jos
kirkon jäsen haluaa hyväk-
syä ne omalle kohdalleen.
Seurakunnan jäsenyys on
siten pitkä, koko elämän
(ja yli näkyvän elämän)
kestävä prosessi, joka ei
ole valmista elämää, vaan
jatkuvaa etsimistä ja kol-
kuttamista.

Milloin liittyminen
tapahtuu?
Jotta voisi liittyä, täytyy
siis tietää, mihin liittyy.
Tämä tarkoittaa sitä, että
tulee tuntea ortodoksisen
hengellisen elämän perus-
teita. Niitä voi toki opiskel-
la kirjallisuuden kautta,
mutta yhtä tärkeää on, että
liittyjä ennen lopullista

päätöstään voi osallistua
mahdollisimman moni-
puolisesti seurakunnan ju-
malanpalveluselämään.

Jokainen kirkkoon lii-
tettävä – oli hän lapsi tai
aikuinen – tarvitsee kum-
min. Kummin tehtävä on
olla tukihenkilönä ja ”luot-
tamusmiehenä”. Kummi,
joka on ortodoksi, voi elä-
mänkokemuksensa perus-
teella antaa neuvoja tai oh-
jata kummilapsensa edel-
leen papin puheille. Kum-
mius on vaativa, velvoitta-
va ja koko elämän kestävä
kuuliaisuustehtävä orto-
doksisessa kirkossa.

Kirkkoon liittyminen
on prosessi, joka on jokai-
sen kohdalla yksilöllinen
elämänvaihe. Kaikin puo-
lin on edullista, että sitä ei
tarpeettomasti kiirehditä,
jotta kaikkeen edellä ku-
vattuun jää riittävästi ai-
kaa. Kirkkoon liittymistä
harkitsevan kannalta on
oleellista vastata rehelli-
sesti kysymykseen, jonka
Jeesus teki kahdelle soke-
alle: ”Uskotteko te, että
minä voin auttaa teitä?”
(Matt. 9:28)

Isä Markku Toivanen

TAMPEREEN SEURAKUNNAN PERHEUUTISIA 11.2.–25.4.2007
TAMPERE Toimintaa ja tapahtumia
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KESÄN KALLIOSALMI-
ILLAT

Kalliosalmen illat ovat maanan-
taisin seuraavasti:
●  2.7. järjestäjänä Valamon
Ystävät
●  9.7. OOL
●  16.7. Tiistaiseura
●  23.7. Valamon Ystävät
●  30.7. Diakonia
●  6.8. Tiistaiseura

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TAMPEREEN TIISTAI-
SEURA

Syyskauden aloitamme tiistai-
na 11.9.2007.
Aurinkoista ja lämmintä kesää
kaikille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VALAMON YSTÄVÄT

Tampereen osasto

Kalliosalmessa tapahtuu

MA 2.7. ja 23.7. klo 17-20 yhdes-
säolon lisäksi mahdollisuus
saunomiseen ja uintiin.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUKIOLAINEN!

Elämäsi tilaisuus tutustua Uu-
den Valamon luostariin pe
14.–su 16.9. Valamon Ystävät
tarjoavat ilmaisen kuljetuksen
ja majoituksen luostarin vieras-
majassa, mihin sisältyy myös
aamupalat. Osallistuja maksaa
ateriansa: noutopöytä 9,50 € ja
iltapala 4,50 €. Ks. tiedote:
www.ort.fi/Tampere. Matkan
vastuuhenkilönä on lehtori
Tuomas Salminen, puh. 050 468
2920, tuomas.salminen@kou-
lut.tampere.fi

Pyhiinvaellus Uuden Vala-
mon ja Lintulan luostareihin
la 6 – su 7.10. Lähtö lauantaina
klo 8 Tampereen ortodoksisen
kirkon edestä, Tuomiokirkonk.

27. Majoittuminen Uuden Vala-
mon luostariin. Sunnuntaina on
mahdollisuus vierailla Lintulan
nunnaluostarissa. Paluu Tam-
pereelle klo 21:een mennessä.
Hinta: 85 € / henkilö 3-4 hen-
gen vierasmajan huoneissa, ho-
tellihuonemajoituksesta lisä-
maksu yhden hengen huoneis-
sa 45 € (paketti 130 €) ja kah-
den hengen huoneissa 30 €

(paketti 115 €) Hintaan sisältyy:
bussikuljetus Tampere – Heinä-
vesi – Tampere; lauantaina päi-
vällinen, sunnuntaina aamupa-
la ja lounas. Ilmoittautumiset
Eija Kalloselle eija.kallonen @
koskiklinikka.fi, puh. 050 353
2611 5.9. mennessä, jolloin va-
rausmaksu 50 + Valamon Ystä-
vät ry / Tampereen osaston tilil-
le Nordea 114630-1013199 tu-
lee olla maksettu. Loppuosa
maksettava viimeistään 3.10.
Maksutietoihin on merkittävä
osoitetiedot ja puhelinnumero
tai sähköpostiosoite. Lisäksi on

mahdollisuus tutustua luosta-
rin kulttuurikeskuksen näytte-
lyyn erillismaksusta. Virkistävää
kesää kaikille!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ORTODOKSINEN
OPISKELIJALIITTO

OOL:n Tampereen alaosaston
toimintaa kesällä:
●  MA 9.7. Saunailta Kalliosal-
messa. OOL järjestää kaikille
seurakuntalaisille tarkoitetun
saunaillan Kalliosalmessa.
●  17.-19.8. pyhiinvaellusmatka
Uuden Valamon ja Lintulan
luostareihin
●  TO 23.8. illanvietto Kalliosal-
messa. Vietämme iltaa Kallio-
salmessa saunomisen ja mak-
karanpaiston merkeissä.
Toiminta on tarkoitettu kaikille
nuorille aikuisille, myös muille
kuin opiskelijoille. Tampereen
alaosastolla on oma sähköpos-
tilista, jolle voi liittyä lähettä- ➤
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mällä sähköpostia Elina Inkisel-
le osoitteeseen: elina.inkinen@
uta.fi. Listan kautta saa ajanta-
saista tietoa Tampereen ala-
osaston toiminnasta. Lisätieto-
ja Tampereen OOL:n toimin-
nasta voi kysellä Elina Inkiseltä
sähköpostitse tai puhelimitse
(044 325 3657).
Tervetuloa mukaan!

Tampereen ortodoksisen
seurakunnan diakoniatoi-
mikunnan vuoden 2007
tärkeimpiin toimintatavoit-
teisiin kuuluu vapaaehtois-
työprojektin käynnistämi-
nen. Tavoitteesta on tulos-
sa totta syksyllä, jolloin
aloitamme vapaaehtoisten
peruskoulutusjaksolla. Toi-
vomme, että myös tällä
hetkellä vapaaehtoistyössä
mukana olevat osallistuvat
koulutukseen. Emme ole
koskaan liian viisaita oppi-
aksemme uusia asioita.
Myös vuosien kokemuksen
jakaminen on tärkeää.

