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Ajassa
liikkuu

Sain muutamia päiviä sitten kirjeen eräältä kirkkomme jäseneltä. Hän kirjoittaa
tuntevansa, että seurakunnassakin on monenlaisia tunteita ja voimia liikkeellä, ja
niistä kaikki eivät ole hyviä. Tämä aktiiviseurakuntalainen kirjoittaa, että hyvyys
lopulta voittaa. Tätä toteamusta me usein toistelemme, mutta siihen meidän tulisi
myös uskoa.

Kristillinen rakkaus on mahdoton mahdollisuus. Se on kyky nähdä Kristus kenessä tahansa lähimmäi-
sessä, jonka Jumala on ikuisen ja salatun suunnitelmansa mukaan päättänyt tuoda minun elämääni, vaik-
kapa vain muutamaksi hetkeksi. Voi, jospa saisin näitä muutamia hetkiä enemmän omaan elämääni!

Uuden kirkkovuoden myötä toivotan näitä hetkiä myös Sinun elämääsi!
         Isä Leo Huurinainen

Lahden seurakunta on päättänyt liittyä Analogi-yhteistyöhön. Tämä
lehti on ensimmäinen, joka jaetaan kaikkiin ortodoksisiin kotei-
hin myös Lahden seurakunnan alueella. Analogin toimitus toivoo
mielenkiintoisia, hengellisesti ravitsevia ja mieltä rohkaisevia het-
kiä uuden lehden parissa. Yhdessä me olemme enemmän!

TERVETULOA Lahden seurakuntalaiset!

K

Kunniallisen ja eläväksi tekevän
RISTIN YLENTÄMINEN 14.9.

Sinun ristillesi me kumarramme,
Valtias, ja sinun pyhää ylösnouse-

mistasi ylistämme.
Kiitosstikiira

irkkovuoden alkuun sijoittuu patriarkka Bartolomeoksen siunaama päivä luonnon
puolesta. Konkreettisesti se on jo tullut kesän aikana esiin monissa seurakuntiemme toi-
mittamissa vedenpyhityksissä. Luonnonympäristömme ja hengitysilman saastuessa jou-
dumme kuitenkin kysymään, onko teologinen vastaus todellinen vastaus luonnon ongel-
miin.

Jokainen meistä on elämänvalinnoillaan vastuussa siitä, millä tavoin puolustamme ympäristömme
hyvinvointia ja edistämme elinpiirimme terveyttä. Toisaalta valtioiden yhteiskuntapolitiikalta sopii edel-
lyttää, että kaikki mahdollinen tehdään luonnon säilymisen ja monimuotoisuuden puolesta.

Ortodoksinen usko painottaa sitä, että maailma ja siten myös luonto nähdään ihmisen pelastuk-
sen paikkana. Tätä vedenpyhityksen liturginen toimittaminen juuri ilmaisee. Ihminen on maailmassaan
keskellä pelastusta, sillä Kristus itse on keskellämme. Tämä teologinen ulottuvuus on kuitenkin erit-
täin haasteellinen sen vuoksi, että se helposti jää irralliseksi toivotukseksi varsinaisen tavoitteellisen
ympäristönsuojelun kannalta. Niitä voidaan jopa pitää toisilleen vastakohtina, kun toinen katsotaan
vain hurskaaksi toivonilmaisuksi ja toinen, valtioiden varsinainen ympäristöpolitiikka, on konkreettista
ja päämäärähakuista toimintaa. On selvää, että tällainen ajattelu ahdistaa ja nakertaa erityisesti kirkon
sanoman uskottavuutta.

Kirkon opetus nojaa siihen, että Jumalan Pyhän Kolminaisuuden läsnäolo maailmassa on jokahet-
kistä ja iankaikkista läsnäoloa. Tässä myös teologia ja toiminnallinen luonnonsuojelu koskettavat toisi-
aan: Kun Jumala on keskellä maailmaansa, on meidän kannaltamme oikein ja hänen läs-
näolonsa mukaista suojella sitä pelastuksen paikkaa, jossa Jumala pyhittää, puhdistaa
ja kirkastaa uskovia pyhiään. Ehtoollisen pyhitettyjen lahjojen jakamisesta alkaa or-
todoksinen ympäristönsuojelu: Se on uskomista Jumalan näkymättömään läsnä-
oloon maailmassa, johon hän tuli ihmiseksi ja eli ihmisen elämän. Tässä maailmassa
hän myös nousi ylös ja astui taivaisiin.

Ortodoksinen luonnonsuojeluaate kiteytyy siis lähtökohdissaan Kristuksen
sovintotyöhön ja siitä johtuvaan elämän pyhitykseen maailmassa. Tästä tehtävät
johtopäätökset perustelevat tarvittaessa kaiken sen toiminnan, jota yhteis-
kunnissa tehdään luonnonsuojelun hyväksi. Niinpä ortodoksisella uskolla
pelastukseen on myös keskeinen motivaatiomerkitys. Sen opettaminen ja
julistaminen on seurakuntiemme tehtävä. Mutta mikäli kirkkomme aikoo
olla tulevaisuudessa uskottava vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa,
on Kristuksen sovintotyön ja ympäristönsuojelun eri teemojen yhteen
punomiseen varauduttava teologista taitotietoa kehittämällä ja suun-
taamalla varoja tähän työhön.
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AANALOGI haastattelee

sä Mikael kertoo, että opintojen-

sa aikana hän sai kuulla monilta,

että väitöstilaisuuden jälkeen on

mieli tyhjä ja väsynyt olo. Sen hän

voi nyt vahvistaa: vaikka fyysinen

Pitkä pedagoginen
prosessi
Isä Mikael Sundkvist
väitteli teologian toh-
toriksi toukokuussa
Joensuun yliopistos-
sa. Kesäkuun alusta
hän on toiminut Lah-
den seurakunnan
pappina, erityisenä
vastuualueenaan hä-
nellä on Hyvinkää.
Isä Mikaelin mietteet
ovat jo pitkään liitty-
neet kirkkoon, Raa-
mattuun ja Jumalan
Sanaan.

tulkitsivat niitä. Hän toteaa, että Uuden

testamentin (UT) eksegetiikka on yliopis-

tomaailmassa hyvin erikoistunutta ja kes-

kittyy usein tekstin yksityiskohtiin.

– Olen tutustunut alkuteksteihin, nii-

den merkitykseen ja siihen, minkälaisia

johtopäätöksiä voi tehdä eri tekstitodis-

teiden perusteella. Minulla ei ole lainkaan

tietosanakirjamaisia taipumuksia. Antoi-

sinta onkin ollut tällainen yleinen meto-

I
toipuminen on nopeaa, vie mielen rau-

hoittuminen aikaa. Saamaansa koulutus-

ta hän kuitenkin jo arvioi tyynesti.

– Kun tutkii yhtä asiaa pidemmän

aikaa, niin huomaa, että on aika kaukana

oppineisuudesta. Silloin osaa asettaa

oman tutkimuksensa oikeisiin mittasuh-

teisiin.

Isä Mikaelin väitöstutkimus käsitte-

lee apostoli Paavalin käsityksiä Moosek-

sen laista siitä näkökulmasta, miten var-

haiset kreikkalaiset kirkolliset kirjailijat

ANALOGI 4/2008
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dologinen pohdinta ja tutustuminen kriit-

tiseen ajatteluun tutkimusprosessin aika-

na.

●  Joutuuko tutkija syventymään pa-

kosti hyvin kapeaan tiedon alaan, kos-

ka UT:n suhteellisen pienestä tekstima-

teriaalista on loputtomasti tutkimus-

kirjallisuutta?

– Tietysti se on näin, vaikka UT:n

eksegetiikka tieteenalana etsiikin koko

ajan uusia näkökulmia ja kysymyksiä.

Kun sukupolvi vaihtuu ja tulee uusia nuo-

ria tutkijoita, niin heistä kaikki tuntuu

uudelta, vaikka niin ei olekaan. Toisaalta

UT ei ole mikä tahansa kirja. Yliopistos-

sa sitä tutkitaan tieteellisesti ja ilman tun-

nustuksellisuutta, koska UT on länsimai-

sen kulttuurin eräs peruskirja. Yliopistolle

UT on mielenkiintoinen myös siksi, että

se on tärkein kirja kirkoille.

– Eihän UT:ia voi koskaan tyhjentä-

västi tutkia, sillä sen luonne ei ole sellai-

nen. Kirkon näkökulmasta UT on aivan

oikeasti elävä kirja. Sitä tutkimalla myös

yliopistotutkimus ravitsee kirkon ajatte-

lua, vaikka niiden tehtävät minunkin mie-

lestäni ovat erilaisia. Yliopiston raama-

tuntutkimus, kun se rajautuu tieteellisiin

lähtökohtiinsa, ravitsee myös kirkon raa-

matuntutkimusta. Kun kirkko lukee yhä

uudelleen tätä kirjaa, on se jatkuva pro-

sessi, joka tarjoaa koko ajan kirkoille ja

niiden jäsenille elävää teologiaa.

●  Pitäisikö raamatuntutkimuksen toi-

sinaan kiistanalaisetkin tulokset ottaa

vakavasti kirkon julistuksessa?

– Joskus tuntuu, että tällaisten mieli-

piteiden takana on jonkinlainen kääntei-

nen fundamentalismi. Kun luterilainen

kirkollinen perinne keskittyy Raamattuun

ja sen yksittäiseen julistajaan, niin silloin,

kun Raamatusta löytyy ristiriitoja tai

avoimia kysymyksiä, ne heijastuvat heti

julistukseen ongelmallisesti. On silti sel-

vää, että raamatuntutkimuksen tulisi vai-

kuttaa myös meidän kirkkomme ajatte-

luun, vaikka eksegeettiset tulokset ovat-

kin nimenomaan historiallisen tutkimuk-

sen tuloksia. Ja vaikka tutkimuksessa saa-

vutetut perustulokset kestävät pitkään,

silti niitä pitää arvioida koko kirkon tul-

kintakehyksen puitteissa, ja se on paljon

monimutkaisempaa. Tässä kohden jotkut

eksegeetit ajattelevat ehkä liian kapeas-

ti, kun taas systemaatikot lähtevät ajatte-

lussaan kokonaisnäkemyksestä. Siksi

Suomessa on vallinnut tiettyä vastakkain-

asettelua systemaattisen teologian (opil-

lisen tutkimuksen) ja eksegetiikan (raa-

matuntutkimuksen) välillä. Kun ekse-

Perheenisänä ja Lahden
seurakunnan pappina isä
Mikael joutuu liikkumaan
paljon. Papin tulee olla osa
ihmisten elämää ja siten
helposti lähestyttävissä,
hän sanoo.

5ANALOGI 4/2008

KARI M. RÄNTILÄ



ANALOGI 4/20086

geetteinä tutkimme Raamattua, tutkimme

sitä inhimillisesti ja pystymme näkemään,

minkälaisia kerrostumia jossakin tekstis-

sä on ja miten jotkut kirjoittajat ovat vai-

kuttaneet jonkin varhaisemman tekstiai-

neksen muotoilemiseen. Kun kuitenkin

kaikesta tästä ”alkuräjähdyksestä” kasvoi

kirkon historian kuluessa kokonaisuus,

pystyvät systemaatikot näkemään sen

ehkä joskus paremmin kuin me eksegee-

tit.

– Idän kirkon puolella meillä on aika

lyhyt ja ainakin pienimuotoinen kokemus

nykyaikaisesta raamatuntutkimuksesta

verrattuna läntisiin kirkkoihin. Meillä or-

todokseilla kirkollinen elämä liittyy niin

vahvasti uskonnolliseen vakaumukseem-

me, tai toisin sanoen, meidän kokemuk-

semme kirkosta tuntuu toisenlaiselta kuin

monella protestanttisella eksegeetillä.

●  Katolisessa ja ortodoksisessa kirkos-

sa Raamattua tulkitaan kirkon tradi-

tion sisällä. Ajatteletko tutkijana itse

näin?

– Kyllä, juuri näin. Minulla on tun-

ne, että meillä kirkko yhteisönä on ensi-

sijainen. Kirkko ei saanut alkuaan Paa-

valin tekstien lukemisesta vaan kohtaa-

misesta Ylösnousseen kanssa. Tämä on

lähtökohta, ja UT todistaa tästä alkuko-

kemuksesta. En tiedä, miten tämän saisi

tieteellisin menetelmin edes pilattua!

Miten tämän kirkon kokemuksen saisi

riistettyä meiltä pois!

– Koko viime vuosisadan ajan on ek-

segetiikka asettanut kyseenalaiseksi kir-

kon uskon. Se ei kuitenkaan ole aivan on-

nistunut. Eksegetiikan tutkimuksessa

ovat vaikuttaneet hyvin voimakkaat filo-

sofiset perusolettamukset. Tietynlainen

maailmankatsomus on otettu itsestään

selvänä, ja sen pohjalta on arvioitu Raa-

matun tekstejä. Mutta luonnontieteelli-

sessäkin maailmankuvassa tapahtuu koko

ajan muutosta, eikä maailma sielläkään

ole enää kompakti ja suljettu. Todellisuus

voi olla paljon rikkaampi ja vaikeampi

käsittää, kuin mitä tutkijat kammioissaan

ajattelevat.

– Raamatuntutkimuksessa on viime

vuosisadalla mietitty paljon herme-

neutiikkaa eli tulkintateoriaa siitä, millä

tavoin jokin tulkinta syntyy. Siinä koros-

tuu se, että tutkija ei ole koskaan vapaa

tutkimaan Raamattua ikään kuin puhtaal-

ta pöydältä. Jokaisella tutkijalla on esi-

ymmärrys ja kaikenlaisia taustatekijöitä,

joita hän olettaa löytävänsä Raamatusta.

Kyse on hänen omasta tulkintakehykses-

tään.

●  Raamatuntutkimuksen metodit var-

mistavat tutkimustulosten luotetta-

vuutta. Saadaanko metodeilla jokaisen

tutkijan oma esiymmärrys palvele-

maan tutkimustehtävää?

– Kyllä se näin on, vaikka monet ny-

kyään juuri tästä hermeneuttisesta keskuk-

sesta johtuen ovat sitä mieltä, että mikään

objektiivinen tulkinta ei ole mahdollinen

vaan se on aina henkilökohtaista.  Tämä

ei tietenkään vastaa edes meidän ortodok-

sisen kirkkomme todellisuuskuvaa, siis se,

että tutkittava kohde olisi täysin tulkitse-

van subjektin armoilla. Kyllä kai me läh-

demme siitä, että totuus on olemassa, ei

vain Jumalasta mutta myös muusta todel-

lisuudesta. On hyvä, että metodologisesti

pyrimme olemaan pidättyväisiä ja keskus-

telemaan raamatunteksteistä niin yleisel-

lä tasolla, että keskustelu on mahdollista

muidenkin kanssa kuin vain oman kirkon

piirissä. Minun mielestäni metodit edis-

tävät objektiivisen totuuden esiintuloa. On

kuitenkin eri asia, mitä johtopäätöksiä teh-

dään, vaikka tutkijat olisivatkin yhtä miel-

tä jostakin Raamatun tekstin historialli-

sesta merkityksestä. Tutkimuksia lukies-

sani olen oppinut heti arvaamaan, onko

kirjoittaja katolilainen, protestantti, tai

minkälainen luterilainen hän onkaan,

onko hän kenties uskonsa menettänyt lu-

terilainen, onko hän vapaakirkollinen vai

peräti ortodoksi, joka ei ymmärrä, mikä

tässä olikaan vaikeaa. Ehkä omassa tut-

kimuksessanikin näkyy se, etten ole ta-

junnut, mistä on kysymys!

●  Miten ortodoksin pitäisi lukea Raa-

mattua?

– Ennen kaikkea hänen pitäisi lukea

Raamattua! Ei Raamattu ole mikä tahan-

sa kirja, sitä ei voi verrata edes pyhien

teksteihin, se on suurempi kuin ne. En tar-

koita, että ne tulisi laittaa vastakkain, ei

tietenkään, mutta kyllä Raamattu on Ju-

malan sanaa aivan erityisellä tavalla.

Mutta ortodoksina Raamattua olisi lähes-

tyttävä kirkon näkökulmasta, ortodoksin

pitäisi tutustua kirkon tapaan lukea Raa-

mattua. Hänen tulisi ensin omaksua kir-

kon mieli tai silmälasit ja selvittää, mistä

tässä on kysymys.

– Vanha testamentti (VT) oli ensim-

mäisille kristityille ongelma. Se oli on-

gelma suhteessa niihin juutalaisiin, jotka

eivät uskoneet Jeesuksen olevan messi-

as, sillä kristityt eivät noudattaneet Moo-

seksen lakia kirjaimellisesti. Juutalaisiin

nähden piti puolustaa sitä, miksi ylipään-

sä haluttiin pitää VT:ia Jumalan kirjana,

jos ei kuitenkaan haluttu noudattaa lakia.

Sitten sataluvulla tulivat gnostikot ja

gnostilaiset liikkeet, jotka olivat sitä miel-

tä, että Jeesuksen julistama Jumala ja Isä

ei ole sama kuin VT:n Jumala, sillä

VT:ssa Jumala käyttäytyy ristiriitaisesti,

jos lukee kirjaimellisesti VT:ia, niin kuin

he tekivät. Sen mukaisesti Jumala tapat-

taa filistealaisia ja lapsia ja katuu, että hän

asetti Saulin kuninkaaksi. He ottivat esiin

sen, että ensin hän valitsi kuninkaaksi
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Saulin ja sen jälkeen hän katuen totesi,

ettei tämä ollutkaan hyvä asia. He sanoi-

vat, ettei todellinen ja korkein Jumala voi

olla tällainen haihattelija, joka tekee pää-

töksiään edestakaisin ja kostaa. Sen vuok-

si gnostilaiset hylkäsivät VT:n kokonaan.

Ylipäänsä on haasteellista, miten VT:ia

tulisi tulkita UT:n valossa. Se on meille-

kin haaste, sillä aina kun yritämme irrot-

taa Uuden Vanhasta testamentista, tulee

ongelmia.

●  Onko kirkon omaksuma typologi-

nen tulkintamalli oikea ratkaisu?

– Se on kirkon tapa lukea VT:ia, se

on aina ollut sitä. Jeesus Kristus on täy-

dellinen Jumalan ilmoitus, ja siitä näkö-

kulmasta luetaan myös VT:ia. Jotkut var-

haiset opettajat olivat sitä mieltä, että Ju-

mala teki pitkään työtä valmistellessaan

Kristuksen ilmestymistä. Ajan täyttymi-

nen tarkoittaa, että edellytykset hänen

merkityksensä ymmärtämiselle olivat

olemassa. Mutta ei Kristuksen avulla voi-

da tulkita kaikkea VT:n lausumia Juma-

lasta, kyse on ennemminkin pitkästä pe-

dagogisesta prosessista.

●  Sisältyykö typologiseen tulkintamal-

liin mahdollisuus mielivaltaiseen Raa-

matun lukemiseen?

– Tuokin on vanha riita. Alkukirkon

aikaan oli kreikkalaisella kirkolla kaksi

tärkeää keskusta, Aleksandria Egyptissä

ja Antiokia Syyriassa. Aleksandriassa tul-

kinta oli väljempää, siellä saatettiin tul-

kita melkein kaikki typologisesti. Antio-

kiassa oltiin paljon pidättyväisempiä.

Siellä pohdittiin tarkasti, mitkä ainekset

VT:ssa ovat sellaisia, että niitä voidaan

tulkita typologisesti. Esimerkiksi psalmi-

en tulkinnassa Origines saattoi mistä ta-

hansa löytää Jumalan Sanan, mutta taas

Antiokiassa oltiin sitä mieltä, että vain

jotkut psalmit ovat oikeasti messiaanisia

ja viittaavat Kristukseen, kun taas monet

muut psalmien ennustukset toteutuivat jo

vanhan Israelin aikana.

– Tätä tulkintatyötä kirkon on tehtä-

vä jatkuvasti. Tästä peruskysymyksestä

ei päästä, sillä VT:ia ei voida hylätä. Hyl-

kääminen johtaa aina harhaoppeihin, ja

se on totta. Esimerkiksi moraalisissa ky-

symyksissä eivät asiat ole muuttuneet,

VT:n osoittama suunta pätee edelleen.

Tarkoitan sen pohtimista, millä tavoin

Kristus on täyttänyt VT:n. Gnostilaiset

olivat sitä mieltä, että hän kumosi VT:n

lain, ja tämä ajattelutapa on vaarallinen.

Kun luemme UT:ia, on kaikille uskotta-

vuuden ehto aivan lähtökohtaisesti, että

UT:ssa on toteutunut VT:n mukainen

täyttymys. Myös Paavali tähtäsi tähän

ajatukseen, mutta jos näin ei ole, silloin

ei enää ole kyse Israelin Jumalasta ja il-

moituksesta vaan olemme perustamassa

uutta uskontoa. Kirkko on hyvin riippu-

vainen siitä, että VT on sen kirja, mutta

kysymys onkin siitä, miten tätä tulkitaan.

●  Onko ortodoksille siis tärkeää Van-

haa testamenttia lukiessaan, että hänen

pitää pystyä tulkitsemaan lukemaan-

sa?

– No, ei nyt välttämättä! Minusta on

hyvä lukea Raamatun kirjoja niin, että tie-

tää, mitä niissä on. Raamatun kertomuk-

set tulevat esiin kirkon veisuissa, esimer-

kiksi Andreas Kreetalaisen suuri katu-

muskanoni viittaa koko ajan VT:n hen-

kilöihin ja heidän toimintaansa. Kanonia

ei voi ymmärtää, jos ei tiedä, mitä siinä

mainitut ihmiset ovat tehneet. Jäljelle jää

yksinkertainen periaate: pitää lukea, jot-

ta voi ymmärtää kirkon kieltä, sillä Raa-

mattu on kirkon kieli. Se on yksinkertai-

nen asia. Psalmeja lukiessamme meidän

ei tarvitse tulkita juuri mitään. Psalmeja

pitää lukea rukouksena, ja minusta ne

ovat parasta tänäänkin kirkon jumalan-

palveluksessa eukaristian lisäksi. Perus-

lähtökohta ortodoksikristitylle voisi olla

se, että VT antaa suuntaa ja Kristus on

siinä vierellä täyttämässä sitä.

●  Mikä on ortodoksille oikea alkukie-

linen teksti?

– Kreikkahan on UT:n alkukieli, mut-

ta mikä on oikea tekstilaitos silloin? Or-

todoksi voi hyvin lukea olemassa olevia

käännöksiä ja luottaa siihen, että ne ovat

suurin piirtein oikein. Jos käymme kir-

kossa, yritämme ajatella kirkollisesti ja

luemme Raamattua, niin tekstit eivät ole

kuolleita ja vain kääntäjien aikaansaan-

noksia vaan Jumalan sanaa konkreettises-

ti vaikuttavalla tavalla. Ortodoksi voi lu-

kea nykykäännöstä ja kohdata siinä oi-

keasti elävän Sanan.

– Vuonna 2000 ilmestyi VT:n

ruotsinnos, joka oli tietenkin käännetty

hepreasta. Ainakin psalmeissa siinä ole-

va kieli on niin hyvää, raikasta ja voima-

kasta, ettei minulla ole mitään syytä pyr-

Ortodoksi voi lukea
nykykäännöstä ja
kohdata siinä oikeasti
elävän Sanan.

kiä omaksumaan jokin vanhempi ilmai-

sutapa tai asettua johonkin toiseen histo-

rialliseen kontekstiin ymmärtääkseni sitä.

Se on kielenä niin suoraa ja kaunista, että

olen langennut sen lukemiseen ilman kri-

tiikkiä!

– Kääntäjien lähtökohdat tietenkin

vaikuttavat valmiiseen tuotteeseen, mut-

ta ei meillä ortodokseina ole varaa odot-

taa kahtasataa vuotta, jotta saisimme

oman ortodoksisen suomennoksen. Niin

kuin jo sanoin, jos muutoin pysymme

kirkon kokonaisuuden sisäpuolella, niin

emme voi ainakaan pahasti eksyä!

Ortodokseille oma suomennos?

Isä Mikael toteaa lopuksi ykskantaan, että

idän kirkon oma VT on kreikankielinen

Septuaginta, vaikka sen kääntäminen suo-

meksi onkin jo oma asiansa.

– Meidän pitäisi olla tietoisia, mitä

siinä lukee, sillä se on meidän oma pe-

rinteemme. Kirkkoisien tekstit rakentu-

vat Septuagintan pohjalle, ja jos emme

tunne sitä, meillä on siinä kohden tyhjiö,

sillä emme ymmärrä, mihin he teksteis-

sään viittaavat.

Hän myös korostaa, että me emme

voi sulkeutua täysin omaan kreikankieli-

seen Raamatun tekstien maailmaamme.

– Mehän emme voi sulkea silmiäm-

me siltä, että on olemassa VT:n alkukie-

linen eli heprealainen teksti. Varhaiset

kirkkoisät olivat sitä mieltä, että meidän

pitäisi päästä käsiksi siihen, mikä on al-

kuperäistä tekstiä. Me emme voi tässä

hetkessä ja maailmassa elävänä kirkko-

na sulkea siltä silmiämme. Vaikka onkin

selvää, että oma raamatuntekstiperin-

teemme UT:n osalta on bysanttilainen

textus receptus ja VT:ssa Septuaginta.

■   Isä Hariton
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iihen aikaan, kun juutalaiset viet-

tivät omaa vuodenvaihtumisen

juhlaa, saapui Jeesus tapansa

mukaan Nasaretin synagogaan ja

luki pyhistä kirjoituksista pro-

Lahden kirkkoherra Aki Leskinen
kirjoittaa, että ihmisen onni löytyy
sieltä, missä hän osoittaa rakkautta
oikein itseään kohtaan ja rakastaa
Jumalaa ja lähimmäisiään.

profeetan sanat tulisi meidänkin miettiä,

onko Herran Henki juuri minun ylläni.

Omassa kasteessamme me olemme riisu-

neet vanhan ihmisen itsestämme, pukeu-

tuneet valkeuden vaatteeseen, saaneet

Pyhän Hengen ja liittyneet Kristukseen.

Me olemme voineet saattaa murheellisek-

si tämän Hengen monilla rakkaudettomil-

la sanoillamme, teoillamme ja ajatuksil-

lamme, tai me olemme voineet karkottaa

sen omasta olemuksestamme. Sen tähden

meidän tulisi päivittäin anoa rukouksis-

samme tätä henkeä itsellemme: ”Tule ja

asu meissä ja puhdista meidät kaikesta

synnin pahuudesta”. Ihmisissä, joissa

tämä Herran henki asuu, näkyvät myös-

kin hengen hedelmät: rauha, ilo, rakka-

us, pitkämielisyys ja kärsivällisyys.

Evankeliumi julistaa, että tämä Her-

ran henki on lähetetty julistamaan köy-

hille hyvää sanomaa, vangeille vapautus-

ta, sokeille näkönsä saamista ja sorretuille

vapautusta. Mutta näemmekö me tai ym-

märrämmekö me sen kaiken? Me näem-

me helposti aineellisen köyhyyden, mut-

ta emme hengellistä köyhyyttä. Köyhyyt-

tä on kaikkialla siellä, missä ihmiset elä-

vät ilman jotakin tarpeellista. Vankeja

eivät ole vain ne, jotka on eristetty van-

kiloihin, vaan myös ne, jotka ovat himo-

jensa, tapojensa tai mielipiteittensä orjia.

Jumalan kauneuden näkeminen

Kristuksen ja hänen seuraajiensa tarkoi-

tus on kasvattaa ihmisiä iloon ja onneen.

Ihminen ei voi olla onnellinen silloin, jos

hän vuodesta toiseen kantaa sisällään vi-

haa ja katkeruutta tai huonoa omaatun-

toa. Ihminen ei voi olla iloinen ja onnel-

linen, jos hän näkee toisissa ihmisissä

huonot puolet, puhuu toisista pahaa ja

tuomitsee tai kadehtii heitä. Sokeita taas

ovat myös ne, jotka eivät näe tämän maa-

ilman kauneutta, ja hengellisesti sokeat

eivät voi nähdä Jumalan kauneutta. He

eivät näe, kuinka viha, kateus ja toisten

panettelu peittää päivän valon elämästä.

He eivät näe, kuinka anteeksiantaminen,

hellyys, laupeus ja rakkaus tuovat päivän-

paistetta niin omaan elämään kuin koko

siihen ympäristöön, jossa me elämme.

Syy on aina toisissa. Kun ei itse voi sitä

nähdä, niin otaksuu, etteivät muutkaan

voi sitä nähdä. Meidän on hyvä muistaa,

että ihmisen onni löytyy sieltä, missä hän

osoittaa rakkautta oikein itseään kohtaan

sekä rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään.

Kirkko kehottaa, että myös meidän,

jotka olemme Jeesuksen Kristuksen kaut-

Todellisia kristittyjä

Hengellistä opetusta

S
feetta Jesajan sanat: ”Herran henki on

minun ylläni, sillä hän on voidellut mi-

nut. Hän on lähettänyt minut ilmoitta-

maan köyhille hyvän sanoman, julista-

maan vangituille vapautusta ja sokeille

näkönsä saamista, päästämään sorretut

vapauteen ja julistamaan Herran riemu-

vuotta”. (Luuk. 4:18)

Ortodoksinen kirkko viettää syys-

kuun alussa kirkkovuoden vaihtumista.

Idän kristityille kirkollisen vuoden vaih-

tuminen vakiintui syyskuun 1. päivään jo

varhaisessa vaiheessa. Meillä ns. yleisen

kalenterin mukaan vietetään uuden vuo-

den vaihtumista tammikuun ensimmäise-

nä päivänä. Tämä tapa on tullut länsimai-

hin Rooman valtakunnasta, jossa sitä vie-

tettiin tammikuun 1. päivänä jo muuta-

mia kymmeniä vuosia ennen ajanlaskun

alkua. Vuoden vaihtumisen juhliminen

aiheutti kuitenkin sen, että osa kristityis-

tä sijoitti kirkollisen vuoden vaihteen

maaliskuulle, osa syyskuun alkuun ja osa

joulunaikaan. Vuonna 1594 määräsi

Ranskan kuningas Kaarle IX vuoden al-

kamispäiväksi tammikuun 1. päivän.

Tämä määräys otettiin käyttöön myöhem-

min muissakin länsimaissa, josta sen

käyttö levisi yleiseksi käytännöksi.

Herran Henki yllämme

Jeesuksen lukiessa vuoden vaihtuessa

KARI M. RÄNTILÄ



ANALOGI 4/2008 9

tulee kieltää itsensä eli hänen on luovut-

tava omasta tahdostaan ja mukauduttava

Jumalan tahtoon. Edellä kulkija määrää

sen suunnan, johon olemme menossa.

Tämän tien valitsijoille ei evankeliumin

teksti lupaa helppoa taivalta eikä tämän

ajallisen elämän mukavuuksia. Tie on

kapea ja kivinen, ja sen kulkeminen vaa-

tii meiltä jatkuvia ponnisteluja.

Tosin tämä on myös elämän suuri

sääntö, joka toteutuu monesti kaikessa

ta solmineet uuden liiton Jumalan kans-

sa, tulee noudattaa Jumalan lakia. Kristi-

tyn nimi ei saa olla vain kuollut sana.

Jokaisen ihmisen tulee kantaa omaa ni-

meänsä arvokkaasti, koska sen kautta

meidät on pyhitetty Jumalalle. Se on ole-

va elävä todistus uudesta liitosta Juma-

lan kanssa, johon meidät on liitetty omas-

sa kasteessamme.

Kirkkovuoden kaksi juhlaa

Kirkkovuoden alkuun kuuluu kaksi kirk-

komme suurta juhlaa: Jumalansynnyttä-

jän neitseen Marian syntymä 8.9. ja kun-

niallisen ja eläväksi tekevän ristin ylen-

tämisen juhla 14.9.

Risti on Kristuksen seuraajien ja kris-

tillisen elämän tunnusmerkki. Ristiä on

historian eri aikakausina pidetty uskon

merkkinä. Usko on Jumalan antama lah-

ja ihmisille, ja sen vuoksi ihmisten tulee

vaalia tätä kallisarvoista lahjaa. Meidän

uskomme ei aina ole vakaa, vaan se voi

horjua. Sen vuoksi meidän on rukouksen

kautta vahvistettava omaa uskoamme,

ettei se kuolisi meistä pois hoitamattoma-

na. Me emme voi selittää omaa uskoam-

me omalla järjellämme emmekä ymmär-

tää sitä oman ajattelumme kautta. Mei-

dän on säilytettävä kiinteä yhteys kirk-

komme jumalanpalveluselämään, jonka

kautta uskon totuudet avautuvat meille.

Vain silloin uskomme tulee eläväksi ja me

voimme tuoda esille tämän oikean elä-

vän uskomme rakkauden tekoina omaan

elämänpiiriimme.

Pelastuksen tie

Jeesus osoitti omalla toiminnallaan ja

opetuksillaan opetuslapsilleen pelastuk-

sen tien, jota ilman ei yksikään ihminen

saavuta taivasten valtakuntaa.

”Jos joku tahtoo kulkea minun jäl-

jessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon

ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka

tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen,

mutta joka elämänsä minun tähteni ja

evankeliumin tähden kadottaa, on sen

pelastava.” Jeesus tahtoi tämän sanomi-

sella korostaa sitä, että meille on annettu

vapaa tahto valita oma elämämme tie.

Joka valitsee Kristuksen seuraamisen, sen

muussakin, mitä me teemme. Mitään hy-

vää, pysyvää ja kestävää ei saavuteta il-

man ponnisteluja ja uhrauksia. Nykyinen

yhteiskuntakaan ei voi menestyä ja ke-

hittyä pelkillä hyvillä lupauksilla, vaan

se vaatii ihmisiltä työtä ja uhrautuvaisuut-

ta. Menestyminen yleensä vaatii oman

itsekkyyden kieltämistä ja tehtävien tun-

nollista suorittamista.

Evankeliumissa puhutaan kristityn

osasta täällä maan päällä. Kristittynä ole-

minen edellyttää meiltä myös sitoutumis-

ta. Se edellyttää sitoutumista Kristuksen

seuraamiseen.

Omassa kasteessamme olemme kas-

tetut Kristukseen, hänen kasteeseensa ja

kuolemaansa. Kasteessa olemme asettu-

neet Kristuksen puolelle, ja merkkinä täs-

tä liitosta Jumalan kanssa kannamme kas-

teen yhteydessä meille annettua ristiä.

Ihmisille on evankeliumissa annettu Kris-

tuksen seuraamisesta kaksi ohjetta. Ihmi-

sen on kiellettävä itsensä ja otettava oma

ristinsä. Vain nämä ehdot täytettyämme

me voimme sanoa olevamme todellisia

kristittyjä.

■    Isä Aki Leskinen

Usko on Jumalan
antama lahja ihmisille,
ja sen vuoksi ihmisten
tulee vaalia tätä kallis-
arvoista lahjaa.

■   Praasniekkaväkeä
Hämeenlinnan
Ahveniston kirkolla.
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MMetropoliitalta

Tihentyvä kaipaus Jumalan
puoleen

iippakunta on alueensa kristityn kansan, papiston

ja piispan muodostama kokonaisuus. Hiippakun-

nan keskuskirkko, katedraali, on hiippakuntayh-

teyden näkyvä merkki. Erityisesti lännen kirkos-

sa säilyneen perinteen mukaan papit ja diakonit

Nykyisin Uspenskin katedraali on sinne kokoontuvan

seurakunnan jumalanpalveluselämän keskus. Samalla se on

Helsingin suosituimpia turistikohteita. Pyhäkköjemme kau-

neus, hengellinen ilmapiiri ja enkelin siiven kosketus ker-

tovat niin seurakuntalaisille kuin kirkkoon piipahtavillekin

näkymättömän maailman kauneudesta. Samalla niissä ti-

hentyy meidän ihmisten kaipaus olla siitä osallisia.

Syvää kiitollisuutta

Katedraalin, niin kuin jokaisen kirkkorakennuksen, sydän

on pyhä alttaripöytä, johon on vanhan perinteen mukaan

sijoitettu Jumalan kirkastamien pyhien ihmisten pyhäinjään-

nöksiä, reliikkejä. Alttaripöydän keskellä pidetään evanke-

liumikirjaa, joka siirretään sivuun vain ehtoollista toimitet-

taessa. Näin Kristus itse on kirkkonsa ydin ja keskipiste ja

läsnä sanan ja sakramentin kautta.

