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Seuraava Analogi 6/10 ilmestyy 16. joulukuuta. Siihen tuleva aineisto on jätet-
tävä toimitukseen viimeistään keskiviikkona 3. joulukuuta.

Patriarkka Teofilos lll tutustui suomalaisiin
               anna salonen

n  Hämeenlinnan, Turun ja Tampereen yhteisellä jatkokriparilla pohdit-
tiin syvällisesti uskon kysymyksiä.

Jerusalemin ja koko Palestiinan patriarkka Teofilos III vieraili syyskuussa 
Helsingissä, Kuopiossa, Joensuussa sekä luostareissamme. Teofilos oli 
ensimmäinen Jerusalemin kirkon päämies, joka on käynyt virallisella 

vierailulla Suomen ortodoksisessa kirkossa. 
Arkkipiispa Leon viesti hänen Autuudelleen oli, että länsimaisen demo-

kratian pelisääntöjen kanssa vuorovaikutuksessa toimivat ortodoksit voivat 
vahvistaa koko ortodoksista maailmaa näkemään monikielisen- ja kulttuuri-
sen ortodoksisuuden keskeisen merkityksen ortodoksisen kirkon globaalille 
kasvulle. 

Kiitoskirjeessään Teofilos kiittää Suomen ortodoksista kirkkoa ja arkki-
piispaa hengellisestä ilosta, jota patriarkka seurueineen sai kokea. Erityisesti 
hän mainitsee, että delegaationsa kanssa he saivat mahdollisuuden tutustua 
Suomen kauniiseen ja demokraattiseen valtioon ja sen luterilaiseen kirkkoon.
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sinulle kirkostasi

Kenen joukoissa seisot...

PuhEEnjohtajaLta, isä aKi LEsKinEn

Suomalaista yhteiskuntaa on yleisesti pidetty turvallisena ja viranomaisia 
luotettavina. Viimeaikoina on tätä luottamustamme ravisteltu niin politii-

kassa, yhteiskunnan päättäjien taholta kuin järjestöissäkin. Kirkkomme on osa 
yhteiskuntaa. Tässä on haastetta myös kirkon piispoille ja papistolle. Pystym-
mekö olemaan seurakuntalaisillemme oikeudenmukaisia ja luotettavia isiä ja 
esipaimenia? 

Jumalansynnyttäjän juhla 
Kaikkien murheellisten
ilo -ikonin kunniaksi,

24. lokakuuta

Kun Irja Askola asetettiin hiljattain Helsingin luterilaisen hiippakunnan piispaksi, 
arkkipiispa Leo ja katolinen piispa Teemu Sippo eivät osallistuneet tilaisuuteen. 
Inkerin ja Latvian luterilaiset kirkot eivät myöskään lähettäneet paikalle edus-
tajaansa. Kotimaa-lehden mukaan Latvian kirkko oli vedonnut kiireisiinsä. Sen 

sijaan metropoliitta Ambrosius osallistui vihkitilaisuuteen kesken Jerusalemin patriarkka 
Teofiloksen vierailun. Metropoliitta on aiemmin todennut vanhasta ystävästään Askolasta, 
että uusi piispa saa häneltä kunnon halaukset ja että heidän kummankin Helsingin piispan 
yhteistyö tulee olemaan mutkatonta. Nyttemmin myös piispa Teemu on ilmaissut halu-
avansa rakentavaa yhteistyötä Askolan kanssa.

Tunnen Irja Askolan parinkymmenen vuoden ajalta ja pidän häntä erinomaisena pa-
pillisena naisena. Silti lojaalisuuteni vuoksi omaa piispaani kohtaan en pappina voi sanoa 
mitään puoleen enkä toiseen siitä, mikä tulisi olla meidän ortodoksisen kirkkomme suh-
tautumistapa luterilaiseen naispiispuuteen. Tiedän kyllä sen, että meidän tulee elää suo-
malaisessa yhteiskunnassa kaikessa sovussa ja yhteisymmärryksessä myös luterilaisten ja 
erityisesti heidän kanssaan. Ja senkin tiedän, ettei kirkkomme varsinaisesti tunnusta edes 
luterilaista miespappeutta. Silti minua hiertää koko tässä jutussa eräs asia.