Peruskoulutuksessa
pohdittavaa: Miksi vapaa-
ehtoisia tarvitaan? Vapaa-
ehtoisen oikeudet ja vas-
tuut. Vaitiolovelvollisuus.
Sitoutuminen. Auttajana
jaksaminen – itsetunte-
muksella hyvää oloa ja voi-
mavaroja vapaaehtoistyö-
hön. Elämä muovaa erilai-
seksi (elämänkaari, erilai-
suuden hyväksyminen, it-
setuntemus ja ihmisen pe-
rustarpeet, elämän vaikeat
tilanteet, yksinäisyyden
monet kasvot). Ryhmätyöt-
aidot (vuorovaikutus, ryh-
mädynamiikka, ryhmän
ohjaaminen, ryhmänoh-
jaajan vastuut).

Mikä sopisi sinulle:
kirjallisuuspiirin vetämi-
nen, elämäntarinaryhmän
ohjaaminen, kirkkokyydin

➤

Tule mukaan
vapaaehtoistyöhön!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TUHANNET KIITOKSET

Tuhannet kiitokset kaikille kir-
kon pääsiäistalkoisiin osallistu-
neille – erityisesti virpovitsatal-
koisiin osallistuneille ahkerille
askartelijoille ja sekä kirkossa
kärsivällisesti ahkeroineelle va-
paaehtoiselle!

Lämmin halaus Tampe-
reen seurakunnan päiväpiirille,

jonka lahjoituksen turvin kirk-
ko koristeltiin pääsiäisyöksi. Tu-
loksen näki n. 430 ylösnouse-
musta odottavaa ja juhlivaa ih-
mistä. Ei ollut suomalaista,
kreikkalaista, venäläistä – ei or-
jaa eikä vapaata, kaikki olivat
yhtä. Me tässä ajassa elävän
taistelevan seurakunnan jäsent
olimme yhtä myös ikuisesti juh-
livan seurakunnan kanssa.

Kiitokset myös yksityis-

henkilölle rahalahjoituksesta,
jolla hankittiin kukat Kristuksen
hautaseppeleeseen. Kiitos
myös Tampereen Tiistaiseuran
suurenmoisille jäsenille virpo-
vitsatarvikkeiden sekä suklaa-
munien lahjoittamisesta.

Kiitos yhdessä tekemisen
ilosta. Kristus nousi kuolleista –
totisesti nousi!
Tampereen kirkon isännöitsijä,
apuisännöitsijä ja vahtimestari

Vapaaehtoisten peruskoulutus alkaa syksyllä 2007

tarjoaminen, vapaaehtois-
työ saattohoidossa, ver-
taistukiryhmän vastuuhen-
kilö, kummimummi tai –
ukki, lasten kerhon ohjaa-
minen sunnuntaisin litur-
gian aikana ehtoollisen
viettoon asti, käsityöpiirin
ohjaaminen?

Mahdollisuudet ovat
monet, tule kertomaan
omat ajatuksesi! Kaikkiin
kysymyksiin emme luon-
nollisestikaan ehdi saada
vastauksia peruskoulutus-
jaksolla. Sen vuoksi tarkoi-
tus onkin järjestää syven-

maksuttomia. Alaikäräja
koulutukseen osallistumi-
selle on 18 vuotta, yläikä-
rajaa ei ole.

Ennen koulutustapah-
tumaa kaikki osallistujat
haastatellaan, jotta voi-
daan kartoittaa tulevien ja
entisten vapaaehtoisten
vahvimmat osaamisalueet.
Näin löydetään jokaiselle
omin tapa vapaaehtoisena
toimimiseen. Haastattelua-
joista ja haastattelijoista il-
moitetaan osallistujille
henkilökohtaisesti.

Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset: diakoniatoimi-
kunnan puheenjohtaja
Leena Hänninen, puh. 050
557 0053, tai diakoni Rolf
Hernberg, puh. 040 551
5705.

Kulje silmät auki Niko-
laintalolla – löydät sieltä
aiheeseen liittyvää tietoa.

Leena Hänninen

tävää koulutusta säännölli-
sin väliajoin.

Syksyn koulutus järjes-
tetään Nikolainsalissa, os.
Tuomiokirkonkatu 27 B klo
11 – 17.30 välisenä aikana
seuraavina lauantai-päivi-
nä: 11.8., 15.9., 13.10. ja
17.11. Merkitse päivät jo
nyt kalenteriisi, olet silloin
ottanut ensimmäisen aske-
leen innostavaan ja palkit-
sevaan toimintaan.

Koulutuspäivänä osal-
listujille tarjotaan lounas ja
päiväkahvi. Koulutus ja
tarjoilu ovat osallistujille

Vastaavana
kouluttajana on
diakoniatyönte-
kijä Okko
Balagurin
Helsingin
ortodoksisesta
seurakunnasta.
Hänen vastuu-
alueenaan
Helsingissä on
vapaaehtoistyön
organisointi.
Lisäksi Okko
toimii Terho-
kodin vapaaeh-
toisten koulutta-
jana.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PORIN SEUDUN
TIISTAISEURA

Pj. isä Jorma Kudjoi, puh. 040
571 9137, vpj. Anita Luonila,
puh. 050 569 3671, siht. Elli
Honkala, puh. 044 538 0891

Matka Heinäveden Valamon
luostarin praasniekkaan ja
Kristuksen kirkastumisen kir-
kon 30-vuotisjuhlaan 4.-7.8.
Matkalla käydään myös Lintu-
lan luostarissa sekä tutustu-
taan Joensuussa ortodoksisen
seminaarin apostoli Johannes
Teologin kirkkoon sekä Pyhän
Nikolaoksen kirkkoon
Perheleiri pe-su 31.8.-2.9. Me-
rikarvialla Nuortenniemessä. Il-
moittautumiset Anita Luonilal-
le, puh. 050 569 3671.
Syyskauden toiminta aloite-
taan ti 11.9., ja seura kokoon-
tuu pääsääntöisesti joka toinen
tiistai klo 18.
Syksyllä järjestetään uusi hy-
gieniapassi-kurssi.

Kirjallisuuskerho
Kirjallisuuskerhon tapahtumat
syyskaudella 2007. Kerhon ve-
täjänä toimii Leena Ranta. Tee-
mana ”tämä aika, tämä hetki”:
●  SU 2.9. klo 16, kirjalliset nyytti-
kestit aiheena URHO KEKKONEN
●  SU 7.10. klo 16, Aleksis Kivi:
SEITSEMÄN VELJESTÄ
●  SU 28.10. klo 16, simonpäivät
Ojasella. Kirjailija SIMO OJA-
NEN esittelee tuotantoaan;
nyyttikestit.
●  SU 4.11. klo 16, Oiva Palohei-
mo & Matti Paloheimo: RUNOT
●  SU 9.12. klo 16, Anna Jansson
VAITELIAS JUMALA tai Herran
äidinäiti ANNA

Askartelukerho Pyöröset
Kerho kokoontuu kaksi kertaa
kuukaudessa. Kerhon ”pyörit-
täjänä” toimii Eira Vepsä. Ker-
hossa valmistetaan sekä yhtei-
siä että omia töitä, vaalitaan
perinteitä ja opetellaan uusia
tuulia. Toiminta on monipuolis-
ta; siellä syntyy tuotteita kirkon
käyttöön, lahjoiksi tarvitseville
sekä herkkuja suussa sula-
maan. Aloitus ma 27.8. klo 14.