Yhteisessä rukouksessa ja ylistyksessä on läsnä paitsi

kaksituhatvuotinen hengellinen traditio apostoleista tähän

päivään myös ihmissuvun yhteinen kaipaus kestävään elä-

mänperustaan ja rakkauteen. Oikeastaan kaikki kirkon yh-

teinen rukous on kiitospalvelusta. Jumalan suurten tekojen

ihmettelyn, ylistyksen ja kiitoksen kautta löydämme ajan

kulumisesta ja sen merkityksen arvioinnista myös sisäisen

kasvun mahdollisuuden.

Palvellessamme kauniissa pyhäköissämme tunnemme

syvää kiitollisuutta kirkkojen rakentajille ja kaunistajille,

samoin niissä aikojen saatossa palvelleita ja nyt palvelevia

isiä, äitejä, sisaria ja veljiämme kohtaan. Nyt on oma vuo-

romme rakentaa tulevaisuutta elävässä vuorovaikutuksessa

ja jakamisessa. Siten työllämme on siunausta ja tulevaisuutta.

■     Metropoliitta Ambrosius

H
vihitään pääsääntöisesti katedraalissa. Näin on myös monin

paikoin kreikankielisissä ortodoksisissa paikalliskirkoissa.

Varhaisessa kirkossa oli tapana, että kaupungin pääkir-

kossa piispa toimitti ylösnousemuksen päivänä sunnuntaina

presbyteerien eli pappien kanssa yhteisen ehtoollisjumalan-

palveluksen. Tuosta yhteisestä palveluksesta papit ja diakonit

veivät ehtoollisen toisiin kirkkoihin sekä sairaaloihin jaetta-

vaksi. Tämä tapa ilmensi kirkon elävää yhteyttä ja ykseyttä.

Sana katedraali tulee kreikankielisestä sanasta kathed-

ra, joka merkitsee istuinta, erityisesti piispan istuinta. Sa-

man sanan latinankielinen muoto on cathedra. Antiikin maa-

ilmassa istuin oli erityisesti opettajan sekä tuomarin aseman

symboli. Piispuuteen sisältyy tehtävä opettaa ja johtaa hen-

gellistä laumaa, hiippakuntaa. Niinpä katedraalin piispan is-

tuin osaltaan kuvastaa katedraalin asemaa hiippakunnan nä-

kyvänä keskuksena.

Näkymättömän maailman kauneus

Helsingin kaupunkikuvassa kansallisten kirkkojemme mer-

kittävät pyhäköt Uspenskin katedraali Katajanokalla ja Ni-

kolainkirkoksi 1852 vihitty nykyinen Helsingin tuomiokirk-

ko muodostavat oivan parin. Suomen itsenäistyttyä Suurkir-

koksi nimetty Nikolainkirkko muuttui tuomiokirkoksi 1959.

Uspenskin katedraali vihittiin lokakuussa 1868. Helsingin or-

todoksisen hiippakunnan keskuskirkoksi Uspenski tuli pian

viime sotien jälkeen Viipurin piispanistuimen siirryttyä Hel-

sinkiin.

XVII kirkkolaulupäivät järjeste-
tään valtakunnallisten kirkkopäi-
vien yhteydessä Joensuussa 11.–
13.6.2010. Kirkkopäivien yhtey-
dessä toteutuvat myös perintei-
set Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunnan ja Ortodoksisten
Kanttorien Liiton järjestämät 12.

XVII kirkkolaulupäivät
Joensuussa

kirkkolaulupäivät. Ortodoksinen
kirkkolaulu esittäytyy uudella ta-
valla ensimmäistä kertaa järjes-
tettävässä kvartettikilpailussa.
Kilpailuun tulee ilmoittautua lo-
kakuun loppuun mennessä.

Kantaesityksensä tasokkai-
den kuorojen laulamina saavat

FL Jopi Harrin perinteisen kirkko-
musiikin hengessä sävelletty
uusi liturgia ja säveltäjä Leonid
Bashmakovin uusimmat kirkko-
musiikin sävellykset. Kanttori-
kuoro ja Uspenskin Katedraali-
kuoro konsertoivat yökonser-
teissa. Kuorokatselmuksessa

kuullaan eri seurakuntien kirkko-
ja lapsikuoroja.

Suurkuoroa johtavat
dir.cant. Jarmo Lehto ja TM Anita
Lintu. Suurkuoron harjoittajina
edellisten lisäksi toimivat TM Wil-
helmiina Virolainen ja TM Varva-
ra Merras-Häyrynen. Suurkuoron
harjoitteluaikataulu julkaistaan
myöhemmin.

Kirkkomusiikkipäivien tai-
teellinen johtajana toimii Jarmo
Lehto, jolle myös ilmoittautumi-
set osoitetaan.   ■
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säilytettiin poliittisia vankeja. Mui-

den muassa Nelson Mandela oli

siellä 27 vuotta.

Museoitu vankila palautti ereh-

dyttävästi mieliimme Stutthofin kes-

kitysleirin olot, kun joulupäivänä tu-

tustuimme paikkaan, kuuntelimme

järkyttäviä elämänkokemuksia ja

pohdimme nykyihmisen mielen syn-

kimpiä sokkeloita. Karmeudesta ker-

too, että saarelle on haudattu yli kak-

situhatta ruumista.

Syvimmin kosketti oppaana toi-

mineen entisen vangin kertomus ki-

dutuksesta, salaisen palvelun teke-

mästä isän murhasta, totuuskomissi

■   One Miikkola holvissa, johon
oli ahdettu 120 vankia. Ikkunakal-
terien alla seinässä oli Kristusta
esittävä hahmo (ks. viereinen
kuva), joka oli käsketty töhertää
maalaamalla.

rtodoksinen kirkko koetaan

meillä Suomessa varsin tradi-

tionaalisena kirkkona, joka ei

reagoi jokaiseen ”tuulenpuus-

kaan”. Sen sijaan kirkko pyr-

Liturginen perinne muutoksessa

Liturgisen uudistuksen
trendejä

Rovasti Markus Aroma tarkastelee
mahdollisuuksia uudistaa jumalanpalveluksiamme

ja saada niihin lisää varhaisen kirkon luonnetta.

tuvaisuus heijastavat langennutta maail-

maa, kun taas jumalallinen ja taivaalli-

nen maailma rakentuu muuttumattomuu-

den varaan, ja kuitenkin koko universu-

min elämä on yhtä jatkuvaa muutosliiket-

tä, jonka Jumala on itse luonut ja säätä-

nyt.

Isä John Meyendorff kuvaa hyvin

tätä muutoksen ja muuttumattomuuden

välistä jännitettä kristillisessä perintees-

sä: ”Elävään traditioon kuuluu aina sel-

laista muuttumista ja mukautumista, joka

säilyttää tuon tradition jatkuvasti rele-

vanttina. Muussa tapauksessa kirkosta ▼

O
kii ammentamaan viisautta ja vastauksia

tämän hetken muuttuviin ilmiöihin ja

haasteisiin varhaisen kirkon apostolises-

ta uskosta ja elämästä. Ja kuitenkin kir-

kon elämän olennaisimmissa elementeis-

sä, joihin jumalapalvelus ehdottomasti

kuuluu – ilmaiseehan se aina kirkon sy-

vintä olemusta Kristuksen ruumiina tä-

män maailman keskellä –, on vuosisato-

jen ja -tuhansien myötä tapahtunut pal-

jon muutoksia. Niistä toiset ovat myön-

teisellä tavalla vahvistaneet kirkon elä-

män ydinalueita ja toiset taas hämärtä-

neet niitä.

Ortodoksien suhtautuminen muutok-

seen on ollut vaikeissa historiallisissa olo-

suhteissa joskus varsin kielteistä ja vä-

hintäänkin varauksellista. Tällaisten

muutosvastaisuuden ja muuttumattomuu-

den asenteiden taustalla on kuitenkin sel-

västi sekä Pseudo-Dionysioksen että

myös uusplatonilaisen ajattelun vaikutus-

ta. Niiden mukaan muuttuminen ja muut-

Metropoliitta Ambrosius
toimittamassa vedenpyhitystä
Porissa.
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tulee ritualismin ja menneen ajan

loiston museo, jonka tämä moniarvoinen

ja pinnallinen yhteiskunta helposti hyväk-

syy, mutta joka on uskoton itse ortodok-

sialle. Täten historiallisen tutkimuksem-

me, jotta siitä olisi jotain käytännön hyö-

tyä, pitäisi etsiä bysanttilaisen liturgisen

tradition päämäärää ja tarkoitusta, löytää

sen pysyvä teologinen merkitys ja sen

jälkeen luoda ’kaavio’, minkä avulla

voimme löytää sen, mikä liturgisessa pe-

rinteessämme on olennaista ja mikä taas

historiallisesti suhteellista”. (The Litur-

gy: A Lead to the Mind of Byzantium)

Varhaisen kirkon kaudelta ja myös

300–400-luvulta peräisin olevien liturgis-

ten dokumenttien valossa voimme sanoa,

että kirkko oli noina ajanjaksoina liturgi-

sesti erittäin luova ja jopa improvisoiva.

Tästä valtavasta liturgisesta luomisvoi-

masta ovat hyvänä esimerkkinä 84 länsi-

syyrialaista alkuperää olevaa eukaristis-

ta anaforaa (eukaristista rukousta), joita

kirkko tuona ajanjaksona käytti. Ne jäi-

vät kuitenkin myöhemmin bysanttilaisen

yhdenmuotoisuuden vaatimuksen myötä

unohduksiin, mutta niiden soisi jälleen

heräävän henkiin myös ortodoksisen kir-

kon piirissä.

Jumalanpalvelusperinteemme

Kun tarkastelemme nykyisiä liturgisia

uudistuspyrkimyksiä, niin voi sanoa, että

useimmat niistä ovat varsin pienimuotoi-

sia, mutta oikeansuuntaisia. Ne ovat he-

rättäneet aivan turhan suurta vastustusta

niin kirkon papiston kuin maallikkojen-

kin piirissä. Eräässä mielessä voisi oikeu-

tetusti sanoa sekä hyvillä mielin että myös

surullisena, ettei ortodoksisessa kirkossa

ole tapahtunut mitään todellisia liturgi-

sia uudistuksia vuosisatoihin, vaan niin

sanotut uudistukset ovat olleet lähinnä pa-

luuta kirkon vanhoihin perinteisiin, jot-

ka tuntuvat relevanteilta nykyisissä tilan-

teissa ja olosuhteissa. Ja kuitenkin orto-

doksisella kirkolla olisi tälläkin alueella,

mistä ammentaa ja luoda kirkon vanhan

perinteen pohjalta ja hengessä jotakin

uutta, joka heijastaa kirkon syvintä ole-

musta nykytilanteessa autenttisemmin ja

ymmärrettävämmällä tavalla.

Tätä aihetta käsitteleviä yleisorto-

doksisia konferensseja on ollut valitetta-

van vähän. Ehkä merkittävin tähän men-

nessä on vuonna 1998 Uuden Skiitan

luostarissa New Yorkissa USA:ssa pidetty

ortodoksista liturgista uudistumista ja

näkyvää ykseyttä käsittelevä konferens-

si, jonka pöytäkirjan mukaan seuraavat

periaatteet kuuluvat erottamattomasti kir-

kon jumalanpalvelusperinteeseen:

a) jumalanpalvelus on Jumala-kes-

keistä dialogia

b) jumalanpalvelus on luonteeltaan

eskatologista ja ilmentää kaikkien syvintä

ykseyttämme Kristuksessa

c) jumalanpalvelus on ykseyden ja

yhteyden välikappale (instrumentti)

d) jumalanpalvelus on formatiivista

eli se vahvistaa ja rakentaa kristillistä

identiteettiämme niin persoonallisella

kuin myös yhteisöllisellä tasolla

e) jumalanpalvelus muuttaa meitä

enemmän todellisiksi ihmisiksi (Jumalan

kuva ja kaltaisuus)

f) jumalanpalvelus on evankelioivaa

ja informatiivista: koko pelastushistoria

on siinä läsnä

g) jumalanpalvelus on aina luonteel-

taan kirkollista: jumalanpalveluksen

kautta kirkko ilmaisee syvimmällä tavalla

todellista olemustaan

h) jumalanpalvelus sulkee sisäänsä

kaiken: koko Jumalan kansan

i) jumalanpalvelus on kokonaisval-

taista: se koskettaa koko persoonaa

j) jumalanpalvelus on luonteeltaan

kosmista eli se koskettaa koko maailman-

kaikkeutta ja näkee koko luomakunnan

sakramenttina.

Liturgisen uudistumisen
sovellutuksia

Uuden Skiitan konferenssin mukaan li-

turgisen uudistumisen sovellutuksia ovat

seuraavat kohdat:

a) ymmärrettävän kansankielen

käyttäminen pyhien Kyrilloksen ja Met-

hodioksen esimerkin mukaan

b) jumalanpalveluksen tulee olla

koko Jumalan kansan palvelusta eikä vain

papiston palvelusta (rukouksien ääneen

lukeminen)

c) kirkon tulisi tutkia kriittisesti sitä,

mikä estää Jumalan kansaa osallistumasta

jumalanpalvelukseen mahdollisimman

täysipainoisesti. Millä tavoin hyödyn-

nämme pyhän tilan? Edistäisikö avoi-

mempi ikonostaasi osallistumista? Aut-

taako musiikki jumalanpalvelustekstien

ymmärtämistä?

d) palvelustehtävien erilaisuus: dia-

konaatin uudelleen avaaminen naisille,

maallikkoapostolaatin kehittäminen

e) säännöllisen eukaristiaan osallis-

tumisen tärkeyden korostaminen ja euka-

ristiaan valmistautumisriittien uudelleen-

arvioiminen

f) uusien Raamatun lukuperikooppi-

en laatiminen jumalanpalveluselämää

varten

g) saarnan tulee kuulua olennaisena

osana liturgiaan

h) päivittäisen jumalanpalveluselä-

män vaaliminen.

Sovelluksia suomalaiseen
jumalanpalvelusperinteeseen

Päivittäisten jumalanpalveluksien tarkoi-

tuksena on tuoda Jumalan läsnäoloa ku-

hunkin päivän hetkeen ja aivan erityises-

ti aamuun ja iltaan. Näihin hetkiin ovat

jo juutalaisuudessa liittyneet tietyt juma-

lanpalvelukset, jotka muodostavat myös

meidän aamu- ja ehtoopalveluksemme

perustan.

Ehtoopalvelus aloittaa uuden päivän

vanhan juutalais-kristillisen näkemyksen

mukaan. Tässä palveluksessa me kiitäm-

me Jumalaa siitä valosta, jonka hän on

meille antanut myös iltaa ja yötä varten,

jotta voisimme kristittyinä aina olla va-

lon lapsia. Valo viittaa aina syvimmiltään

Kristukseen – ”Jumalan Rauhaisaan Val-

keuteen”. Valosta kiittämisen lisäksi me

pyydämme Jumalalta anteeksi päivän ai-

kana tekemiä rikkomuksiamme sekä pyy-

dämme hänen siunaustaan ja varjelustaan

alkavalle illalle ja yölle.

Aamupalveluksessa me kiitämme

Jumalaa uudesta päivästä ja päivänvalos-

ta, jonka hän on meille antanut, ja jälleen

pyydämme hänen siunaustaan alkavan

päivän toimiin ja tehtäviin. Perinteisesti

ehtoopalvelus on toimitettu auringonlas-

kun aikaan (”…elettyämme auringonlas-

kuun, nähtyämme illankoiton…”), ja aa-

mupalveluksen loppuosa on ajoitettu au-

ringonnousun aikaan (”Kunnia olkoon

sinulle, joka näytit meille valkeuden!”).

Venäläisessä ja myös suomalaisessa

vigiliaperinteessä tämä ajanpyhityksen

ajatus, jonka ympärille ehtoo- ja aamu-

palvelus ensisijaisesti rakentuvat, on ka-

donnut aamupalveluksen osalta, joka ny-

kyisessä perinteessämme sijoittuu iltaan

eli auringonlaskun aikaan eikä auringon-

nousuun, johon se luonnostaan kuuluisi.

Tällä tavoin me viemme jumalanpalve-

▼

▼
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lusperinteeltämme pohjaa pois. Kaikes-
ta tulee oikeasta yhteydestään erotettu-
na yhtä symboliikkaa, jolla ei enää ole
mitään tekemistä Jumalan luoman ajan
ja järjestyksen kanssa. Se ei voi tuoda Ju-
malan pyhittävää läsnäoloa siihen het-
keen, jota varten kyseinen jumalanpal-
velus on luotu.

Aamupalvelus sunnuntai-
aamuisin

Olisi todella toivottavaa, että esimerkik-
si sunnuntain aamupalvelus, joka on
täynnä ylösnousemuksen iloa ja valoa,
toimitettaisiin sunnuntaiaamuna ennen li-
turgiaa! Se voitaisiin toimittaa vaikka ly-
hyemmässäkin muodossa niin, että myös
ne, jotka eivät päässeet osallistumaan
lauantai-illan ehtoopalvelukseen, pääsi-
sivät osallisiksi tästä ylösnousemuksen
ilosanomasta. Sen johdattamana hekin
siirtyisivät liturgiassa ”iankaikkisen pää-
siäisen todellisuuteen”. Liturgiaan ei ole
mitään lisäämistä, mutta me ihmisinä tar-
vitsemme jotakin johdattavaa ja valmen-

Ortodoksit Euroopan vuorovaikutuksessa

Pienten ihmisoikeuksien
SUURUUS

M aanosamme historiassa 1900-lukua pidetään so-
tien ja diktatuurien vuosisatana. Kaksi maailman-
sotaa, Hitler ja Stalin jättivät Eurooppaan syvät
haavat, joiden parantamiseen menee vielä vuosi-
kymmeniä.

Miljoonia ihmishenkiä vaatineita sotia varten tuotettujen
sotatarvikkeiden ohella teknologinen kehitys tuotti viime vuo-
sisadalla kuitenkin myös hyvää: perusterveydenhuolto kehit-
tyi, lapsikuolleisuus laski, vammaisten asema parani ja kotias-
kareita helpottamaan keksittiin hyödyllisiäkin koneita.

Sotien ja diktatuurien varjossa 1900-luvun jälkipuoliskol-
la kasvaneet sukupolvet ovat oppineet arvostamaan rauhaa ja
vapautta. Meillä Suomessa tuon vapauden keskeisiä arvoja ovat
olleet pienet ja varsin käytännölliset asiat: oikeus koulutukseen,
sen mukana myös oman uskonnon opetukseen, sosiaaliturva,
vapaa liikkuminen ja luonnollisesti myös sananvapaus.

Läntisissä demokratioissa eläneet ortodoksit oppivat vii-
me vuosisadalla myös näkemään vapauden, demokratian, su-
vaitsevaisuuden ja ihmisoikeudet syvästi kristillisinä arvoina.

Berliinin muurin kaatuminen, Itä-Euroopan kirkkojen va-
pautuminen, Euroopan unionin syntyminen, syyskuun 11. päi-
vän tapahtumat ja terrorismin vastainen sota muuttivat rajusti
maailmaa ja samalla myös kirkkojen asemaa.

Yksi näkyvä muutos on ollut se, että erityisesti Itä-Euroo-
pan kirkoissa vapauden korostamisen sijaan on ryhdytty pu-
humaan idän ja lännen sivilisaatioiden eroista.

On selvää, että länsimainen demokratiamme ei ole mikään
valmis malli kristillisestä yhteiskunnasta. Mutta samalla on syytä
korostaa, ettei yhteiskuntia voida arvioida sen mukaan, miten
”kristillisiä” ne ovat, vaan sillä perusteella, miten yhteiskunnis-
samme on onnistuttu sovittamaan yhteen mahdollisimman
laajalle ulotettu yksilön vapaus ja vastuuntunto.

Läntisessä kulttuurissamme on paljon asioita, joita meidän
on tulevaisuudessa katsottava kristittyinä kriittisesti. Olennaista
on kuitenkin se, ettei vuoropuhelussa Itä- ja Länsi-Euroopan
kirkkojen välillä ryhdytä luomaan keinotekoisia moraali- ja kult-
tuurirajoja.

Me voimme nähdä länsimaisen demokratian varjopuoli-
na esimerkiksi liian pitkälle laajennetun moraalisen vapauden,
mutta ymmärrämme samalla, että sen rinnalla kehittyneet vam-
maisten, lasten ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioitus eivät
olisi voineet toteutua ilman, että kaiken lähtökohtana on ollut
yksilön vapauden kuuluminen kaikille.

Siinä piilee pienten ihmisoikeuksien suuruus.

■   Arkkipiispa Leo

tavaa päästäksemme todella mielessäm-
me sisälle tuohon ”uuden elämän valta-
kuntaan”, johon liturgia meidät johdat-
taa. Tuo johdantojakso on kirkon koke-
muksessa juuri sunnuntain aamupalvelus.

Yksinkertainen arkipäivän
liturgia

Toiseksi, tarvitsisimme myös yksinker-
taista arkipäivän liturgiaa, jonka toimit-
tamiseen ei papistolta kuluisi kolmatta
tuntia. Se voitaisiin toimittaa arkiaamu-
na ennen varsinaisen työpäivän alkamis-
ta. Ehkä Jaakobin liturgian ehtoollislah-
jojen valmistaminen alkuperäisessä muo-
dossaan ilman pitkiä muistelemisia sovel-
tuisi näihin arkipäivän liturgioihin, ja var-
sinaiset muistelemiset jätettäisiin viikon-
lopun ja juhlapäivien liturgioiden pros-
komideihin?

Juhlapäivän illalla iltapalvelus

Kolmanneksi, voisimme elvyttää vespe-
raalisten liturgioiden (ehtoopalvelus + li-

turgia) toimitusperinteen arkipäiville sat-
tuvissa suurissa juhlissa. Tämä tarkoittaa,
että juhlapäivän illalla toimitettaisiin juh-
lan suuri ehtoopalvelus, jossa Vanhan
Testamentin profeetallisten tekstien jäl-
keen siirryttäisiin pienen ektenian kautta
liturgian Pyhä Jumala -veisuun, episto-
laan ja evankeliumiin. Siitä liturgia jat-
kuisi loppuun normaalilla tavalla (näin-
hän menetellään muun muassa jouluaat-
tona, teofanian aattona, suurena lauantai-
na ensimmäisessä ylösnousemuspalve-
luksessa). Amerikan antiokialaisortodok-
sit ovat noudattaneet tätä kirkon ikivan-
haa perinnettä jo parin vuosikymmenen
ajan. Heidän kokemuksensa ovat olleet
erittäin myönteisiä ja vakuuttavia. Use-
ammat kirkon jäsenet ovat tällä tavoin
voineet osallistua suurten juhlien juma-
lanpalveluksiin työpäivän jälkeen ja näin
tulla osallisiksi uuden elämän todellisuu-
desta myös arkisen aherruksen keskellä.

■    Isä Markus Aroma

▼
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PALUU JÄRVELLE

Minulla on pöydällä edessäni kuivunei-
ta kaislankappaleita, siniharmaata
soraa, kullankeltaista hiekkaa, järvisim-
pukan kuoria, kuivattuja kasveja ja
säiden armoilla harmaaksi kulunut
puulaatikko. Ei minulla ole aavistusta-
kaan, miksi toin näitä muovikassillisen
entisestä mummolastani viime viikon-
loppuna, se vain tuntui oikealta,
suorastaan välttämättömältä. Tuoda
mukanaan palanen jokaisesta paikasta,
jossa joskus olen ollut onnellinen. Isäni
auttoi minua, ehdotteli heiniä ja
harsokukkia. Hän oli tuonut minut
paikoille, jotka olivat yhtä olennainen
osa häntä kuin minuakin, mutta minulle
tuosta järvestä oli tullut pakkomielle,
alituisen kaipuun kohde. Olin katsellut
sitä sisälläni raitiovaunussa keskellä
Hämeentien jylinää, yliopiston kirjaston
kirjatornissa edessäni hyllyittäin
teoksia, joilla ei ollut mitään todellista
merkitystä minulle, Kaivopuiston
rannassa, jossa meren kimmeltävää
sineä vasten tuulessa taipuvat koivut
heikosti muistuttivat ennen koetusta,
toisista puista toisen vedenäärellä,
toisesta sinisestä ja toisesta vihreästä.
Eräänä alkukesän iltana kävellessäni
kirjastosta kotiinpäin minua vastaan
hyökkäsi tuulenpuhuri, se kouraisi
minut syliinsä tavalla, joka sai minut
seisahtumaan niille sijoilleni ja nyyh-
käisemään jollekin menetetylle. Minä
olin kerran paininut harmaahiuksisen
tuulen kanssa keskellä avaraa, tyhjää

Hengellinen novelli

Vihreä ikoni
Meditaatio
naisen
synnystä

Henna Paasonen

laidunta, matkalla alas rantaan, takanani
kukkula, jolla isovanhempieni talo
piileksi mustasukkaisten mäntyjen
takana. Haistoin tässä kaupunkiin
lentäneessä tuulessa lyhyeksi pureksi-
tun ruohon ja apilan. Tunsin olevani
täysin eksyksissä, muukalainen keskellä
vanhoja kivitaloja. Työskentelystä ei
tullut mitään. Soitin isälle.

MAAÄIDIN LUUT

Simpukat kahlasin Väärän koivun
rannasta. Niitä lepäsi poimuttuneella
pohjahiekalla rannan matalissa pouka-
missa, joissa veteen kaatuneet rungot ja
kelot muodostivat salaperäisiä, levolli-
sia altaita auringossa keltaiseksi
syttyvästä ruskeasta vedestä. Koivu,
josta ranta oli saanut nimensä, kohotti
edelleen vartensa ja lehtikruununsa
rantapenkereestä kohti taivaasta. Mutta
vadelmapensaiden välissä kulkenut
musta ja mutainen polku, jota serkkuni
ja minä varvastossuissamme taiteilim-
me, oli hävinnyt, kasvanut läpitunke-
mattomaksi pöheiköksi. Yhtä läpitunke-
mattomaksi oli kasvanut pöheikkö
meidän välillämme, yhtä vaikeaksi
kitkeä nokkoset ja takiaiset, joiden
olimme antaneet rehottaa toistemme
tielle. Istuessani rantaruohikossa
kuuntelemassa sen kahinaa mietin,
toisiko serkku lapsensa tälle rannalle,
kertoisiko koskaan kahdesta tytöstä,
joilla oli aurinko ihossaan, näyttäisikö
simpukan hennon helmiäisen. Vai oliko
serkku koskaan poukamien salaperäi-
syyttä huomannutkaan? Enkö minä
ollut aina ollutkin se hiljaisempi,
uneksivampi? Ehkeivät ne olleetkaan
koulut, kaupungit ja ihmiset, jotka
olivat saaneet meidät väistämään
toistemme katsetta, ehkei serkku ollut
koskaan nähnytkään!

Soraa haroin sormillani isovanhem-
pieni talon pihalta. Muistoksi niistä
aamuista, jokainen kuin elämän ensim-
mäinen, jolloin heräsin keittiön takana
tädin entisessä neidonkammarissa,
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kuulin avoimesta keittiön ikkunasta
puutarhaletkun sihinää ja kipaisin pihan
soralla jalkapohjat kipristellen mum-
mon luokse, joka oli juuri tullut nave-
tasta ja pyyhki vesiviuhkalla yli elämää
pursuavan puutarhansa. Tervehtikö
mummo aina iloisesti? Eikö kerran
sattunutkin jotakin, tummaa ja synkkää,
vihaisia ääniä? Istuin ikkunalaudalla ja
tähyilin tielle, odotin äitiä hakemaan
minut pois viikkoja ennen kuin oli
sovittu.

Ja kasvit, ne minä keräsin Anttilan
haassa kasvavasta lehdosta, kummalli-
sesta puusaarekkeesta. Niinä päivinä
jolloin serkku pysytteli kaupungissa,
minä makasin saniaisten suurten lehtien
alla, kohdassa jossa auringon kiila
suihkusi maahan saakka, ja kuuntelin
puiden salaista puhetta, jota olin aina
juuri ja juuri ymmärtämäisilläni.
Varjoisan saarekkeen ulkopuolella,
auringon kellastamalla laitumella
lehmät polkaisivat tömähtäen kärpästä
tai puhisivat omaa raskauttaan keinuvaa
kulkuansa. Joskus vielä aikaisemmin
laitumen syrjäisimpään kolkkaan oli
haudattu sairauteen kuollut lehmä.
Toiset eläimet olivat haistaneet sen,
kiertäneet mylvien ja ammuen hautaa,
kunnes puolimätä ruumis oli tullut
näkyviin. Mutta sen minä muistan
lehdossa maatessani enää hyvin hämä-
rästi, olinko minä sitä nähnytkään,
kuullut jonkun kertovan ja kuvitellut
loput itse.

NAISEN KERROKSET

Mitä minä näille maaäidin luille teen?
Löysin aitankulmalta laatikon, se oli
kaunis, hopeanharmaa, en voinut jättää
sitä siihen lojumaan. Asettelen aarteeni
laatikkoon, alahyllylle hiekan, kaislan-
pätkät, simpukat, kivet, pohjaa vasten
kasvit. Ne ovat minun pohjakerrokseni.
Miten kuvaisin niiden jälkeisiä vuosia-
ni? Asetan ylähylylle krusifiksin. Jos
hankin asetelman suojaksi vielä lasin,
eikö se muistuta ikonia? Siinä ei ole
kultariisaa, ei edes hopeista, ei helmen
helmeä. Mutta se olen minä. Se ei ole
ikkuna tuonpuoleiseen, se ei kuvaa
autuaita kirkastettuja. Se on ikkuna
minuun, minun kerroksiini. Se kokoaa
minut. Kuuntele, eikö jostakin kuulukin
pasuunan ääni?  ❒

ANALOGI 4/2008
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sä Markus kertoo, että jo nuoruu-
dessa häntä kiinnosti ortodoksinen
teologia ja erityisesti sen ihmisku-
va. Koulun ja ammattiopintojen jäl-
keen Kajaanissa hän toimi muuta-

■  Hämeenlinnan kirk-
koherra Markus Aroma
vihittiin papiksi kaksi-
kymmentä vuotta sitten.
Monet ystävät ja muut
tutut ovat vuosien var-
rella saaneet nauttia
hänen syvästä hengelli-
sestä opetuksestaan
mutta myös lämpimästä
vieraanvaraisuudestaan.
Huumorintajuinen ja
mutkaton rovasti tunne-
taankin erinomaisena
kokkina ja itämaisen
ruoan asiantuntijana.

tisen apurahan. Siellä hän myös tapasi
piispa Gerasimoksen, joka oli alkuaan
Annan skiitan munkki. Gerasimos on isä
Markuksen yksi suurista esikuvista.

– Hän oli hyvin nöyrä rukouksen ih-
minen, myös hyvin huumorintajuinen ja
hyvä teologi. Eläkkeellä ollessaan hän
toimi kampuksella meidän opiskelijoiden
hengellisenä ohjaajana. Hänen ei tarvin-
nut sanoa mitään, kun hänestä jo näkyi
rukous ja jotain Jumalan rakkaudesta ja
kirkkaudesta.

Papiksi ja kirkkoherraksi

Holy Crossista isä Markus valmistui
1982, minkä jälkeen hän toimi Helsin-
gin metropoliitan Johanneksen sihtee-
rinä kuudetta vuotta.

– Opin sinä aikana monta asiaa. Se
oli hyvä näköalapaikka, tapasin hyvin

I
man vuoden Kuhmossa ja Ämmänsaares-

Isä Markus kaksi
vuosikymmentä pappina Avoimuus

sa englantiin erikoistuneena luokanopet-
tajana. Armeijan käytyään hän lähti Yh-
dysvaltoihin Bostoniin, jossa hän opis-
keli Amerikan kreikkalaisen arkkipiispa-
kunnan ylläpitämässä Holy Crossin teo-
logisessa koulussa saatuaan kolmevuo-

KARI M. RÄNTILÄ
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Tärkeintä papin työssä

Isä Markukselle papin työssä tärkeää on
olla läsnä ja itsekin oppia.

– Kaiken perusta on tietenkin juma-
lanpalvelusten toimittaminen ja erilais-
ten toimitusten hoitaminen. Näissä tär-
keintä on erilaisten ihmisten kohtaami-
nen ja papin aktiivinen läsnäolo heidän
kanssaan, vaikka joskus se vaatiikin aika
suurta ponnistusta. Mutta eivät papit pel-
kästään opeta seurakuntalaisia vaan kyl-
lä kansa opettaa elämää myös papille! On
tärkeää, että on kohtaamisia ja ripittäy-
tymisiä, joissa on riittävästi aikaa ilman,
että tarvitsisi kiiruhtaa.

Näkemystä elämään

Isä Markukselle pappeus on antanut nä-
kemystä elämään. Pappeutensa aikana
hän on tavannut ihmisiä, joilta hän on
saanut paljon. Tällainen henkilö on ollut
edellä mainittu piispa Gerasimos Bosto-
nissa, ja samantyyppinen oli myös ark-

kipiispa Paavali, jonka hän tunsi jo lap-
suudestaan asti.

– Olimme ystäviä hänen elämänsä
loppuun asti, vaikka saatoinkin olla kirk-
kopolitiikassa aivan eri linjoilla. Hän ei
kotonaan paennut arkkipiispan hunnun
taakse, vaan keskustelimme avoimesti ja
kriittisesti.

Itämaiden tuntijana isä Markus mai-
nitsee itselleen tärkeänä vaikuttajana
myös Thaimaan luostarit.

– Pohjois-Thaimaan luostareissa on
munkkeja, joiden kasvoilta heidän nuo-
ruudestaan huolimatta näkyy syvä rau-
ha, ja olen saattanut aistia, että meditaa-
tio ja hiljentyminen on kantanut heissä
hyvää hedelmää.

Hän on joskus viettänyt buddhalai-
sessa luostarissa parikin viikkoa. Naurah-
taen hän kertoo, että nunnat laittoivat
hänelle ruoan, niin ettei hänen tarvinnut
mennä aamuisin kerjuulle.

– Sanon, että se oli paratiisillinen

“Nunnat laittoivat
minulle ruoan, niin
ettei minun tarvinnut
mennä aamuisin
kerjuulle.”

monenlaisia ihmisiä. Koska metropoliitta
oli aika paljon matkoilla, jouduin edus-
tamaan hiippakuntaa ja kirkkoa varsin
usein. Siinäkin mielessä se oli varsin
mielenkiintoista aikaa.

Hiippakuntasihteerin tehtävien jäl-
keen hän oli Helsingissä monenlaisissa
töissä. Pilke silmäkulmassaan hän ker-
too olleensa vuoden uskonnonopettaja-
na neljällätoista koululla – ilman autoa!
Vantaalle juuri silloin perustetussa Tik-
kurilan seurakuntakeskuksessa hän oli
kanttorin sijaisena, ja kun sitten isä Ju-
hani Härkin oli jäämässä seurakunnasta
sapattivapaalle, tarvittiin sinne pappia.
Siitä isä Markus sanoo pappeutensa oi-
keastaan lähteneen liikkeelle. Metropo-

liitta Tiihon vihki hänet Helsingin Py-
hän Kolminaisuuden kirkossa ensin dia-
koniksi toukokuun lopulla 1988 ja 5.
päivä kesäkuuta papiksi. Sen jälkeen hän
oli pappina vuoden Tikkurilassa, jossa
hän sai aloitella uraansa tuttujen ihmis-
ten keskellä. Sitä seurasi kolmen vuoden
aika Lahden seurakunnassa toisena pap-
pina Hyvinkäällä.

– Sen jälkeen sain kutsun Hämeen-
linnaan. En hakenut tänne, mutta olin jos-
kus tuurannut täällä isä Dan Seljännet-

tä. Kun minua pyydettiin seurakunnan
omaksi ehdokkaaksi, suostuin siihen.
Ajattelin, että jos pääsen, niin hyvä, ja
jos en pääse, niin sekin on hyvä. Siinä
mielessä minulla ei ollut mitään painei-
ta, ja niin sitten kävi, että minut valittiin.