Pappina minun piispani on Helsingin metropoliitta. Jos hän toivottaa piispa Irjan sy-
dämellisesti tervetulleeksi tehtäviinsä, kai minunkin pitää esipaimeneni esimerkin tavoin 
tehdä samoin? Toisaalta jokin papillinen osa minussa on vastahankainen ja sa-
noo, että minun tulee kunnioittaa myös toista esipaimentani arkkipiispaa, 
joka lehtitietojen mukaan on ilmaissut olevansa hyvin pahoillaan siitä, että 
luterilaiset valitsivat naispiispan. Leo on sanonut, että naisen valitseminen 
piispaksi etäännyttää kirkkoja toisistaan ja on osa kehitystä, jossa luterilai-
nen kirkko irtaantuu kirkkojen yhteisestä perinteestä. Jos näin on, on selvää, 
että mieleni käy kuin aikoinaan apostoli Paavalin: ”En tiedä, kumman va-
litsisin, olen kahden vaiheilla.” (Fil. 1:22b-23a)

Mutta tässä on meidän kannaltamme koko jutun ydin. Kirkol-
linen kannanmuodostuksemme on oleellisesti jakautunut, vaikka 
tiedämmekin yleisesti ortodoksisen perinteen suhtautumisen 
asiaan. Sen vuoksi pappina olen ristiriitatilanteessa: Miten minun 
sitten tulisi opettaa seurakuntaa? Asian ongelmallisuuden ilmai-
si kirkkaasti jo mainittu apostoli, joka totesi ykskantaan: ”Jos 
sotatorvesta lähtee epäselvä ääni, kuka silloin valmistautuu tais-
teluun?” (1. Kor. 14:7)

Kirkon ja politiikan suhteista Helsinki ja Kuopio väänsivät 
jo kättä, nyt puidaan piispuutta, ehkä seksuaalisuuden monimut-
kaiset asiat nousevat agendalle seuraavaksi. Tätä saattaa avittaa 
luterilaisen kirkon liian liberaaleina pidettyihin piispoihin – myös 
Irja Askolaan – kohdistuva boikottiuhka. ”Mitä meidän on siis sa-
nottava?”, kyseli omana aikanaan jo pyhä apostolikin ja oli vallan 
ihmeissään. (Room. 7:7a)
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A haastattelee

Pekka Metso ei pidä sattumana, 
että kirkon jumalallinen litur-
gia on saanut tietyn muodon. 

– Sen takana on vuosisatai-
nen kokemus, vaikka sen muoto on eri 
aikoina vaihdellut liturgisen kehkeyty-
misen seurauksena. Nikolas Kabasilak-
sen aikainen liturgia on lähestulkoon 

Liturgian pyhyys on

Jumalan
pyhyyttä
Joensuun yliopiston 
tutkija, teologian 
tohtori Pekka Metso 
pohtii Jumalan läsnä-
oloa kirkkomme 
liturgiassa. lähtökoh-
tana hänellä on 
1300-luvulla eläneen 
ajattelijan nikolas 
kabasilaksen ehtool-
listeologia, josta hän 
väitteli toukokuussa.

identtinen meidän aikamme liturgian 
kanssa, sillä liturgia saavutti 1300-luvun 
puolivälissä lopullisen muotonsa. Näin 
Kabasilas seitsemänsadan vuoden takaa 
puhuu samasta Jumalan läsnäolon koke-
muksesta, mikä on meillekin mahdollis-
ta palveluksen ulkoisen muodon välityk-
sellä. Tässä on meille liittymäpinta aiem-

pien vuosisatojen ihmisten kokemuk-
seen, ja tässä juuri on tradition voima: 
tämä ei ole vain jotakin, joka tapahtuu 
nyt minulle, vaan tämä on jotakin, joka 
on ollut kirkossa elävää kokemusta ai-
emmin eläneille ihmisille. On suuri voi-
manlähde, jos pystymme iloitsemaan 
sellaisesta, että liitymme kirkossa johon-
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kin laajempaan kokemukseen kuin vain 
omaan itseemme.

Metson mielestä ehtoollisen teologi-
sellakin pohtimisella on merkitystä meil-
le, jotka nykyään osallistumme kirkoissa 
eukaristiaan. 