PORIN
kuulumisia
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Mikä Valamon luos-
tarissa kiehtoo or-
todokseja ja muita

kilvoittelijoita? Minkälaisin
toivein pyhiinvaellusmat-
kalle vuosi vuoden jälkeen
lähdetään? Porin tiistaiseu-
ra järjestää vähintään ker-
ran vuodessa matkan Vala-
moon. Bussi oli täpötäyn-
nä viime marraskuussa, ja
ensi elokuun matkalle in-
nokkaimmat ilmoittautui-
vat jo talven pakkasilla.
Monenlaisin tuntemuksin
Porin seudulta Valamoon
suunnistetaan.

- Minulla on sielunso-
pukassa aina herkkä hetki,
kun bussi ohittaa Vala-
moon johtavan sillan, ker-
toi kankaapääläinen Aune
Koskela.

- Mieleeni laskeutuu
silloin hiljaisuus ja rauha.
Kaikki kiire ja hössötys jää
taakse. Olen jo kymmen-
kunta kertaa käynyt Vala-
mossa, ja joka kerta tunte-
mukset ovat samankaltaisia
- luostarissa mieli rauhoit-
tuu ja on levollinen olo.

Igumeni Johannes
koskettaa
Ulvilalainen Leena Leino
matkasi viime syksynä Va-
lamoon kuudennen kerran.

Valamon luostari
kutsuu ja kiehtoo

- Minulle koko matkan
kohokohta on aina ollut
käynti luostarin hautaus-
maalla ja siellä eritoten
käynti igumeni Johan-
neksen haudalla. Olen lu-
kenut moneen kertaan hä-
nen teoksensa ”Valamon
vanhuksen kirjeitä” rippi-
lapsille. Hänen ajatuksen-
sa ovat olleet minulle hy-
vin läheisiä. Siksi on luon-
nollista, että haluan aina
viivähtää hetken hänen
hautansa äärellä.

Valamo tuo lohtua
suruun
- Jäin leskeksi viime kesä-
nä, ja tämä käynti Vala-
mossa on minulle entistä
tärkeämpi ja rikkaampi ko-
kemus, sanoi merikarvia-
lainen Terttu Jerkku.

- Myös mieheni oli or-
todoksi, ja lapset ovat liit-
tyneet kirkkokuntaan. Us-
konto on tärkeä minulle ni-
menomaan arjen elossa. Se
ei ole mikään pyhäpäivän
rutiini.

- Olen vieraillut Vala-
mossa viisi kertaa, ja jokai-
nen käynti on ollut hyvä
kokemus. Matkan edellä
on mielessä rauhan odotus
ja hiljaisuuden kaipuu. Mi-
nulle riittää elämän arjessa

pitkäksi aikaa mieluisia
muistoja Valamon matkal-
ta.

Valamo tutuksi keittiön
kautta
Porin kirkon apulaisisän-
nöitsijäksi viime syksynä
valittu Teemu Salo, 30,
matkasi Valamon luosta-
riin nyt kolmannen kerran.

- Olin Valamossa tal-
koolaisena 2005, jolloin en
ollut vielä kirkon jäsen.
Työskentelin puutarhassa
ja keittiössä ja perehdyin
samalla luostarielämään.
Monet keskustelut syvensi-
vät tietoani ortodoksisuu-
desta, ja tunsin olevani
valmis liittymään kirk-
koon.

- Talkoolaisena kävin
myös Valamossa kulunee-
na kesänä. Luostariympä-
ristö kiehtoo minua ja
koen itselleni hyvin tär-
keäksi osallistumisen pal-
veluksiin.

Teemu osallistui Vala-
mossa huhtikuun puoles-
savälissä järjestetyille
ponomari- ja kellonsoitta-
ja- kurssille. Hän on ensim-
mäinen kurssitettu pono-

mari Porin kirkossa.
– Valamossa oli kurs-

seilla 16 osanottajaa Etelä-
ja Itä-Suomesta. Syntyi uu-
sia tuttavuuksia, ja palve-
lustehtäviin perehdyttiin
perusteellisesti. Muitten
kanssa keskustellessa tuli
myös uusia näkökulmia
kirkon isännöitsijän toi-
menkuvaan, kertoi Teemu
Salo.

Haastattelu
Simo Ojanen

Leena Leino ja Terttu Jerkku
igumeni Johanneksen
haudalla.

Porilaiset Valamossa

H
O

J

ELLI HONKALA
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JUMALANPALVELUKSET
Turun seurakunta YLIOPISTONKATU 19 B 3

20100 TURKU

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
Vs. kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741,
sähköposti: ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
Kanttori Pasi Torhamo,
puh. 239 3848, 040 835 8360,
sähköposti: pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Ratilainen, puh. 050 596 0514
Kanttori Jouni Mäkelä, kotipuh. (02) 250 0137

Turun kirkko,
pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran muistolle
Yliopistonkatu 19, puh. (02) 277 5443
Isännöitsijä Harri Lahtinen, puh. 050 397 7811
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

46

TURUN KIRKKO

KESÄKUU
La 2.6. klo 18 vigilia SC ML
Su 3.6. klo 10 liturgia SC ML
La 9.6. klo 18 vigilia ID ML
Su 10.6. klo 10 liturgia, slaaviksi ID ML
La 16.6. klo 18 vigilia AL ML
Su 17.6. klo 10 liturgia AL ML
Su 24.6. klo 10 liturgia AL ML
La 30.6. klo 18 vigilia AL JM

HEINÄKUU
Su 1.7. klo 10 liturgia AL JM
La 7.7. klo 18 vigilia AL JM
Su 8.7. klo 10 liturgia AL JM
La 14.7. klo 18 vigilia ID JH
Su 15.7. klo 10 liturgia ID ML
La 21.7. klo 18 vigilia VM JH
Su 22.7. klo 10 liturgia, slaaviksi VM ML
La 28.7. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD

ELOKUU
La 4.8. klo 18 vigilia JM
Su 5.8. klo 10 liturgia JM
Ma 6.8. klo 10 liturgia, Herran kirkastuminen ID JM
La 11.8. klo 18 vigilia ID JH
Su 12.8. klo 10 liturgia, slaaviksi ID ML
Ti 14.8. klo 18 vigilia ID JM
Ke 15.8. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen

nukkuminen ID JM
La 18.8. klo 18 vigilia
Su 19.8. klo 10 liturgia
La 25.8. klo 18 vigilia ID PT
Su 26.8. klo 10 liturgia ID PT

SYYSKUU
La 1.9. klo 18 vigilia ID PT
Su 2.9. klo 10 liturgia ID PT

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10

La 9.6. klo 18 vigilia JK JM
Su 10.6. klo 10 liturgia JK JM
La 21.7. klo 18 vigilia ID JM
Su 22.7. klo 10 liturgia ID JM
La 18.8. klo 18 vigilia ID
Su 19.8. klo 10 liturgia ID

SC Sergius Coliander, DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JH Jopi Harri, JK Jorma Kudjoi, AL Andreas Larikka,
ML Marianna Länne, VM Viktor Maksimovski, JM Jouni Mäkelä, JP Joonas Pyöli, PT Pasi Torhamo
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SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

La 2.6. klo 18 ehtoopalvelus ID JP
Su 3.6. klo 10 liturgia ID JP
La 7.7. klo 10 liturgia AL JM
La 4.8. klo 18 vigilia ID JP
Su 5.8. klo 10 liturgia ID JP

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko

La 25.8. klo 10 liturgia ID PT

Turun seurakunnan kirkkoherran toimi
Haettavaksi julistetaan Turun seurakunnan kirkkoherran työsopimus-
suhteinen toimi. Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää
ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 132 §:n mukaiset kelpoisuus-
ehdot. Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus, on
osoitettava ja toimitettava Helsingin hiippakunnan piispalle (Kallvikintie
28, 00980 Helsinki) viimeistään maanantaina 18.6.2007.