Isä Markus sanoo vuosien kokemuk-
sella, että Hämeenlinna on ollut hänelle
hyvä seurakunta. Luottamushenkilöiden
ja hallintoelinten kanssa on hänestä mu-
kava toimia, vaikka hallinto tuottaa usein
paljon töitä.

– Tällaisen pienenkin seurakunnan
hallinto voi olla turhan raskasta. Byro-
kratia vie paljon aikaa ja voimia, joita
voisi käyttää papilliseen työhön ja ihmis-
ten kanssa olemiseen. Meillä onneksi on
kanslisti, ja kanslia toimii hyvin. Se on
hyvä ja tärkeä asia.

paikka, siellä vallitsi keskinäinen kunni-
oitus ja harmonia. Munkit eivät olleet sel-
laisia yksilöitä, niin kuin meillä on luos-
tareissa tapana. Jokainen toi oman myön-
teisen panoksensa yhteiseen elämään.
Tästä mekin voimme oppia, miten jokai-
nen voi tuoda omat lahjansa yhteiseen
käyttöön kirkon ja seurakunnan hyväksi.

Isä Markus pitää idän uskontoa ja

mystiikkaa itselleen peilinä ortodoksi-
seen rukouksen maailmaan. Hän ymmär-
tää buddhalaisuuden elämäntavaksi mut-
ta ei niinkään uskonnoksi.

– Se on ollut minulle terveellinen
peili siinä mielessä, että itäinen ihminen,
niin täällä kuin sielläkin, hahmottaa pe-
rusasiat hyvin samalla tavalla. Olipa hän
sitten kristitty tai buddhalainen, hän suh-
tautuu maailmaan kuitenkin hyvin sa-
mansuuntaisesti.

Lisää avoimuutta

Tulevaisuudestaan isä Markus tietää, et-
tei seurakunta ainakaan vaihtamalla pa-
rane. Pienuudestaan huolimatta Hämeen-
linna on hyvä seurakunta monessa suh-
teessa.

– Täällä ei ole ollut suuria riitoja, ja
kieliriidat on aikoja sitten käyty loppuun,
ja myös taloudellisesti pärjätään hyvin.
On ollut hyvä tehdä työtä.

Hän toivookin, että seurakuntalaiset
oppisivat vielä avoimemmin suhtautu-
maan lähimmäisiinsä ja myös toisista
kulttuureista tuleviin ihmisiin. Olisi hyvä
huomata, että tutustuminen muunlaisiin
ja muulla tavoin ajatteleviin – myös us-
koviin – ihmisiin vain rikastuttaa puolin
ja toisin elämää. Avoimuutta kannattaa
aina ruokkia, sillä se ei ole mikään pe-
lon aihe.

■    Isä Hariton
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Kirjallisuuden pohdintaa

ukouksen virta -kirjan merkit-
tävyys perustuu kirjoittajan
erityissuhteeseen sen lähteenä
olevaan Filokaliaan kuin myös
selkeään ja jokaiselle ymmär-

Kristuksen
parantava ilo
FT, TM Esko Nikander sanoo, että
nunna Kristodulin kirja Rukouksen
virta on kukoistavassa kotimaisessa
ortodoksisessa julkaisutoiminnassa
merkkitapaus sitten Tito Collianderin
Kristityn tie -teoksen ilmestymisen.
Hänen mukaansa olemme saaneet
asiantuntevan ja elämismaailmamme
piirteitä huomioon ottavan esityksen
ortodoksisesta elämästä.

virraksi. Lukija voi tarkastella olemistaan
maailmassa elävien, munkeiksi ja nunnik-
si vihkiytyneiden ja hengellisinä ohjaaji-
na toimivien virtojen kuvajaisista. Kirjan
lopussa oleva oman aikamme ohjaajavan-
hus Porfyrioksen (✝  1991) elämäkerta
kristallisoi kirjan sanoman: ”Kristuksen
ilo parantaa.”

Mystiset tilat

Äiti Kristodulin mukaan Filokalia on nii-
den kilvoittelijoiden opetusta, joilla on
omakohtaista kokemusta siitä, miten suu-
renmoista on elää Jumalan yhteydessä.
He halveksivat kaikkea alhaista ja olivat
kokonaan Jumalan rakkauden haavoitta-
mia. He kokivat sanomattomassa ilossa
ja hiljaisuudessa sanoilla täydellisesti ku-
vaamattoman haltioitumisen tajutessaan
Tosiolevan kauneuden.

Kilvoittelijat tuntevat useita mysti-
seen tilaan kuuluvia ilmiöitä. Näitä ovat
esimerkiksi valon näkeminen, kuvitel-
mista ja harhailuista vapaa mieli, sydä-
men syvyyksistä kumpuava rukous ja

ymmärryksen irtaantuminen aisteista
Pyhän Hengen avulla. Mikään näistä il-
miöistä ei voi olla irrallaan pahasta puh-
distuneeseen sieluun Jumalan synnyttä-
mästä rakkaudesta.

Läheskään kaikki valon näkemiset tai
haltioitumisen kokemukset eivät ole Ju-
malasta. Kokemukset eivät saa olla kil-
voittelijan hengellisen elämän tavoittei-
ta. Ihmeellisten kokemusten haaveilu
vääristää kilvoittelun, johtaa hämmentä-
vään haihatteluun ja jopa mielenhäiriöi-
hin. Ortodoksisen kirkon perusopetukses-
sa ainoa tavoite on nöyrin mielin elää
kokonaisvaltaisesti Jumalan tahdon mu-
kaan. Puhdistuva sydän eli paikka, jossa
käymme keskusteluja itsemme kanssa ja
kohottaudumme kohti Jumalaa, on kai-
ken raittiin hengellisen kokemuksen edel-
lytys.

Suolaa haavoihin

Rukouksen virrassa näen paljon sellais-
ta, joka on vastoin tottumuksiani ja hy-
väksymiäni asioita. Kirvelyä synnyttää jo

R
rettävään kieleen sekä tapaan käsitellä
keskeisimpiä teemoja toistuvasti mutta
eri näkökulmista. Spiraalin tavoin kirja
samanaikaisesti sekä laajentaa että syven-
tää lukijansa tietämystä ja auttaa siten kä-
sittelemään hänen kutsumustaan ortodok-
sisena kristittynä.

Virran yläjuoksun lähteet eivät ole
vain Kristuksen opetuksissa vaan kaikes-
sa siinä, mitä hän oli ja teki tuodakseen
esille ihmisarvon. Virran pääuoma on
300–1400-luvuilla eläneiden ortodoksis-
ten erakkojen opetuksissa Jeesuksen ru-
kouksesta. Opetukset julkaistiin Filoka-

lia-nimisenä kreikankielisenä kokoelma-
na ensi kerran vuonna 1782. Nunna Kris-
toduli suomensi tämän viisiosaisen hy-
vyyden ja kauneuden kokoelman vuosi-
na 1981–1998.

Temaattisesti kirjan pääuoma haa-
rautuu kolmeksi keskenään risteileväksi
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pelkästään ohje mieleni eli ajatusteni täyt-
tämisestä katumuksella. Himottomuuden
tavoittelu tuntuu erotiikasta ja ahneudes-
ta voimansa ottavassa valtakulttuurissam-
me epänormaalilta. Ylipäänsä itsestään
selvää ei ole todellinen tahtoni syntieni
murehtimiseen ja kaikkien rukouksen
tiellä eteen tulevien vaivojen voittami-
seen. Paranemista tapahtuu kuitenkin
vasta, kun olemiseni niljakkuus ja holtit-
tomuus tai näihin kaipaus saavat ylenty-
neestä ilosta tahdonvoimaa puhdistumi-
seen.

Sikiön surmaamisesta on tullut yh-
teiskunnassamme jopa sosiaalisin perus-
tein hyväksyttyä toimintaa. Tämän seu-
rauksena abortin kyseenalaistaminen lei-
mataan fundamentalismiksi, vaikka kir-
kon alkuaikojen kristityt pitivät ympäris-
tönsä vallitsevasta näkemyksestä poike-
ten tällaista tekoa raskaana rikkomukse-
na. He eivät nähneet ihmiselämän alkua
äitinsä omaisuutena, jolle hän saattoi teh-
dä mitä tahtoi. Sen sijaan Kristuksen an-
tiikin maailmasta poikkeava lapseen suh-
tautuminen ohjaa edelleen käyttäytymis-
tämme siten, ettemme hyväksy ei-toivot-
tujen, sairaiden ja heikkojen lasten heit-
teillejättöä – emme myöskään heidän
hyväksikäyttöään.

Kristillisiin ihanteisiin sisältyy suo-
rituksiin perustumaton arvon osoittami-
nen kullekin ihmisyksilölle. Äiti Kristo-
dulin mukaan ilmaston muutos on yksi
niistä haasteista, joka saattaa asettaa Kris-

tuksen seuraajat kansallisesti koetuksen
eteen:”Heittäydym-mekö hillittömästi

puolustamaan oman kansan ja ryhmän

etuja vai pystytäänkö jakamaan olemas-

sa oleva muiden kanssa?” Suhtautumi-
semme keskuuteemme asettuneisiin maa-
hanmuuttajiin – olivatpa he kristittyjä tai
eivät – on toinen esille nostettu koetin-
kivemme. Ihanteemme konkretisoitumi-
nen riippuu paljossa siitä, näemmekö ai-
van oikeasti toisessa Kristuksen, joka
poistaa outouden ykseyden tieltä.

Vääränlainen rukous vahvistaa eksy-
tystä. Tätä on se, että pahoitan toisen
mielen tai pyydän kostoa jollekin. Sa-
moin kaunaisuus, viha, kateus ja katke-
ruus pilaavat rukouksen. Eksyttävä vai-
kutus on myös sillä, että vääryyden kär-
sittyäni puolustelen itseäni rukouksen
aikana tai muutoin pidän yllä kiihtynyttä
mielentilaa.

Balsamia sielulle

Vaikka Filokalian opetukset ovat erakko-
jen ja muiden kilvoittelulle omistautunei-
den opetuksia, heidän opetuksensa on
sovellettavissa maailmassa elävien
omaan tilanteeseen. Jopa lakkaamaton eli
hesykastinen rukous on mahdollista. It-
sensä arjen huolista riisuminen ja sisim-
män hiljentäminen ikonin edessä on hyvä
neuvo: Herra Jeesus Kristus, Jumalan
Poika, armahda minua.

Pyhän Simeon Uus-Teologin (✝
1022) omaelämäkerrasta ilmenee, että
maailmasta vetäytyminen ei ole välttä-
mätön edellytys Jumalan armon saami-
seksi. Osoituksena tästä on se, että en-
nen luostariin menoaan Simeon Uus-Teo-
logi sai nähdä syvässä rukouksessa itsen-
sä sekä sisältä että ulkoa ympäröivässä
lempeässä luomattomassa valossa: ”Hän

unohti koko maailman ja kylpi kyynelis-

sä, ja sanoinkuvaamaton ilo ja riemu

täyttivät hänet kokonaan. Siitä hänen

mielensä kohosi taivaaseen, ja hän näki

siellä toisen, vielä kirkkaamman valon.”
Jumalan kauneuden syvenevä katse-

leminen synnyttää sisäisen rauhan ja hil-
jaisuuden, sydämen lämmön ja rakkau-
den hurmion. Jumalasta lähtevinä nuo
huolista vapauttavat, parantavat rukouk-

sen tilat tulevat synnistä puhdistuvalle
itsestään omia aikojaan. Jumalanpalve-
lusten soljuvaan rukouksen virtaan ja
katumuksen sakramenttiin osallistuminen
on osallisuutta tuosta kauneudesta.

Kokemusperäistä tietoa

On olemassa useita tiedon lajeja. Tieteel-
lisen tiedon lisäksi erotellaan tämän kans-
sa tasavertaisina vaistonvarainen, tuntee-
seen perustuva, hiljainen ja käytännön
kokemukseen perustuvat tiedon lajit. Jot-
kut puhuvat myös hitaasta tiedosta.

Rukouksen virta -kirjan vakuuttavuus
on siinä, että se edustaa useita tiedon la-
jeja. Se, että esitetyt näkökohdat ovat viit-

tein varustettuja ja lähdettään vääristele-
mättä tulkitsevia, on tieteellisen tiedon
edellytys. Sisällön perustaminen Filoka-
liaan antaa kirjalle hitaasti muuttuvan tie-
don välittämisen luonteen. Toisin sanoen
vuosituhantinen lähde pysyy pätevänä,
mutta sen ymmärtäminen liikehtii. Vah-
vimmin Rukouksen virta perustuu kuiten-
kin sellaiseen tietoon, jonka todenperäi-
syys on osoittautunut moninkertaisesti
paikkansa pitäväksi.

Toisin kuin filosofi Timo Airaksisen

(2007) maailma, joka on jokaisen tuhoa-
va kaaos, äiti Kristodulin avaama maail-
ma on rakkaudellista valoisuutta sisältä-
vä puhdistumisen tila. Rukouksen virras-
sa on maapallommekin pelastamisen läh-
de.

■    Esko Nikander

Itsensä arjen
huolista riisuminen
ja sisimmän hiljentä-
minen ikonin edessä
on hyvä neuvo.

Nunna Kristoduli,

Rukouksen virta.

Julkaisija Lintulan

Pyhän Kolminai-

suuden luostari.

Minerva Kustannus

Oy, 2008. 183 s.
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Julian päiväkirjasta
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O
n se hyvä et on kesä, mut har-
mi kun se on niin lyhyt. Ollaan
ehditty tekemään jo kaikenlais-
ta kivaa. Vanhemmat hommas uu-

den tila-auton ja tehtiin kotimaan matkailu-
kierros. Runo meni mummon ja
papan luo hoitoon ja ei kun me-
noks. Mulle pohjoisin alue tuli
tehtyä nyt Ruotsin puolelle Haa-
parantaan ja sit ajeltiin pitkin
poikin Suomea. Käytiin me Vala-
mossa ja Lintulassakin. Onhan
tuolla turisteja. Tosin se Lintula
oli jotenkin rauhallisempi paik-
ka. Sen havainnon tein, et luos-
tari vaatii aivan tietyn tyyppisen
ihmisen. Ehkä kaikille olis kuiten-
kin hyvä joskus käydä siellä, et
näkis millasta on hiljaisuus. Kyl-
lä sen turistirysän keskeltä kui-
tenki joku rauhakin välittyi täm-
möseen esiteininkin aatteisiin.
Sitten me käytiin Kuopiossa kirk-
komuseossa, jossa opin taas jo-
tain uutta. Jotenkin koskettava oli semmonen
taulu Petsamon luostarista, jossa ne munkit
yritti pitää puoliaan, mut turhaan. Huonosti
niille kuitenki kävi.

Pikku Antonkin on oppinut jo kaikenlai-
sia uusia asioita, mut se nyt on vielä niin on-
neton rääpäle. Me odotellaan vaan et se olis
vähä vauhdikkaampi ja alkais tulla jotain sa-
nojakin. Nyt se vaan jokeltelee jotain epä-
määräistä. Silti sitä miettii, et on se aika help-
po kaveri tuossa vaiheessa - äitin ei tartte kun

vähä paitaa raottaa niin se hiljenee. On jää-
nyt maalailut äitiltä aika vähiin vauvan syn-
nyttyä eli ei oo vapaa-ajan ongelmia. Joten
en oo minäkään enkeliin saanu vielä “syvyyt-
tä”. Vähä se harmittaa, mut toisaalta kesällä

on niin paljon kaikenlaista muutakin puuhaa
ja en minä tietenkään sitä yksin voi maalata,
kun tekisini kaiken pian väärin. Ehkä se jos-
kus valmistuu. Toisaalta tuon vauvan kehitys-
tä on niin kiva seurata, ettei sillä niin oo vä-
liäkään. Anton on niin ihana ja kiltti vauva, et
sen takia tekisin mitä vain.

Kohta täytyy lähtee taas kouluun opet-
tajien kiusattavaks. Vaikka faija onkin maikka
niin onneksi se on silti ihan normaali tapaus.
Opettajissakin on semmosia nipottajia ja jot-

ku niistä tykkää vaan hissukoista. Ihmisellä ei
sais olla ollenkaan omia mielipiteitä ja pitäis
kulkea koko ajan massan mukana niin sit ol-
tais opettajien suosiossa. Harmittaa kun us-
san ope antoi mulle vaan kasin todistukseen,

vaik mä sain kokeista kasin ja kym-
pin. Eipä siitä leiriaktiivisuudesta tai
kirkossa käymisestäkään ole aina
hyötyä ainakaan koulun suhteen.
Mut ei opettajat kuitenkaan pysty
mua lannistamaan, vaik ne ei kan-
nustaa haluaiskaan. Mä olen mä,
enkä muuksi muutu. Kyllä ihmisen
täytyy välillä saada haaveilla eikä
aina tarvi olla niin skarppi. Saa nyt
nähdä saanko mä uutta kaveria, kun
me oltiin Nonnan kans niin paljon
yhdessä ja se ei enää tule. Vähän
haikeeta, kun ei oo enää bestistä
koulussa.

Vaikka mä oon jo näin vanha,
niin silti kesässä oli parasta Puuha-
maa:) Sattui niin ihanan lämmin
päivä ja koko perhe vietti laatuaikaa

yhdessä. Meillä ei ollut mihinkään kiire ja siel-
lä kun sai ite grillailla mitä halus. Välillä pu-
lahdettiin vaan veteen ja nautittiin Suomen
kesästä täpöllä. Mut nyt täytyy taas keskittyä
syksyyn ja yrittää ottaa koulusta vähän enem-
män irti. Se kai se on mun ikäselle tällä het-
kellä tärkeintä... (sitä ainakin äiti koko ajan ho-
kee).

…jatkuu seuraavassa
numerossa

1. Vainajien muistopalveluksen vierasperäinen ilmaisu?
2. Mikä kirkossa oleva paikka voidaan kääntää myös

nimellä turvapaikka?
3. Kirkossa käytettävä mehiläisvahakynttilän nimitys
4. Liturgiassa luetaan palveluksen loppuun (ei välttämättä)
5. Ikonin suojaamiseen käytetty aine
6. Roomalaiskatolisen kirkon ”pomo”
7. Ikonin päällä oleva koristeellinen hopeasta, kuparista

tai messingistä valmistettu metallivaippa
8. Mikä on horugvi?
9. Pappeuden ensimmäinen aste
10.  Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan / rakkauden ateria
11. Konstantinopolin __________ Bartholomeos

SANARISTIKKO 4 /08

Ristikon ratkaisu:
1. panihida 2. alttari 3. tuohus 4. kiitosrukoukset 5. olifa 6. paavi 7. riisa 8. kirkkolippu 9. diakonius 10.  agape 11.  patriarkka
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P
orilaisella Riikka Joella on tänä
vuonna juhlavuosi. Hänellä on ta-
kanaan kymmenen vuotta uskon-
nonopetusta Porissa ja lähiseu-

dulla.
– Uudistuneet ortodoksiset oppi- ja

tehtäväkirjat  ovat tehneet opetustyöstä
entistä miellyttävämpää, hän kiittelee.
Yksi Riikan ”opetuslapsista” on keväällä
ylioppilaaksi kirjoittanut Jyri Luonila.
Jyri kirjoitti ortodoksisesta uskonnosta
laudaturin ja sai kirkollishallituksen
myöntämän stipendin.

– Kyllä minua silloin kymmenen
vuotta sitten aika lailla jännitti. Minulla
ei ole alan pätevyyttä, mutta minua kan-

Riikka Joki on opettanut uskontoa jo kymmenen
vuotta. Uudistuneet oppi- ja tehtäväkirjat ovat
helpottaneet uskonnonopetusta.

PO
R
I

nusti yrittämään aiemmin opetustyötä hoi-
tanut Irmeli Linjala, ja myös Tampereen
papit auttoivat vasta-alkajaa. Tuolloin ope-
tuksessa tukeuduttiin 50- ja 60-luvun op-
pikirjoihin, mutta kolmen viime vuoden
aikana materiaali on täydellisesti uudistu-
nut. Nyt on vielä upeampaa opettaa – kii-
tos kirjojen tekijöille!

Kolmen teininuoren äitinä Riikka Joki
on tottunut puuhaamaan lasten parissa.
Ensi alkuun hän joutui soittelemaan kou-
luihin ja esittäytymään. Nykyään yhteis-
työ rehtorien ja luokan-opettajien kanssa
sujuu jo jouhevasti. Kännykästä on suuri
apu, kun hän joutuu ottamaan yhteyksiä
niin oppilaisiin kuin kouluihin.

– Nojaudun työssäni tietysti opetus-
suunnitelmaan, mutta yritän säilyttää kai-
kessa ”oman tyylini”. Heti alkuun pereh-
dytän oppilaani kirkkovuoden juhliin ja
opastan kirkon käytäntöihin. Ristinmerk-
ki, ikoni ja tuohus – nämä asiat selvitän
ekaluokkalaisille heti ensi tunneilla. Var-
sin monet alaluokkalaiset eivät ole kos-
kaan käyneet kirkossa. Olenkin huoman-
nut, että kirkko ja palvelukset alkavat kiin-
nostaa heitä usein vasta varttuneemmalla
iällä. Tietysti toivoisin, että uskontotun-
teja voisi pitää kirkossa, mutta se ei ole
käytännössä mahdollista eritoten kuljetus-
ongelmien vuoksi.

Opetusta kahden seurakunnan
alueella

Riikka Joen hoitamaan opetusalueeseen
kuuluu kouluja sekä Tampereen että Tu-
run seurakunnista. Hän on viime vuosina

Myönteistä kehitystä
uskonnonopetuksessa

Jyri Luonila on
toiminut
palveluksissa
ponomarin
tehtävien lisäksi
lukijana.
Opettaja Riikka
Joki tukee hyvää
oppilastaan.
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säilytettiin poliittisia vankeja. Mui-
den muassa Nelson Mandela oli
siellä 27 vuotta.

Museoitu vankila palautti ereh-
dyttävästi mieliimme Stutthofin kes-
kitysleirin olot, kun joulupäivänä tu-
tustuimme paikkaan, kuuntelimme
järkyttäviä elämänkokemuksia ja
pohdimme nykyihmisen mielen syn-
kimpiä sokkeloita. Karmeudesta ker-
too, että saarelle on haudattu yli kak-
situhatta ruumista.

Syvimmin kosketti oppaana toi-
mineen entisen vangin kertomus ki-
dutuksesta, salaisen palvelun teke-
mästä isän murhasta, totuuskomissi

23

opettanut keskimäärin 15 koulussa, joista
kaukaisimmat ovat olleet Raumalla, Eu-
rassa ja Punkalaitumella. Suurimmat ope-
tusryhmät ovat olleet Porissa ja Ulvilassa.
Viime lukukaudella Riikan uskonnonope-
tuksessa oli 35 lasta ja nuorta. Hänen aloit-
taessaan työnsä oppilaita oli parisenkym-
mentä. Viikkotunteja on noin 20. Toisen
puolen viikosta Riikka toimii fysiotera-
peuttina yksityisellä sektorilla.

– Oppilaiden määrä on koko ajan kas-
vusuunnassa, kertoi Riikka. – Nyt on mu-
kana melko runsaasti maahanmuuttajia
muun muassa Venäjältä, Romaniasta ja
Valko-Venäjältä. Kieliongelmia ei ole on-
neksi ilmennyt, sillä kouluikäiset lapset
osaavat jo hyvin suomea. Opetustyö on si-
nällään aika yksinäistä, koska muiden
opettajien kanssa ei ole juurikaan aikaa
jutustella.

– Minusta olisi aiheellista, että  orto-
doksisen uskonnon opettajat voisivat ko-
koontua yhteiseen palaveriin pari kertaa
vuodessa, toivoo Riikka. – Voisimme ko-
koontua vaikka Turun opettajien kanssa
yhdessä. Koulutustilaisuuksia ortodoksi-
sen uskonnon opettajille kyllä on, mutta
turhan pitkien matkojen päässä

Riikka toimii aktiivisesti myös Porin
kirkossa. Hän leipoo kirkkoleivät, toimii
Porin tiistaiseuran johtokunnassa sekä lau-
laa kirkkokuorossa. Hän on myös Tampe-
reen seurakunnan nuorisotyötoimikunnan
jäsen.

”Ortodoksisuuden pitää lähteä
sydämestä”

– Uskonnonopettajana toivon, että lapset
saisivat minulta yhdessä kodeista saatujen
eväiden kanssa vahvat siivet kantamaan
elämän tuulissa. Olisi ihanaa, että aikuisi-
na heillä olisi tunne, että vaikka elämä
miten heittelee, niin kirkkoon on aina tur-
vallista tulla. Toivon myös, että oppilaani,
kuten myös omatkin lapseni, kastaisivat
lapsensa ortodokseiksi. Näin kirkko vah-
vistuisi ja saisi jatkuvuutta.

– Tähdennän aina oppilaille, että or-
todoksinen kirkko ei vaadi eikä pakota mi-
hinkään. Ortodoksisuuden ja sen todeksi
elämisen pitää lähteä sydämen vaatimuk-
sesta, omasta halusta. Sydämen ääntä ja
vaatimusta kuunnellen rakkaus Jumalaa ja
omaa kirkkoa kohtaan kasvaa ja syvenee.
Osallistumalla yhteiseen palvelukseen ja
rukoukseen rukousten sanoma avautuu

meille pikkuhiljaa. Tulee kokemus, että
nämähän ovat juuri ne asiat, jotka halusin
Jumalalle kertoa. Se on helpottavaa.

Liikuttavimman palautteen Riikka on
saanut 7-vuotiaalta Liisalta, jonka venä-
läinen äiti ei taitanut suomea ollenkaan.
Liisa oli oppinut suomen jo päiväkotivuo-
sinaan. Riikkaa seitsenvuotias Liisa ylisti
heti ensimmäisen uskontotunnin jälkeen:

– Mistä sä voit tietää kaikki maan ja
taivaan asiat?!

Luonnon vointi tärkeämpää kuin
raha ja pörssikurssit

– Luonnon ja ihmisten hyvinvointi sekä
inhimillinen maailma ja tietoisuus todel-
lisuudesta ovat tärkeämpiä kuin raha ja
pörssikurssit, tähdensi 19-vuotias porilai-
nen valtiotieteiden ylioppilas Jyri Luoni-
la, joka sai keväällä kirkkohallituksen
myöntämän stipendin ortodoksisen uskon-
non ansiokkaasta suorittamisesta. Jyri toi-
voo, että ilmastonmuutos otettaisiin kai-
kissa maissa todella vakavasti.

– Pitäisi syntyä yhteinen maapallon
laajuinen liike, jossa arvot ja kehitystavoit-
teet mitattaisiin realistisesti ja luontoa hyö-
dyttävästi.

Jyri ilmoittaa olevansa tyytyväinen
menneisiin kouluvuosiin. Kurssimuotoi-
nen lukio on kehittänyt hänessä eritoten
kirjoittamisen taitoa. Lukiovuosina hän on
sutjakkaasti harjaantunut kriittiseen ajat-
teluun; lukion opettajien kanssa saattoi
väitelläkin railakkaasti, toisin kuin perus-
koulussa. Kirjoituksissa hänelle aiheutti
päänvaivaa eritoten kaksiosainen äidinkie-
len koe. Tekstitaito ei ole vielä kunnolla
muotoutunut omaksi lajikseen. Esseestä
oli periaatteessa helpompi suoriutua, kos-
ka siinä saattoi käyttää kieltä ja mieliku-
vitusta vapaammin.

Jatkossa Jyriä kiinnostaa filosofia, ja
hän onkin kolkuttanut sekä Tampereen että
Turun yliopiston ovia. Pääsykokeet olivat
alkukesästä takana ja mielessä kihelmöi-
vä odotus. Heinäkuussa aukenivat Turun
yliopiston yhteiskunnallisen tiedekunnan
ovet, joten sinne Jyri suunnistaa varus-
miespalveluksen jälkeen.

– Minua kiehtoisi kovasti opettajan
ammatti joko lukiossa tai sitten toimimi-
nen yliopistossa tutkija-opettajana, Jyri
pohdiskeli tulevaisuuttaan. Muutkaan
ammatit eivät ole poissuljettuja – ortodok-
sisen teologian opinnotkin kiinnostavat.

Ortodoksisuuden ja
sen todeksi elämisen
pitää lähteä sydämen
vaatimuksesta.

Ortodoksisuus - rauhaa ja kau-
neutta

– Minulle ortodoksisuus on luonnollinen
osa elämää, toteaa Jyri, joka on Antero-
isän suvun kautta kenties jo neljännen tai
viidennen polven ortodoksi. - Saan uskon-
nosta elämälleni rauhaa ja hartautta sekä
jumalanpalveluselämän myötä myös kau-
neutta ja esteettistä mielihyvää.

Jyri on toiminut palveluksissa
ponomarin tehtävien lisäksi myös lukija-
na ja myöntää, että palvelusten keskeinen
sanoma koskettaa silloin syvemmältä.

– Erityisesti suuren paaston palveluk-
set ovat mieleeni. Ne ovat erityisen kau-
niita ja hiljentäviä. Suuren lauantain aa-

mupalveluksen hautajaistunnelma on kä-
sinkosketeltava. Pidän myös joka arkipäi-
vä lyhyen rukoushetken Porin kirkossa,
jossa olen töissä oppaana jo neljättä ke-
sää. Varsinkin tänä kesänä on hetkeen osal-
listunut ilahduttavasti ihmisiä. Olen luke-
nut rukoushetken yhteydessä myös päivän
epistolan sekä evankeliumin, joten nekin
ovat paremmin tulleet tutuiksi.

– Olen mieleltäni vapautta korostava
liberaali, mutta perinteet ovat tärkeitä;
perinteiden kunnioitus on tärkeää myös
ortodoksisessa kirkossamme. Kirkon ei
jatkuvasti tarvitse eikä pidä muuttua ih-
misten mieltymysten mukaan. Traditio on
kiehtovaa, kun ajattelee, että palvelukset-
kin ovat pääpiirteittäin samoja kuin alku-
vuosisatoina. Kanoninen laki ohjaa kirkon
toimia tänäkin päivänä, Jyri Luonila sa-
noo.

Teksti ja kuva: Simo Ojanen
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LUOSTARIPALSTA
Kuulumisia Lintulan luostarista

intulan luostarissa on kesän ai-
kana ollut merkittäviä tapahtu-
mia. Heinäkuun 8. päivänä oli
Konevitsan Jumalanäidin ikonin
ristisaatto Valamosta. Sisaret

Pyhiinvaellusta ja
ristisaattoa

Siunauksen kinnas

Isä Hermanilla oli Pyhtitsan luostarissa
ommeltu feloni, jonka selkäosaan on kir-
jailtu pyhä Serafim Sarovilainen. Kirkon
keskellä olivat pyhien ikonit ja pyhäin-
jäännöslipas. Kaikki tämä herätti läsnä-
olijoissa pyhyyden tunnetta. Isä Timo

Tynkkynen puhui vaikuttavasti pyhän
Johannes Kronstadtilaisen yhteyksistä
Suomeen, muun muassa hänen ennalta
näkemisen armolahjastaan, parantumis-
ihmeistä, avokätisyydestä kaikkia puut-
teenalaisia kohtaan sekä siitä, miten hän
omalla käytöksellään oli se paras saarna.
Isä Viktor kertoi omakohtaisia kokemuk-
siaan pyhästä Serafim Sarovilaisesta ja

L
jännittivät, millainen ilma mahtaa olla
juhlapäivänä. Edellisenä päivänä satoi
tavan mukaan ja myös juhlan jälkeisenä
päivänä. Mutta Jumalanäiti järjesti kau-
niin aurinkoisen sään. Koko aamu laadit-
tiin kukkamattoa portilta kirkon eteen.
Paikalle tuli noin 130 henkeä. Kiitos Ju-
malalle, kaikki meni hyvin. Juhlan hui-
pentuma oli voimakkaasti laulettu akatis-
tos Jumalanäidille kirkossa.

Seuraava mainittava tapahtuma oli
pyhiinvaellusjuhla pyhittäjä Serafim Sa-
rovilaisen päivänä 19. heinäkuuta. Juh-
lan pääaiheet olivat pyhä Johannes
Kronstadtilainen, jonka kuolemasta tulee
kuluvana vuonna 100 vuotta, sekä pyhit-
täjä Serafim, jonka kuolemasta  tulee 175
vuotta ja kanonisoinnista 105 vuotta. Lin-
tulan Pyhän Kolminaisuuden kirkon vih-
kimisestä tulee myös tänä vuonna 35
vuotta – ja kahvion avaamisesta 40 vuot-
ta!

Illalla vielä satoi, mutta aamulla au-
rinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Isä Vik-

tor Porokara sanoi aamulla tervehties-
sään: ”Pyhät pitävät meistä huolen ja an-
toivat meille kauniin sään.”

Liturgian toimittamiseen osallistui
viisi pappia. Arkkimandriitta Sergei piti
opetuspuheen, jossa hän mm. vertasi kah-
ta suurta pyhää, isä Johannesta ja isä Se-
rafimia, keskenään löytäen heistä monia
yhtäläisyyksiä. Isä Sergei muistutti myös
sisaria ja muita mukana olleita siitä, että
on oltava valmiita kiusauksiin ja koette-
lemuksiin. Ne kuuluvat jokaisen ihmisen
elämään. Molemmat suuret pyhät olivat
omakohtaisesti joutuneet kokemaan suu-
riakin vaikeuksia.

■   Isä Hermanilla oli Pyhtitsan luostarissa
ommeltu feloni, jonka selkäosaan on kirjailtu
kuva pyhästä Serafim Sarovilaisesta.

hänen vaikutuksestaan Suomessa ja sii-
tä, miten pyhän Serafimin esirukousten
avulla tänä päivänä Suomessakin tapah-
tuu ihmeitä. Isä Viktorin maatuskan Ta-
maran isoisä oli ollut paikalla, kun py-
hittäjä Serafimin pyhäinjäännökset kai-
vettiin haudasta ja hänet kanonisoitiin.
Tilaisuutta varten oli valmistettu sata kan-
kaista kinnasta, joita pantiin pyhän kä-
teen ja joita jaettiin paikalla olleille. Yksi
tällainen kinnas on Järvenpään kirkossa
siunausta tuomassa.

Äiti Ksenia on julkaissut vuonna
2000 venäläisten lähteiden pohjalta kir-
jan Pyhä Johannes Kronstadtilainen. Nyt
elokuussa ilmestyy Valamon kirjakerhos-
sa samoin äiti Ksenian toimittama teos
pyhästä Serafimista. Aikaisempi on Sirk-

ka-Maria Markkasen kääntämä pieni
kirja, jonka julkaisemisesta on kulunut jo
30 vuotta ja joka on vuosia sitten lop-
puunmyyty.

Parantumisihme

Me sisaret olemme saaneet palautetta
pyhiinvaellusjuhlasta. Joillekin juhla oli
kesän huipputapahtuma. Eräs mukana
olleista kirjoittaa: ”Kiitokset koskettavas-
ta pyhiinvaellusjuhlasta! Koin juhlassa
Jumalan kosketuksen, pyhyyden ja rau-
han. Saimme viedä juhlasta kotiin siunat-
tua vettä, jonka kautta olen saanut elää
ihmeen. Minulla on vaikea ihosairaus,
jota on hoidettu kaikin lääketieteellisin
keinoin ilman tuloksia. Nyt sivelin ihol-
leni kolmena päivänä tätä siunattua vettä
– ja iho on alkanut aivan silmin nähden
parantua. Jumalalle kiitos! Tämä on to-
della suuri ihme minulle.” Tällaiset pa-
lautteet antavat meille sisarille voimaa ja
luottamusta siihen, että emme ole turhaan
ahertaneet. Jumala on ihmeellinen pyhis-
sänsä!

Luostarimme pihapiiri on kävijöiden
mielestä kaunis. Eräs mies istui penkillä
ja sanoi ohikulkevalle sisarelle: “Kyllä
täällä on kaunista! Kyllä täällä on kau-
nista! Kelpaa teidän ylistää Jumalaa.”
Meidän on syytä muistaa tämä miehen
opetus. Ylistämmekö Jumalaa kaikesta
osaksemme tulleesta hyvästä?

Siunattuja kesäpäiviä!