– Kabasilakselle ehtoollinen on kes-
keinen, koska sen kautta avautuu koko 

kristillinen elämä – se on kuin elämän 
jatkuva tarkastelupiste. Kun sunnuntai-
sin valmistaudumme uuden viikon alka-
miseen, me suuntaudumme siihen tietoi-
sesti, mutta se edellyttää meiltä valmis-
tautumista ja ennen kaikkea tietynlaista 
mielenlaatua. Liturgian toimittamisen 
hetki tihentää tämän valmistautumisen 
ja saa aikaan konkreettisen toiminnan ja 
tavan olla tässä tietyssä tilanteessa. Hetki 
huipentuu ruumiin ja veren vastaanotta-
miseen, josta taas aukeaa hyvin voimakas 
kokemuksellinen ulottuvuus. Se puoles-
taan johdattaa eteenpäin kohti palvele-
vaa rakkautta. Oikeastaan eukaristinen 
rakkaudentäyteinen yhteys Jumalan ja 
ihmisen välillä huipentuukin vasta, kun 
se jaetaan lähimmäisille erilaisissa rak-
kauden teoissa. Se on elämän syvimmän 
suuntautuneisuuden mysteeri. 

Liturgia tavoittaa koko ihmisen
Ehtoollisen vaikutukset ankkuroituvat 
Kabasilaksen mukaan kristilliseen pelas-
tusoppiin, jota kuvataan sanalla jumaloi-
tuminen. Sen seuraukset ovat psykofyy-
sisiä, kun ihminen suorastaan yhtyy tai 
yhdistyy Kristuksen kanssa. Paavalin kie-
likuvia käyttäen Kabasilas kuvaa, miten 
ihmisen jäsenet, tahto, sydän ja mieli, tu-
levat Kristuksen tahdoksi, sydämeksi ja 
mieleksi. Pekka Metso muistuttaa, että se 
viittaa samaan asiaan kuin Paavalin lau-
sahdus ”en enää elä minä, vaan Kristus 
minussa”. Kabasilaksen ajattelu on hyvin 
konkreettista, niinpä hän myös sanoo, et-
tä ehtoollisleivässä on Kristus kaikki-
neen, jänteet, nivelet, liha ja se poski, jota 
lyötiin, ja se kylki, joka lävistettiin. 

– Hän vie konkreettisuuden ehtool-
lisaineiden käsittämisessä aivan äärim-
milleen, mikä ehtoollisyhteydessä tar-
koittaa, että ollessamme todellisesti yh-
teydessä toisiimme, se edellyttää meiltä 
totaalista keskinäistä jakamista, osallis-
tumista yhdestä ja samasta. Jos olemme 

n  Pekka Metso sanoo, että eukaristisessa kokemuksessamme ja 
perinteisissä kirkollisissa tavoissamme olisi mahdollisuus syvempään 
yhteisöllisyyteen. Nyt meillä vallitsee jonkinlainen kevytyhteisöllisyys, 
johon kylläkin kuuluu oikea, mutta syvempiä tasoja vielä aktivoimaton 
yhteisöllisyys.

yhtä Kristuksen kanssa, niin sitten olem-
me todella konkreettisesti yhtä Kristuk-
sen kanssa, Pekka Metso painottaa.

Häntä miellyttää myös ajatus siitä, 
että liturgia koskettaa prosessin tavoin 
koko ihmistä.

– Kabasilaksen tapa kuvata liturgiaa 
ja eukaristiaan osallistumista johtaa ih-
misessä suorastaan psykofyysisiin hen-
gellisiin vaikutuksiin. Liturgia ja euka-
ristian mysteeri avautuvat valtavaksi sa-
latuksi kokonaisuudeksi. Ehtoollinen ei 
ole vain yksi asia eikä liturgia vain yksi 
tietynlainen, vaan se on monisärmäinen 
ja siihen sisältyy erilaisia näkökulmia. 
Jossakin elämänvaiheessa tai tilanteessa 
jokin asia voi siitä monimuotoisuudesta 
nousta keskeisemmäksi, ja se voi avata 
elämään uuden näkökulman. Kun olem-
me sellaisen ymmärryksen äärellä, niin 
siinä on koko loppuelämäksemme hen-
gellistä ravintoa.

Näkemisen prosessin katkeaminen
Kun pappi itse jakaa ehtoollista tai seu-
rakuntalainen sen vastaanottaa, niin eh-
toolliskalkissa on nähtävissä vain leipää 
ja viiniä. Tätä jumalallisen näkemisen 
prosessin katkeamista myös Kabasilas 
pohtii.