Helsingin metropoliitta Ambrosius

H   A   E   T   T   A   V   A   K   S   I     J   U   L   I   S   T   E   T   A   A   N



ANALOGI  3/2007

AJANKOHTAISTA  TIETOA  TAPAHTUMISTA  LÖYTYY  KIRKON  JA  SEURAKUNTASALIN  ILMOITUSTAULUILTA.

Vs. kirkkoherra Ion Durac
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Pääsiäisen ja hellun-
tain välistä aikaa voi-
simme sanoa kaik-

kein tiiveimmäksi kirkolli-
sen vuoden ajanjaksoksi.
Herran ylösnousemuksen
ilo heijastuu erityisellä ta-
valla jumalanpalveluksis-
sa, jotka toimitetaan odot-
taessamme hänen taivaa-
seen astumistaan. Jokai-
nen jumalanpalvelus tältä
ajalta aloitetaan laululla
”Kristus nousi kuolleista”.
Ylösnousemus tarkoittaa
uutta alkua, mikä toteutui
melkein 2000 vuotta sitten,
mutta meille kristityille se
tarkoittaa – tai oikeastaan
sen pitäisi tarkoittaa – uut-
ta hengellistä alkua joka

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURUN TIISTAISEURA

Pj. pastori Ion Durac, puh. 040
516 6741
Vpj. Aila Lahtinen, puh. 040 773
6749

Kesän ohjelmaa:
●  SU 22.7 retki Raumalle, bussi-
kuljetus, lähtö klo 8.15, paluu n.
klo 18.
●  Retki Vehmaalle Uusitorpan
mökille. Ajankohdasta ilmoite-
taan myöhemmin.

Lapsen
tavoin
vuosi. Maallisessa merki-
tyksessä alku rinnastuu
lapsuuteen, sillä lapsena
oleminen tarkoittaa elä-
män alkua.

Kuinka tärkeää lapsuus
on ihmiskunnan elämässä,
sen meille sanoo myös Va-
pahtaja Jeesus Kristus mo-
nissa raamatunkohdissa.
Tässä on yksi esimerkki:
”Jeesus kutsui lapset luok-
seen ja sanoi: ‘Sallikaa las-
ten tulla minun luokseni,
älkää estäkö heitä. Heidän
kaltaistensa on Jumalan
valtakunta. Totisesti: joka
ei ota Jumalan valtakuntaa
vastaan niin kuin lapsi,
hän ei sinne pääse”. (Luuk.
18:16-17).

Voisin sanoa, että aika,
jota nyt vietämme, ei ole
vain pääsiäinen Turun seu-
rakunnalle vaan myös las-
ten aikaa. Monet lapset
ovat osallistuneet pääsiäi-
sen paastonajan ja erityi-
sesti suuren viikon juma-
lanpalveluksiin, ja tämän
ansiosta vanhemmat saa-
vat kaiken kiitollisuuden.
Mutta lapset ovat olleet osa
seurakunnan elämää pää-
siäisen jälkeenkin. Toisena
pääsiäispäivänä pidettiin
”lasten pääsiäinen”, johon
osallistui monenikäisiä
lapsia aina muutaman
kuukauden vanhoista kah-
deksantoista vuoden ikäi-
siin. Kirkkaalla viikolla
keskiviikkona järjestettiin
koululaiskirkko, johon
osallistui noin sata koulu-
laista. Toukokuussa oppi-
laat osallistuivat seurakun-
nan ja opetuslautakunnan
järjestämälle perinteiselle
kevätretkelle.

Pappina ilahduin siitä,
että näin niin monta lasta
kirkossa. Jotkut vanhem-
mat vielä epäröivät tulla
jumalanpalveluksiin pien-
ten lasten kanssa peläten
sitä, että pienet lapset häi-
ritsisivät jumalanpalveluk-

sia. Vaikka lapset eivät
osaa pysyä paikoillaan
koko jumalanpalveluksen
ajan, ja vaikka he puhuvat
ja juoksevat kirkossa, se ei
tarkoita sitä, että he häirit-
sevät. Tärkeintä on se, että
lapset osallistuvat juma-
lanpalveluksiin, sillä tämä
auttaa heitä myöhemmin
elämässä, kun he ovat ai-
kuisia. Vaikka me luulem-
me, että lapsi ei keskity ju-
malanpalvelukseen kirkos-
sa, emme ehkä tajuakaan,
kuinka paljon lapset varas-
toivat mieleensä muistoja
jumalanpalveluksista.

Minulle pappina on
suuri hengellinen ilo se,
että kirkossa on paljon
kristittyjä. Kuitenkin suu-
rin hengellinen ilo minulle
syntyy siitä, että näen van-
hempien tai isovanhempi-
en vierellä lapsia, jotka
ovat seurakunnan tulevai-
suus. Kun ajattelemme,
että sielu ei vanhene, me
kaikki voimme olla hengel-
lisesti nuoria ja voimme
iloita lapsen tavoin kaikis-
ta jumalallisista lahjoista.

Isä Ion Durac,
vs. kirkkoherra

HÄMEENLINNATURKU Toimintaa ja tapahtumia

●  Tiistaiseuran syksyn aloitus
11.9. klo 17.30 Duracilla. Lähtö
kirkon luota klo 17.00.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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, sähkö-
posti: jari.ananin@dnainter-
net.net
Siht. Maria Lipponen, Supinka-
tu 8 as. 2, 24100 Salo, puh. (02)
733 5082 ja 044 264 5565.

Seuraava kokous 5.6. klo 18
Taina Kieman kesäasunnolla
Mathildedalissa. Lähtö yhteis-
kuljetuksella Salon torilta klo
17.30.

Kesätauon jälkeen ko-
koonnumme Eino ja Sirkka Na-

risen kesäasunnolla Naarjärvel-
lä 28.8. klo 18. Yhteislähtö Salon
torilta klo 17.30.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SVENSKA DISKUSSIONS-
GRUPPEN

Ett tack skall Ni ha – alla Ni som
deltagit i gruppens verksam-
het. Vi tar en paus över somma-
ren och träffas igen i höst. Förs-
ta träffen blir den 3.september.
De följande aviseras i nr 4:an,
Analogen som utkommer i sep-
tember. En riktigt skön sommar
önskar jag er alla! Barbro
Doepel, tel. (02) 235 01 21, 0400
507 783.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RAUMAN TIISTAISEURA

Pyhän Nikolaoksen rukoushuo-
ne, Länsikatu 10

Pj. Ulla Raula, puh. 050 358 1761,

ulla.raula@student.samk.fi
Vpj. Katriina Vuorio,
puh. 044 076 6793,
katriina.vuorio@dnainternet.net
Siht. Maija Nuto,
puh. 050 572 5280,
maija.nuto@luukku.com

Pyhiinvaellusretki Heinä-
veden Uuteen Valamoon pe-su
29.6.–1.7. Matkan hinta 100 €
sisältää matkat, yöpymiset vie-
rasmajassa 2 h:n huoneessa ja
aamiaiset. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset Katriina Vuoriolle,
puh. 044 076 6793.