Esirukouksianne pyytäen
■     Igumenia Marina

SISAR MAGDALEENA
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Suomen-vuosinaan nunna Kristodulista
on kehkeytynyt sangen tuottelias ja var-
sin pidetty ortodoksinen kirjoittaja, kun

taas hänen kuuliaisuustehtävänään kreikka-
laisessa Bytouman luostarissa oli ensisijaisesti
käännöstyö. Syvällinen perehtyminen isien
kirjoituksiin Filokalian vaativassa kääntämi-
sessä onkin antanut Kristodulille vahvan
taustan ortodoksisessa ajattelussa, ja siihen
hän monissa omissakin teoksissaan pohjaa
erittäin ansiokkaasti.

Tätä teosta rakastetusta arkkipiispasta
Paavalista tiedettiin jo odottaa, koska nunna
Kristoduli keräsi teosta varten aineistoa ku-
vauksensa kohteesta sellaisilta henkilöiltä,
joilla oli muistikuvia hänestä. Julkaistun kir-
jan nimi kuitenkin viittaa kirjoittajan omaan
näkemykseen arkkipiispasta, ja näin lienee

syytä käsittää tämän vaikuttaneen myös ke-
rätystä aineistosta suoritettuun valintaan.

Nunna Kristoduli kuvaa lyhyesti arkki-
piispa Paavalin elämänkaaren syntymästä
kuolinhetkeen, mutta teos ei luonnollisesti
pyri olemaan elämäkerta. Taustatiedot ovat
kuitenkin tärkeät lukijalle, joka ehkä ei tunne
Paavalin elämänkulkua tarkkaan. Objektiivis-
ta näkemystä arkkipiispa Paavalista ei voi
odottaa, koska kyseessä siis on tavallaan op-
pilaan kuvaus täydellisestä opettajasta.

Arkkipiispa Paavalin elämäkerrallisen
esittelyn jälkeen teos etenee kuvaten kirjoit-
tajan omaa elämää alkaneesta kiinnostukses-
ta ortodoksiseen kirkkoon, liittymisestä sii-
hen ja hänen omasta kilvoittelustaan luosta-
risisarena. Kaikkeen tähän arkkipiispa Paava-
lilla oli sangen suuri, ellei peräti ratkaiseva
osuus, joten tietty ihannoiva näkemys kuva-
uksessa on sangen ymmärrettävä. Kristoduli
on sanonut jossakin yhteydessä, että luosta-
rissa pysytään eräällä tavalla ”lapsellisempi-
na” kuin maailmassa. Tämä pitänee paikkan-
sa ainakin nuorina luostarikilvoituksen aloit-

taneiden sisarten kohdalla ja on myös näh-
tävissä Kristodulin tavassa kirjoittaa.

Kuva, jonka nunna Kristoduli Paavalista
lukijalle luo, on siis hänen henkilökohtainen
näkemyksensä arkkipiispasta. Kirja on sangen
kiinnostava, ei vähiten kirjoittajan oman elä-
män kuvauksena, vaikkakaan se ei arkkipiis-
pa Paavalista kirjoitettujen tähänastisten te-
osten joukossa avaa uusia näkymiä.

Erittäin ikävänä kauneusvirheenä näen
kirjoittajan kaunaisen suhtautumisen arkki-
piispa Paavalin seuraajaan, nykyiseen Nike-
an metropoliittaan Johannekseen. Muuta-
masta kirjassa esiintuodusta Johannesta kos-
kevasta kuvauksesta on myös toisenlaista tie-
toa, ja siksi yksipuolinen, osin virheellinenkin
tieto vähentää merkittävästi kirjan vaikutta-
vuutta ja erityisesti uskottavuutta.

Minulla on se näkemys, että arkkipiispa
Paavali itsessään on riittävän vaikuttava ja
merkittävä henkilö kirkossamme. Kun tämän
kirjan kohdalla kysymys ei ole tutkimuksesta
eikä varsinaisesta elämäkerrasta, en koe ai-
heelliseksi, että joihinkin aikalaisiin heitetään
lokaa. Kenties aineistomateriaalin keruussa
olisi muutamia asioita voinut tarkistaa esi-
merkiksi metropoliitta Johannekselta.

■  Hellevi Matihalti

K
irkon tulevaisuus on lapsissa ja
nuorissa. Se on klisee, mutta
totta jokainen sana. Mitä kirk-
ko on valmis tekemään nuor-

ten hyväksi? Minkälaiselle perustalle Suo-
men ortodoksinen kirkko haluaa lujittaa
oman tulevaisuutensa?

Näitä ajatuksia olen pohtinut toimies-
sani tämän kesän Helsingin ortodoksisen
seurakunnan nuorisokanttorin sijaisena.
Käytännössä olen työskennellyt Lopen
Läyliäisissä, Kaunisniemen leirikeskuk-
sessa (“Lällyssä”) leirikanttorina kahdel-
la lastenleirillä ja kristinoppileirillä sekä
yhdellä perheleirillä. Työn päättyessä teen
yleensä aina sen saman huomion: nuori-
so- ja lapsityö on perin juurin haastavaa.

Kanttorin rutiininomainen seurakun-
tatyö (kirkossa käyminen, kirkkokuoron
johtaminen jne.) on eräällä tavalla tuttua
ja turvallista: Kirkkokansa tulee kirkkoon
vapaaehtoisesti rukoilemaan ja hiljenty-
mään. Kirkkokuoro laulaa, mitä pyydetään
– ja ei kun menoksi!

Nuorisotyötä voisi kuvata eräänlaisek-
si “kenttätyöksi” ja hypyksi tuntematto-
maan. Nuorten maailma verrattuna van-
hempien maailmaan on hyvin toisenlainen,
ja siellä pätevät aivan erilaiset lainalaisuu-
det. Harvoilla nuorilla on entuudestaan
käsitystä ortodoksisuudesta, omasta kir-
kostaan ja sen elämäntavasta. Tämän vuok-
si esimerkiksi kristinoppileirin (kriparin)
funktio nuoren elämässä voi olla hyvinkin
käänteentekevä. Onnistuessaan kokemus
voi avata nuorelle kirkon ovet, epäonnis-
tuessaan jokainen tietää seuraukset.

Minun tehtäväni leireillä on ollut vas-
tata musiikkitoiminnasta. Käytännössä
vedän laululeikkejä, säestän yhteislauluja
nuotiolla ja toimin tietenkin kirkossa kant-
torina. Lisäksi kripareilla opetan nuorille
resitatiivia eli puhelaulua, sillä jokainen
nuori saa (valitettavan moni joutuu) luke-
maan pienen rukouspätkän yhteisessä ju-
malanpalveluksessa.

Kuten edellä mainitsin, harvalla nuo-

rella on ortodoksisuudesta kokemusta.
Siksi myös ortodoksisen kirkkomusiikin
avaaminen nuorelle on vaativa tehtävä.
Itse olen pitänyt jokaisella kriparilla kirk-
komusiikin levyraadin, jossa pyrin esitte-
lemään kirkkomusiikkimme mahdollisim-
man monipuolisesti. Tämän lisäksi jokai-
nen jumalanpalvelus on kuin kirkkomu-
siikin oppitunti; nehän ovat musiikkia
alusta loppuun. Voisi siis sanoa, että kym-
menen päivän kripari antaa nuorelle par-
haimmillaan suuren musiikillisen elämyk-
sen.

Kesän kokemus Lällyssä on ollut taas
kerran antoisa. Kahdeksas leirikesäni an-
toi mukavia muistoja ja ajattelemisen ai-
hetta. Yksi päällimmäisistä on nuorisotyön
arvostuksen kohottaminen.

Koska nuoret ovat meidän tulevaisuu-
temme, en käsitä, mikseivät seurakunnat
ja kirkkokunta sitä ymmärrä. Paljon olen
kuullut kauniita ja vuolaita sanoja nuori-
sotyön kunniaksi sanottavan, mutta har-
voin olen nähnyt konkreettisia päätöksiä
sen edistämiseksi. Nuorisotyöntekijät,
muutaman muun ammattiryhmän kanssa,
kuuluvat seurakuntiemme alipalkattujen
työntekijöiden harmaaseen massaan. Mil-
loin tähän tulee muutos?

■    Mikko Sidoroff

Leirikanttorin
kuulumisia

Kirja-arvostelu
Nunna Kristoduli: Arkkipiispa Paavali
hengellisen lapsensa silmin. 240 s.,
Minerva 2008.

Matkalla
pyhäksi?
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Diakoniatyötä
Hämeenlinnassa

minen olivat metropoliitan aihei-
ta. Hiukan myöhemmin diakoni-
aseuran johtokunta teki opinto-
matkan tutustuakseen Helsingin
ortodoksisen seurakunnan dia-
koniatyöhön. Lisäksi Hämeenlin-
nan luterilaisen seurakunnan
diakoniatyöntekijä vieraili kerto-
massa seurakuntansa diakonia-
työstä.

Oman seurakuntamme dia-
koniatyötä on muutenkin kehi-
tetty ja organisoitu. On perustet-
tu diakoniatyön toimikunta, joka
keskittyy vanhus- ja ystävätyö-
hön. Lisäksi isä Markus on järjes-
tänyt diakoniatyön kurssin, jolla
panostettiin vapaaehtoistyön

onnistumisen edellytyksiin. Kurs-
sin seurauksena ystävätoiminta
onkin lähtenyt käyntiin.

Pohdinnan kirjoa

Käydyissä keskusteluissa pohdit-
tiin, miten sosiaalieettinen ym-
päristö on muuttunut sitten ka-
nonien muodostuksen ja miten
kirkkojen välinen keskustelu so-
siaalieettisistä kysymyksistä on
tullut entistä tärkeämmäksi niin
Euroopassa kuin koko maailmas-
sakin. Pohdinnoissa todettiin,
että asiat eivät suinkaan ole yk-
sinkertaisia, vaan hyvinkin moni-
mutkaisia ja monitasoisia.

Olemmeko me kirkon jäse-
ninä hyvistä puheista ja pyrki-
myksistä huolimatta pystyneet
edistämään oikeudenmukai-
suutta maailmassa? Eikö sosiaa-
lietiikan tulekin olla paitsi suh-
tautumista perheeseen ja lähim-
mäisiin myös suhtautumista vä-
hemmistöihin omassa maassa ja
muualla (mm. rotu, sukupuoli,
uskonto, seksuaalinen suuntau-
tuminen, vammaiset), suhtautu-
mista erilaisiin kulttuureihin
koko maailmassa, suhtautumista
bioeettisiin kysymyksiin, suhtau-
tumista ympäristöön ja luon-
toon. Miten kirkon jäsenen pitäi-
si suhtautua bioetiikkaan tai
maailmanlaajuiseen köyhyyteen
tai ympäristöongelmiin?

Ongelmien juurilla

Sosiaalieettisten ongelmien ta-
kana näyttää usein on ihmisen
yhä kasvava itsekkyys ja ahneus.
Ajattelemme hyvin yksilökeskei-
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■  Hämeenlinnan diakoniaseura teki pyhiinvaellusmatkan Heinolaan ja Lahteen 27. heinäkuuta. Ryhmäkuva Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkon portailla.

Hämeenlinnan diako-
niaseura ry:ssä on
viime vuosina pal-
jon pohdittu kirkon
vaikutusta sosiaali-

eettisiin kysymyksiin ja ongel-
miin. Siksi muutama vuosi sitten
diakoniaseura kutsui Nikean
metropoliitta Johanneksen pu-
humaan seurakuntalaisille yh-
teiskuntaetiikasta. Odotetusti
saimmekin kuulla syvällisen lu-
ennon sosiaalietiikasta kanonien
valossa. Perhe-etiikka, lasten kun-
nioitus vanhempiaan kohtaan,
vanhempien vastuu lapsistaan,
avioero, asennoituminen köyhiin
ja sairaisiin sekä heistä huolehti-
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sesti, haluamme yhä enemmän
itsellemme ja olemme sokeita
näkemään lähimmäistämme ja
hänen hyvän elämänsä edellyt-
tämiä perustarpeita.

Haluamme tulla rikkaam-
miksi tai ainakin pitää kiinni sii-
tä, mitä meillä jo on. Seuraamme
ajan henkeä ja painotuksia hy-
västä elämästä joskus jopa niin
kiihkeästi ja niin pitkälle, että
meillä ei ole aikaa pysähtyä ajat-
telemaan. Voikin miettiä sitä,
elämmekö tuolloin omaa elämää
ollenkaan vai seuraammeko ky-
seenalaistamatta jonkun toisen
ohjailemaa elämää, esimerkiksi
muodin tai markkinoiden sane-
lemaa. Pysähdymmekö juuri-
kaan miettimään, mitä kristilli-
nen elämä oikeasti merkitsee so-
siaalieettisessä mielessä tai mi-
ten kirkon opetus lähimmäisen
rakastamisesta ja laupeudesta
todella voitaisiin muuttaa sanois-
ta teoiksi. Tekeminen voi kylläkin
merkitä jonkinasteista luopumis-
ta omasta ajasta, omista tarpeis-
ta, jopa omasta elintasosta. Mut-
ta toisaalta asioiden tarkastelus-
ta voisikin syntyä oivallus, että
omasta luopuminen armeliai-
suuden nimissä ei olekaan varsi-
naisesti luopumista, vaan että
omastaan antamalla ja jakamal-

jokainen voi ymmärtää yksilöta-
solla ja yhteisötasolla – paikalli-
sesti lähimmäisen tarpeiden tun-
nistamisena ja maailmanlaajui-
sesti köyhyyden lieventämisenä.
Köyhät ovat niitä, joilla on liian
vähän ruokaa, vettä, vaatteita,
terveyttä, koulutusta, rauhaa, va-
pautta, hyväksyntää, välittämistä,
rakkautta, laupeutta… Kirkolla,
seurakunnalla ja sen diakonia-
työllä on edelleenkin vastuullaan
tämä ikivanha sosiaalieettinen
ongelma ja sen ratkaiseminen.

Diakoniaseuran
ortopraksiaa lähellä ja
kaukana

Vuoden 2007 syksyllä vierainam-
me olivat Toivonkantajat-kiertu-
een merkeissä Nina Loimi ja Aino
Nenola Ortaid ry:stä (ortodoksi-
sen kirkon ulkomaanapu) ja Or-
todoksinen Lähetys ry:stä. Selkeä
esitys avasi silmämme uudelleen
näkemään ortopraksian laajem-
man merkityksen eli konkreetti-
sesti huomioimaan lähimmäi-
semme kaukaisessakin maassa.
Diakoniaseura on jo usean vuo-
den ajan tukenut Plan-säätiön
kautta kummipoikaa Etiopiassa,
ja sen lisäksi halusimme laajen-
taa toimintaamme myös yhteis-
tä hyvää tuottavaan projektiin.

Diakoniaseura tarttui vierai-
den tuomaan viestiin ja päätti
osallistua Ortaidin kanssa yhteis-
työssä maaseudun kehittämis-
projektiin Etiopiassa ja hankkia
sinne vesipisteitä. Vesipisteen
diakoniaseuran johtokunta valit-
si kohteeksi, koska se edistää ter-
veyttä, antaa aikaa muille kuin
vedenhankintamatkoille – aikui-
set voivat tehdä työtä ja lapset
käydä koulua. Kasteluvettäkin
saadaan. Muutoinkin mielestäm-

la lisäämmekin yhteisöllistä hy-
vää.

Sosiaalieettiset
lähtökohdat

Isä Jarmo Hakkaraisen mukaan
ortodoksisen kirkon etiikka kos-
kettaa ihmisen käytännön elä-
mään keskittyviä asioita, se pyr-
kii suuntaamaan ihmisen hyvän
tekemiseen ja pahan välttämi-
seen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että sosiaalieettisen toimin-
nan tulee lähteä meistä itsestäm-
me, sen tulisi olla kirkon jäsenten
elävä käytäntö, luova laupeuden
osoitus. Tehtävämme olisi edis-
tää toivoa maailmassa niin, että
emme vaipuisi kyynisyyteen,
emme epätoivoon emmekä
myöskään välinpitämättömyy-
teen.

Aloitetaan läheltä. Lähim-
mäisen rakkauden toteuttami-
nen voisi alkaa omasta perhees-
tä, naapureista, ystävistä, niistä
ihmisistä, joita tapaamme arki-
elämässämme. Tiettyä ympäris-
tönkin hoitoa pystymme teke-
mään, esimerkiksi lajittelemalla,
olemalla roskaamatta ja luopu-
malla itsekkäistä ympäristöä
kuormittavista käytännöistä.

Köyhyys on ongelma, jonka

me vesi sopii oikein hyvin juuri
ortodoksikristittyjen auttamisen
kohteeksi.

Isä Markuksen suostumuk-
sella ja siunauksella myös seura-
kunnan joulupaaston ja suuren
paaston keräystuotot luovutet-
tiin vesiprojektiin. Lisäksi pääsi-
äisyön ateriatuotto kanavoitui
samaan kohteeseen, samoin
”hurskaitten naisten” antama
avustus. Diakoniaseuran tänä
keväänä järjestämän kirpputori-
tapahtuman tuotto myyntiartik-
keleista, arpajaisista ja puffetista
luovutettiin kokonaisuudessaan
vesiprojektiin. Kiitokset kaikille
tukijoille!

Diakoniaseura haluaa jatkaa
edelleen myös perinteistä toi-
mintaansa. Se kutsuu vieraita
kertomaan diakoniaan liittyvistä
asioista, järjestää kahvitilaisuuk-
sia, järjestää pyhiinvaellusmatko-
ja, toimii yhteistyössä seurakun-
nan diakoniatyön kanssa kuten
vanhustyön ja ystäväpalvelun
parissa. Perinteisiksi toiminnoik-
si ovat muodostuneet keväisin ja
syksyisin järjestettävät vanhus-
ten kirkkopyhät sekä isä Gaiuk-
sen ja diakoniaseuran edustajien
tekemät vanhusvierailut pääsi-
äis- ja jouluaikaan.

Diakoniaseuran toiveissa on
edelleen, että tulevaisuudessa
voisimme nuorten kanssa yhteis-
työssä lähettää jonkun nuoren
ihmisen EAPPI:n vapaaehtois-
työntekijäksi Lähi-itään. EAPPI on
ekumeeninen kumppanuusoh-
jelma, josta vastaavat Ortaid, lu-
terilainen Kirkon ulkomaanapu
ja NNKY-liitto. Toivomme myös li-
säävämme oman seurakuntam-
me yhteisöllistä toimintaa yh-
dessä tehden järjestämällä ta-
pahtumia yhteiseksi hyväksi.

Tervetuloa mukaan
diakoniatoimintaan!

Anneli Ahtola
Riitta Räntilä
Silja Shepherd

Lähde: Jarmo Hakkarainen,
Kirkon parantava lääke,
Yliopistopaino, Joensuu, 2006

■   Diakoniaseuran
johtokunnan jäseniä, vas.
Maria Rumbin, Anneli
Ahtola, Oili Savola, Elma
Jokinen ja Silja
Shepherd.
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Kotkan ortodoksinen seurakunnan,
Langikoskiseuran ja Langinkos-
ken kesäkahvilan yhdessä järjes-

tämästä Sanan ja sävelen illasta on tullut
perinne. Tänä vuonna se pidettiin 15. hei-
näkuuta ja alkoi vedenpyhityksellä Lan-
ginkosken tsasounan luona. Sen toimitti
kirkkoherra Veikko Lisitsin kirkkokuoron
avustamana. Tunnelmalliseen hartaushet-
keen kohisevan kosken rannalla osallistui
muitakin kuin ortodokseja.

Ilta jatkui Langinkosken kesäkahvi-
lassa. Monipuolista musiikkiohjelmaa
esittivät nuori harmonikkataiteilija Ana-
stasia Autio, mieskvartetti Rönkyjät ja
kirkkokuoro kanttori Katarine Lehtomä-
en johdolla. Illan esitelmän piti Langin-
kosken museon intendentti Ragnar Back-
ström aiheesta Oikeita ja vääriä Roma-

noveja. Hän totesi aluksia, että samalla
viikolla tuli kuluneeksi yhdeksänkymmen-

■  Mieskvartetti Rönkyjät esitti vakavaa ja
vähemmän vakavaa musiikkia.

Sanan ja sävelen ilta Langinkoskella
tä vuotta siitä, kun Venäjän viimeinen kei-
sari ja Suomen suuriruhtinas Nikolai II

perheineen murhattiin julmasti Jekateri-
nenburgissa. Keisariperheen traagisesta
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■  Kirkkoherra Veikko Lisitsin toimitti
vedenpyhityksen.

kohtalosta piittaamatta on esiintynyt häi-
käilemättömiä ihmisiä, jotka ovat väittä-
neet olevansa verilöylystä pelastuneita kei-
sariperheen jäseniä. Tunnetuin heistä on
edesmennyt Anna Anderson, joka väitti
olevansa perheen nuorin tytär Anastasia.
DNA-analyysin avulla on voitu todeta,
ettei hän ollut keisarillista sukua. – Ilta
päättyi Ehtooveisuun.

Teksti ja kuvat: Ragnar Backström

Haminan seurakunnan pääkirkon
praasniekkaa vietettiin 29. kesä-
kuuta. Kirkko on pyhitetty pyhi-

en apostolien Pietarin ja Paavalin muis-
tolle, ja se on valmistunut vuonna 1837.
Monien haminalaisten ja vierailijoidenkin
mielestä se on kauniin kaupungin kirkkain
helmi. Sen isännöitsijänä on vuodesta
2002 lähtien toiminut Jukka Jauhiainen.

Kirkko oli koristeltu juhlallisesti kuk-
kasin. Varsinkin juhlaikonia varten sidot-
tu seppele oli erittäin kaunis. Aattoiltana
toimitettiin vigilia ja juhlapäivän aamuna
vedenpyhitys ja liturgia, jonka jälkeen seu-
rasi vielä ristisaatto kirkon ympäri. Pal-
velukset toimitti isä Ville Kiiveri yhdes-
sä isä Martti Honkaselän, isä Johannes
Wuorlinnan, isä Vassi Livion ja isä Aar-
ne Ylä-Jussilan kanssa. Kirkkokuoroa
johti kanttori Kari Päivinen.

Praasniekkaan osallistui ilahduttavan
paljon väkeä, vaikka tänä vuonna juma-
lanpalvelusten lisäksi ei ollutkaan muuta
ohjelmaa. Haminassa on nimittäin tapana,

Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin
PRAASNIEKKA

■  Vigiliassa, vas. isät Vassi Livio, Aarne, Ylä-Jussila, Ville Kiiveri ja Martti Honkaselkä.

■  Kirkonisännöitsijä Jukka Jauhiainen
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KUVAT: MARITA NIEMINEN
että muodoiltaan suurempi praasniekka
järjestetään vain joka toinen vuosi. Ensi
vuonna on jälleen vuorossa ohjelmaltaan
runsas ja monipuolinen kaupunkipraas-
niekka.

■   Isä Aarne Ylä-Jussila
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■  Talven ahkeroinnin tuloksen luovutus.
Ensimmäinen vasemmalla talouspäällikkö
Romanos Pyrrö

■  Kotkan seurakunnan Kallvikin
retkeläisiä yhteiskuvassa.

TEUVO KIRVESNIEMI
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Venäjän tanskalaissyntyinen keisa-
rinna Maria Feodorovna, joka oli
Venäjän keisarin ja Suomen suu-

riruhtinaan Aleksanteri III:n puoliso, jou-
tui Venäjän vallankumouksen aikana
bol+evikkien vangiksi Krimillä. Hänet va-
pauttivat saksalaiset, ja viimeiset elinvuo-
tensa hän asui pakolaisena synnyinmaas-
saan Tanskassa. Kuoltuaan siellä loka-
kuussa 1928 hänet haudattiin Roskilden

■  Kukkien värit edustivat Tanskaa, Venäjää
ja Suomea.

Kukkia keisarinnan haudalle

■   Keisarinna Maria Feodorovna lepää valkoisessa marmorisarkofagissa.

tuomiokirkkoon. Syyskuussa 2006 hänen
maalliset jäännöksensä palautettiin Pieta-
riin, jossa hän nyt lepää puolisonsa vie-
rellä Pyhien apostolien Pietarin ja Paava-
lin linnoituksen katedraalissa.

Suomessa keisarinna Maria Feodo-
rovnasta tuli hyvin suosittu, keisariperhe
teki kesäisin risteilyjä saaristossa. Perheen
toivomuksesta rakennettiin Kymijoen
Langinkosken rannalle kalastusmaja.

Alkukesästä Langinkosken museo-
seuran edustajalla oli tilaisuus käydä kei-
sarinna Maria Feodorovnan haudalla Py-
hien apostolien Pietarin ja Paavalin kated-
raalissa tanskalaisen lähetystön mukana.
Katedraalin johdon antamalla poikkeuslu-
valla hän sai viedä kukkatervehdyksen
keisarinnan sarkofagille, jossa se sijoitet-
tiin maljakkoon. Kukkakimpussa olivat
edustettuina Tanskan, Venäjän ja Suomen
värit. Kukkien laskemisen jälkeen hän
kunnioitti maansa suuriruhtinattaren muis-
toa polvistumalla sarkofagin viereen.

Katedraalissa tapahtuneen seremoni-
an jälkeen kellot alkoivat soittaa Dimitri
Bortnjanskijn kaunista hymniä. Suomalai-
selle se oli tuttu sävelmä: se on evankelis-
luterilaisessa virsikirjassa, virsi no 579,
joka alkaa sanoilla ”Oi Herra, korkein val-
tiaamme.” Se oli laulettu Langinkoskella
keisari Aleksanteri III:n muistomerkin
paljastustilaisuudessa marraskuussa 1896.
Silloin sen alku tosin kuului ”Oi Herra,
suojaa ruhtinaamme.”

Teksti ja kuvat: Ragnar Backström
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Kotkan seurakunnassa on yhteensä seit-
semän työntekijää, osa kokopäiväisiä,
osa osa-aikaisia. Seurakunnan kanslisti-

na on toiminut jo vuosia luterilaiseen kirk-

■  Arja Sundberg lähdössä peliryhmän kanssa
BMW-Tourin kilpailuun Espoossa. Kilpailun
palkintona ollut Dubain matka jäi tällä kertaa
muutaman lyönnin päähän.

KANSLISTIN
henkilökuva

toimistotöitä. Kotkan ortodoksiseen seura-
kuntaan tulin kesällä 1999 ensin sairasloman
sijaiseksi ja myöhemmin vakituiseksi osa-ai-
kaiseksi ja sittemmin kokoaikaiseksi kanslis-
tiksi. Osa-aikaeläkkeelle siirryin 1.4.2007. Työni
on sovittu jatkuvan näin 31.1.2009 saakka, ja
helmikuun alusta olen jäämässä kokonaan
eläkkeelle.”

”Työhön tullessani luterilaisena henkilö-
nä en tiennyt ortodoksisuudesta enkä orto-
doksisista tavoista juurikaan mitään. Olin kyl-
lä käynyt ortodoksisissa kirkoissa ja sytyttä-
nyt tuohuksia. Olen ollut melko paljon muka-
na tämän seurakunnan toiminnassa, erilaisis-
sa tilaisuuksissa, tapahtumissa, käynyt myös
kirkossa ja oppinut paljon tänä aikana orto-
doksisuudesta. Olen kokenut tämän ortodok-
sisuuden hyvin myönteisenä. Tosin olen tun-
tenut itseni monesti melko hölmöksi, kun en
ole osannut omaksua niitä tapoja, jotka orto-
dokseille ovat luonnollisia.”

”Työssäni olen viihtynyt hyvin. Työni on
ollut hyvin monipuolista, itsenäistä ja haas-
teellista. Seurakunnan taloushallinto on uu-
sittu melkein kokonaan tänä aikana, kahta sa-
manlaista päivää ei ole ollut. Suurimman ajan
olen työskennellyt yksin ja hoitanut kaikki
kanslistille kuuluvat työt. Osa-aikaeläkkeelle
siirtymiseni jälkeen tehtäviini ovat kuuluneet
kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, neu-
voston ja valtuuston sihteerin tehtävät sekä
väestörekisterimuutokset. Erityisesti vuonna
2004 tapahtuneen aviopuolisoni kuoleman
jälkeen on työ auttanut pääsemään elämäs-
säni eteenpäin.”

”Taloushallinnon tehtävät ovat melko
samanlaisia joka alalla, mutta täällä on ollut
uutena nämä seurakuntaelämään kuuluvat
mitä erilaisimmat tehtävät ja asiat. Minusta on
myös ollut mukava tavata paljon ihmisiä ja
saada myös uusia ystäviä.”

Kuuntelijana

”Usein olen ollut myös kuuntelijana eri tilan-
teissa. Mieleeni on jäänyt tapaus, kun eräänä
vappuaattona seurakuntaan kuulumaton
mies soitti virastoon ja kertoi vapautuneensa
vankilasta kolme kuukautta aiemmin. Hän
halusi päästä normaaliin elämään takaisin,
mutta kysyi, miten voi päästä irti menneestä,
kun ei ole ketään ystäviä eikä kukaan halua
olla tekemisissä tällaisen kanssa. Siinä olivat
neuvot kyllä vähissä!”

Harrastuksia ja perhettä

”Harrastuksistani ehkä tärkeimpänä liki 20
vuoden ajan on ollut golf, jota mieheni kans-
sa pelasimme aina, kun oli tilaisuus. Mökkeily,
veneily ja kalastus olivat aiemmin tärkeitä,
mutta jossain vaiheessa ne vähenivät ja golf

koon kuuluva Arja Sundberg. Seurakunnas-
sa on oltu varsin tyytyväisiä häneen. Kanslia-
pöydän ääressä olemme saaneet kohdata hä-
net myhäilevänä, toimittaa asiaamme ja ru-
patella kuulumisia.

Parhaan kuvan hänestä ja työstään ja
harrastuksistaan saamme antamalla hänen it-
sensä kertoa.

Arjan lapsuus

”Lapsuuteni ajan olen asunut Kymin kirkon
vieressä. Kirkko oli minulle tärkeä, ja olin ak-
tiivisesti mukana Kymin seurakunnan toimin-
nassa. Nykyisinkin asun saman kirkon lähellä,
ja kirkko on edelleenkin minulle hyvin lähei-
nen. Koko elämäni olen asunut Kotkassa, jos-
sa kolmen kunnan liittämisen jälkeen on ol-
lut pitkään pientä sanailua eri osien välillä.
Usein sanonkin, että olen Kymissä syntynyt
Karhulassa asunut kotkalainen.”

Toimistotöissä

”Olen koko työurani eli yli 40 vuotta tehnyt

■   Kanslisti Arja Sundberg työssään.

vei mennessään. Matkailimme myös eri mais-
sa, mutta golfin myötä matkoilla näki vain len-
tokentän ja golfkentän. Olen toiminut myös
muutamissa yhdistyksissä eri tehtävissä.”

”Lapset ovat myös minulle tärkeitä. Itsel-
läni on yksi poika eikä yhtään lapsenlasta,
mutta lähelläni on paljon lapsia. Uusimmat
lapset ovat juhannuksena syntyneet pienet
kaksostytöt. Aikanaan, kun poikani oli pieni,
kävin uimassa ja tein retkiä hänen ja sisarteni
lasten kanssa, ja nyt ovat vuorossa heidän las-
tenlapsensa. Yksi näistä lapsenlapsista kysyi
juhannuksena minulta, että jos minä elän vie-
lä, kun hän saa lapsia, niin kuljetanko minä
myös heitä? Lupasin tehdä niin, jos se on vain
mahdollista, onhan siinä jo haastetta eläke-
vuosiin. Viime kesänä olin myös kuuden lap-
sen kanssa seurakunnan kesäleirillä.”

”Eläkepäivistä toivoisin, että saisin olla
niin terve, että pystyisin harrastamaan vähän
golfia niin kuin muutakin liikuntaa. Matkus-
taminen ja tutustuminen eri kohteisiin on tie-
tysti haaveissa. Toivon, että voin olla mukana
seurakunnankin toiminnassa vielä eläkkeellä
ollessani. Tulen tekemään myös ns. omaa dia-
koniatyötäni lasten ja muutamien vanhusten
kanssa.”

“Toimistotöissäkin aion sen verran olla
mukana, että hoidan poikani yrityksen kirjan-
pitoasiat.”

“Odotan tietysti eläkepäiviäni. Ajattelen
tekeväni kaikkea sellaista, mihin nyt ei aika ole
riittänyt. Nyt yksin ollessani en kuitenkaan

osaa odottaa eläkepäiviä ihan samalla innol-
la kuin silloin, kun suunnittelimme sitä yhdes-
sä mieheni kanssa.”    ■
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Imatran tiistaiseura järjesti seurakun-
talaisille kesän alussa nelipäiväisen
pyhiinvaellusmatkan, joka suuntautui

Laatokan eteläpuolisille alueille ja Karja-
lan maisemiin. Ehdimme tutustua kaikki-
aan seitsemään eri toimivaan luostariin:
Staraja Ladogan Nikolaoksen ja Uspeni-
en luostareihin, Tihvinään, Syvärin mah-
tavaan luostariin, syrjäiseen Vasojärveen,
uudesti syntyvään Dymskin luostariin sekä
Ojatin kauniiseen nunnaluostariin.

Kaikissa pyhissä paikoissa saimme
kokea lämmintä vieraanvaraisuutta ja ko-
kea rukouksellista siunausta. Tihvinän Ju-
malanäidin lempeät kasvot jäivät monen

Pyhiinvaellus luostareiden maailmaan mutta on nyt itsenäistynyt. Tämän merkik-
si palautettiin luostarin perustajan, pyhit-
täjä Antonin reliikit luostariin. Saimme
olla mukana tässä harvinaisessa tilaisuu-
dessa ja kulkea ristisaatossa pyhittäjän
mukana luostarin portilta pieneen toimi-
vaan kirkkoon.

Huonokuntoisia teitä matkatessamme
kuuntelimme Olga Moshnikovan iloista
kerrontaa karjalaisuudesta ja nykypäivän
kylistä. Vierailumme hänen kodissaan
Utjärvellä oli hyvin lämminhenkinen, ja
saimme kosketuksen myös karjalaisen
väestönosan elämään. Lähellä Utjärveä
kävimme myös syrjäisessä Vasojärven
luostarissa, jossa persoonallinen isä Gen-
nadij kertoi kunnostustöistä ja elämästä

matkaajan mieleen syvänä hengellisenä
kokemuksena suomenkielisen rukousvei-
sun siivittämänä. Pyhittäjä Aleksanteri
Syväriläisen reliikkien äärellä matkalaiset
lauloivat rukouspalveluksen. Suuri osa
pyhiinvaeltajien joukosta osallistui myös
pyhään ehtoolliseen liturgiassa, jossa
myös isä Timo Tynkkynen palveli yhdes-
sä luostarin isien kanssa.

Saimme todistaa myös historiallisen
hetken Tihvinän lähellä Dymskin luosta-
rissa, joka odottaa vielä kunnostamistaan,

KUVAT: TIMO TYNKKYNEN

■   Syvärin luostarin kunnostettu osa.

■   Syvärin luostarin kirkon kunnostettu sisäosa.

kaukana keskuksista. Paikka, johon liittyy
myös monen suojärveläisen sotavangin
surullinen muisto, elää uuden alkua ruko-
uksen voimin.

Lyhyessä ajassa pyhiinvaeltajat ehti-
vät nähdä paljon luostareita, kirkkoja ja
pyhiä paikkoja, jotka antoivat paljon poh-
dittavaa ja muistuttivat jokaista matkaa-
jaa oman hengellisen elämän ylläpitämi-
sestä ja pyhittymisen tien kulkemisesta.
Pyhiinvaelluksella emme ole vain ulko-
puolisia tarkkailijoita, vaan hoidamme
myös omaa sieluamme.

■   Isä Timo Tynkkynen

■   Pyhä Antoni Dymski palaa takaisin luostariinsa.

■   Pyhittäjän saapumista odoteltaessa.

■   Nikolaoksen luostari Staraja Ladogassa.
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■   Hyvinkään ja
Heinolan kirkot
maalattiin
uudelleen kesällä.
Maalaustyöt
suoritti Maalaus
Koivunen Klaukka-
lasta. Kuvassa Esa
Koivunen ja Kaija
Koivunen työn
touhussa Hyvin-
käällä.

■  Leiriläiset
päivän pelissä

kriparilla.

■  Kriparilla kokkaus-
hommia hoiteli Sauli Tolmunen
Kausalasta.

■  Lahden seurakunnan
kriparilla oli tänä vuonna
mukana 13 leiriläistä. Oikealla
leirin johtajana toiminut
kanttori Petri Huttu pitämässä
taukoa leirin ohjaajien kanssa.

■  Heinäkuussa Lahden
seurakunnan talonmies-
vahtimestarina aloitti
Miitri Väinämö.

LA
H
TI

Kesän
kuvasatoa
Lahdesta
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Sana diakonia tarkoittaa palvelemis-
ta. Ortodoksisessa kirkossa tämä
konkretisoituu jokaisen seurakunta-

laisen toimintana lähimmäisen auttami-
seksi ja seurakunnasta vieraantuneiden
mukaan saamiseksi. Jokaisen työ on arvo-
kasta, ja jokaisella on omat armolahjansa.
”Joka tahtoo tulla suureksi, olkoon tois-

ten palvelija.” Raamattu opettaa että, kaik-
ki ne teot, jotka olemme tehneet lähim-
mäisillemme, olemme tehneet Kristuksel-
le, ja kaikki ne teot, jotka olemme jättä-
neet tekemättä lähimmäisillemme, olem-
me jättäneet tekemättä Kristukselle.

Kun uusi diakoniatoimikunta nyt
aloittelee työtänsä, tarvitsemme jokaisen
seurakuntalaisen työpanosta ensinnäkin

”Maikuri-Tatti” ja muuta mukavaa Viimolan kesäleirillä

Diakoniatyö – yhteinen tehtävämme

selvittääksemme lapsia, nuoria, aikuisia ja
vanhuksia, jotka eivät itse pysty, uskalla
tai saa aikaan hakea apua yksinäisyyteen-
sä, elämän vaikeaan tilanteeseen tai esi-
merkiksi kirkkokyyditykseen. Tehtä-
vänämme on kartoittaa kunkin henkilön
tarve ja yhdessä etsiä ratkaisua tilantee-
seen.

Diakoniatoimikunta organisoi ja de-
legoi seurakunnan diakoniatyötä. Jokaisel-
le löytyy varmasti oma tehtävänsä, jolla
voi seurakunnassamme osallistua dia-
koniatyöhön. Tarvitsemme ihmisiä, jotka
ovat valmiita käymään vanhuksien luona
joko kotona tai laitoksissa; lukemaan, lau-
lamaan, keskustelemaan ja ulkoilemaan
heidän kanssaan.

Tarvitsemme auton omistavia ihmisiä,
jotka ovat valmiita antamaan kyytiä ja tu-
kemaan ihmisten pääsyä kirkkoon tai muu-
hun seurakunnan tilaisuuteen. Tarvitsem-
me leipovia ja kokkaavia ihmisiä järjestä-
essämme yhteisien tilaisuuksien tarjoilu-
ja seurakunnassamme. Tarvitsemme saat-
taja- ja asiointiapua vaikeasti liikkuville
henkilöille esimerkiksi toimistoissa käyn-
teihin. Myös miehille etenkin löytyy teh-
täviä. Haastamme kaikki seurakunnan pii-
rit taitojensa ja valmiuksiensa mukaan dia-
koniatyöhön. Jokainen piiri voi itse valita
ja päättää, millä tavoin haluaa toimia dia-
koniatyössä. Tehtävämme on jakaa sitä hy-
vinvointia, mitä itsellämme on.

■   Kaija Kivensalo

Diakoniatoimikunnan jäsenten
yhteystiedot: pj.Kaija Kivensalo,
puh. 040 528 6914, siht. Taina
Miesperä, puh. 0400 127 688, Olga
Hodokainen 040 718 9073, Nadezda
Ryyppö 050 365 4411, Ritva Mentu.
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Rautjärven Viimolassa 19.6. pidet-
tyä aikuisväestön kesäleiriä sää
suosi sopivasti, sillä ulkotoiminto-

jen aikana aurinko paistoi ja sisätoiminto-
jen aikana sateli. Lapset olivat olleet lei-
rillä jo koko alkuviikon: leikkien, laulaen,
pelaten, saunoen ja makkaraa paistaen.

Aikuisten leiripäivän aluksi sekä lap-
set että aikuiset osallistuivat liturgiaan.

Lasten mentyä syömään aikuisilla oli
omaa ohjelmaa, muun muassa muisteltiin
alkukesän Venäjän-retkeä. Kun kaikki oli-
vat paikalla, seurasi yllätysohjelma, kun
taikuri Matti Tiainen, Maikuri-Tatti,
hauskuutti yleisöä kortti-, naru- ja ilma-
pallotempuillaan. Varmaan jokainen lapsi
muistaa tämän leirin päätöksen ikuisesti.

Aikuisten ruokaillessa kotiin lähtevät
lapset yllättivät isä Mauri Patrosen joh-
dolla kajauttaen ”Nouse, nuori ortodoksi”

KUVAT: KAIJA KIVENSALO

-laulun. Kauniin kesäinen luonto antoi
sopivat puitteet ulkopeleille ja vastante-
kokilpailulle, jonka tuomarina toimi Aimo
Mursinoff. Kilpailun jälkeen vastat todet-
tiin saunomiskelpoisiksi, ja niitä testattiin-
kin ahkerasti rantasaunalla. Taisipa isä
Timo Tynkkynen saada pari vastaa ko-
tiin viemisiksikin. Tänä kesä aikuisväes-
tön kesäleirille osallistui 23 henkeä, ja lei-
rilläkin oli tavallisesti enemmän lapsia.

■   Kaija Kivensalo

■  Maikuri-Tatti hauskutti lapsia.

■  Taikurin korttitemppu sai ihmettelemään.

■  Menossa vastantekokilpailu.
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Tampereen seurakunta järjesti oman
lastenleirin perinteisesti Hervannan
Kalliosalmessa kesäkuun alussa.

Kesällä Kalliosalmen leirillä
Leirille osallistui 25 lasta ja nuorta, iäl-
tään 7–14-vuotiaita. Ohjaajia oli kolme
(Anne, Katja ja Samuli), leirinjohtajana
toimi isä Heikki Honkamäki, ruokahuol-
losta vastasivat Markku ja Ritva Salo.

Isä Heikki kertoo, että osallistujamää-
rä on kasvanut vuosi vuodelta. Lastenlei-
rit ovatkin olleet varsin pidettyjä ja suo-
sittuja. Kalliosalmi legendaarisena leiri-
paikkana on tarjonnut puitteet kymmenil-
le leireille; isä Heikki on itsekin ollut siellä
leiriläisenä jo 1980-luvulla.

Lastenleireillä tehdään kaikkea

Lastenleirillä opetellaan ortodoksisia ta-
poja, ristinmerkin tekemistä, yleisimpiä
kirkkoveisuja, kirkon perinteistä resitatii-
vista lukutapaa sekä tietenkin leirilauluja.
Isä Heikki toteaa, että leirin suosikkihitti-
nä oli ”Nouse nuori ortodoksi.”

Retki Tampereen keskustaan ja osal-
listuminen siellä liturgiaan kuuluvat leirin
vakio-ohjelmaan. Jokapäiväiset lipunnos-
tamiset ja -laskemiset ”Siniristilippumme”-

lauluineen ovat myös pysyvä osa leiripe-
rinnettä. Lisäksi leikitään, lauletaan, käy-
dään metsäretkellä, saunotaan, uidaan ja
tietenkin syödään – viisi kertaa päivässä!

Lasten kesäleirin jälkeen pidetään
myös syysleiri sekä talvileiri. ■

Kesällä Kalliosalmen leirillä

■   Lipunlasku leirin
päättyessä.

■  Leirin emäntä Ritva ja kokki Markku Salo.

SAIJA SAARENKIVI
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■  Leiriläisiä nuotiopaikalla kriparin vierailuilta-
na, menossa leiriläisten valmistamia sketsejä.
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Isä Heikki sanoo, että kriparilla eletään
kokonaisvaltaista ortodoksista elämää
aamusta iltaan. Kuten lastenleireillä

myös kriparilla aamut alkavat ja illat päät-
tyvät rukoushetkeen. Myös ateriat aloite-
taan ja niistä kiitetään rukouksella.

Kukin leiriläinen toimii vuorollaan
lukijan tehtävissä rukoushetkien aikana.
Jokainen osaa leiriltä lähtiessään ulkoa
uskontunnustuksen, ja jokainen käy ripil-
lä leirin aikana. Ortodoksisiin tapoihin
tutustutaan myös demonstraatioiden kaut-
ta. Niissä harjoitellaan avioliittoon vihki-
mistä, kastetta ja hautaustoimitusta.

Retkipäivä leiriviikon puolivälissä
kuuluu vakio-ohjelmaan. Isä Heikin mu-
kaan perinteisesti on käyty omassa kirkos-
sa Tampereella, sen lisäksi tutustuttu Suo-
men vanhan islamilaisen yhteisön (tataa-
rien) moskeijaan sekä roomalaiskatoliseen
kirkkoon. Keveämpää leiriohjelmaa edus-
tavat mm. monet leikit ja pelit, esimerk-
keinä hovisilta ja salainen leikki.

Papin sanat tuleville
kriparilaisille

Isä Heikki suosittelee, että 15 vuotta täyt-
tävä seurakuntalainen osallistuu oman seu-
rakuntansa järjestämälle kriparille. Näin
syntyy luonteva suhde oman seurakunnan
nuorisotyöhön ja työntekijöihin. Oman
seurakunnan kriparin suorittaminen antaa
myös mahdollisuuden hakea seuraavina
vuosina ohjaajaksi leireille. Oman seura-
kunnan leirit ovat myös hintatasoltaan
edullisia.

Joskus leiriläiset saattavat hieman ar-
kailla kriparille tulemista, kun he eivät
tunne ketään entuudestaan, on isä Heikki
huomannut. Leiriltä lähdettäessä henkise-
nä pääomana on kuitenkin yli 50 uutta tut-

tavuutta – ja niitä kaikkia yhdistää nimen-
omaan ortodoksisuus!

Mikä on jatkokripari?

Jatkokriparilla tarkoitetaan kriparin käy-
neiden yhteistä jatkoviikonloppua elo-
syyskuun vaihteessa. Yleensä jatkokripa-
ri on pidetty Turun tai Hämeenlinnan seu-

rakunnan alueella. Matka järjestetään ren-
gasmatkana tilausbussilla reitillä Hämeen-
linna-Tampere-Turku-takaisin. Viikonlo-
pun aikana syödään perinteisesti hyvin
sekä toteutetaan soveltuvin osin kriparin
ohjelmaa mielenkiintoisten aiheiden paris-
sa.

Jatkokriparin ohjelmaan kuuluu tutus-
tumiskäynti soveltuvassa paikallisessa
uskonnollisessa kohteessa sekä tietenkin
vigilia lauantai-iltana ja liturgia sunnun-
taiaamuna. Vaikka jatkotapaamiset ovat-
kin täysin vapaaehtoisia, on niihin aina
osallistuttu runsain joukoin. Jatkokriparin
jälkeen pidetään jatkojatkis, jolle voivat

■  Kristinoppileiri Tampereen kirkon portailla. Edessä leirin johtokolmikko isä Ion Durac, Markus
Sidoroff ja isä Heikki Honkamäki.

H
A

N
N

ES
 K

A
LL

IO
IN

EN

Kristinoppileirejä on järjestetty yhteistyössä Turun, Tampereen ja
Hämeenlinnan ortodoksisten seurakuntien kanssa. Kustakin seura-
kunnasta on pappi tai kanttori mukana, niin että leiriläiset voivat
tutustua oman seurakuntansa työntekijöihin. Tänä vuonna kriparin
pappina oli isä Heikki Honkamäen lisäksi isä Ion Durac Turusta
sekä leirikanttorina Markus Sidoroff. Kriparille osallistui 46 leiri-
läistä, joista 22 Turusta, 17 Tampereelta ja 7 Hämeenlinnasta. Lisäk-
si oli 16 ohjaajaa.

Mukavaa kriparilla

osallistua myös aiempina vuosina kripa-
rilla olleet.

Leirityö on yksi osa seurakunnan pe-
rustyötä. Mukava leirihenki tarttuu nope-
asti niin leiriläisiin, ohjaajiin, pappeihin
ja kanttoreihin, ja niinpä uusia leirejä odo-
tetaan aina innokkaasti, kertoo lopuksi isä
Heikki.

Tervetuloa leireille!
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«Блаженны милостивые,  
  ибо они помилованы  
  будут»

Всякий неравнодушный к себе 
человек ищет оправдания своей 
жизни, всему, что он делает. Также 
всякий внимательный, наблюдаю-

щий за собой человек не может не видеть, 
что жизнь его далека от совершенства, от 
той высоты, которую перед ним ставит не 
только Бог, но и он сам, его окружение, 
общество, его народ, история, культура 
и т.п. Если мы спросим свою совесть, она 
непременно скажет нам, что мы пребываем 
в состоянии неоплаченного долга практи-
чески по всем статьям, по всем пунктам 
наших отношений с Богом, людьми и с 
самими собой. Современный мир пред-
лагает много возможностей не замечать 
этого бедственного положения, дает как 
бы своего рода кредиты, которые можно 
взять, занять, потом перезанять и т.д. до 
бесконечности. Не удается, например, се-
мейная жизнь – можно «попытать счастье» 
в новой семье. Не строятся отношения 
с людьми – заставь себя думать, что это 
не твои проблемы, будь в мире с собой и 
поменьше обращай внимания на окру-
жающих. А главное – будь всегда уверен, 
что всего добьешься сам, без посторонней 
помощи, что тебе вообще никто не нужен. 
И, к сожалению, мало кто замечает, что 
такие решения скорее ведут к духовному 
банкротству, к обнищанию души человека, 
ее измельчению.   

Проблема долга, который в принципе 
не может быть возвращен, стоит в центре 
Евангелия Христова. Не случайно же в 
самой молитве Господней, в источнике 
нашего молитвенного опыта говорится 
о прощении нам наших долгов и – нами 
– наших должников. Большая часть еван-
гельских притчей открывают Царство 
Небесное как торжество дарованной 
человеку и принятой им совершенной ми-
лости Божьей. Так, в Мф 18:23-35 Господь 
рассказывает притчу о человеке, который 
был одновременно и должником, и креди-

тором. И будучи приведенным к царю для 
расчета, человек этот не помышляет про-
сить о прощении долга, но лишь умоляет 
подождать, когда он будет в состоянии 
расплатиться полностью. Но царь «умило-
сердившись,.. отпустил его и долг простил 
ему». Милость Божья превосходит наши 
ожидания. Господь не дает нам отсрочку 
выплаты долга, не ждет, пока, как мы 
сами рассуждаем, встанем на ноги, под-
готовимся, окрепнем и тогда уж все Ему 
вернем, все исправим, все разрушенное и 
разоренное в нашей жизни восстановим. 
Бог действует не как справедливый судья 
или гуманный, но чтущий порядок и за-
кон фининспектор, но как великодушный 
любящий отец.  Он отпускает Своего 
должника, освобождает его от бремени 
долга, потому что ищет человека, который 
способен на отношения благодарности 
и верной любви, а не такого, который 
строит свои отношения со всеми, даже с 
Богом, по принципу «за все заплачено». 
«Вы куплены дорогою ценой», – говорит 
ап. Павел, имея в виду, что Христос запла-
тил за нашу жизнь Своею, что цена этого 
выкупа – Его крест. Нет в мире такого 
богатства, которое могло бы сравниться с 
этой жертвой. Поэтому Господь и не ждет 
ничего взамен, кроме одного – ответа на 
милость взаимностью. У вышеприведен-
ной притчи есть продолжение. Человек 
этот, получив прощение долга от царя и 
свободу, поступил немилосердно в отно-
шении своего собственного должника и 
из-за этого лишился данной ему милости. 
Чтобы суметь принять милость от Бога и 
ее сохранить, нужно соответствовать ей. 
«Блаженны милостивые, ибо они помило-
ваны будут» (Мф 5:7). Счастливы те, кто 
получил святой дар всепрощающей любви 
Божьей и кто служит этим даром, давая 
прощение всем нуждающимся в нем.

Священник Виктор Максимовский

Kirjoituksessaan ”Au
tuaita ovat laupiaat, 
sillä heidän osakseen 
tulee laupeus” isä 
Viktor Maksimovski 
pohtii yhtä evanke
liumien keskeistä 
 teemaa, armeliaisuut
ta. Ottaen esimerkiksi 
vertauksen armotto
masta lainanantajasta 
(Matt. 18:23–35) hän 
muistuttaa siitä, että 
Jumalan anteeksian
tamuksessa ei ole 
 kyse lainan takaisin
maksun lykkäyksestä 
vaan täyden vapau
den lahjasta, joka 
ylittää kaikki odo
tuksemme. Jotta sen 
voisi ottaa vastaan, 
on kyettävä olemaan 
myös toisille armolli
nen ja antamaan sa
malla tavalla täydelli
sesti toisille anteeksi. 
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Jumalanpalvelukset
Haminan seurakunta VARUSKUNTAKATU 14

45100 KOUVOLA

*Muutokset mahdollisia*

Haminan seurakunta
Ortodoksiakeskus Sypressi
Kirkkoherranvirasto ja
taloustoimisto
Varuskuntakatu 14, 45100 Kouvola
Avoinna ti-pe 9–15,
puh.(05) 312 0839,
fax (05) 312 0842,
puh. 040 704 7171
www.ort.fi / hamina@ort.fi

PYHÄKÖT:

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

YHTEYSTIEDOT:

Haminan Pyhien apostolien
Pietarin ja Paavalin kirkko.

HAMINA, PIETARIN JA PAAVALIN KIRKKO

La 6.9. klo 10 liturgia (slaavi)
La 20.9. klo 18 vigilia
Su 21.9. klo 10 liturgia
La 4.10. klo 18 vigilia
Su 5.10. klo 10 liturgia
Su 19.10. klo 10 liturgia (slaavi)

HAMINAN HAUTAUSMAAN KIRKKO

Jumalansynnyttäjän juhla
Kaikkien murheellisten ilo -ikonin kunniaksi
Haminan hautausmaan kirkon vuosijuhla:
To 23.10. klo 18 vigilia
Pe 24.10. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia

KOUVOLA, PYHÄN RISTIN KIRKKO

Ke 3.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 6.9. klo 18 vigilia
Su 7.9. klo 10 liturgia
Ke 10.9. klo 18 ehtoopalvelus
Kunniallisen ja eläväksi tekevän ristin ylentäminen
Kouvolan Pyhän ristin kirkon vuosijuhla

Jumalanpalvelukset toimittaa KP metropoliitta Ambrosius
La 13.9. klo 18 vigilia
Su 14.9. klo 9.30 pieni vedenpyhitys ja liturgia
Ke 17.9. klo 18 ehtoopalvelus
Su 21.9. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 24.9. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 1.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 4.10. klo 10 liturgia (slaavi)
Ke 8.10. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 15.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 18.10. klo 18 vigilia
Su 19.10. klo 10 liturgia
Ke 22.10. klo 18 ehtoopalvelus
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia
Ke 29.10. klo 18 ehtoopalvelus

MYLLYKOSKEN TSASOUNA

Jumalansynnyttäjän neitseen Marian syntymä
Su 7.9. klo 18 vigilia
Ma 8.9. klo 10 liturgia
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia
La 11.10. klo 18 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia

Kirkkoherra Leo Huurinainen
puh. (05) 312 0839 tai 040 095 0631
leo.huurinainen@ort.fi
Pastori Aarne Ylä-Jussila
puh. 044 702 8428
aarne.yla-jussila@luukku.com
Kanttori Kari Päivinen
puh. 040 866 76866
kari.paivinen@luukku.com

Kanslisti-taloudenhoitaja
Marita Nieminen
puh. (05) 312 0839
tai 040 704 7171
marita.nieminen@ort.fi

MUU PAPISTO:
Rovasti Martti Honkaselkä
puh. 040 535 6667
martti.honkaselka@pp.inet.fi
Pastori Johannes Wuorlinna
puh. 050 589 9011
jouko.wuorlinna@kolumbus.fi
Pastori Vassi Livio
puh. 040 752 7727
vassi.livio@fimnet.fi
Pastori Ville Kiiveri
puh. 041 441 1174
ville.kiiveri@ort.fi

Kiinteistöjen isännöitsijä
Jukka Jauhiainen
puh. 040 095 8760
juke.jauhiainen@kolumbus.fi

Seurakunnan vahtimestari
Jaana Juka
puh. 040 486 5550
jaana.juka@pp.inet.fi

Kirkkojen isännöitsijät 2008 - 2011:
Haminan Pietarin ja Paavalin kirkko
Jukka Jauhiainen,
puh. 040 095 8760
Kouvolan Pyhän Ristin kirkko
Esa Nieminen, puh. 040 724 4642
Myllykosken tsasouna
Tamara Lamponen,
puh. 050 088 4930

Haminan hautausmaan kirkko
pastori Vassi Livio,
puh. 040 752 7727
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TIEDOTUS
Rovasti Leo Huurinainen on määrätty hoitamaan Helsingin ortodoksisen

seurakunnan kirkkoherran tehtäviä 31.12.2008 saakka.
Pastori Aarne Ylä-Jussila on määrätty hoitamaan Haminan ortodoksisen

seurakunnan jumalanpalveluselämää 31.12.2008 saakka.
Rovasti Leo Huurinainen on määrätty hoitamaan Haminan ortodoksisen

seurakunnan hallinnollisia asioita 31.12.2008.
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Uuden kirkkovuoden
alkaessa

Pastori Aarne Ylä-Jussila

S

Haminan seurakunnan perheuutisia 1.5.-30.6.2008

yyskuun ensimmäisenä päivänä
aloitamme jälleen uuden kirkko-
vuoden. Kesäkausi on päättymäs-
sä, ja syksyn tullessa käynnistyvät
seurakunnan monet kerhot ja pii-

rit. Haminan seurakunnassa onkin ilahdut-
tavan paljon erilaisia toimintamuotoja. Ju-
malanpalveluselämä on luonnollisesti seu-
rakunnallisen toiminnan keskipiste, mut-
ta erilaiset kerhot ja piirit omalta osaltaan
täydentävät ja tukevat jumalanpalveluselä-
mää. Kerhojen ja piirien toimintaan osal-
listumalla voi kukin oman kiinnostuksen-
sa ja taipumustensa mukaan palvella kirk-
koa, toteuttaa itseään ja saada virkistystä
elämäänsä. Ne tarjoavat myös erinomai-
sen tilaisuuden tutustua toisiin seurakun-
talaisiin.

Kirkkovuoden alkaessa myös juma-
lanpalveluselämä aloittaa uuden kierron.
Kirkko on viisaudessaan rytmittänyt vuo-
den jaksoihin, joiden perustana ovat Kris-

tuksen maallisen elämän ja kirkon histo-
rian tärkeimmät tapahtumat. Paastokaudet
ohjaavat meitä hiljentymiseen ja itsetut-
kiskeluun sekä valmistavat meitä niitä seu-
raavien juhlien viettoon. Vain valmistau-
tumisen kautta voimme syvällisesti kokea
ja sisäistää juhlien ilon. Yksityisen kristi-
tyn osallistuminen kirkollisen rytmin mu-
kaiseen elämään toteutuu ennen kaikkea
jumalanpalveluksiin osallistumalla, mut-
ta myös yksityiset rukoukset kuuluvat kir-
kolliseen elämään. Kirkon rukouskirja
opastaa meitä päivittäisissä rukouksissam-
me, ja kirkkokalenterista löydämme ne
raamatunkohdat, jotka kirkollisen järjes-
tyksen mukaan luetaan. Pyhien ihmisten
elämäkertojen lukeminen kirkollisten
muistopäivien mukaan on myös hyvä ja
hengellistä elämäämme rikastuttava tapa.
Yksityiselle kristitylle kirkollisen elämän-
rytmin seuraaminen antaa sisältöä ja jän-
tevyyttä elämään. Samalla se myös vah-

vistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin
kirkon jäseniin.

Osallistuminen kirkon elämään on
ihmiselle luonnollista yhteisöllisyyttä.
Vain yhteydessä toisiin kristittyihin ihmi-
nen voi todellisesti olla kristitty. Ihmisen
uskoa on verrattu nuotioon, jossa yksinäi-
nen puu ei jaksa palaa, mutta yhdessä tois-
ten puiden kanssa saa aikaan valaisevan
ja lämmittävän liekin. Niin myös kirkon
elämästä irrallaan elävän ihmisen usko
helposti näivettyy ja sammuu, mutta ru-
kouksellisessa yhteydessä tosiin kristittyi-
hin se kasvaa ja voimistuu. Siksi Kristus
kutsuu meitä kirkkonsa yhteyteen, jotta me
siinä eläen saisimme avuksemme sen Py-
hän Hengen armon, joka kirkon yhteises-
sä rukouksessa ja pyhissä toimituksissa
vaikuttaa pelastukseksemme. Erityisesti
hän kutsuu meitä osallistumaan pyhään
ehtoolliseen, sillä juuri ehtoollisessa tu-
lemme osalliseksi Jumalan parantavasta
armosta ja voimme ainutlaatuisella taval-
la kokea yhteyttä Jumalaan sekä toisiin
kristittyihin. Jumala tahtoo, että me kir-
kon elämään osallistuen voisimme kokea
hänen anteeksiantavan ja pelastavan rak-
kautensa, niin että se kasvaisi meissä rak-
kaudeksi toisia kristittyjä sekä kaikkia ih-
misiä ja koko luomakuntaa kohtaan.

■    Isä Aarne Ylä-Jussila

Hamina Toimintaa ja tapahtumia

KASTETUT
Heino, Daniel

IKUINEN MUISTO
Suursalmi, Anna

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Aleksandrov, Nikolay
Fokina-Karvonen, Olga
Jauhiainen, Anja Kaarina

Jauhiainen, Linda Erika Barbara
Hakkarainen, Joni Petteri
Lupescu, Diana Gabriela
Nikkanen, Markku Tapani
Nikkanen, Ulla Sisko Marjatta
Ollikainen, Tiina Tellervo
Reittu, Sari Hellevi
Reittu, Joonas Mikael
Romanov, Georgy
Sarakangas, Eila Marjatta
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Ortodoksiakeskus Sypressi,
Varuskuntakatu 14, Kouvola
Pyhän Ristin kirkko,
Kirkonmäenkatu 2, Kouvola

Kerhot ja piirit:
Myllykosken tsasouna,
Koulutie 4, Myllykoski
Pietarin ja Paavalin trapesa,
Isoympyräkatu 2, Hamina

KIRKKOKUOROJEN HARJOITUKSET
Kanttori Kari Päivinen, puh. 040 866 7686.
- Ke klo 18 Kouvolassa Pyhän ristin kirkon
juhlasalissa
- To klo 18 Haminassa Pietarin ja Paavalin
trapesassa

HAMINAN PYHÄN ANNANSEURA
Vassi Livio, puh. 040 752 7727

Pietarin ja Paavalin trapesassa liturgian jäl-
keen sunnuntaisin 21.9. ja 5.10.

HAMINAN RAAMATTUPIIRI
Isä Aarne Ylä-Jussila, puh. 044 702 8428

Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 18 ti 9.9.,
23.9., 7.10. ja 21.10.
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ORTODOKSIAPIIRI
Lahja Wartiainen, puh. (05) 371 3434
Ortodoksiakeskus Sypressissä aloitus to
25.9. klo 18. Aihe: ”Tito Collianderin teok-
sia”

PYHÄN RISTIN AIKUISTEN KERHO
Leena Juka, puh. 040 744 4049
Pe 12.9. klo 11 kirkon vuosijuhlan merkeis-
sä Pyhän ristin kirkolla.
Ti 21.10. klo 14 Ortodoksiakeskus Sypres-
sissä

LASTENKERHO
Minna Miinalainen, puh. 050 545 6727

H
aminan seurakunnan ikonimaa-

larit opettajansa Ritva Kovero-

lan kanssa järjestivät ikonimaala-

reille tarkoitetun maa- ja mineraaliväri-

Maa- ja
mineraali-
värikurssi
Haminassa

KUVAT: MARITA NIEMINEN

kurssin Haminassa 27.–29. kesäkuuta.

Mukana oli ikonimaalareita myös Kotkas-

ta, Helsingistä ja Kuopiosta.

Ensimmäisenä kurssipäivänä Hannu

Männistö Kymen Palokärjestä esitteli

myytävänä olevia, ulkomailta tuotettuja

maavärejä. Oppilaat valmistivat väripig-

menttiä myös Haminan seudulta löytyväs-

tä, voimakkaan punaruskeasta punamul-

lasta.

Toisena kurssipäivänä tutustuttiin mi-

neraalipigmentteihin Ylämaan kivimes-

▼ Pyhän ristin kirkon juhlasalissa klo 18 maa-
nantaisin 8.9.; 22.9.; 6.10. ja 20.10.

KÄDENTAITOKERHO KOULULAISILLE
Minna Miinalainen, puh. 050 545 6727
Pyhän ristin kirkon juhlasalissa. Alkamisai-
ka ilmoitetaan myöhemmin.

LASTEN KOKKIKERHO
Irmeli Lasarenko, puh. 044 257 8428
Pyhän ristin kirkon juhlasalin keittiössä klo
18 ti 16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.

KIRKKOTEKSTIILIKERHO
Irma Leimulahti, puh. 040 587 8798

Pyhän ristin kirkon juhlasalissa tiistaisin klo
10–13, aloitus 16.9.

IKONIPIIRI HAMINASSA
Ritva Koverola, puh. 040 837 5909
Pietarin ja Paavalin trapesassa klo 18 kes-
kiviikkoisin 3.9. alkaen.

IKONIPIIRI KOUVOLASSA
Antti Narmala, puh. 050 934 6437
Ortodoksiakeskus Sypressissä lauantaisin
klo 12 seuraavina päivinä : 13.9., 27.9.,
11.10., 25.10. ja 15.11.

suilla. Messut tarjosivatkin hyvää raaka-

ainetta väripigmenttien valmistukseen.

Kolmantena kurssipäivänä maalattiin vä-

rikartat yleisimmin käytetyistä maa- ja

mineraaliväreistä.

Me ikonimaalarit saimme jälleen ihas-

tella Luojan luomia luonnonvärejä, joiden

kauneutta eivät parhaimmatkaan keinote-

koiset värit voi saavuttaa. Koimme konk-

reettisesti jatkavamme vuosituhantista iko-

nimaalausperinnettä.

■    Ritva Koverola
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Jumalanpalvelukset
Hämeenlinnan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Matti Alangon katu 11
13130 Hämeenlinna

Toimittajat: Papisto: Markku Aroma, Gaius Sahlberg ja Mikael Sundkvist, diakoni Hariton
Kanttori: (Leena Lomu) Tuomas, Markus ja Mikko Sidoroff

Kirkkoherranvirasto: 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), maukku@hotmail.com

Muu papisto:

- pastori Gaius Sahlberg, puh. 0400 107 232,

gaius.sahlberg@suomi24.fi ja kai.sahlberg@hotmail.com

- diakoni Hariton (Kari M. Räntilä), puh. 040 550 6272

Kanttori: Leena Lomu, puh. (03) 618 4254, 040 707 6715

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
Forssan rukoushuone
pyhittäjä Serafim Sarovilaisen muistolle, Keskuskatu 10
Isännöitsijä Heikki Halme, puh. 040 558 0465

ANALOGI 4/2008

ELOKUU

La 30.8. klo 17 vigilia (PÄÄKIRKKO)
Su 31.8. klo 10 liturgia (PÄÄKIRKKO)

SYYSKUU

La 6.9. klo 17 vigilia (PÄÄKIRKKO)
Su 7.9. klo 10 liturgia (PÄÄKIRKKO)
Jumalanäidin syntymä
Su 7.9. klo 17 juhlavigilia
Ma 8.9. klo 10 juhlaliturgia
Ristin ylentäminen ja pääkirkon praasniekka
La 13.9. klo 17 juhlavigilia
Su 14.9. klo 9.30 vedenpyhitys ja juhlaliturgia
La 20.9. klo 17 vigilia
Su 21.9. klo 10 liturgia
La 27.9. klo 17 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU

La 4.10. klo 17 vigilia
Su 5.10. klo 10 liturgia
La 11.10. klo 17 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 17 vigilia
Su 19.10. klo 10 liturgia
La 25.10. klo 17 vigilia
Su 26.10. klo 10 apostoli Jaakobin liturgia

PALVELUKSET MUUALLA

FORSSA
Pyhän Serafim Sarovilaisen rukoushuone, Keskuskatu 10
Su 28.9. klo 10, liturgia, toimittaa rovasti Markus Aroma
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia

SOMERO
Ev.lut. seurakuntakeskus
12.10. klo 10 liturgia, litania venäläisellä hautausmaalla

LOPPI
Kaunisniemen leirikeskus, Läyliäinen
Su 19.10. klo 10 liturgia

AKAA
Ev.lut. seurakuntakeskus
Su 5.10. klo 10 liturgia

KARI M. RÄNTILÄ

Ahveniston kirkko pyhän Johannes Kastajan mestauksen muistolle



ANALOGI 4/2008

Kirkkoherra Markus Aroma

S
Älä aiheuta kärsimystä

41

Hämeenlinna Toimintaa ja tapahtumia

yyskuun ensimmäinen päivä on

kirkossamme luomakunnan ja

luonnonpäivä, jolloin meidän on

syytä pohtia omaa suhdettamme

luontoon ja muuhun luomakun-

taan. Raamatun mukaan ihminen on luotu

luomakunnan kuninkaaksi, mutta olemme-

ko me ihmisinä ymmärtäneet, mitä se to-

della merkitsee käytännössä? Olemmeko

ehkä tulkinneet ja toteuttaneet tätä “kunin-

kuutta” vain itsekkäällä, omaa etuamme

ja omaa voittoamme ruokkivalla tavalla?

Me olemme unohtaneet, ettei tämä kunin-

kuus merkitse vain oikeutta nauttia ja iloita

luomakunnasta, vaan siihen olennaisena

osana liittyy velvoite rakastaa ja pitää

huolta luomakunnasta samalla tavoin kuin

Jumala tekee.

Meidän tulee aina myös muistaa se

tosiasia, että ihminen on osa luomakun-

taa. Ihminen on ihminen sanan täydessä

mielessä ainoastaan silloin, kun hän elää

rakastavassa, huolehtivassa ja kunnioitta-

vassa yhteydessä muun luomakunnan

kanssa. Kun hän eristäytyy ja korottaa it-

sensä muun luomakunnan yläpuolelle, hän

samalla kaventaa omaa itseään ja omaa

elämäänsä myös itse kärsien siitä.

Meidän jokaisen tulisi tiedostaa, mi-

ten paljon tahallista tai tahatonta kärsimys-

tä me voimme aiheuttaa toisillemme ja

koko luomakunnalle omilla toimillamme

ja valinnoillamme. Itsekkyys, välinpitä-

mättömyys ja tietämättömyys ovat kärsi-

myksen parasta kasvualustaa, kun taas

epäitsekkyys, välittäminen ja toisten ym-

märtäminen auttavat meitä lieventämään

kärsimystä niin omassa, lähimmäistemme

kuin koko luomakunnankin elämässä.

Meidän jokainen turha sanamme, tur-

ha eleemme, turha tekomme luo useimmi-

ten vain kärsimystä, koska ne eivät toimi

välittävän ja huolehtivan rakkauden väli-

kappaleina, kun taas jopa pienet rakkau-

den eleet, teot ja sanat auttavat luomaan

yhteyttä ja vähentävät meidän kaikkien

kärsimystä. Niin vähällä vaivalla me

voimme “tehdä ihmeitä”, kunhan vain

muistamme...

■   Isä Markus Aroma

KYYRÖLÄ-SEURA

Pj. Antonina Sosunov-Perälä, puh. 612 5850,
040 721 8436
Syyskokous su 19.10. klo 13 seurakuntako-
dilla. Kirkkokahvit kaikille liturgian jälkeen!