Tsasounan Pihakahvila ja
rukoushuoneen avoimet ovet
taas Rauman Pitsiviikolla 20.–
29.7. Talkoovoimia tarvitaan
runsaasti! Varaa jo aika kalente-
ristasi ja anna päivä tai pari pi-
hakahvilan hyväksi. Ilmoittau-
tua voit puheenjohtajalle. Ter-
vetuloa mukaan toimintaan!
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Kun kuulee tai lukee
esityksiä Jumalanäi-
distä, huomaa heti,

onko esityksen laatijalla
omaa kokemusta hänestä
ja hänen äidillisestä avus-
taan. Ortodoksisella ja ka-
tolisella puolella lähes jo-
kaisella on ollut tällaisia
kokemuksia, protestanteil-
la useimmiten ei, mutta
niillä harvoilla heistäkin,
jotka ovat mahdollisesti
saaneet tuntea hänen huo-
lenpitoaan, ovat heti toi-
senlaiset äänenpainot.
Täällä Suomessa tosin pro-
testanttien keskellä elänei-
den ortodoksienkin kes-
kuudessa on paljon sellai-
sia, joille Jumalanäidin
kunnioitus on jäänyt vie-
raaksi, koska sitä on valta-
kirkon jäsenten kritiikin ta-
kia kaihdettu. Roomalais-
katolilaisia taas on protes-
tanttisissa piireissä jo alun
pitäen perinteisesti pidetty
“Marian palvojina”, joten
heidän olisi ollut turha
yrittääkään kätkeä kunni-
oitustaan häntä kohtaan!

Nyt on kuitenkin tilan-
ne kääntynyt toisin päin, ja
traditionaalisemman pro-
testanttisuuden piirissä on
herännyt kiinnostus Juma-
lanäitiin. Luulen, että sa-
man tien myös moni suo-
malainen ortodoksi ja ni-

menomaan ortodoksiseen
kirkkoon aikuisena liitty-
nyt löytää hänet konkreet-
tisesti omaan elämäänsä.
Jumalanäidistä on Suo-
messakin tullut niin sano-
akseni salonkikelpoinen!
Onpa jo tapauksia, jolloin
nimenomaan Jumalanäiti
on vetänyt ihmisiä orto-
doksiseen tai katoliseen
kirkkoon.

Rauha ja hiljaisuus ikonin
edessä
Idän ja lännen kirkossa
kasvava Jumalanäidin
kunnioitus perustuu yksin-
kertaisesti siihen, että se
toimii. Kun ihminen, jonka
pää on huolista ja murheis-
ta halkeamaisillaan, kokee
Jumalanäidin ikonin edes-
sä seisoessaan rauhan ja
hiljaisuuden yhtäkkiä las-
keutuvan mieleensä. Hän
kuulee sisimmässään ää-
nen: “Jätä asiat minun
huolekseni, minä hoidan
ne”. Kuinka hän tämän jäl-
keen voisi olla rakastamat-
ta Jumalanäitiä? Tai lapse-
ton pariskunta, jolta lääkä-
rit ovat kieltäneet lapsen-
saannin mahdollisuuden,
tulee kyynelsilmin rukoile-
maan Jumalanäidin ikonin
eteen ja tuo vuoden kulut-
tua esikoisensa kastetta-
vaksi samaan kirkkoon.

Avuksihuutoja arkipäivässä

Jumalanäiti
käytännön
elämässä
Äiti Kristoduli pohtii Jumalanäidin
vaikutusta arkipäivän elämäntilanteissa.

Eikö Jumalanäidistä tule
tämän jälkeen heidän per-
heensä ikioma suojelija,
heidän rakkain perheenjä-
senensä? Tai huumenuoren
vanhemmat tulevat Vala-
moon toimituttamaan ru-
kouspalveluksen Jumalan-
äidin ihmeitä tekevän iko-
nin edessä, minkä jälkeen
lapsi, joka ei tiennyt mi-
tään koko palveluksesta,
luopuu huumeista. Eivätkö
vanhemmat ole loppuikän-
sä syvästi kiitollisia Juma-
lanäidille ja vastaisuudes-
sakin pyydä hänen apuaan
ja tukeaan kaikkiin ongel-
miinsa? Sopivan tilaisuu-
den tullen he epäilemättä
kertovat myös itse lapselle,
kuka tämän pelasti.

Täysin luonnollista
myös on, että äiti, joka me-
nettää lapsensa vaikkapa
liikenneonnettomuudessa,
tarrautuu Jumalanäitiin,
toiseen äitiin, joka on
myös menettänyt lapsensa
ja vielä julmemmalla taval-
la. Monen naisen olen
kuullut tällaisessa tapauk-
sessa huokaavan: “Juma-
lanäiti auttoi minua selviy-
tymään. En tiedä, miten
minulle olisi käynyt ilman
häntä!” Hiljattain keskus-

telin puhelimitse kreikka-
laisen ystäväni kanssa,
joka menetti pikkupoikan-
sa poikkeuksellisen traagi-
sella tavalla. “Täällä minä
olen – Jumalanäidin luos-
tarissa”, hän sanoi, “tänne
tulen aina, kun vain suin-
kin voin”.

Miehen kokemus
Eräs suomalaismies liittyi
ortodoksiseen kirkkoon.
Kun joku taas kerran kysyi
häneltä syytä, hän vastasi:
“Kyllästyin pohtimaan yk-
sin erilaisia näkemyksiä ja
päätin ottaa vastaan kirkon
koko paketin Marioineen
päivineen!” Siis vähemmän
kunnioittava sävy Jumalan-
äitiä kohtaan! Mutta tämä
ei siitä loukkaantunut vaan
päinvastoin: siltä istuimelta
mies koki odottamatta Ju-
malanäidin läsnäolon ja
rakkauden. Se oli hänelle
suuri ja vaikuttava hengel-
linen kokemus, ja siitä läh-
tien Jumalanäiti on kuulu-
nut olennaisesti hänen elä-
määnsä, ei vain teoriassa
vaan myös käytännössä.

Jumalanäiti ilmestyy
Jumalanäidillä on myös se
hänen merkitystään vähät-
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televien kannalta kiusalli-
nen tapa, että hän aina sil-
loin tällöin ilmestyy täällä
maan päällä. Ilmestyksistä-
kin voi tietysti ajatella, että
ne ovat yksinkertaisten ja
helposti johdateltavien ih-
misten omien aivojen tuot-
teita. Mutta sekä ortodoksi-
sen että roomalaiskatolisen
kuin myös orientaalisten
kirkkojen piirissä – eli kaik-
kialla siellä, missä Juma-
lanäitiä kunnioitetaan – on
olemassa hämmästyttäviä
Jumalanäidin ilmestyksiä,
joiden todistajina on ollut
useampia ihmisiä ja koko-
naisia kansanjoukkoja.
Erittäin vaikuttava on
kreikkalaisen teologian
professorin Markos Siotik-
sen kuvaus Jumalanäidin
ilmestymisestä Tinossaa-
ren kirkossa. Kirkko on
alun pitäen rakennettu
1820-luvulla paikalle, jon-
ka Jumalanäiti oli ilmestyk-
sessä osoittanut nunna Pe-
lagialle ja johon hänen
ikoninsa oli kätketty.