Lokakuussa myöhemmin ilmoitettavi-
na päivinä kaksi hapankaalin valmistus-

IKONIT TUTUKSI -kurssi
Kurssi alkaa sunnuntaina 28.9. klo 14 Hämeenlinnan ikonipiirien näyttelyn avajais-
luennosta Kuva kreikkalais-roomalaisessa, juutalaisessa ja varhaiskristillisessä ajat-
telussa (paikka: Ortodoksinen seurakuntakoti) ja jatkuu sen jälkeen joka toisena
keskiviikkoiltana ortodoksisella seurakuntakodilla (Matti Alangon katu 11 A):

● Su 28.9. klo 14 Kuva kreikkalais-roomalaisessa, juutalaisessa ja
varhaiskristillisessä ajattelussa (johdantoluento)

● Ke 8.10. klo 18.30 Kristuksen ikonit ja niiden teologinen sanoma
● Ke 22.10. klo 18.30 Jumalanäidin ikonit ja niiden teologinen sanoma
● Ke 5.11. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit I (syyskuu-joulukuu)
● Ke 19.11. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit II (kevätkausi

helatorstaihin saakka)
● Ke 3.12. klo 18.30 Kirkkovuoden suurten juhlien ikonit (helluntaista

elokuun loppuun)
● Ke 16.12. klo 18.30 Eri pyhien ryhmien ikonit ja niiden sanoma

Kurssin vetäjänä toimii isä Markus Aroma,
puh. (03) 612 7166 (koti) ja 616 5229 (virasto).
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kurssia seurakuntakodilla. Tiedustelut ja il-
moittautumiset Antoninalle.

IKONIPIIRIEN IKONINÄYTTELY

Hämeenlinnan seurakunnan ikonipiirien
ikoninäyttelyn avajaiset ja avajaisluento
sunnuntaina 28.9. klo 14 ortodoksisella

seurakuntakodilla. Isä Markuksen luennon
aiheena on Kuva kreikkalais-roomalaisessa,
juutalaisessa ja varhaiskristillisessä ajatte-
lussa. Ennen avajaisia liturgian jälkeen iko-
nipiiri tarjoaa kirkkokahvit seurakuntako-
dilla.
Ikoninäyttely on avoinna 28.9.–26.10. sun-
nuntaisin klo 12–15.

TIISTAISEURA

Pj. Elma Jokinen, puh. 040 718 8255. Aloi-
tamme syyskauden toiminnan tiistaina 9.9.
klo 17 isä Markuksen toimittamalla rukous-
hetkellä . Seuraavat kokoontumiskerrat
7.10., 21.10., 4.11., 18.11., ja 2.12. klo 17 or-
todoksisella seurakuntakodilla (Matti Alan-
gon katu 11 A). Luennoitsijoina syyskaudel-
la isä Markus, isä Gaius ja isä Mikael Pun-
nala. Luentojen aiheet ilmoitetaan seuraa-
vassa Analogissa. Kaikki uudet ja entiset jä-
senet ovat tervetulleita mukaan toimin-
taan!

HÄMEENLINNAN DIAKONIASEURA

Su 14.9. vanhusten kirkkopyhä pääkirkon
praasniekan yhteydessä
Su 12.10. kirkkokahvit
Su 9.11. kirkkokahvit
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Juuret Kyyrölässä,
Muolaan pitäjässä

K
esäkuun viimeisenä viikonlop-

puna 28-29.6. vierailimme

juurillamme Karjalassa, Muo-

laassa ja Kyyrolässä. Matkaan

osallistui 60 henkeä. Heillä oli juuret siel-

lä, mitä lähdimme etsimään saadaksem-

me kosketusta entisiin asuinsijoihimme.

Oli ilahduttavaa huomata, että keski-ikään

varttuneet ovat tunteneet halua nähdä,

mistä omat vanhemmat ovat lähtöisin.

Lauantaina saavuttuamme Viipuriin

majoitumme hotelli Viipuriin. Lounaan

jälkeen jäi ostoksille hieman aikaa, ja klo

17 kiiruhdimme kirkkoon vigiliapalveluk-

seen. Ryhmällämme oli kunnia saada Vii-

purin kirkkoherran isä Leon kutsu teelle.

Siellä meidät otti vastaan isä Vladimir.

Illalla kokoonnuimme yhteen ja kerroim-

me itsestämme ja suvustamme. Näin mat-

kalaiset kohtasivat jopa uusia sukulaisiaan.

Seuraavana aamuna suuntasimme

kohti Kyyrölää. Kyyrölän uudessa kirkos-

sa oli meneillään liturgiapalvelus. Siellä

meitä myös odotettiin trapesaan, joka tois-

taiseksi toimii Kyyrölan entisessä pappi-

lassa. Teepöytä oli katettuna odottamassa

vieraita. Matkamme hengellisenä johtaja-

na toimi isä Juhani Härkin.

Kello 12 alkoi juhlatilaisuus sankari-

vainajien muistopatsaan äärellä. Muisto-

litanian toimitti isä Juhani sekä Kyyrölän

nykyinen pastori isä Maksim ja kuorosta

laulaja. Karjalan lippua piti kunniakkaas-

ti Pekka Tretjakov, ja airueina olivat nuo-

remman polven edustajat Merja Heino-

nen ja Päivi Määttä. Kyyrölä-kerhon sep-

peleen laskivat Antonina Sosunov-Perä-

lä ja Vladimir Tschernov. Muistimme

myös 1918 vakaumuksensa puolesta me-

nehtyneitä laskien kauniin punaisilla nei-

likoilla täytetyn kranssiseppeleen heidän

muistopaadelleen.

Musiikista vastasivat panssarisoitto-

kunnan soittajat Vesa Perälä (käyrätorvi),

Manu Uotila (tuuba), Pekka Laurikka

(baritoni), Pekka Laurikka ”Maa on niin

kaunis”, ja loppusoittona kuulimme (Aili

Runne) ”Laps olen Karjalan”. Sankarivai-

najien patsaalta siirryimme muistolehtoon,

jossa isä Juhani toimitti muistolitanian.

Kyyrölän juhlatilaisuuden jälkeen toi-

set jäivät trapesaan teelle ja katselemaan

entisiä asuinpaikkoja, toiset taas lähtivät

Muolaan kirkolle, jossa juhla jatkui. Kyy-

rölä-kerhon seppeleen laskivat siellä

Jaakko Temola ja Markku Temola.

Juhlatilaisuuden jälkeen kokoonnuim-

me Tatjana ja Vladimir Sabuninin ko-

tiin, jossa oli runsas ruokapöytä katettu-

na. Iloinen kotimatka alkoi illansuussa, ja

palasimme kotiin virkistyneinä muistois-

ta ja miellyttävästä matkaseurasta.

Erikoiskiitokset isä Juhanille toimite-

tuista palveluksista Kyyrölässä ja Muo-

laassa. Kiitokset kaikille matkaan osallis-

tuneille

Tihvinskajajuhla Hämeenlinnassa

Perinteistä tihvinskajajuhlaa vietettiin

Hämeenlinnassa 8.-9. heinäkuuta. Lauan-

tain vigilian jälkeen toimitettiin muistoli-

tania Kyyrölän palokuntalaisille ja sinne

kirkkomaahan haudatuille omaisillemme.

Keskiviikkona 9.7. liturgian toimitti isä

Markus Aroma (isä Gaius Sahlberg, dia-

koneina isä Hariton ja Jari Ananin). Pal-

velukset toimitettiin tänä vuonna suomek-

si. Liturgian jälkeen kirkkokahvit tarjot-

tiin Palokunnantalolla salintäyteiselle vie-

rasjoukolle. Kahvitilaisuuden ohessa

esiintyi Pekka Laurikka laulaen kappaleet

“Mä vartiossa seison” ja “Laps’ olen köy-

hän kauniin Karjalan”. Hanurinsoiton

säestyksellä lauloimme yhteisesti tutun

laulun “Uralin pihlaja” ja ”Karjalaisten

laulun”.

Iltajuhlaa vietimme Kyyrölän V.P.K:n

perinteisenä vuosipäiväjuhlana. Kyyrölän

V.P.K. perustettiin vuonna 1910. Viipurin

läänin eri palokuntien välisissä kilpailuis-

sa Kyyrölän V.P.K. oli useampana vuote-

na ensimmäisellä sijalla.

Iltajuhlan musiikista vastasi Pekka

Lunnekiven yhtye, niin kuin monena

edellisenäkin vuotena. Piirileikissä tutus-

tuimme toisiimme, tarkkuusheittoakin hei-

tettiin, ja tarkimmin kolikolla kohteeseen

osui Viktor Usvola Järvenpäästä. Arpajai-

set olivat päivä- ja iltajuhlassa.

Kiitokset kaikille osallistumisesta kes-

kikesän perinteiseen juhlaan. Juhlan jär-

jestelyistä vastasi Kyyrölä-kerho.

     ■    Antonina Sosunov-Perälä

■  Pekka Laurikan hanurinsoiton säestyksellä
lauloimme yhteisesti “Uralin pihlajan” ja ”Karja-
laisten laulun”.
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Jumalanpalvelukset
Kotkan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

KYMENLAAKSONKATU 2
48100 K0TKA

Palvelusten toimittajat: Papisto: Veikko Lisitsin, Aarne Ylä-Jussil, kanttorit: Katarine Lehtomäki, Maria Ylä-Jussila

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, aarne.yla-jussila@luukku.com
Kanttori: Katarine Lehtomäki, puh. (05) 218 8591, 050 359 4823
Sivutoiminen kanttori: Maria Ylä-Jussila, puh. 050 375 6984,
maria.yla-jussila@gmail.com
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 Johannes Karhu, puh. 040 952 6461

Kotkan seurakuntaan kuuluu kymme-
nen kuntaa: Kotka, Pyhtää, Elimäki,
Ruotsinpyhtää, Loviisa, Pernaja,
Liljendahl, 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 suojeluk-
sen tsasouna ja Loviisan hautausmaal-
la Pyhän Serafim Sarovilaisen kappeli.

TIETOA SEURAKUNNASTA

KOTKA, PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

ELOKUU
La 30.8. klo 18 vigilia, pyhä Aleksanteri Syväriläinen
Su 31.8. klo 10 liturgia

SYYSKUU
La 6.9. klo 18 vigilia
Su 7.9. klo 18 vigilia
Ma 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän

Neitseen Marian syntymä
La 13.9. klo 18 vigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, kunniallisen ja eläväksi tekevän

ristin ylentäminen
La 20.9. klo 10 liturgia, slaavi / venäjä
La 20.9. klo 18 vigilia
Su 21.9. klo 10 liturgia
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia
Ti 30.9. klo 18 vigilia

LOKAKUU
Ke 1.10. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän suojelus
La 4.10. klo 18 vigilia
La 11.10. klo 18 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 10 liturgia, slaavi / venäjä
La 18.10. klo 18 vigilia
Su 19.10 klo 10 liturgia
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia
Pe 31.10. klo 18 ehtoopalvelus

MARRASKUU
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajien ja pyhittäjien

yhteinen juhla

LOVIISA, Pyhän Jumalansynnyttäjän kasanilaisen ikonin kirkko

SYYSKUU
Su 7.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
Su 5.10. klo 10 liturgia

MARRASKUU
Su 2.11. klo 10 liturgia

Kotkan seurakunnan perheuutisia 1.5. – 31. 7.

KASTETUT
Afrosina Eva
Tajakka Nicostratos

AVIOLIITTOON VIHITYT
Juusti Jari Tapani ja
Anne Irmeli e Pikkarainen
Naski Esa Antero ja Osola-Naski
Kristina Irene e Osola
Koivusaari Jukka Tapani ja
Pirjo Inkeri e Viinikainen
Kyyhkyläinen Matti Eero Juhani
ja Anna-Liisa e Jyrkkämäki

IKUINEN MUISTO
Arifullen Terttu Elisabeth 71 v.
Kuokka Johannes 84 v.

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Hirvonen Valeria

Kelho Virpi Riitta
Korhonen Irja Aino Annikki
Lönnroth Teemu Tapio
Olausen Harald Birger
Popova Tatiana
Tomic Luka
Tomic Nikola
Tuutti Outi Maria
Vodyanitskaya Kristina
Seurakuntaan muutti
6 naista ja 4 miestä,
yhteensä 10 henkilöä.

SEURAKUNNASTA
MUUTTANEET
Seurakunnasta muutti
5 naista ja 6 miestä,
yhteensä 11 henkilöä.

ANALOGI 4/2008
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Kirkkoherra Veikko Lisitsin

S
Työ tekijäänsä kiittää

Kotka Toimintaa ja tapahtumia

eurakunnassa on parhaillaan me-

nossa toimenkuvien tarkastus-

prosessi. Seurakunnan neuvosto

on perustanut työryhmän, joka

aikanaan tuo työnsä tulokset esil-

le neuvostoa varten. Seurakunnassa on yh-

teensä seitsemän työntekijää: kirkkoher-

ra, kanttori, kirkon vahtimestari, seurakun-

taemäntä, kanslisti , apulaiskanslisti ja

apukanttori. Näistä kokopäiväisiä ovat

kirkkoherra ja kanttori, muut tällä hetkel-

lä osa-aikaisia. Lisäksi seurakunnassa on

ns. palkaton apupappi.

Jokaisella on oma tehtävänsä seura-

kunnassa. Jo työtehtävien nimikkeet ker-

tovat meille, mitä kukin osapuilleen tekee.

Työntekijät saavat myös ohjausta ja kou-

lutusta mahdollisuuksien mukaan. Kun

seurakunnan asiat ja henki ovat hyviä,

myös työntekijä tyytyväisin mielin tekee

tehtäväänsä. Kirkon työtä ei aina osata

arvostaa. Liekö syynä se, että palkkaus

vähän laahaa muun yhteiskunnan palkka-

uksen perässä. Toisaalta hyvää työnteki-

jää tulee aina arvostaa, ja tässä mielessä

kirkkohallinnon muutosten ja uudistusten

sekä työehtosopimuksen kautta on jonkin

verran työntekijöiden palkkoja saatukin

ylemmäksi.

Seurakunnan esimiehenä toivon, että

seurakuntatyö tuottaisi tulosta: jumalan-

palveluksiin ja toimintaan tulisi lisää vä-

keä ja seurakuntalaiset olisivat tyytyväi-

siä työntekijöiden työhön. Kirkon työn

perimmäinen tavoite on tuttu: kasvattaa

hengellisessä mielessä Jumalan valtakun-

taan kelpaavia kristittyjä.

Isä Veikko Lisitsin

KOTKAN TIISTAISEURA
Pj. Leena Karjalainen, puh. 050 343 2966,
siht. Soja Rantanen, puh. 045 113 4882.
Kokoontumiset Nikolaossalissa klo 17
●   Ti 23.9. Katarine Lehtomäki: Ortodoksi-
sia tapoja ja symboleja
●  Ti 7.10. Annikki Glumoff: Ortodoksista
kirjallisuutta
●   Ti 21.10. Reijo Paukku: Kotkan teatterin
100-vuotisnäyttely (kokoontuminen teat-
terilla klo 17)
●   Ti 4.11. Isä Veikko Lisitsin: Hengellisestä
elämästä
●   Ti 11.11. Sinikka Lehikoisen ohjaamaa
joulukorttiaskartelua (ennakkoilmoittautu-
minen)
●   Ti 18.11. Anita Osola: Arkkipiispa Her-
manin elämästä
●  Ti 2.12. joululauluilta
●   La 6.12. oman kirkon praasniekka
Lisäksi 26.–27.9. hiippakunnalliset tiistai-
seurapäivät Lappeenrannassa

KARHULAN ORTODOKSIT
Vetäjinä Pirkko Erhovaara, puh. 040 831
4321 ja Ritva Lindberg, puh. 050 463 9777.
Kokoontumiset: 4.9., 2.10. ja 6.11. klo 15
Karhulan Kodintalossa, Vesivallintie 21.

PERHEPIIRI
Vetäjänä Katarine Lehtomäki.
Perhepiiri kokoontuu syksyllä seuraavasti
(vuonna 2008 aiheena pyhät ihmiset):

KOSKISTON MEIJERIN
PRAASNIEKKA

Koskiston meijerin praas-
niekka su 31.8. klo 14, ve-
denpyhitys ja tilojen siuna-
us käyttöön, historiikki pai-
kasta, praasniekkaohjelmaa.
Tervetuloa!

●  Su 21.9. klo 16 Nikolaossalissa. Aihe:
Marttyyri Sofia ja hänen tyttärensä. Tutus-
tumme myös kerholaisten nimikkopyhiin.
●   Su 19.10. klo 16 Nikolaossalissa. Aihe:
Karjalan valistajat
●   Su 23.11. klo 16 Nikolaossalissa. Aihe:
Suurmarttyyri Katariina. Tutustumme myös
kerholaisten nimikkopyhiin.
●   La 6.12. klo 10 Pyhän Nikolaoksen kir-
kossa. Aihe: Pyhä Nikolaos
●   Su 28.12. klo 18 Nikolaossalissa kuusi-
juhla, koko seurakunnan yhteinen joulujuh-
la.

IKONIKERHO
Kokoontuu Nikolaossalin kerhohuoneessa.

OPINTOKERHO
Vetäjä isä Veikko Lisitsin. Kokoontumiset:
10.9., 15.10., 12.11. ja 17.12. klo 18 Nikola-
ossalissa. Opintokerhon aiheet kirkon ai-
kuiskasvatusohjelman mukaan.

TORSTAIKERHO
Vetäjät isä Veikko Lisitsin, Sirkka Paasonen
ja Nikolaoksen Ystävät. Kokoontumiset:
18.9., 16.10., 20.11. klo 12 Nikolaossalissa ja
6.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia Py-
hän Nikolaoksen kirkossa.

MAAHANMUUTTAJAKERHO
Isä Viktor Maksimovski, puh. 050 461 7381. ▼
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Kokoontumiset: 29.9., 27.10., 1.12. ja 29.12.
klo 18 Nikolaossalin kerhohuoneessa.

KIRKKOKUORO
Pj. Anita Osola, puh. (05) 281 807, kuoron-
johtaja kanttori Katarine Lehtomäki.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 18-19.30
Nikolaossalissa. Syyskauden ensimmäinen
harjoitus 25.9. ”Minä veisaan Herralle, sillä
Hän teki minulle hyvin.” Tule laulamaan
Jumalan kunniaa! Tervetuloa!

LOVIISAN TIISTAISEURA
Pj. Tuula Heikkilä, siht. Riina Lahti, puh. 040
760 5039.
Loviisan tiistaiseura kokoontuu Loviisan
kirkon kulmakammarissa. Kokoontumiset:
9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. ja
16.12. klo 13.

TYÖTTÖMIEN RUOKAILUT
Nikolaossalissa 24.9., 29.10. ja 26.11. klo 11-13.

NÄYTTELY
Su 21.9. klo 12 ”Kotkan Pyhän Nikolaoksen
kirkon alttarievankeliumeja ja evankeliumi-
en opetuskuvia” -näyttelyn avajaiset. Näyt-
tely avoinna ma–pe 9–13 ja ke 16–18. Ter-
vetuloa!

EU-PAKETTIEN JAKO
Ke 1.10. klo 9-13 Nikolaossalissa.

YLEISÖLUENNOT NIKOLAOSSALISSA
●  Su 21.9. klo 12 Veikko Lisitsin: Avioliitto
historiallisesta näkökulmasta
●  Su 12.10. klo 12 Leo Koskinen: Sukutut-
kimuksen perusteita
●  Su 16.11. klo 12 Nemanja Balcin: Slava-
perinne
●  Su 14.12. klo 12 Raimo Kurki: Suomalai-
nen merenkulku.

Kotka Toimintaa ja tapahtumia

V
anhan Valamon luosta-

rin varaigumeni, pap-

pismunkki Parzeni ja

luostarin lehdistösihteeri Mi-

hail Sjisjkov vierailivat kesä-

kuussa Langinkoskella Kotkas-

sa. Siellä pappismunkki Parze-

ni toimitti jumalanpalveluksen

tsasounassa, jonka Valamon

luostarin munkit olivat 1800-

luvun alussa pystyttäneet Lan-

ginkosken rannalle. Heillä oli

■  Pappismunkki Parzeni toimitta-
massa jumalanpalvelusta Langinkos-
ken tsasounassa.

Vierailu Vanhasta Valamosta siihen aikaan tsaari Paaveli I:n heille kruu-

najaistensa yhteydessä vuonna 1797 lah-

joittama lohikalastuksen yksinoikeus Sii-

kakosken ja Langinkosken apajilla.

Jumalanpalveluksen jälkeen pappis-

munkki lahjoitti Langinkosken museolle

luostarissa maalatun Valamon Jumalanäi-

din ikonin. Kaunis ikoni on tarkoitus si-

joittaa Langinkosken keisarilliseen kalas-

tusmajaan. Kotiin vietäväksi vieras sai

pienen taulun, jonka aihe on arkkitehti

Magnus Schjerfbeckin Langinkosken

keisarillisesta kalastusmajasta tehty akva-

relli.

Teksti ja kuvat: Ragnar Backström

■  Museo sai luostarissa
maalatun Valamon
Jumalanäidin ikonin.

L
oviisan praasniekkaa vietettiin pe-

rinteisesti 7.-8. heinäkuuta Lovii-

san Pyhän Jumalansynnyttäjän ka-

sanilaisen ikonin kirkossa ja hautausmaan

Pyhän Serafim Sarovilaisen kappelissa ju-

malanpalveluksin ja praasniekkajuhlalla.

Praasniekka oli tavallista juhlavampi tiis-

taiseuran 30-vuotisjuhlan johdosta.

Praasniekkajuhlassa esiintyivät mm.

Rönkyjät ja kirkkokuoro. Isä Veikko Li-

sitsin piti praasniekkapuheen, ja liturgiassa

saarnasi isä Aarne Ylä-Jussila. Tiistaiseu-

ran sihteeri Riina Lahti kukitti perustaja-

jäsenet. Tiistaiseuran perustajajäsen Eli-

sabeth Felixson kertoi tiistaiseuran perus-

tamisvaiheista. Maittavan kahvituksen oli

järjestänyt Loviisan tiistaiseura.

Loviisan praasniekka ja tiistaiseuran
30-vuotisjuhla

■  Loviisan praasniekkaväkeä ehtoopalveluksessa. Eturivissä kolmas oikealta Loviisan tiistaiseuran
perustajajäsen Elisabeth Felixson

VANJA BALCIN

■  Loviisan tiistaiseuran sihteeri Riina Lahti ja isä
Veikko Lisitsin .

VANJA BALCIN

ANALOGI 4/2008
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Jumalanpalvelukset
Lahden seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Harjukatu 5
15110 Lahti

LAHTI, Pyhän Kolminaisuuden kirkko

SYYSKUU
La 6.9. klo 18 vigilia
Su 7.9. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 13.9. klo 18 vigilia, ristin esiin kantamien
Su 14.9. klo 10 liturgia, Herran ristin juhla
La 20.9. klo 18 vigilia, venäjäksi
Su 21.9. klo 10 liturgia, venäjäksi
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia
Ti 30.9. klo 18 vigilia

LOKAKUU
Ke 1.10. klo 9 liturgia, koululaispalvelus,

Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhla
La 4.10. klo 18 vigilia
Su 5.10. klo 10 liturgia
La 11.10. klo 18 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 18 vigilia, venäjäksi
Su 19.10. klo 10 liturgia, venäjäksi
Pe 24.10. klo 18 parastas, vainajien muistelu
La 25.10. klo 18 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia

HYVINKÄÄ, Karjalan valistajien kirkko

SYYSKUU
La 13.9. klo 17 vigilia, ristin esiin kantaminen
Su 14.9. klo 10 liturgia, Herran ristin juhla
La 27.9. klo 17 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
La 4.10. klo 17 vigilia
Su 5.10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 9 liturgia
Pe 24.10. klo 18 parastas, vainajien muistelu
La 25.10. klo 17 vigilia
Su 26.10. klo 10 liturgia

Pe 31.10. klo 18 vigilia (Karjalan valistajat)
La 1.11. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia,

kirkon praasniekka, kirkkokahvit

HEINOLA, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko

La 6.9. klo 17 vigilia
Su 7.9. klo 10 liturgia, kirkkokahvit
La 11.10. klo 17 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia, kirkkokahvit

Lisäksi: Keskiviikkoisin aamurukous klo 8, torstaisin iltarukous
klo 20 ja lauantaisin hetkipalvelus klo 9.

KAUSALA, Neitsyt Marian syntymän tsasouna

Su 7.9. klo 18 vigilia, neitsyt Marian syntymän juhla
Ma 8.9. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, tsasounan

praasniekka, kirkkokahvit
To 25.9. klo 18 ehtoopalvelus
La 11.10. klo 9 liturgia
To 23.10. klo 18 ehtoopalvelus

RIIHIMÄKI, hautausmaan kappelikirkko

Su 21.9. klo 10 liturgia
Su 19.10. klo 10 liturgia

Kirkkoherranvirasto, Harjukatu 5, 15110 Lahti, puh. 020 610 0450,
avoinna ma–pe klo 9–13, fax (03) 751 5975, lahti@ort.fi
Kirkkoherra Aki Leskinen, puh. 020 610 0451,
Kumpulantie 24, 11130 Riihimäki.
Toinen pappi: Mikael Sundkvist, puh. 020 610 0452,
Ortelantie 6 D, 13210 Hämeenlinna.
Papiston apuna: isä Matti Lipitsäinen, puh. 0400 625 446,
Kuovinkuja 14, 15610 Lahti.
Maahanmuuttajatyö: isä Viktor Maksimovski, puh. 050 461 7381,
Laajakorvenkuja 8 B 13, 01620 Vantaa.
Diakoni Andrei Platonov, puh. (019) 450 159,
Jussilankatu 11 G 53, 05880 Hyvinkää.
Kanttori Petri Huttu, puh. 020 610 0453, Hatinkatu 3, 15340 Lahti.
Osa-aikainen kanttori: Minna Jokinen, puh. 020 610 0454,
Ilveskatu 5 A 6, 11910 Riihimäki.

Lahti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Harjukatu 5
Isännöitsijä Arvo Alava, puh. 0400 494 262
Heinola, Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko, Hämeenkatu 6,
puh. 020 610 0461, isännöitsijä Timo Äikäs, puh. 040 820 8852
Hyvinkää, Karjalan valistajien kirkko, Tsasounakuja 1, puh. (019) 431 212.
Isännöitsijä Aimo Kuivamäki, puh. (019) 418 321, 0400 195 915
Kausala, Neitsyt Marian syntymän tsasouna, Keskikatu 4, puh. 020 610 0462.
Isännöitsijä Kristina Leussu, puh. 040 548 2693.
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■  Alkukesän
kukkivaa loistoa
Lahden seura-
kuntatalon
pihalla.
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Seurakuntakeskuksen vahtimestari Miitri Väinämö, puh. 020 610 0456,
Harjukatu 5 as. 2, 15110 Lahti.
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Lahden seurakunnan perheuutisia 1.5.–10.7. 2008

Kirkkoherra Aki Leskinen

S
Jumalanpalveluselämä
vakiintuu

KASTETUT
Rissanen, Onni Akseli
Käppi, Miro Jalmari Juhani

KIRKKOON LIITTYNEET
Boman, Helena
Pylkäs, Matti
Pylkäs, Mikael
Pylkäs, Sofia
Pötsönen, Pasi

SEURAKUNTAAN
MUUTTANEET
Arolinna, Jyrki Antero
Belik, Aaro Anton
Jussila, Pirjo Kaarina
Kirjavainen, Leo Sakari
Komkov, Katja Margit
Kontoniemi, Nea Pauliina
Kuutsa, Reima Sakari
Kärki, Arttu Juhani
Laajoki, Anastasia  Victoria
Elisabeth
Laajoki, Mikael Antony Sakari
Mäkelä, Sanni Maria
Parkkinen, Ville Matti
Pennanen, Nina Maria
Rautio, Anja Marjatta
Rautio, Elina Maria
Riihimäki Jesse Petteri

Ritvanen, Antti Pekka
Saatsi, Jaakko Tapani
Suikkanen, Jussi Aleksi
Tirkkonen, Satu Marika
Torvinen, Teo Matias
Torvinen, Timo Tapani
Vaittinen, Veera Kaisa
Varonen, Mariella Eveliina

AVIOLIITTOON VIHITYT
Pöllönen Juha Matti ja
Jaana Maria e Suviniitty

VUOSIA TÄYTTÄNEET
50-vuotta
Sumiloff Ilkka
Salmensuo Kari
Löf Galina
Laine Margarita
Timoskainen Tuomo
Paappanen Tarja
Petrow Jari
Kudjoi Esko
60-vuotta
Haimakainen Voitto
Heikki Agnia
Jämsä Albina
Pulliainen Pertti
Kukko Tarja
Törmänen Seija

Tahvanainen Ella
Sunikka Marja
Siimestö Pertti
70-vuotta
Reittu Kalevi
Kaipainen Hilkka
80-vuotta
Kupsa Viktor
Hyvärinen Paula
Makkonen Pentti
Luostarinen Lyydia
90-vuotta
Salminen Olga

IKUINEN MUISTO
Suhola, Teija Susanna 43 v.
Ischenko, Valdemar Valde 68 v.
Partala, Niina 86 v.
Andrejev, Sergei 75 v.
Pahtela, Paul 81 v.
Kaunisaho, Alpo 66 v.
Vornanen, Aimo Ensio 51 v.
Harakka, Heikki 87 v.
Joki, Eila Ester Emilia 83 v.
Purjemaa, Simo 96 v.
Vlasov, Martta 85 v.
Arbelius, Mirjam 87 v.
Koivunen, Unto Urho 73 v.
Räty, Senni 83 v.

RIIHIMÄEN ORTODOKSIAPIIRI
Riihimäen Ortodoksiapiiri kokoontuu syys-
kaudella Riihimäen ev.lut. seurakuntakes-
kuksessa, os. Temppelikatu 9, 3. krs, paitsi
ensimmäisellä kerralla, jolloin kokoonnu-
taan Kirkkopuiston seurakuntakodissa, os.
Kirkkopolku 2. Kaikki tilaisuudet alkavat klo
18.
●  Ti 9.9.  EHTOOPALVELUS. ”Hylkäsikö apos-
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yyskuun alussa vaihtuu kirkko-

vuosi, ja se on merkkinä siitä, että

meidän on aika muuttaa ja uudis-

taa omaa elämäämme. Kuluneen

vuoden aikana on seurakunnas-

samme tapahtunut monta muutosta. Ke-

väällä seurakunnanvaltuusto perusti toisen

kanttorin toimen, kirkkoherra vaihtui ja

Hyvinkäälle valittiin seurakunnan toinen

pappi. Kesän aikana Hyvinkään ja Heino-

lan kirkot maalattiin.

Seurakunnanvaltuuston päätöksellä

myös seurakunnan pitkäaikainen lehti,

Harjukirkon Viesti, päätettiin lakkauttaa,

ja seurakunta liittyi Analogi-lehden yhte-

yteen. Yksi jakso seurakunnan historiaa on

muuttunut. Harjukirkon viesti ehti toimia

seurakunnan tiedotusvälineenä 30 vuotta.

Analogi on Lahden seurakunnan mu-

kaantulon myötä laajentanut levikkiään

Helsingin hiippakunnassa siten, että hiip-

pakunnan kaikki seurakunnat, Helsingin

seurakuntaa lukuun ottamatta, ovat siinä

mukana. Tämä on eräs osoitus seurakun-

tien yhteistyöstä.

Kirkkovuoden vaihtuminen on merk-

kinä myös syksyn saapumisesta ja seura-

kunnallisten toimintojen käynnistymises-

tä. Kerhojen toiminta käynnistyy, ja juma-

lanpalveluselämä vakiintuu normaaliksi.

Seurakunnallisten toimintojen kautta meil-

lä on mahdollisuus saada uutta sisältöä

elämäämme ja sitä kautta uudistaa myös

hengellistä elämäämme. Meidän on hyvä

pitää mielessämme, että onnellisuus viih-

tyy siellä, missä ihminen rakastaa Juma-

laa, itseään ja lähimmäisiään!

Toivotan kaikille seurakuntamme jä-

senille ja Analogin lukijoille antoisaa ja

valoisaa syksyn alkua.

■   Isä Aki Leskinen

toli Paavali Jumalan lain?”, TT, isä Mikael
Sundkvist. HUOM. paikka: Kirkkopuiston
seurakuntakoti.
●  Ti 14.10. EHTOOPALVELUS, ”Arjen kilvoit-
telu – kuinka elää uskoaan todeksi arjen
keskellä?”, isä Markku Salminen Helsingis-
tä.
●  Ti 4.11. PANIHIDA. Dimitrin lauantain
panihidassa muistellaan tuonilmaisiin siir-

tyneitä ortodoksiapiirin toimihenkilöitä ja
piiriläisten läheisiä. ”Pyhissäkävijän päivä-
kirja”, Kari Laitinen kertoo kuvin ja sanoin
matkastaan Athosvuorelle kesällä 2008.
●  Ti 9.12. EHTOOPALVELUS. ”Ortodoksisen
kirkon tulevaisuudennäkymiä Suomessa”,
ortodoksiapiirin vieraana metropoliitta
Ambrosius.

Toimintakauden 2008–2009 ohjelma
löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
www.ort.fi/riihimaki. Ohjelmalehtisiä on ja-
ossa seurakuntien tiloissa.

LAHDEN SEUDUN SUISTAMOLAISET
Lahden seudun suistamolaiset kokoontu-
vat muistelemaan kotiseutumatkaansa to
4.9. klo 18 Lahden seurakunnan seurakun-
tasaliin, os. Harjukatu 5, Lahti. Tervetuloa!

LAHDEN TIISTAISEURA
Lahden tiistaiseura aloittaa syksyn toimin-
tansa ti 2.9. klo 15, Harjukatu 5, Lahti. Tiis-
taiseuran kokoontumisaika tulee muuttu-
maan iltaan, ja asiasta keskustellaan ensim-
mäisen kokoontumiskerran yhteydessä.

HYVINKÄÄN KIRKON KUORO
Hyvinkään kirkon kuoro aloittaa syyskau-
den toimintansa ma 25.8. klo 18 Hyvinkään
kirkolla, Tsasounakuja 1 (Kalevankadun ja
Hyvinkäänkadun kulma). Kirkkolaulu on
mielenkiintoinen harrastus, joka antaa
myös sisältöä elämään. Uudet laulajat ovat
tervetulleita mukaan. Lisätietoja antaa
kanttori Minna Jokinen, puh. 020 610 0454.
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HYVINKÄÄN TIISTAISEURA
Hyvinkään tiistaiseura käynnistää toimin-
tansa Hyvinkään seurakuntasalilla, Tsasou-
nakuja 1, ti 26.8. klo 18. Lisätietoja antaa
tiistaiseuran puheenjohtaja Aimo Kuivamä-
ki, puh. 0400 195 915.

SEURAKUNTAMATKA JYVÄSKYLÄÄN
Lahden Valamon Ystävät järjestää kaikille
seurakuntalaisille tarkoitetun matkan Jy-
väskylään, Kristuksen ylösnousemuksen
kirkkoon, sunnuntaina 5. lokakuuta. Litur-
gian jälkeen kirkkokahvit, tutustuminen
johonkin kaupungin kulttuurikohteeseen
ja omakustanteinen lounas. Linja-autossa
pidetään arpajaiset  ja ”hauskoja” palkinto-
esineitä otetaan vastaan mielisuosiolla.
Matka alkaa Lahden kirkon edestä klo 7.30,
ja matkan hinta on noin 25 €. Sitovat il-
moittautumiset isä Matille 2.10. mennessä,
puh. 0400 625 446. Jyväskylän kirkkoherra

Niinpä, kun yhteensä viisitoista leiri-
läistä ja seitsemän ohjaajaa sateisen
alkukesän jälkeen pääsi lähes helle-

säässä liikkeelle Hämeenkosken Koskikaran le-
vähdysalueelta, oli tunnelma korkealla. Ensim-
mäiset melontakilometrit sujuivat mukavasti
osallistujien vielä herätellessä edellisinä kesi-
nä opittuja taitojaan. Pysähdys vanhan pellava-
loukun kohdalla olleen padon luona sai innok-

 …kun vanhat leirikaverukset jälleen tapasivat toisensa heinä-
kuun alussa. Tällä kertaa Lahden lastenleiri tulisi olemaan kaksi-
osainen: aluksi isommat pääsisivät viikonlopun kestäneelle
melontavaellukselle Teurojoelle ja sunnuntaina jatkettaisiin
kaikkien leiriläisten voimin leiriä tutussa Kalliopirtin leirikes-
kuksessa Kärkölän Oriharossa.

■   Ruuhkaa Teuronjoella – kuvan oikeassa laidassa melontaoppaamme Leo Marttila.

Lahti Toimintaa ja tapahtumia
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Riemu oli rajaton…

kaimmat kastautumaan viileässä Teurojoessa.
Matkalle sattui myös kaksi pientä koskea, joi-
den laskussa melontaoppaamme Leo Mart-
tila oli auttamassa. Pitkä melontapäivä, jolle
kertyi mittaa viitisentoista kilometriä, päättyi
Myllykylän vastavalmistuneelle laavulle.

Toinen melontapäivä sujui leiriläisiltä jo
huomattavasti ensimmäistä ripeämmin. Virtaa-
va vesi, jossa eteneminen on välillä hyvinkin

hidasta, oli ohitettu, ja matka taittui kuin huo-
maamatta. Ruokailupysähdys ja suuren suosi-
on saavuttanut pastakeitto (kyselkääpä vanhem-
mat lapsiltanne reseptiä!) antoi voimia jatkaa
päätepisteeseemme Mommilanjärven soutusta-
dionille. Matkaa kertyi toiselle päivälle kunni-
oitettavat kahdeksantoista kilometriä. Ruoan
jälkeen leiriläiset pääsivät ansaitusta uimaan ja
saunomaan sekä räiskäleen paistoon.

Sunnuntai ja maanantai

Sunnuntaina oli vielä vuorossa vapaamuotois-
ta melontaa stadionin läheisyydessä, ja pääs-
tiinhän se ainokainen kajakinkaatokin näke-
mään, kun Peltolan Aleksiina yritti ohjaajam-
me Antero Puiston esimerkin mukaisesti
tiukkaa u-käännöstä. Asianmukaisen turvava-
rustuksen ansiosta läpimärkä Aleksiina saatiin
intiaanikanootin kyytiin ja kajakki kiskottua
rantaan toisen kajakin perässä. Leirin purka-
misen, yhteiskuvan ja ruokailun jälkeen bussi
tulikin jo noutamaan leiriläisiä Kalliopirtille.

Maanantaina leirin koko kasvoi täyteen
mittaansa – mukana oli 36 innokasta leiriläistä,
joista osa vanhoja konkareita ja osa uusia –
muutamia perinteisesti myös Haminan seura-
kunnasta. Tuttuun tapaan leiriläiset jaettiin ryh-
miin, joilla kullakin oli oma ohjaajansa. Ryhmis-
sä leiriläiset kiersivät teemamme mukaisesti eri
ohjelmapisteitä, joissa tutustuttiin entisajan
karjalaisiin arkipuuhiin. Mukana oli nikkaroin-
tia, kalastusta, ruoanlaittoa, ompelutyötä, savi-
ja nahkatöitä, kaikki asioita, joita karjalaisen lap-
sen elämään olennaisesti kuului.

Timo Mäkirinta on toivottanut seurakunta-
laiset sydämellisesti tervetulleiksi!

IKONIMAALAREIDEN JATKORYHMÄ
Ikonimaalareiden jatkoryhmä Lahdessa ko-
koontuu kerhohuoneella ensimmäisen ker-
ran 30.8. klo 12, os. Harjukatu 5.

LAHDEN IKONIMAALARIT
Lahden ikonimaalareiden aloittelijoiden
ryhmä kokoontuu 7.9 ja 14.9. kerhohuo-
neella, Harjukatu 5. liturgian jälkeen. Mu-
kaan mahtuu uusia ikonimaalauksesta kiin-
nostuneita.

LAHDEN KIRKKOKUORO
Lahden kirkkokuoro aloittaa toimintansa
ke 3.9. klo 18 seurakuntasalissa, Harjukatu
5. Kuoro kokoontuu harjoituksiin viikoit-
tain, ja kuoroon otetaan mukaan myös uu-
sia laulajia. Lisätietoja antaa kanttori Petri

Huttu, puh 020 610 0453.

KAUSALAN ORTODOKSIAPIIRI
Kausalan ortodoksiapiiri aloittaa syksyn
toimintansa to 25.9. klo 18. Kerhoillan aluksi
toimitetaan ehtoopalvelus. Lisätietoja an-
taa Kristina Leussu, puh. 040 548 2693.

VENÄJÄNKIELISET KERHOT
Venäjänkieliset kerhot alkavat kokoontua
Lahdessa kerhohuoneella syyskuussa ti 2.9.
alkaen klo 19. Lisätietoja antaa isä Viktor
Maksimovski, puh. 050 461 7381.

PÄIVYSTYKSET LAHDEN
VIRASTOSSA:
isä Aki Leskinen, ti–pe klo 10–13
isä Mikael Sundkvist, ma klo10–13
isä Viktor Maksimovski, ti klo 13–17
kanttori Petri Huttu, ke klo 10–13
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pon Nuutin riemullisen ilmeen tämän istah-
dettua sivarin kyytiin. Suuret kiitokset myös
Askolle ja Hansille lapsia sykähdyttäneistä elä-
myksistä!

Tiistai-illan päätti suuren ortodoksisen ris-
tin johdolla leirisaatto yhteiseen iltanuotioon.
Jokailtaiseen tapaan leiriläiset pääsivät jälleen
kuulemaan myös hyvinkääläisen, alun perin Sal-
mista kotoisin olevan, Faina Koskisen muis-
telmia evakkoajan elämästä.

Keskiviikkoiltana oli sitten lavatanssien

Tiistai ja keskiviikko

Tiistaina ja keskiviikkona leiriläiset pääsivät
tutustumaan aitoon lypsytilan elämään. Saatiin
ajaa karja sisälle navettaan ja nähdä, kuinka lyp-
sykoneet kiinnitetään. Kaikki saivat myös mais-
taa lypsytuoretta maitoa, joka suurimmassa
osassa herätti pelkästään positiivisia ajatuksia.
Innokkaimmat pääsivät myös kokeilemaan kä-
sin lypsämistä. Aleksej-ohjaajamme osoittau-
tuikin tässä varsinaiseksi mestariksi! Sydämel-
linen Teppisen isäntäperheemme ansaitsee mitä
suurimmat kiitoksemme upeista elämyksistä!

Tiistai-iltana vieraaksemme saapuivat
Heinolasta ja Hyvinkäältä sivuvaunukuljettajat
Asko ja Hans. Lapset pääsivät kokemaan, miltä
entisajan niin yleinen matkustusmuoto tuntuu.
Ohjaajamme Kimmo Mäenrinne, joka oli
kuljettajat paikalle pyytänyt, kertoi erityisesti
mieleen jääneen leirimme kuopuksen Lum-

sa ehtoopalveluksen, jonka jälkeen pääsimme
nauttimaan runsaasta karjalaisesta pitopöydäs-
tä. Karjalanpiirakat ja kotijuuston olivat lapset
valmistaneet ruokarastilla itse, muusta tarjoi-
lusta vastasivat loistavat emäntämme Maarit
Kukkavaara ja Jaana Äikäs. Koko leirin ajan
olimme päässeet nauttimaan mitä uskomatto-
mimpia entisajan herkkuja aina talkkunapöpe-
röstä itse tehtyyn viiliin. Vanhemmat, uskokaa
tai älkää, mutta leirin yksi ylivoimaisimpia suo-
sikkeja oli suussa sulava kaalilaatikko!

■   Itse valmistettu viili maistuu parhaalta!

■  ”Saisiko olla vasta lypsettyä maitoa?”
Tarjoilemassa maatilan emäntä Satu Teppinen –
maitoa maistamassa Katarina Suviniitty.

Illan pimetessä olivat edessä haikeat jää-
hyväiset ja kotimatka. Ennen yhteistä lipunlas-
kua nähtiin vielä ohjaajiemme Backmanin
Idan ja Jyrkisen Annin ohjaama muotinäy-
tös. Saapa nähdä, tuleeko Idan jätesäkkimuo-
dista vielä jonain päivänä kova sana! Joukkue-
palkintojen lisäksi palkintoja jaettiin muun
muassa leirin siisteimmästä huoneesta (Mar-
kus Jeskanen ja Veikka Niemitukia) ja
tsemppaamisesta (Nuutti Lumpo ja Aapo
Jyrkinen). Innokkain meloja oli Katarina
Suviniitty, kalastuspalkinto meni Tatu Lum-
polle ja Jenna Lökschylle, ja paras kokki oli
Jasmin Nieminen. Ensimmäistä kertaa alle-
kirjoittanut halusi myös muistaa esimerkillistä
ohjaajaa, joka oli tällä kertaa myös ONL:n oh-
jaajana toimiva erittäin huolehtivainen ja oma-
aloitteinen Aleksej Fedotov.

Pohjattoman suuret kiitokset myös muil-
le ohjaajille Jamille, Santerille, Sinille, Annille,
Tarulle, Idalle, Lotalle, Mikaelille, Liisalle, Suvil-
le, Kimmolle, Annalle ja Anterolle. Ilman tei-
dän panostanne työmme olisi mahdoton!

Lämpimät halaukset kaikille leiriläisille!
Kunnes jälleen tapaamme,
■   Minna Jokinen, leirinjohtaja

■  ”Sä oot tosi
söpö!” Alina
Jyrkisen oikealla
puolella maatilan
tytär Mona
Teppinen.
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vuoro. Muun opiskelun ohella tanssinopetta-
jaksi opiskeleva ohjaajamme Laurosen Liisa
opasti leiriläiset ja muut ohjaajat lavatanssin sa-
loihin. Kyllä oli nauru herkässä, kun jalalla pan-
tiin koreasti valssin ja foxin tahtiin! Saimmepa
vielä tansseihin yllätysvieraitakin, kun Teppisen
maatilan 12-vuotias tytär Mona sekä melon-
taosuudella mukana ollut Antero-ohjaaja saa-
puivat paikalle. Tanssit jatkuivat vielä pihamaal-
la räiskäleenpaiston lomassa. Joillakin tuntui
todella olevat rytmi veressä!

Viimeinen leiripäivä

Viimeisen leiripäivän, torstain, aloitti leirilitur-
gia, jonka tuli toimittamaan Lahden seurakun-
nan uusi pappi Mikael Sunkvist. Isä Mikaelin
mukana saapui myös koko Sundqvistin perhe.
Saapa nähdä, innostuvatko heidänkin lapsensa
samanlaisiksi leirikonkareiksi kuin jo niin mo-
net tähän mennessä.

Viimeisen päivän ohjelmaan kuului myös
vanhempien vierailu, jonka aloitti mölkkyfinaa-
li, jossa kohtasivat leirin kaksi parasta joukku-
etta. Mölkkyhän on tunnetusti vanhan karjalai-
sen pelin kyykän johdannainen. Isä Mikaelin
johdolla toimitimme yhdessä vanhempien kans-

▼
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Jumalanpalvelukset
Lappeenrannan seurakunta

PYHÄKÖT:

YHTEYSTIEDOT:

Lappeenrannan kirkko
Kirkonisännöitsijä: Outi Susiluoto
Imatran kirkko
Kirkonisännöitsijä: Risto Rahikainen
Parikkalan rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä: Olga Kemova
Koitsanlahden rukoushuone
Rukoushuoneen isännöitsijä:
Antero Lappalainen

KRISTIINANKATU 7
53900 LAPPEENRANTA

Kirkkoherranvirasto, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA, puh. (05) 451 5511,
fax (05) 451 5223, avoinna ma ja ke klo 10-13, lappeenranta@ort.fi
Lappeenrannan seurakuntatalo, Kristiinankatu 7, 53900 LAPPEENRANTA
Imatran seurakuntatalo, Vuoksenniskantie 3, 55510 IMATRA, puh. ja fax (05) 431 7027
Kirkkoherra Timo Tynkkynen (puhuu myös venäjää), puh. 0400 654 883,
timo.tynkkynen@ort.fi
Kanttori Mauri Patronen, puh. 040 595 1688
II papin sijainen 31.8.2008 saakka: Makarios Alatalo, puh. 040 774 2575
Seurakuntamestari Veikko Tiittanen, puh. 0400 933 287
Kuntien päätoimiset uskonnonopettajat: Kirsi Rovio (puhuu myös venäjää), puh. 050
367 5181, kirsi.rovio@elisanet.fi ja Sanna Salonen (puhuu myös venäjää), puh. 050 337
9397, sanna.salonen@koulut.imatra.fi
Papiston viikoittaiset vapaapäivät: Timo Tynkkynen perjantaisin ja Mauri Patronen
maanantaisin.

LAPPEENRANNAN POKROVAN KIRKKO
SYYSKUU
La 6.9. klo 18 vigilia
Su 7.9. klo 18 juhlavigilia
Ma 8.9. klo 10 liturgia, Jumalansynnyttäjän neitseen

Marian syntymän juhla
La 20.9. klo 18 vigilia
Su 21.9. klo 10 liturgia
Pe 26.9. klo 17.30 ehtoopalvelus
La 27.9. klo 10 liturgia, tiistaiseurapäivät
Su 28.9. klo 10 slaavinkielinen liturgia
Ti 30.9. klo 18 juhlavigilia

LOKAKUU
Ke 1.10. klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys,Jumalan-

synnyttäjän suojeluksen juhla, pokrova
La 11.10. klo 18 vigilia
Su 12.10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 18 vigilia
Su 19.10. klo 10 liturgia
Ke 22.10. klo 9 liturgia, Jumalansynnyttäjän

Kasanin ikonin juhla
La 25.10. klo 16 panihida hautausmaalla, vainajien muistelu
Su 26.10. klo 10 slaavinkielinen liturgia

IMATRAN PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
SYYSKUU
Ma 1.9. klo 9 liturgia ja rukouspalvelus, kirkkovuoden alku
To 11.9. klo 9 liturgia, pyhittäjäisät

Sergei ja Herman Valamolaiset
La 13.9. klo 18 juhlavigilia
Su 14.9. klo 10 liturgia, kunniallisen ja eläväksi tekevän

ristin ylentämisen juhla
La 20.9. klo 18 slaavinkielinen akatistos
Su 21.9. klo 10 slaavinkielinen liturgia
La 27.9. klo 18 vigilia
Su 28.9. klo 10 liturgia

LOKAKUU
La 4.10. klo 18 vigilia
Su 5.10. klo 9.55 liturgia, radiointi
La 11.10. klo 18 vigilia
Su 12. 10. klo 10 liturgia
La 18.10. klo 18 slaavinkielinen akatistos
Su 19.10. klo 10 slaavinkielinen liturgia

La 25.10. klo 13 panihida Karhumäen hautausmaalla,
vainajien muistelu

La 25.10. klo 18 vigilia

PARIKKALAN TSASOUNA
La 13.9. klo 10 liturgia
Pe 31.10. klo 18 juhlavigilia
La 1.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, Karjalan valistajien

ja pyhittäjien juhla

JOUTSENO
Su 7.9. klo 10 liturgia

Lappeenrannan seurakunnan perheuutisia 17.5. – 29.7.

KASTETUT
Korpela, Noel Onni Oliver
Tanskanen, Oona Julia
Saarentaa, Antton Rafael
Mustonen, Roni Aleksi
Juhani
Kaijansinkko, Lucia
Ekaterina
Yhteensä 5

KIRKOSSA VIHITYT
Kotiranta, Janne Antero ja
Siikanen, Veera Johanna
Beliakov, Evgueni ja
Salo, Teea Marika
Tähkä, Matti Kaarlo Tapio ja
Mölsä, Vuokko Heli Päivikki

IKUINEN MUISTO
Hotarinen, Hannu Antero
Ahmaniemi, Tyyne
Pennanen, Raimo
Minerva, Martta
Ermakov, Ivan
Kiuru, Anna
Yhteensä 6

SEURAKUNTAAN MUUTTA-
NEET
Norppa, Annastiina
Haikonen, Ida Katja
Karoliina

Fiilin, Max Jefim
Liimatainen, Harri Petteri
Tähkä, Matti Kaarlo Tapio
Yhteensä 6

SEURAKUNNASTA MUUTTA-
NEET
Norppa, Anni Katariina
Lihavainen, Anna Riikka
Heino, Marjo-Riitta
Teshome Mengesha, Gashaw
Kräkin, Mikko Ilari
Nykänen, Niko Teemu
Hämynen, Niilo Esko
Hujanen, Ritva Inkeri
Hämynen, Markku Tapani
Senishch, Alona
Chmilevskyy, Roman
Chmilevskyy, Yegor
Korjula,Okcana
Yhteensä 13

KIRKKOON LIITTYNEET
Lähde, Tommi Markus Tapio
Lähde, Susanna Eveliina
Kaijansinkko, Lucia Ekaterina
Toikka, Erik
Toikka, Senni Erika
Yhteensä 5

KIRKOSTA ERONNUT
1 henkilö

ANALOGI 4/2008



ANALOGI 4/2008 51ANALOGI 4/2008

Kirkkoherra Timo Tynkkynen

S
Yhteisöllisyys seurakunnassa

Lappeenranta Toimintaa ja tapahtumia

eurakunta muodostaa hengelli-

sen yhteisön, johon kuuluminen

on jotain paljon syvällisempää

kuin väestörekisterin perusteel-

la oleva seurakunnan jäsenyys.

Parhaimmillaan se toteutuu eukaristises-

sa kokemuksessa pyhässä ehtoollisessa,

jossa kristillinen seurakunta sulautuu yh-

deksi kokonaisuudeksi Kristuksen ruu-

miissa ja veressä.

Oikean yhteisöllisyyden merkitys on

siunauksellinen. Se luo turvallisuuden ja

välittämisen tunnetta seurakuntalaisten

keskuudessa, ja vaikka olemmekin per-

soonina erilaisia, mahdumme kaikki sa-

maan jumalanpalvelukseen ja seurakun-

nallisiin toimintoihin. Yhdessä vahvoina

ja heikkoina muodostamme Kristuksen

johtaman lauman, jossa Paimen kutsuu

meitä pelastuksen tielle.

Käynnistyvä syyskausi on jälleen

kaikille seurakuntalaisille kutsu tulla et-

simään ja kokemaan tätä yhteisöllisyyttä

ja sen antamaa elämänvoimaa. Lukuisat

erilaiset toiminnot käynnistyvät, ja kaik-

kien niiden tarkoituksena on mahdollis-

taa hengellinen kasvu ja ortodoksisuuden

syventäminen ja todeksi eläminen.

Ihanteellista olisi, että meillä olisi

säännöllinen rukouksellinen yhteys juma-

lanpalveluksen kautta. Emme koskaan

saisi tuntea itseämme vieraaksi oman seu-

rakuntamme jumalanpalveluksissa, vaik-

ka emme tuntisikaan ketään muuta kans-

sarukoilijaa. Usein järjestettävät kirkko-

kahvit tuovat meidät toinen toistemme

lähelle, ja opimme tuntemaan enemmän

toisiamme.

Myös kaikki muut monipuoliset toi-

minnot yhdistävät meitä ja kasvattavat

suvaitsevaan suhtautumiseen lähimmäi-

siämme kohtaan. Mikään toiminto ei saa

olla sisäänpäin lämpiävä, niin että se sul-

kisi jonkun ihmisen ulkopuolelle. Niin

kuin taivaassa enkelit iloitsevat jokaisesta

Jumalan puoleen kääntyvästä, me iloit-

semme jokaisesta seurakuntalaisesta,

joka tulee mukaan elävän seurakunnan

toimintaan.

On myös syytä kiittää niitä lukuisia

seurakuntalaisia, jotka ovat ahkeroineet

kesän aikana Jumalan kunniaksi. Praas-

niekat ovat vaatineet omat järjestelynsä,

kirkkotekstiilit ovat puhdistuneet, kirkko-

ja on siivottu ja piha-alueita kaunistettu.

Seiniä on pesty ja kukkapenkit kukoista-

neet. Kaikki tämä kertoo siitä, että uu-

den kirkkovuoden alkaessa syyskuun

alussa seurakunta on niin ulkonaisesti

kuin sisäisestikin valmiina anomaan siu-

nausta alkavalle vuodenkierrolle rukoil-

len, että se olisi jokaiselle sielulle hyö-

dyksi pyhittymisen tiellä.

Erityisesti alkavan toimintakauden

teemaksi toivon lasten, nuorten ja heidän

perheidensä huomioimista. Heitä me tar-

vitsemme, ja he ovat meille kaikille ilok-

si ja siunaukseksi.

■   Isä Timo Tynkkynen

HIIPPAKUNNALLISET
TIISTAISEURAPÄIVÄT

Hyvät tiistaiseuralaiset, Pyhien Sergein ja
Hermanin Veljeskunta ry järjestää hiippa-
kunnalliset tiistaiseurapäivät Lappeenran-
nan seurakuntasalilla (Kristiinankatu 7) 26.–
27.9. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille tiistai-
seuralaisille ja myös muille asiasta kiinnos-
tuneille. Ruokailun järjestämistä varten
ennakkoilmoittautumiset 19.9. mennessä
PSHV:n toimistoon, puh. (013) 316 855,
pshv@ort.fi.

Tervetuloa kaikki joukolla mukaan!

HIIPPAKUNNALLISET
TIISTAISEURAPÄIVÄT
Lappeenrannassa 26.-27.9.

Helsingin hiippakunnan alueelliset hiippa-
kuntapäivät pidetään Lappeenrannassa
26.–27.9. Tilaisuuden pääluennoitsijaksi
saapuu metropoliitta Kallistos (Ware), joka

vierailee Suomessa. Piispa Kallistos tunne-
taan syvällisenä ortodoksisena ajattelijana
ja aikamme merkittävänä teologina. Tiistai-
seurapäiville toivomme runsasta osanottoa.

OHJELMA

Pe 26.9.
●   klo 17.30 ehtoopalvelus
●   klo 18.00 päivien avaus:
”Katumus, synnintunnustus ja
hengellinen isä ”, metropoliitta
Kallistos Waren luento
iltatee

La 27.9.
●   klo 10.00  liturgia
●   n. klo 11.30  lounas
●   klo 12.00 ”Diakonia – uskon
tekoja käytännössä”, isä
Timo Tynkkynen
●   klo 13.00  ”Vapaaehtoiset
diakoniatyössä”, luennoitsija avoin
●   klo 14.00 päiväkahvi
●   klo 14.30 ryhmiin jako ja
ryhmätyöt (aiheena kirkon diakonia)

●   klo 16.00 ryhmätöiden purku,
päivien päätös
●   klo 18.00 vigilia Imatran kirkossa

LAPPEENRANNAN TIISTAISEURA

Lappeenrannan Tiistaiseura kokoontuu
Linnoituksen seurakuntatalossa tiistaisin
kello 15.
●  Ti 16.9. klo 15 isä Timon alustus piispa
Kallistos Waresta
●  Pe-la 26.–27.9. tiistaiseurapäivät
●  Ti 30.9. klo 18 pokrovan aaton juhlavigi-
lia kirkossa ja iltatee seurakuntasalissa
●  Ti 14.10. klo 15 piispa Kallistos Waren
teos Sisäinen valtakunta
●  Ti 28.10. klo 15 piispa Kallistos Waren
teos Ortodoksinen tie
●  Ti 11.11. klo 15 isä Mitron sanakirjasta
●  Ti 25.11. klo 15 isä Mitron sanakirjasta
●  La-su 13.–14.12. joulumyyjäiset
●  Ti 16.12. klo 15 syyskauden päättäjäiset
Lappeenrannassa

Tervetuloa mukaan toimintaan! ▼
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▼
Lappeenranta Toimintaa ja tapahtumia

LAPPEENRANNAN TOIMINTAPIIRIT

Valamon Ystävät, Ortodoksiapiiri, Prokovan
päiväpiiri, kuoro ja lastenkerhot jatkavat
toimintaansa syyskaudella. Myös venäjän-
kielinen toiminta käynnistyy. Seuraa kirkol-
lisia ilmoituksia Etelä-Saimaassa perjantai-
sin, ja tervetuloa mukaan!

IMATRAN TIISTAISEURA

Imatran Tiistaiseura kokoontuu Imatran
seurakuntatalolla tiistaisin kello 15.

●  Ti 9.9. klo 15 syyskauden aloitus teemal-
la Raamattu – kirkon kirja
●  Ti 23.9. klo 15 Vanha testamentti – juu-
talaisuuden perintö
●  Ti 7.10. klo 15 Vanha testamentti ja ju-
malanpalvelus
●  Ti 21.10. klo 15 jumalanpalvelusten yh-
teisesti laulettavien veisujen opettelua
●  Ti 4.11. klo 15 Uusi testamentti
La 8.11. klo 11–13 syysmyyjäiset
●  Ti 18.11. klo 15 Uusi testamentti ja juma-
lanpalvelus
●  Ti 2.12. klo 15 pyhän Nikolaoksen juhlan
jumalanpalvelustekstit

Lämpimänä kesäkuisena aa-

muna pakkautui 30 lasta ja 5

ohjaajaa bussiin suuntanaan

Viimolan koulu, sillä oli joka-

vuotisen lastenleirin aika. Sää

ei tänä vuonna ollut aina suo-

siollinen meille, sillä sadepil-

vet viihtyivät tiuhaan koulun

yllä, mutta välillä auringosta-

kin päästiin nauttimaan. Siitä

huolimatta monenlaista teke-

mistä riitti, ja leiristä muodos-

tui oikein leppoisa.

Jokainen päivä käynnistet-

tiin aamurukouksilla ja jump-

patuokiolla ennen ryhmien toi-

mintapisteitä, joita olivat dia-

konia, vapaa-aika ja iltanuotio.

Seurakunnan lastenleiri Viimolassa 16.–19.6.
mivärien ja saappaan heiton

parissa.

Viimeisenä iltana kokoon-

nuttiin suurella joukolla nuo-

tiolle viettämään vierailuiltaa.

Leiriläiset olivat ryhmissä

suunnitelleet ohjelmaa, ja van-

hemmat pääsivät esittämään

muun muassa pantomiimia ja

improvisaatiokeskustelua Kat-

ri Ylanderina ja Olavi Virtana.

Kaikki vierailijat saatiin vii-

meistään naapurin täti -leikis-

sä liikkeelle, kun kampiveivi,

KUVAT: IRA LIESMA

●  Ti 16.12. klo 15 syyskauden päättäjäiset
Lappeenrannassa

Tervetuloa mukaan toimintaan!

IMATRAN TOIMINTAPIIRIT

Lastenkerhot, Hengen jyviä -keskustelupii-
ri, Ikonin Ystävät, Ksenia-piiri, kuorot ja ve-
näjänkieliset kerhot aloittavat perinteisen
toimintansa. Seuraa lehtien kirkollisia il-
moituksia Uutisvuoksessa perjantaisin.

Tervetuloa toimintaan mukkaan!

Lisäksi leiriläiset oppivat lau-

lamaan jumalanpalvelusveisu-

ja isä Mauri Patrosen opas-

tuksella. Päivittäin koko leiri

koottiin yhteen pitämään haus-

kaa päivän pelin parissa. Ren-

toon oleskeluunkin jäi aikaa, ja

porukalla tuli pelattua monet

kimble-ottelut ja hassuteltua-

kin.

Iltaisin viihdyttiin pitkään

rantasaunalla, sillä leiriläiset

olivat oikeita uimamaistereita,

vaikka vesi oli aika viileää.

Leirin puolessa välissä pidet-

tiin perinteiset leiriolympilai-

set, jossa ryhmät pääsivät tou-

huamaan sananselityksen, sor-

hulahulavanne ja kortisonivoi-

de panivat kaikkien päät pyö-

rälle. Nuotioillan tunnelma tii-

vistyi yhteislauluihin, joita lau-

lettiin innokkaasti koko joukon

voimin.

Viimeisenä aamuna leiril-

lä toimitettiin liturgia, johon

osallistui myös joukko tiistai-

seuralaisia, jotka olivat tulleet

viettämään virkistyspäivää.

Ennen kotiinlähtöä oli tiedos-

sa vielä yllätys niin leiriläisil-

le kuin ohjaajillekin, sillä isä

Timo Tynkkynen

oli salaa pyytänyt

taikuri Matti Tiai-

sen esiintymään.

Yllätys oli mitä

mainioin, sillä la-

van edusta raikui

naurusta ja aplo-

deista, kun esityk-

sessä saivat kyytiä

niin pelikortit,

kioskin kymppi

kuin ilmapallot-

kin!

Iloisissa tun-

nelmissa oli hyvä

suunnata kotimat-

kalle ja juhannuk-

sen viettoon. Kii-

toksia kaikille

hauskasta leiristä,

tavataan ensi kesä-

nä uudestaan!

■    Ira Liesma

ANALOGI 4/2008

■   Taikuri Matti Tiainen yllätti leiriläiset.

■  Viimeisenä aamuna leirillä toimitettiin liturgia.
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Jumalanpalvelukset
Tampereen seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

SUVANTOKATU 10 A
33100 TAMPERE

Kirkkoherranvirasto, Suvantokatu 10, 2. kerros, 33100 Tampere
on avoinna: TI–PE klo 9–13, puh. 0206 100355, fax 0206 100356
Kirkkoherra Markku Toivanen, markku.toivanen@ort.fi,
puh. 0206 100 357, 050 557 0050. Päivystys ke ja to
II pappi Heikki Honkamäki, heikki.honkamaki@ort.fi,
puh. 0206 100 359, 050 557 0057.  Päivystys ti ja pe
Kanttori Jarmo Lehto, jarmo.lehto@ort.fi , puh. 0206 100 358, 050 557 0051
Talouspäällikkö Marita Jouhki-Inkinen,
marita.inkinen@ort.fi, puh. 0206 100362, 050 557 0055
Kanslisti Arja Pikkuharju, arja.pikkuharju@ort.fi, puh. 0206 100 363, 050 5570056
Emäntä Leena Hänninen, Ieena.hanninen@ort.fi, puh. 0206 100 361, 050 5570053
Diakonia-asioissa voi Tampereen seudulla ottaa yhteyttä diakoni Harri Kahilaan,
puh. 045 130 6723, tai diakoni Rolf Hernbergiin, puh. 040 551 5705, ja
Porin seudulla pastori Jorma Kudjoihin, puh. 040 571 9137.
Tampereen srk:n diakoniatoimikunnan puheenjohtaja
on Satu Reunanen, puh. 046 684 1163

ID Ion Durac, DD Daniela Durac, KH Kerttu Halonen, HH Heikki Honkamäki, NJ Niina Jolkkonen-Porander, HK Harri Kahila, PK Petri Korhonen, JK Jorma Kudjoi,
JL Jarmo Lehto, JM Jouni Mäkelä, MR Mitro Repo, GS Gaius Sahlberg, MaS Markus Sidoroff, MiS Mikko Sidoroff, MT Markku Toivanen

PYHÄKÖT:

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. 0206 100 360, 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. 0206 100 364,
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

ANALOGI 4/2008

TAMPEREEN KIRKKO
ELOKUU
La 30.8. klo 18 vigilia HH JL
Su 31.8. klo 10 liturgia (slaavi) HH JL

SYYSKUU
Ma 1.9. klo 9 liturgia MT HH JL
Ti 2.9. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 6.9. klo 18 vigilia MT JL
Su 7.9. klo 10 liturgia MT JL
Neitsyt Marian syntymäjuhla
Ma 8.9. klo 9 liturgia MT HH JL
Ti 9.9. klo 17 praavilo (valamolainen iltarukous) HK
Ristin ylentämisen juhla
La 13.9. klo 18 vigilia HH MaS
Su 14.9. klo 10 liturgia HH MaS
Ti 16.9. klo 17 Jeesus-rukous MT
La 20.9. klo 18 vigilia HH JL
Su 21.9. klo 9.55 liturgia (radiointi Yle1 klo 11) HH JL
Ti 23.9. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 27.9. klo 18 vigilia MT JL
Su 28.9. klo 10 liturgia HH JL
Ti 30.9. klo 17 Jeesus-rukous MT

LOKAKUU
Jumalansynnyttäjän suojelusjuhla, pokrova
Ke 1.10. klo 9 liturgia MT HH JL
La 4.10. klo 18 vigilia MT MiS
Su 5.10. klo 10 liturgia MT MiS
Ti 7.10. klo 17 ehtoopalvelus HH JL
La 11.10. klo 18 vigilia HH JL
Su 12.10 klo 10 liturgia (slaavi) HH JL
Ti 14.10 klo 17 Jeesus-rukous MT
La 18.10. klo 10 liturgia (romania) ID DD
La 18.10. klo 18 vigilia MT JL
Su 19.10. klo 10 liturgia MT JL
Ti 21.10. klo 17 praavilo HK
La 25.10. klo 18 vigilia MT JL
Su 26.10. klo 10 liturgia (kreikka) MR JL
Ti 28.10 klo 17 Jeesus-rukous MT

PORIN KIRKKO
La 30.8. klo 18 vigilia PK JK
Su 31.8. klo 10 liturgia PK JK
Leiri Merikarvialla 5.-7.9.
La 6.9. klo 9 liturgia ID JK
Ristin ylentämisen juhla
Su 14.9. klo 10 liturgia JK ML
La 27.9. klo 18 vigilia JK JM
Su 28.9. klo 9 vedenpyhitys Kokemäenjoella,

Kirjurinluodon kohdalla
Su 28.9. klo 10 liturgia kirkossa,

pyhäkön vuosipäiväjuhla MT JK JM,
Su 12.10. klo 10 liturgia JK JM
La 25.10. klo 18 vigilia PK JK NJ
Su 26.10. klo 10 liturgia PK JK NJ

KOLHON KIRKKO
Su 5.10. klo 10 liturgia HH KH
Karjalan valistajien ja pyhittäjien juhla, pyhäkön vuosipäivä
La 1.11. klo 10 liturgia MT JL

VALKEAKOSKEN RUKOUSHUONE
Su 21.9. klo 10 liturgia MT KH
La 25.10. klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä HH JL

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA

TAMPEREEN YLIOPISTON KAPPELI, Pinni B, 5. krs
Ke 10.9. klo 16 ehtoopalvelus HH JL
Ke 1.10. klo 16 ehtoopalvelus MT JL

AKAA
Akaan ev.lut. seurakuntatalo, Sontulantie 1, Toijala
Su 5.10. klo 10 liturgia GS

JÄMSÄ
Jämsän ev.lut. seurakuntasali, Lindemaninkatu 1 (Kustaankoto), Jämsä
Su 31.8. klo 10 liturgia MT KH
Su 26.10. klo 10 liturgia HH JM
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Kirkkoherra Markku Toivanen

K

Tampere Toimintaa ja tapahtumia

un seurakunnan toimihenkilöi-

tä koskeva valtakunnallinen

työehtosopimus viimeksi sol-

mittiin, sen yhteydessä sovit-

tiin, että hengellistä työtä teke-

Tampereella kokeillaan
ja kehitetään

vien ns. työajattomien työaikamääräyksiä

täsmennetään. Kyseessä on ratkaisu siitä,

kuinka ortodoksisten seurakuntien papit,

diakonit ja kanttorit voivat päästä lähem-

mäs työmarkkinoiden yleistä käytäntöä,

jossa työntekijälle on turvattu kaksi vapaa-

päivää viikossa.

Tähän saakka on noudatettu aiemmin

voimassa olleen asetuksen määräystä, jon-

ka mukaan ”jolleivät välittömät ja kiireel-

liset virkatehtävät sitä estä, on papilla, dia-

konilla ja kanttorilla oikeus saada yksi

palkallinen vapaapäivä viikossa, ei kuiten-

kaan lauantaina, sunnuntaina eikä kirkol-

lisina juhlapyhinä.”

Työehtosopimuksen osapuolet asetti-

vat tehtävää pohtimaan ns. työaikatyöryh-

män. Työryhmä valitsi kolme kokeiluseu-

rakuntaa, Joensuun, Vaasan ja Tampereen,

joiden kanssa yhteistyössä kirkollishalli-

tus valmistelee työajattomien hengellistä

työtä tekevien vapaapäiviä koskevat oh-

jeet ja määräykset.

Työryhmä esittää, että vapaapäivät

tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa

siten, että ne ovat peräkkäisinä päivinä.

Samoin seurakunnan on mietittävä, miten

toimitaan juhlakausina ja silloin, kun mm.

paaston tai kirkollisten juhlien vuoksi va-

paapäivien pitäminen ei ole mahdollista.

Tampereen seurakunnassa on aiem-

min pyritty siihen, että maanantai olisi

pappien ja kanttorin vapaapäivä. Kansli-

an aukioloajat ovat noudattaneet samaa

rytmiä. Tältä pohjalta on laadittu myös

uusi vapaapäivämalli.