Professori Siotiksen
kuvaama ilmestys tapahtui
1900-luvun jälkipuoliskol-
la kokoöisessä palveluk-
sessa, jossa hän oli itse
mukana. Ensin kirkon va-
laistus himmeni, ja sitten
sinertävä värähtämätön ja
varjoja jättämätön valo
täytti tilan, johon ilmestyi
Jumalanäiti! Professori sa-
noi, että sillä hetkellä ku-
kaan ei osannut ihmetellä
vaan kaikki rukoilivat. Ku-
kaan ei liioin pystynyt jäl-
keenpäin määrittelemään,
kuinka kauan ilmestys kes-
ti. Kolme sairasta parani:
yksi mykkä puhui, hal-
vaantunut nousi seiso-
maan, ja epileptikko tuli
terveeksi.

Jumalanäiti oleskelee
maan päällä
Kirkon traditiossa on viit-
teitä siitä, että Jumalanäiti
oleskelee enimmäkseen
maan päällä. Pyhä An-
dreas, Kristuksen tähden
houkka, jonka näkemään
ilmestykseen Jumalanäi-
din suojeluksen juhla loka-
kuun 1. päivänä perustuu,
ei kokemassaan näyssä,
jossa hänet temmattiin toi-

seen maailmaan, nähnyt
Jumalanäitiä taivaassa.
Kun hän tätä ihmetteli, en-
keli selitti hänelle, että Ju-
malanäiti on maan päällä
auttamassa ihmisiä.

Pyhittäjä Serafim Saro-
vilainen (+ 1833) vihjasi,
että Jumalanäiti vierailee
joka päivä hänen perusta-
massaan Divejevon luosta-
rissa. Jumalanäiti ja pyhät
eivät ole kaikkialla läsnä
olevia kuten Pyhä Kolmi-
naisuus itse, mutta tai-
vaallisessa tilassaan he
voivat siirtyä salamanno-
peasti paikasta toiseen.

Maapallolla on muuta-
mia paikkoja, joita orto-
doksisessa traditiossa pide-
tään erityisesti Jumalanäi-
dille omistettuina eli hä-
nen “arpaosinaan”. Tällai-
sia ovat Jerusalem, Athos-
vuori, Kiovan luolaluostari
ja pyhittäjä Serafimin mu-
kaan myös Divejevo, joka
kommunismin kukistuttua
on avattu uudelleen ja
kunnostettu. Kreikassa on
Tinos Egeanmerellä ja esi-
merkiksi Ikosifinissan
luostari Makedoniassa.

Pienempiä, paikallises-
ti tunnettuja Jumalanäidin
pyhiinvaelluspaikkoja on
ortodoksisissa maissa joka
paikkakunnalla. Paikka on
useimmiten Jumalanäidille
omistettu luostari tai pelk-
kä kirkko, jossa on hänen
ikoninsa. Se voi myös olla
lähde, kuten esimerkiksi
Pyhtitsässä Virossa.

Jumalanäiti
konkretisoituu
Kun ihmiset tarvitsevat
apua tai heillä on suruja ja
ongelmia, heidän ei tarvit-
se jäädä kotiinsa käsiään
vääntelemään vaan heillä
on paikka, mihin mennä

hakemaan apua. Jumalan-
äiti konkretisoituu näissä
pyhiinvaelluspaikoissaan.
Siellä pyhiinvaeltaja vuo-
dattaa sydämensä hänen
eteensä. Tapahtuipa sitten
mitä tahansa, hän tuntee,
että hän on ainakin tehnyt
jotakin asian hyväksi.

Hyvin usein todella ta-
pahtuu aivan konkreettisia
asioita. Suurimmissa py-
hiinvaelluspaikoissa kirjoi-
tetaan muistiin siellä ta-
pahtuneita ihmeitä, jotka
ovat hämmästyttävää luet-
tavaa. Joskus ne näkyvät
myös pyhiinvaeltajien tuo-
mista lahjoista. Tinoksella
on esimerkiksi hopeinen
laivan pienoismalli, jonka
kyljessä on kala.

Eräs laiva oli saanut
vuodon Tinosta ympä-
röivillä tuulisilla vesillä.
Merimiehet olivat jo epä-
toivoisia hengestään, kun
vuoto yhtäkkiä lakkasi.
Kun laiva myöhemmin hi-
lattiin telakalle, sen kyljes-
sä olevaan repeämään oli
iskostunut suuri kala, joka
oli tukkinut vuodon.

Jumalanäidin kirkossa
on myös hopeinen omena-
puu, jossa on kultaiset
omenat. Se on yhden ame-
rikankreikkalaisen lahja.
Hän oli sokea ja luvannut,
että jos hän saa näkönsä,
hän lahjoittaa ensimmäi-
sen näkemänsä esineen
hopeisena ja kultaisena Ti-
nokselle. Kerran hän istui
puutarhassaan, kun hän
yhtäkkiä erotti siellä kas-
vavan omenapuun!

Koko maa Jumalanäidin
arpaosa
Toisaalta voimme pitää
koko maapalloa Jumalan-
äidin arpaosana. Tiedäm-
me, että maailmankaikke-

Suurimmissa
pyhiinvaelluspaikoissa

kirjoitetaan muistiin siellä
tapahtuneita ihmeitä, jotka

ovat hämmästyttävää
luettavaa.

us on jotakin valtavasti
enemmän kuin tämä maa-
pallo, joka on vain yksi
pieni planeetta suunnatto-
massa systeemissä. Jumala
on kaiken luoja ja kaikesta
huolehtija. Neitsyt Maria
sen sijaan on itse ihminen
tältä planeetalta, eikä hä-
nellä ole tehtäviä muualla.
Jos muualla maailman-
kaikkeudessa on pelastusta
tarvitsevia olentoja, hei-
dän pelastuksensa on hoi-
dettu jotenkin muuten.
Herran Äiti on keskittynyt
meihin ihmisiin, joiden
edustajana hän toimi Kris-
tuksen lihaksitulemisen
mysteerissä.

Kun avaimet ovat
kadoksissa
Niinpä meidän ihmisten on
helppo lähestyä Jumalan-
äitiä jokapäiväisen elämän
asioissa, vaikkapa silloin,
kun avaimet ovat kadon-
neet tai lukulasit eivät löy-
dy. Monen ihmisen koke-
mus on, että Jumalanäiti
auttaa juuri arkielämän
ongelmissa, työssä, perhe-
elämässä ja erityisesti lap-
sia koskevissa vaikeuksis-
sa. Hän luo lämpimän il-
mapiirin ja tunteen, että
olet suojeluksessa. Sen
tuntee erityisesti silloin,
kun on sairas, heikko tai
kaikki menee muuten päin
mäntyä. Ei ihme, että Ju-
malanäitiä kutsutaan Pa-
rantolaksi. Hänen hoivis-
saan saamme toipua ja le-
vätä elämän taistoista.

Kirkon äitihahmo
Tieteellisestikin on todet-
tu, että äidin ja lapsen väli-
nen rakkaus on ihmiskun-
nan historiassa primääri-
nen rakkaussuhde. Iäk-
käätkin ihmiset juuri vii-
meisinä hetkinään usein
kutsuvat avuksi juuri omaa
jo ammoin kuollutta äiti-
ään! Ortodoksit tosin tur-
vautuvat usein silloin, ku-
ten muinakin kiperinä elä-
mänhetkinä, taivaalliseen
Äitiinsä – nämä molemmat
äidit kun ovat ihmismieles-
sä samassa lokerossa. On
siis jotenkin aivan luonnol-
lista, että Kristus on anta-
nut kirkkoonsa äitihah-
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mon, äidin kristittyjen
muodostamaan yhteiseen
perheeseen. Kuvaavaa on,
että Johanneksen evanke-
liumin mukaan Jeesuksen
viimeinen teko ristillä oli,
että hän antoi äitinsä äidik-
si rakkaimmalle opetuslap-
selleen Johannekselle. Sitä
kautta hänen äidistään on
tullut äiti kaikille hänen
rakkaille opetuslapsilleen!

Lasten hengellisessä
kehityksessä
Erityisen tärkeä tehtävä Ju-
malanäidillä on lasten hen-
gellisessä kehityksessä.
Suomessakin on kiinnitetty
huomiota siihen, että las-
ten, joiden elämästä puut-
tuu isä, on vaikea ymmär-
tää puhetta Jumalasta Isä-
nä. Perinteisissä ortodoksi-
sissa maissa ensimmäinen
taivaan asukas, johon lapsi
tutustuu, onkin juuri Juma-
lanäiti. Jo sylilapsia nostel-
laan ikonin eteen “anta-
maan suukko Jumalanäidil-
le”. Ja hauska on katsella,
kuinka lapset vähän vartut-
tuaan taapertavat kasvot
yhtenä hymynä sytyttä-
mään kynttilää Jumalanäi-
din ikonin eteen. Jumalan-
äiti ja Jeesus-lapsi – siitä on
sitten helppo vähitellen
edetä muuhun teologiaan.

Äitejäkin on tässä maa-
ilmassa monenlaisia, eikä
täydellistä äitiä liene ole-
massakaan. Nykyelämän-
menossa myös lasten äiti-
hahmot saattavat vaihtua.
Kuinka suurenmoista lap-
sen on sellaisessa tilan-
teessa tuntea, että hänelle
on taivaallinen Äiti, joka
rakastaa häntä eikä kos-
kaan hylkää.

Jumalanäiti vaikuttaa
myös siihen naiskuvaan,
jonka niin tytöt kuin pojat-
kin muodostavat.

Hänessä on sekä rak-
kautta ja hellyyttä että
myös voimaa ja aikaansaa-
vuutta. Kutsutaanhan hän-
tä akatistoshymnissä “voit-
olliseksi sotajoukkojen joh-
tajaksi” – alkutekstissä itse
asiassa kenraaliksi! Ei
ihme, että Välimeren kult-

tuurissa perheet ovat itse
asiassa varsin matriarkaa-
lisia. Olen vakuuttunut,
että läheinen yhteys Juma-
lanäitiin saa nimenomaan
pojissa aikaan kunnioitta-
vaa suhtautumista naisiin
yleensäkin.

Jumalanäiti Poikansa
paras työtoveri
Kenenkään Jumalanäidin
apua ja suojelusta käytän-
nössä nauttineen mieleen
ei edes juolahda ajatus,
että hän rakastaessaan ja
kunnioittaessaan Jumalan-
äitiä hän vähättelisi Kris-
tusta. Jumalanäidin turvis-
sa ihminen on lähempänä
Kristusta kuin koskaan ja
myös tuntee sen. Se on
eräänlainen mysteeri mut-
ta sen kokijalle itsestään-
selvyys. Vaikka kristitty
joinakin elämänsä kausina
kääntyisi rukouksissaan
pääasiallisesti Jumalanäi-
din puoleen, ei se suinkaan
tarkoita, että hän olisi er-
kaantunut Kristuksesta tai
olisi syrjäyttänyt hänet.
Hän vain tuntee pääsevän-
sä Kristuksen lähelle yh-
dessä Jumalanäidin kanssa
ja Jumalanäidin avulla. Ju-
malanäiti on Poikansa pa-
ras työtoveri, joka ei tahdo
hänen Poikansa uhrin me-
nevän hukkaan yhdenkään
ihmisen kohdalla.

Erityisen tärkeä tehtä-
vä Jumalanäidillä on eku-
meniassa. Voi vain kuvitel-
la, kuinka hänen äidinsy-
däntään raastaa se, että
häntä lämpimästi rakasta-
vat katolilaiset, ortodoksi-
set ja orientaaliset kristityt
ovat erossa toisistaan eikä
heidän välillään vallitse
täyttä opillista yhteyttä,
minkä seurauksena ehtool-
lisyhteys olisi mahdolli-
nen. Hänen lapsensa eivät
ole täysiä sisaria ja veljiä
keskenään! Jumalanäiti
olisi syytä ottaa nimen-
omaan ortodoksien ja ka-
tolilaisten välisten oppi-
keskustelujen suojelijaksi.
Uskon, että jos näitä kes-
kusteluja käytäisiin hänen
palavien rukoustensa ja it-
kevän sydämensä katvees-
sa, tuloksiakin alkaisi lo-
pulta syntyä.  ■

➤

Kansainvälinen ortodoksisen kirkkomusiikin seura (ISOCM)
järjestää toisen ortodoksisen kirkkomusii-kin kansainvälisen
konferenssin Joensuun yliopistossa kesäkuun 4.-10. päivänä.
Konferenssin teemana on tänä vuonna laulaminen ja säveltä-
minen ortodoksisessa kirkossa. Lisäksi konferenssin ohjel-
maan kuuluu myös kirkkomusiikkikonsertti, jossa Joensuun
yliopiston ortodoksinen kuoro esittää tapahtumaan kutsuttu-
jen säveltäjien musiikkia.

Tämän vuoden konferenssiin tulee esitelmöitsijöitä yli
13 maasta. Heidän joukossaan on aikamme merkittävimpiä
ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntijoita. Erityisen vah-
vasti esillä ovat bysanttilainen sekä varhainen slaavilainen
kirkkolaulu. Tapahtumaan kutsutuista asiantuntijoista mai-
nittakoon professorit Albina Kruchinina ja Melitina Maka-
rovskaja Venäjältä, prof. Jurij Jasynovski Ukrainasta, PhD
Alexander Lingas Isosta-Britanniasta sekä prof. Gabriela
Ocneanu Romaniasta.

Sävellyksen asiantuntijoita tapahtumassa on niin ikään
ympäri maailmaa. Tapahtuman kunniavieraaksi on kutsuttu
maamme tunnetuin ortodoksisen kirkkolaulun säveltäjä,
tamperelainen Leonid Bashmakov. Hänen liturginen sävel-
lystuotantonsa on saanut suurta arvostusta, ja se on levinnyt
laajasti koko maan jumalanpalveluselämään. Tänä vuonna
Bashmakov viettää 80-vuotisjuhlaansa. Muita tapahtumaan
osallistuvia säveltäjiä ovat mm. James Chater, Ivan Moody,
Timo Ruottinen ja Mikko Sidoroff. Kaikkien näiden säveltä-
jien musiikkia kuullaan konferenssin konsertissa.