Syyskuusta alkaen pappien ja kantto-

rin vapaapäivät noudattavat seuraavaa pe-

riaatetta: parittomalla viikolla isä Markun

vapaapäivät ovat maanantai ja tiistai. Sil-

loin isä Heikki ja kanttori Jarmo ovat va-

paalla maanantaina ja perjantaina. Parilli-

sella viikolla osat vaihtuvat eli isä Heikki

ja Jarmo ovat vapaalla maanantaina ja tiis-

taina. Isä Markku on vapaalla maanantai-

na ja perjantaina.

Tämä on vapaapäivien perusmalli.

Seurakuntatyön moniulotteisuuden tähden

ei ainakaan tässä vaiheessa ollut mahdol-

lista kokeilla mallia, jossa toimihenkilöt

olisivat saaneet kiinteät kaksi peräkkäistä

vapaapäivää viikossa. Mikäli paastonaika

tai kirkolliset juhlat yms. estävät vapaa-

päivän pitämisen, siirtyy vapaapäivä pi-

dettäväksi jonain muuna päivän samalla

viikolla. Suuren paaston ensimmäisen vii-

kon ja suuren viikon vapaapäivät siirty-

vät kahden seuraavan viikon aikana pidet-

täviksi.

Tämä vapaapäiväkokeilu on hyvin

merkittävä. Seurakuntien hengellisen työn

tekijät ovat kauan odottaneet säädöksiä,

joilla voidaan hallita työn kuormittavuut-

ta. Yhtenä tärkeänä osana ovat toimivat

vapaa-aikasäädökset.

Tampereen kokeilumallissa on pyrit-

ty varmistamaan se, että seurakunnan pal-

velutaso ei laske. Mikäli sattuu soittamaan

papille vapaapäivänä, puhelinvastaaja

neuvoo, kuinka tulee toimia. Hätätapauk-

sessa pappiin saa aina yhteyden. Myös

seurakunnan kanslia opastaa ja neuvoo.

Kansliassa on aina tieto sekä pappien että

kanttorin vapaapäivistä.

Uupuneet työntekijät uuvuttavat koko

yhteisön. Levänneet työntekijät jaksavat

palvella ja kilvoitella. Levollisin mielin

uuteen syksyyn ja kirkkovuoteen!

■  Isä Markku Toivanen

TAMPEREEN TIISTAISEURA

Tampereen tiistaiseura kokoontuu Niko-
lainsalissa (Tuomiokirkonkatu 27) tiistai-il-
taisin klo 18 seuraavasti: 9.9., 23.9., 21.10.,
18.11. ja 9.12. Jokaisena tiistaiseurailtana
on kahvi- ja teetarjoilu sekä mielenkiintoi-
nen alustus eri aiheista. Ilmoitamme tule-
vista alustuksista sekä seurakunnan ilmoi-
tustaululla että internetissä. Tiistaiseurail-
toihin ovat kaikki tervetulleita. Toivotamme
kaikille hyvää syksyä.

NOKIAN TIISTAISEURA

Syyskauden toimintaa, kokoontumispäivä
torstai klo 18:
●  18.9. Eeva-Liisa Kaikkonen (isä Heikki

Honkamäki), Kavolinkatu 4 B 28
- 23.10. Pirkko ja Ehti Holappa (isä Markku
Toivanen), Kalkuntie 15 D 4
●   20.11. Maire ja Raimo Repo (isä Harri Ka-
hila), Honkarinne 5
● 11.12. Esteri ja Tapio Kaste (isä Heikki
Honkamäki), Välimaankatu 10 A 16 (kodin-
siunaus)
Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan
erikseen.

VALAMON YSTÄVÄT / Tampere

Valamon Ystävien yleisöillat järjestetään
Nikolainsalissa, Tuomiokirkonkatu 27, alka-
en klo 18. Iltoihin peritään 5 € / 2,5 € (opis-
kelijat) osallistumismaksu. Illoissa on pieni-
muotoinen tarjoilu. Tulot käytetään Uuden

Valamon luostarin pääkirkon tukemiseen.
Esitelmöitsijät ja aiheet:
●   Ti 2.9. TT Juha Riikonen: Valamon luos-
tari osana Moskovan patriarkaattia 1945–
1957.
●   Ti 7.10. kuvataiteilija Annukka Laine: Sa-
nasta kuvaksi – Raamattu kuvataiteessa
●  Pyhiinvaellus Uuteen Valamoon ja Lin-
tulaan 27.–28.9. Matkan hinta 85 € (2 hh
vierasmajass), 110 € (2 hh hotellissa), 130
€ (1 hh hotellissa). Hintaan sisältyvät mat-
kat Tampere – Heinävesi – Tampere, majoi-
tus, aamiainen ja kaksi ateriaa. Lähtö kirkol-
ta, Tuomiokirkonkatu 27, 27.9. klo 8.00 ja
paluu 28.9. klo 21:een mennessä. Ilmoittau-
tuminen viimeistään 29.8. Eija Kalloselle,
puh. 050 353 2611, eija.kallonen@koskikli-
nikka.fi, ja maksu viimeistään 30.8. Valamon
Ystävät ry:n tilille Nordea 114630-1013199.
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Mahdollisuus tutustua erillismaksusta Va-
lamo-säätiön 20-vuotisjuhlanäyttelyyn
”1800-luvun ikoneja Katri ja Harri Willamon
kokoelmasta”.
●  Päiväretki ”Rajantakaista Karjalaa” -
näyttelyyn la 15.11., ks. http://www.nba.fi/
fi/rajantakaista_karjalaa. Matkan hinta 55
€. Hintaan sisältyvät matkat Tampere – Hel-
sinki – Kirkkonummi – Tampere, sisäänpää-
symaksu Kulttuurien museoon ja näyttelyn
esittely, ateria Pokrovan veljesyhteisössä ja
kirkon esittely. Lähtö kirkolta, Tuomiokir-
konkatu 27, klo 8.00 ja paluu klo 20:een
mennessä. Ilmoittautuminen viimeistään
31.10. mennessä Eija Kalloselle, puh. 050
353 2611, eija.kallonen@koskiklinikka.fi, ja
maksu viimeistään 31.10. Valamon Ystävät
ry:n tilille Nordea 114630-1013199.

LECTIO DIVINA – RAAMATTU-
MEDITAATIO

Jatkamme lectio divinaa taas syksyn tullen.
Luemme yhdessä Raamattua ja hiljennym-
me miettimään, mitä ajatuksia teksti meis-
sä herättää. Tarkoituksemme ei ole keskus-
tella – vaan kuunnella omaa sydäntämme
ja toisten ajatuksia. Tekstiin ei tarvitse pe-
rehtyä etukäteen eikä omaa Raamattua tar-
vitse välttämättä olla mukana. Toivotamme
lämpimästi mukaan myös uudet osallistu-
jat.

Kokoontumiskerrat ovat lauantaisin
klo 16.30 – n. 17.40, aloitamme aina rukous-
palveluksella, ja lopuksi jokainen voi halu-
tessaan jatkaa vigiliapalvelukseen. Kokoon-
tumistilana on Nikolaintalon kerhohuone.
Ajankohdat ovat: 13.9., 27.9., 11.10. (Huom!

Tampere Toimintaa ja tapahtumia

paikkana krypta), 25.10., 8.11., 22.11. ja
13.12. Lisätietoja: Anu Danouzi, puh. 050
412 5002, danouzi@cc.joensuu.fi, tai Päivi
Honkamäki, puh. 040 844 7519, paivi.hon-
kamaki@pp.inet.fi.

RUNORYHMÄ

Syksyllä, kesän jälkeen, kun ”suven lintua ei,
joka huolet vei, ei kukkaa, tukkaa, nukkaa,
ei liikoja illuusioita, tohinoita vain, kohinoi-
ta…” (Aaro Hellaakoski) ei ole syytä jäädä
ainoastaan arjen vangiksi tai vajota pen-
seyteen. Onhan niin paljon muuta! Voi ryh-
tyä vaikka tutkiman, tulkitsemaan tai kuun-
telemaan runoja.

Runoryhmä kokoontuu ma 1.9. klo 15–
19 Nikolaintalossa, (kerhohuone tai sali).
Ensimmäisellä kerralla päätetään syksyn ai-
katauluista sekä suunnitellaan ryhmän toi-
minnan sisältöjä ja tavoitteita.  Lisätietoja:
ohjaaja Annikki Limatius-Toivanen p. 040
504 7479.

Tervetuloa nykyiset ja tulevat runon
ystävät mukaan!

PÄIVÄPIIRI

Päiväpiiri kokoontuu Nikolainsalissa joka
toinen keskiviikko klo 13 alkaen mielenkiin-
toisen alustuksen merkeissä. Sitä ennen klo
12 on yhteinen ruokailu. Ruoan ja kahvin
hinta on  5 euroa /henkilö. Päiväpiiri ko-
koontuu seuraavasti: 3.9., 17.9., 1.10. (ei ruo-
kailua!), 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.
Päiväpiiriin ovat tervetulleita kaikki aikui-
set, joilla on vapaata aikaa keskellä päivää.

Tampereen seurakunnan perheuutisia 15.5. – 15.7.2008

KASTETUT
Grevtsev Nikolai
Lehtonen Fianna Adalia
Mikkola Elli Maria
Nikitin Severi Valtteri
Patrikka Ella Maria Susanna
Salonen Lenni Nooa Simeon
Poikia 3, tyttöjä 3, yhteensä 6

AVIOLIITTOON VIHITYT
Kolehmainen Tero Tapani ja
Marina e Smirnova
Valtatie Joni Kristian ja
Heidi Maria e Rantoila

IKUINEN MUISTO
Huurinainen Arvo Johannes 77 v.
Kaijo Pauli 87 v.
Miehiä 2, naisia 0, yhteensä 2

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Abrosimov Andrey
Abrosimova Viktoria
Abrosimova Viola Sofia
Aronen Eija Anniina
Gialitakis Faidra Emilia Alexandra

Gialitakis Victoria Argiro
Karttunen Paula Irmeli
Koukkunen Jouko Johannes
Koukkunen Margit Inkeri
Kuunila Harri Antero
Lehtonen Saku Aleksanteri
Mansukoski Timo Ilmari
Määränen Anne-Mari
Ollikainen Santra Maria
Partanen Maria Anniina
Parviainen Anja Hannele
Petrova Julia
Raespuro Aino-Johanna
Raespuro Eimi-Johanna
Raespuro Elias Johan
Raespuro Jani Juhani
Rajapolvi Kimmo Olavi
Ruotsalo Viktoria Sharlotta
Shemeikka Antto Santeri
Särkiniemi Cristina Elisabeth
Tammi Hanna Karoliina
Timonen Kaisu-Leena
Vilokkinen Riikka Maria
Äänismaa Leevi Joonatan

Miehiä 10, naisia 19, yhteensä 29

PORIN TIISTAISEURA

Pj. pastori Jorma Kudjoi, puh. 040 571 9137,
vpj. emäntä Anita Luonila, puh. 050 569
3671, siht. Tarja Lehtonen, puh. 050 583
1057.
●  Pe-su 5.-7.9. perheleiri Merikarvialla
●   Ti 16.9. klo 18 syyskauden aloitus
●   La 27.9. klo 9 talkoot praasniekan tarjoi-
lun järjestämiseksi
●   Ti 30.9. klo 18 tiistaiseurailta
●   Pe-su 3.-5.10. Valamon-matka
●   Ti 14.10. klo 18 tiistaiseurailta
●   Ti 28.10. klo 18 tiistaiseurailta
Kirjallisuuskerho
Vetäjä Leena Ranta, puh. 0400 435 397
●   Su 7.9. klo 16 kirjallisuuskerho
●   Su 5.10. klo 16 kirjallisuuskerho
●   Su 2.11. klo 16 kirjallisuuskerho
Käsityökerho PYÖRÖSET
Vetäjä Eira Vepsä, puhelin (02) 641 6709
●   To 11.9. klo 15 käsityökerho

PORIN
kuulumisia

Lisätietoja antaa diakoni Harri Kahila, puh.
045 130 6723.

KIRJALLISUUSPIIRI

Kirjallisuuspiiri kokoontuu kuukauden en-
simmäisinä torstai-iltoina klo 18 Nikolain-
talon kirjastohuoneessa seuraavasti: 4.9.,
2.10., 6.11. ja 4.12. Aiheista sovitaan ensim-
mäisellä kerralla. Kirjallisuuspiiriä vetävät
kirjastonhoitajat Arja Laine ja Merja Uotila.
Tervetuloa kaikki proosakirjallisuuden ys-
tävät!

KIITOS
 Sydämelliset kiitokset kaikille kiotakaap-

pia ja minua muistaneille. Juhlat olivat
suurenmoiset. Erikoiskiitokset tarjoilusta

huolehtineille. Kiotakaapin korjaustiliä
Sampo 800016-70091777 "Kiota" voi

muistaa muulloinkin.
Eeva-Liisa Kaikkonen
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T
ampereen seurakunta aloitti vuon-

na 2007 vapaaehtoistyön koulutus-

toiminnan. Seurakunnan diakonia-

työlle tästä oli melkoisesti hyötyä. Dia-

koniatoimikunnassa tapahtui vuodenvaih-

teen tienoilla lähes täydellinen sukupol-

ven vaihdos. Onneksi oli viime syksynä

kurssin käyneitä seurakuntalaisia, jotka in-

nokkaina täyttivät uuden toimikunnan pai-

kat.

Tällä hetkellä diakoniatoimikunnan

tärkeimmät toiminta-alueet ovat työ ikä-

ihmisten parissa ja kirkkokyydin järjestä-

minen tarvitseville. Toimikunta myöntää

myös varojensa mukaan anomuksesta

avustuksia taloudelliseen ahdinkoon jou-

tuneille. Lukuisista muista toimintamuo-

doista on keskusteltu. Uusiin projekteihin

voidaan ryhtyä, kunhan vain ilmaantuu

lisää kiinnostuneita ihmisiä. Riittävä mää-

rä koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä on

välttämätön edellytys toiminnan laajenta-

jana ja ohjaajana. Hän on myös toiminut

Helsingin ortodoksisen seurakunnan dia-

koniatyön tehtävissä.

Koulutuspäivinä osallistujille tarjo-

taan lounas ja päiväkahvi. Koulutus ja tar-

joilu ovat osallistujille maksuttomia. Ala-

ikäraja koulutukseen osallistumiselle on

18 vuotta, yläikärajaa ei ole.

Ennen koulutuksen alkamista kaikki

ilmoittautuneet haastatellaan, jotta voi-

daan kartoittaa tulevien ja nykyisten va-

paaehtoisten vahvimmat osaamisalueet.

Näin löydetään jokaiselle sopivin tapa

vapaaehtoisena toimimiseen. Haastattelua-

joista ja haastattelijoista ilmoitetaan kou-

lutukseen ilmoittautuneille henkilökohtai-

sesti.

■  Isä Rolf Hernberg
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Vapaaehtoistyön koulutus
jatkuu Tampereella

miselle. Esimerkkejä esillä olleista, mutta

vielä toteutumattomista toimintaideoista

ovat vertaistukiryhmät, kummiperhetoi-

minta, lastenkerho sunnuntaisin liturgian

alkuosan aikana. Olemme avoimia myös

sinun ideallesi. Vapaaehtoiskoulutus on

oivallinen tilaisuus tuoda esille uusia aja-

tuksia vapaaehtoistyöstä.

Vapaaehtoiskoulutuksessa käsitellään

peruskysymyksiä, kuten vapaaehtoisen

oikeudet ja vastuut, vaitiolovelvollisuus,

sitoutuminen, auttajana jaksaminen, autet-

tavan kohtaaminen, elämän vaikeat tilan-

teet ja ryhmätyötaidot. Tämän syksyn

kurssille tullaan kiinnittämään erityistä

huomiota myös meneillään oleviin dia-

koniatyön hankkeisiin.

Kouluttajana toimii, kuten viimekin

vuonna, teologian maisteri Okko Balagu-

rin Helsingistä. Hän on vapaaehtoistyön

ja -koulutuksen ammattilainen. Hän toi-

mii Terhokodin vapaaehtoisten koulutta-

Koulutustilaisuudet syksyllä
NIKOLAINSALISSA, os. Tuomiokirkonkatu 27 B
klo 11–17.30:n välisenä aikana seuraavina
lauantaipäivinä: 20.9., 4.10., 18.10. ja 1.11.

Kouluttajana TM Okko Balagurin
Helsingistä. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
diakoni Rolf Hernberg, puh. 040 551 5705,
rolf.hernberg@tut.fi

Syksyn aikana toteutetaan Tampereella jäl-
leen seurakuntakurssi. Kurssin ensimmäi-
nen kokoontuminen on to 11.9. klo 18

Nikolainsalissa. Opintopiiri kokoontuu joka
torstai kymmenen kertaa, ja aihepiiristä riip-
puen paikkana on joko Nikolainsali tai kirkko.

Ortodoksisesta kristillisyydestä käytetään
luonnehdintaa, että sen tulee olla sekä uskoa
että käytäntöä. Sen, mihin uskomme, tulee nä-
kyä myös teoissamme. Kirkon ja kristillisen
uskon uskottavuus riippuu siitä, miten kristit-
tyjen usko tulee näkyväksi, mitä kirkko saa ai-
kaan ja miten se reagoi ajankohtaisiin asioihin.

Tähän uskon ja käytännön vuoropuheluun
sisältyy myös matkalla oleminen. Se tarkoittaa
sitä, että matkalla on mahdollisuus koko ajan
kartuttaa kristillistä tietoa ja elämänkokemus-
ta. Seurakunnissa toteutettavat opintoryhmät
tarjoavat kaikille seurakuntalaisille mahdollisuu-
den oppia uutta ja päivittää vanhoja tietoja.

Pitkin vuotta monet ovat kyselleet, kuin-
ka seurakunnan jäseneksi voi liittyä. Papin kans-
sa käydyn keskustelun jälkeen seurakunnasta
kiinnostuneet on ohjattu tutustumaan seura-
kuntayhteisön elämään jumalanpalvelusten

Kirkon kouluun! Seurakuntakurssin ohjelma:
●  To 11.9. (MT) Miksi ja mihin
uskomme?
●  To 18.9. (MT) Raamattu ja traditio
●  To 25.9. (HH) Suomen ortodoksit
ortodoksisessa kirkkoperheessä
●  To 2.10. (HH) Kaste, mirhavoitelu,
 avioliitto, pappeus
●  To 9.10. (MT) Katumus, sairaanvoite-
lu,  ehtoollinen
●  To 16.10. (HH) Liturgiset puvut ja
värit (kokoontuminen kirkossa)
●  To 23.10. (HH) Paasto ja
paastoaminen
●  To 30.10. (JL) Kirkkomusiikki
liturgian osana
●  To 6.11. (JL) Suomenkielinen
kirkkolaulu
●  To 13.11. (MT) Ikonit ja pyhien
kunnioittaminen

Seurakunnallinen opetus ei rajoitu vain joi-
hinkin erilliskursseihin. Jokainen jumalanpalve-
lus on meille oppimistilanne. Jokaisen liturgia-
palveluksen opetuspuhe on samalla kuvaus siitä,
kuinka evankeliumi eletään todeksi kaikkina
aikoina.

■   Isä Markku Toivanen

kautta. Tietopuoliseen opiskeluun on tarjolla
nykyään monia hyviä kirjoja, mutta niitä täy-
dentävät opintopiireissä käyty keskustelu ja
mielipiteenvaihto. Siksi seurakuntakurssi on
tarkoitettu sekä niille, jotka harkitsevat orto-
doksisen kirkon jäsenyyttä että niille seurakun-
nan jäsenille, jotka haluavat kerrata, päivittää
tietojaan ja pohtia hengellisiä kysymyksiä.

Kurssin ohjaajina toimivat isä Markku Toi-
vanen (MT) ja isä Heikki Honkamäki (HH) sekä
kanttori Jarmo Lehto (JL). Kurssi kokoontuu
Nikolainsalissa, os. Tuomiokirkonkatu 27 tors-
taisin klo 18.00. Aiheesta riippuen kokoontu-
mispaikkana voi olla myös Tampereen orto-
doksinen kirkko.
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Jumalanpalvelukset
Turun seurakunta

YHTEYSTIEDOT:

PYHÄKÖT:

YLIOPISTONKATU 19 B 3
20100 TURKU

Kirkkoherranvirasto
puh. (02) 277 5440, fax (02) 277 5441, turku@ort.fi,
avoinna ma, ti, to klo 10–13, ke klo 14-18, perjantaisin suljettu

Kirkkoherra Ion Durac, puh. 040 516 6741, ioandurac@yahoo.com
Seurakuntasihteeri Leena Petriotis
Kanttori Pasi Torhamo, puh. 040 835 8360, pasi.torhamo@ort.fi
Seurakuntalehtori Paula Rannikko, puh. 050 596 0514
Matkapappi Petri Korhonen, puh. 044 525 7037
Matkakanttori 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 Jari Ananin, puh. 044 094 0922

DD Daniela Durac, ID Ion Durac, JH Jopi Harri, PK Petri Korhonen, ML Marianna Länne, VM Viktor Maksimovski, JM Jouni Mäkelä,
PT Pasi Torhamo

TURUN KIRKKO

ELOKUU
La 23.8. klo 18 vigilia PK JH
Su 24.8. klo 10 liturgia PK JH
La 30.8. klo 18 vigilia ID PT
Su 31.8. klo 10 liturgia ID PT

SYYSKUU
Ke 3.9. klo 17 iltarukous
La 6.9. klo 18 vigilia ID PT
Su 7.9. klo 10 liturgia PK PT
Ma 8.9. klo 10 liturgia PK PT
Ke 10.9. klo 17 iltarukous
La 13.9. klo 18 vigilia PK ML
Su 14.9. klo 10 liturgia PK JH
Ke 17.9. klo 17 iltarukous
La 20.9. klo 18 vigilia ID PT
Su 21.9. klo 10 liturgia, slaaviksi ID PT
Ke 24.9. klo 17 iltarukous
La 27.9. klo 10 liturgia, romaniaksi ID DD
Ti 30.9. klo 18 vigilia, pokrova ID JM

LOKAKUU
Ke 1.10. klo 10 liturgia, pokrova PK PT
Ke 1.10. klo 17 iltarukous
La 4.10. klo 18 vigilia VM PT
Su 5.10. klo 10 liturgia, slaaviksi VM PT
Ke 8.10. klo 17 iltarukous
La 11.10. klo 18 vigilia PK PT
Su 12.10. klo 10 liturgia ID PT
Ke 15.10. klo 17 iltarukous
La 18.10. klo 18 vigilia PK PT
Su 19.10. klo 10 liturgia PK PT
Ke 22.10. klo 17 iltarukous
La 25.10. klo 18 vigilia ID PT
Su 26.10. klo 10 liturgia ID PT
Ke 29.10. klo 17 iltarukous
Pe 31.10. klo 18 vigilia ID PT

MARRASKUU
La 1.11. klo 10 liturgia, Karjalan valistajat PK PT
La 1.11. klo 18 vigilia PK PT
Su 2.11. klo 10 liturgia PK PT
Ke 5.11. klo 17 iltarukous

RAUMAN RUKOUSHUONE, Länsikatu 10

Ke 3.9. klo 17 iltarukous
La 20.9. klo 18 vigilia PK JM
Su 21.9. klo 10 liturgia PK JM
Ke 1.10. klo 17 iltarukous
La 18.10. klo 18 vigilia ID JM
Su 19.10. klo 10 liturgia ID JM
Ke 5.11. klo 17 iltarukous

SALON RUKOUSHUONE, Uskelankirkkotie 23

La 13.9. klo 18 vigilia, praasniekka ID PT
Su 14.9. klo 9.30 liturgia, praasniekka ID PT
Ke 24.9. klo 17 iltarukous
La 4.10. klo 18 vigilia PK JM
Su 5.10. klo 10 liturgia PK JM
Ke 15.10. klo 17 iltarukous
La 1.11. klo 18 vigilia ID JM
Su 2.11. klo 10 liturgia ID JM

EURA, Kauttuan ev.lut. kirkko

La 30.8. klo 10 liturgia ID PT
Ke 8.10. klo 17 iltarukous

LOIMAA, ev.lut. kirkon kappeli

La 13.9. klo 10 liturgia ID PT
Ke 22.10. klo 17 iltarukous

UUSIKAUPUNKI, Vanha seurakuntatalo

La 20.9. klo 10 liturgia ID PT
Ke 29.10. klo 17 iltarukous

HARJAVALTA, ev.lut. seurakuntatalo

La 27.9. klo 10 liturgia PK JM
La 1.11. klo 10 liturgia ID JM
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Turun seurakunnan perheuutisia 1.5. – 30.6. 2008

Kirkkoherra Ion Durac

M
Diakoniatyö seurakunnassa

Turku Toimintaa ja tapahtumia

uutama kuukausi sitten

kutsuin seurakunnan kans-

liaan ne, jotka ovat kiin-

nostuneita diakoniatyöstä.

Olin yllättynyt, kun näin,

että yhdeksän henkilöä tuli paikalle. Li-

säksi kaksi muuta henkilöä soitti ja ilmoitti

olevansa kiinnostuneita, mutta he eivät

pystyneet tulemaan paikalle tällä kertaa.

Tätä toimintaa ei ole ollut viime vuo-

sina seurakunnassa, joten haluan aloittaa

toiminnan uudestaan. Näin saatoin huoma-

ta, että vaikka tällaista toimintaa ei ole jär-

jestetty vähään aikaan, se ei kuitenkaan ole

”kuollut”, vaan sitä on tehty koko ajan

muilla tavoin. Näin tuli esiin, että useat

seurakuntalaiset tavalla tai toisella autta-

vat erityisesti niitä, jotka ovat yksinäisiä.

Suomi on maa, jossa ensisijaisesti ai-

neellisen puutteen sijaan vaikeuksia tuo

hengellinen puute. Kirkko on paikka, jos-

sa ihmiset voivat tavata jumalanpalveluk-

sessa ja sen jälkeen kirkkokahvilla. Tämä

on yksi hyvä mahdollisuus myös yksinäi-

sille.

Mutta on seurakuntalaisia, jotka eivät

voi tulla kirkkoon erilaisista syistä, ja sil-

loin kirkon pitäisi mennä heidän luokseen.

Huomasin, että meillä on seurakuntalai-

sia, jotka pitävät huolta siitä, että ainakin

toisinaan soittavat niille, jotka kaipaavat

edes pientä keskustelua ja vierailevat nii-

den luona, jotka elävät yksin.

On paljon vielä tehtävää seurakunnas-

sa tällä alueella. Kirkon opetuksen mukaan

olemme velvollisia auttamaan niitä, jotka

tarvitsevat apua, mutta toisinaan elämän

rytmi vie meitä niin kuin vahva aalto vas-

takkaiseen suuntaan.

Diakoniatyön järjestäminen vaatii ai-

kaa, mutta emme aloita tyhjästä ja toivom-

me, että tämän työn kautta voimme tuoda

hiukan lohtua niille, jotka sitä tarvitsevat.

Herra sanoo: ”Kaiken, minkä te olette teh-

neet yhdelle näistä vähäisimmistä veljis-

täni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt.

25:40)

Mitä tahansa teemmekin lähimmäis-

temme hyväksi, teemme sen myös Juma-

lan kunniaksi, mutta samalla myös sielum-

me hyväksi. Diakoniatyö kristinuskon

alussa oli yksi tärkeimmistä kirkon tehtä-

vistä, ja näin kristityt tunsivat olevansa

kuin suuressa perheessä. Seurakunnan tu-

lee edelleen olla kuin suuri perhe, jossa

voimme auttaa toisiamme hengellisesti.

Kristittyinä meillä on tavoite, joka on sie-

lun pelastuminen. Hyvät teot ovat välttä-

mättömiä pelastusta varten. Apu, jota an-

namme muille, on merkki rakkaudesta

Jumalaan ja lähimmäisiin. Tämä apu on

myös askel kohti sanoja, jotka haluamme

kuulla aikojen lopussa: ”Tulkaa tänne, te

Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valta-

kunnan, joka on ollut valmiina teitä var-

ten maailman luomisesta asti.” (Matt.

25:34)

■   Isä Ion Durac

TERVETULOA SEURAKUNTAAN
Antikainen, Jani Mikko
Anttila-Jalo, Sirkku Johanna
Bergroth, Marianna Eleanora
Fomenco, Cristina
Gröndahl, Sami Petteri
Halminen, Tanja
Helminen, Eeva Marjatta
Kalinainen-Koivunen, Asta Helena
Kalugin, Nina Henriette Maria
Kantonen, Tatiana
Kontio, Minna Anna Maria
Lobanova, Senja Evgenia Aleksandra
Molin, Pia Sofia Johanna
Mäenpää, Mika Markus
Pellja, Kristina
Sihvo, Darina
Tenhu, Kari Matti

Miehiä 4, naisia 13
Kaikki yhteensä 17

KASTETUT
Iordanidis, Jiannis Evangelos
Karhu, Filip
Lasaroff, Rene Johan
Pajunen, Elisa Else-Mai
Piirola, Martta Helmi Orvokki
Saarnilehto, Mauno Pekka
Aleksander

Poikia 4, tyttöjä 2
Kaikki yhteensä 6

IKUINEN MUISTO
Finne, Raili Anita 79 v.
Harrovuo, Timo Johannes 72 v.
Harttunen, Serafima 98 v.
Hyle, Paula 82 v.
Kilpeläinen, Annikki 91 v.
Naakka, Eino Vilho 69 v.

Miehiä 2, naisia 4
Kaikki yhteensä 6

RAISION TIISTAISEURA

Pj. Anneli Haapaniemi, puh 050 329 6618,
vpj. Terttu Uusitorppa, puh. 050 309 5152,
siht. Yrjö Haapaniemi, yrjo.haapanie-
mi@dnainternet.net

Syyskauden kokoontumiset:
●  Tiistaiseura 16.9. klo 13 Anneli ja Yrjö
Haapaniemellä.
●  Vanhusten kirkkopyhä 21.9., tarkempi
aika ja kuljetus puheenjohtajalta.
●    Tiistaiseura 14.10. klo 13 Terttu ja Helge
Uusitorpalla.
●    Tiistaiseura 18.11. klo 13 Mirja Kuismin-
Nurmella.

▼

TIEDOTE
Turussa keskiviikon iltarukoukset
alkavat jo kello 17 syyskuun
alusta lähtien.
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LOIMAAN SEUDUN TIISTAISEURA

Puheenjohtaja Ulla-Maija Lajunen, puh. (02)
253 5270.

KAIKKI LAPSIKUOROSTA
KIINNOSTUNEET

Seurakuntaamme perustetaan lapsikuoro.
Toiminta on tarkoitettu 7–12-vuotiaille,
mutta reipas eskarilainenkin mahtuu jouk-
koon.  Ensimmäinen kokoontuminen on
torstaina 18.9. klo 17.30–18.30. Säännölli-
set harjoitukset pidetään torstaisin klo
17.30–18.30. Harjoittelemme kirkkolauluja
sekä muuta kivaa lasten musiikkia. Jos olet
kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä seu-
rakunnan kanttoriin Pasi Torhamoon, puh.
040 835 8360.

TERVETULOA MUKAAN!

KIRJALLISUUSPIIRI

Kirjallisuuspiiri kokoontuu keskustelemaan
mielenkiintoisista kirjoista. Ensimmäinen
kokoontuminen on 24.9. seurakuntasalilla
/ kerhohuoneessa n. klo 17.30 iltarukouk-
sen jälkeen. Tällä kertaa on aiheena kirja
Nunna Kristoduli: Arkkipiispa Paavali hen-
gellisen lapsensa silmin. Ota mukaan myös
kirja, jota ehdotat jatkossa käsiteltäväksi
piirissä. Seuraavat kokoontumiset ovat
29.10. ja 26.11.

Yhteyshenkilö: Mikko Ylinen, puh. 044 294
3050.

TERVETULOA MUKAAN!

SYKSYINEN TERVEHDYS
KAIKKI LAPSIPERHEET!

Tule mukaan suunnistamaan! Lauantaina
20.9. klo 16.45 tavataan seurakuntatalolla,
syödään yhteinen välipala ja sitten mat-
kaan! Tunnista tutut paikat kaupungissa ja
ratkaise arvoitus... Reitti ei ole pitkä, ja se
on vaunuillakin kuljettavissa. Lopuksi rau-
hoitutaan yhteiseen vigiliaan (klo 18 alka-
en) kukin omien voimiensa mukaan. Ilmoit-
tautumiset Marialle, puh. 050 462 8586 tai
mhokkine@abo.fi, viimeistään 18.9. Tapah-
tuma on maksuton.

TERVETULOA MUKAAN!

PS. Joulun alla tehdään trooppinen retki
Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan!
Seuraile ilmoittelua seurakunnan netti-
sivuilla ja Analogi-lehdessä. Jos käytössäsi

on sähköposti, voit myös liittyä lapsiperhei-
den info-listalle. Saat kätevästi tiedot tule-
vista tapahtumista suoraan sähköpostiisi!

SVENSKA DISKUSSIONSGRUPPEN

Efter sommarens uppehåll träffas vi igen fr.
om den 8. september. De följande träffar-
na blir som vanligt den 1:sta måndagen i
månaden; den 6. oktober, 3. november och
den 2 december. Träffarna aviseras som
vanligt i ÅU på dagbokssidan under rubri-
ken ”just nu” tisdag och fredag veckan in-
nan. Väl mött! Barbro Doepel, tel. (02) 235

K
evään aikana on Salon tsasou-

nalla järjestetty erityisesti lap-

siperheiden tapahtumia. Lasa-

ruksen lauantaina kokoonnuimme tsa-

sounalle askartelemaan yhdessä virpo-

vitsoja. Kukkamalleja ja ideoita vaih-

deltiin, ja parin tunnin aherruksen jäl-

keen vitsoja oli kertynyt hieno valikoi-

ma isä Ionin siunattavaksi.

Pari viikkoa pääsiäisen pyhien jäl-

keen kokoontui lapsia vanhempiensa ja

isovanhempien kanssa juhlistamaan

Herran ylösnousemuksen juhlaa litur-

giaan. Palveluksen aluksi lapsia tsasou-

nalla oli vain yksi, mutta palveluksen

edetessä saatiin paikalle lisää lapsia.

Liturgian lopuksi kiersimme ristisaa-

tossa rukoushuoneen ympäri laulaen

Turku Toimintaa ja tapahtumia

0121 eller 0400 507 783.

SALON TSASOUNAN PRAASNIEKKA

Salon tsasouna on pyhitetty pyhälle ristil-
le, ja praasniekan päivä on aina 14. syyskuu-
ta. Joka vuosi praasniekkaa juhlitaan tätä
päivämäärää lähimpänä olevana sunnun-
taina. Tänä vuonna 14. syyskuuta on sun-
nuntai, eli siis juhlavigilia toimitetaan lau-
antaina 13. syyskuuta, ja sunnuntaina 14.
syyskuuta klo 9.30 toimitetaan vedenpyhi-
tys ja pyhä liturgia. Tulkaa yhdessä viettä-
mään Salon tsasounan praasniekkaa!

Pääsiäisen tapahtumia
Salossa

Kristus nousi kuolleista. Palveluksen

jälkeen kirkkokansalle tarjottiin kirk-

kokahvit Salon tiistaiseuralaisten keit-

tämänä. Tarjolla oli suolaista ja make-

aa sekä tietysti mehua ja keksejä.

Lasten kanssa otimme myös varas-

lähtöä kevääseen ja kesän odotukseen.

Askartelimme jokaiselle lapselle oman

kevätkukkapurkin, johon sai istuttaa

auringonkukan siemeniä kasvamaan.

Tunnelma rukoushuoneella oli to-

della lämmin ja leppoisa. Kiitos kai-

kille mukana olleille ja tervetuloa jat-

kossakin osallistumaan jumalanpalve-

luksiin sekä tapahtumiin. Niin lapset

kuin aikuisetkin!

■   Veera Rantanen

■   Lapset
olivat mukana,
kun liturgian
lopuksi
kiersimme
ristisaatossa
rukoushuo-
neen ympäri.

▼
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Vedenpyhitys Lintulan luostarissa

■     Lintulan luostarissa vietettiin Serafim Sarovilaisen
pyhiinvaellusjuhlaa 19. heinäkuuta. Isä Herman
toimittamassa vedenpyhitysrukousta. Ks. s. 24.

SISAR MAGDALEENA

Hyvää uuden kirkkovuoden alkua!

Vedenpyhitys Lintulan luostarissa