 Kansainvälinen kirkkomusiikkiseura perustettiin Joen-
suussa vuonna 2005 järjestetyn ensimmäisen kirkkomusiikin
konferenssin yhteydessä. Yhdistyksen kotipaikka on Joen-
suu, ja sen puheenjohtajana on toiminut alusta asti brittisä-
veltäjä Ivan Moody. Yhdistystä ylläpitää eri puolilta maail-
maa olevista jäsenistä koottu hallitus, ja se toimii yhteistyös-
sä Joensuun yliopiston ortodoksisen kirkkomusiikkikoulu-
tuksen sekä Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Seuran kes-
keisimpinä tavoitteina on tehdä edelleen tunnetuksi ortodok-
sista kirkkolauluperinnettä ja kehittää ja edistää ortodoksisen
kirkkomusiikin tutkimusta, kansainvälistä keskustelua sekä
luoda alan kasvavaa asiantuntijaverkostoa.

Ortodoksista kirkkomusiikkia
Kansainvälinen konferenssi Joensuun

yliopistossa

Ortodoksista kirkkomusiikkia

Vuoden 2005 ISOCM:n conferenssin osaanottajia.

Jumalanäiti...

Joensuu
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Artikkelissaan ”Kirkon toiminta on Pyhän 
Hengen toimintaa” isä Viktor Maksimovski 
kirjoittaa helluntain juhlasta ja sitä seuraa-
vasta kaikkien pyhien sunnuntaista. Näissä 
juhlissa toteutuu kirkon ilmestyminen ja sen 
kunnia. Herran sanoi opetuslapsilleen, että 
niin kuin Henki on lähetetty maailmaan, niin 
myös opetuslapset – meidät kristityt – on lä-
hetetty maailmaan todistamaan Kristuksesta 
kaikille ihmisille. 

Kirkon toiminta on
Pyhän Hengen 
toimintaa 

Служение 
Церкви – служение 
Духа Святого

Лето в церковном календаре начинается 
с Пятидесятницы. По обычаю, в 
храмы вносятся березовые ветви, полы 
устилаются травой, все оказывается 
наполненным первой свежей зеленью. 
С этого же дня начинается и новый 
период богослужебного цикла. После 
сорокадневной Пасхи и празднования 
Вознесения Христа мы воспоминаем 
исполнение обещанного Христом 
ученикам – явление Духа Святого.

В день иудейской Пя-
тидесятницы, праз-
дник первых плодов 

и возобновления завета, 
Господь являет новый дар 
Своему народу и приводит 
в силу Новый Завет с че-
ловеком. Сын посылает от 
Отца обетованного Духа 

Святого, и ученики-апос-
толы исполняются силой 
этого Духа. Это событие 
стало новым Богоявлени-
ем, явлением Святой Тро-
ицы, и явлением Церкви. 
Поэтому мы празднуем 
Пятидесятницу как празд-
ник Святой Троицы и еще 

как день рождения Церкви 
Божьей, Церкви Христо-
вой, Церкви Духа Свя-
того, и следующий день 
как день Святого Духа. 
Мы воспоминаем явле-
ние Церкви как явление 
нового творения и народа 
Божьего в полноте его да-
ров и призвания. Каждый 
христианин через личную 
веру и жизнь во Хрис-
те приобщается к этому 
святому народу, каждый 
освящается в нем, т.е. при-
зывается и принимается 
Богом. В этом призвании и 
принятии человека Богом 
и есть древний смысл сло-
ва «святой». Ап. Петр, об-
ращаясь к церкви, говорит 
об этом призвании: «Вы 
– род избранный, царское 
священство, народ святой, 
народ взятый в удел, чтобы 
возвестить совершенства 
Призвавшего вас из тьмы 
в дивный Свой свет» (2 
Пет 2:9). Т.е. смысл и дар 
освящения заключен в 
свидетельстве о Боге. Свя-
тые – те, кто призван к воз-
вещению святости и славы 
Божьей перед лицом мира, 
и кто осуществляет это 
призвание. Об этом гово-
рит Господь, когда обещает 
послать Духа ученикам: 
«...Утешитель, Которого 
Я пошлю вам от Отца, 
Дух Истины, Который от 
Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне. 
Но и вы свидетельствуйте, 
потому что от начала вы 
со Мною» (Ин 15:26-27). 
Служение Церкви – это 
служение Духа Святого, 
именно свидетельство о 
Христе.

Об этом служении свиде-
тельства святых напомина-
ет и следующее воскресе-
нье после Пятидесятницы 
– воскресенье Всех святых. 
Если в Пятидесятницу 
мы празднуем явление 
Церкви, то в этот день мы 
воспоминаем всех, в ком 
и через кого Бог явил ее и 
Свою славу. На литургии 
мы читаем евангельские 

слова: «Итак, всякого, кто 
исповедает Меня перед 
людьми, исповедаю и Я 
его перед Отцом Моим, 
Который на небесах; и кто 
отречется от Меня перед 
людьми, отрекусь и Я от 
него перед Отцом Моим, 
Который на небесах... и 
кто не берет креста своего 
и не следует за мною, недо-
стоин Меня» (Мф 10:32-33, 
38). Исповедание Христа в 
этом мире прямо связано 
с взятием на себя креста. 
Это не просто внешняя, 
словесная проповедь, но 
свидетельство жизнью, 
«мартирия» (это слово 
с греческого переводит-
ся как «мученичество»). 
Если мы хотим быть ис-
тинными свидетелями 
Христа, от нас требуется 
вера, сочетающая нас с 
единым истинным Свиде-
телем – с Духом Святым, 
и подвиг крестоношения, 
т.е. разделения с Христом 
Его судьбы в мире. Поэ-
тому со дня Пятидесят-
ницы всей церковью мы 
совершаем молитву Св. 
Духу и возобновляем ко-
ленопреклонения, а после 
дня Всех святых начинаем 
апостольский, Петровский 
пост, длящийся до праз-
дника свв. апп. Петра и 
Павла (29 июня).

И коленопреклонные 
молитвы, и пост являют-
ся знаками покаяния, т.е. 
изменения жизни. Сейчас 
мы входим в новый этап 
церковного года, кото-
рый позволяет нам про-
верить свой путь с точки 
зрения призвания к свя-
тости, избранничества к 
апостоличности, к служе-
нию свидетельства миру о 
Христе. Пусть же Господь, 
избавляющий нас от тьмы 
неверия и невежества, даст 
нам дерзновение принять 
это освящение и возвес-
тить жизнью по вере Его 
совершенства и Его славу!

Священник Виктор 
Максимовский
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TAIVAALLISET ASUNTOMESSUT

Kristuksen kirkastuminen
"Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Jo-
hanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muut-
tui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat val-
keiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kans-
sa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: `Herra, on hyvä, että me olemme täällä.
Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.´ Pietarin vielä puhues-
sa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: `Tämä on minun rakas Poikani, johon
minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!´"
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