– Hänen mukaansa meidän ei sovi 
väheksyä ehtoollista siksi, että näemme 
siinä jotakin muuta kuin mitä siinä to-
dellisesti on. Siinä näet tapahtuu 
perspektiivin muutos, koska kyse on kui-
tenkin konkreettisesta osallistumisesta. 
Ihminen ei vain usko, että juuri siinä on 
jumalallisen läsnäolo. Oleellista eukaris-
tiassa on siitä osallistuminen, ja se tekee 
ehtoollisen fyysisyyden konkreettiseksi, 
ja tällaisesta ravinnosta tulee ikuisen 
elämän ravintoa, koska suhde jumalalli-
seen ei ole vain ulkoinen suhde. Me em-
me kysele, uskonko, että jossakin ainees-
sa on jonkun läsnäolo, vaan siitä tulee 
sisäisen kokemuksen kautta osa ihmisen 
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# sisäistä maailmaa. Kabasilaksen mukaan 

siitä hetkestä alkaen, kun ehtoollinen 
vastaanotetaan, muuttuu tilanteemme 
aivan toisenlaiseksi, ja siitä tulee äärim-
mäisen omakohtaista. Ihmisen sisältä 
aukeaa uusi todellisuus, joka myöntei-
sesti ajateltuna pakottaa hyväksymään 
sen, että olemisemme perusteet ovat jos-
sakin muualla kuin meissä itsessämme. 
Ne ovat konkreettisesti Jumalassa, eikä 
se ole jotakin hengellistä tai aineetonta 
vaan hyvin konkreettista. Kun oikeasti 
nautimme leivän viinin, kyse ei ole vain 
hengellisestä ravituksi tulemisesta, vaan 
me koemme jonkin uuden asian itses-
sämme fyysisen aineen sakramentin vas-
taanottamisen kautta. Ja tämä korostaa 
vielä sen konkreettisuutta.

– Toinen kirkkoisä, Maksimos Tun-
nustaja, joka oli Kabasilaksen edeltäjä 
600-luvulla, puhuu siitä, miten eukaris-
tiassa anotaan Pyhää Henkeä laskeutu-
maan ”meidän päällemme ja näiden ai-
neiden päälle”. Hänestä on tärkeää oi-
valtaa yhteys Jumalaan eli ymmärtää ai-
don kommuunion ulottuvuus, juuri se 
muuttuminen ja mysteerio, joka tapah-
tuu koolla olevassa kirkkokansassa. Se 
tarkoittaa, että kirkkoon tullut lähtee 
sieltä muuttuneena, vaikka ei olisi sitä 
tunteillaan kokenutkaan. Samalla tavalla 
kuin uskotaan, että leipä ja viini muuttu-
vat, uskotaan, että kirkossa oleva yhteisö 
muuttuu Kristuksen ruumiiksi Pyhän 
Hengen alastulemisen kautta. Jos joku 
sattuu olemaan kirkkosalissa hieman  
hajamielisenä, niin ei mahda mitään – 

Pyhä Henki on vaikuttanut häneenkin! 
Maksimos Tunnustaja on aika ehdoton 
siitä, että kirkosta lähtiessäsi olet muut-
tunut. Hän sanoo myös, että enkelit kir-
jaavat ylös, ketkä ovat olleet alttiita muu-
tokselle. Ne jotka siellä kävivät, ovat saa-
neet tietyn annoksen pyhitystä, vaikka 
heidän sisäinen vireensä ei olisikaan ai-
van avoinna Jumalan vaikuttamalle ul-
koapäin tulevalle muutokselle.

Epäilyn kalvaessa
Pekka Metso sanoo, että hengellisistä 
asioista puhutaan usein paljon, mutta 
jos lujakaan usko ei oikein tee asioita pu-
hujalle tosiksi – esimerkiksi ehtoollisai-
neiden muuttumista pohdittaessa –, niin 
se voi antaa perustellun syyn epäilyksel-
le. Myös papit saattavat joutua kysy-
mään, olenko aivan tosissani vai miksi 
minä näin puhun ja opetan?

– Kabasilas ei tuo esiin tällaista 
epäilyksen sijaa muutoin kuin muuta-
missa huomioissaan. Hän painottaa, että 
liturgiassa meillä tulee olla oikea mielen-
laatu. Sellainen mieli tiedostaa olevansa 
läsnä jumalanpalveluksessa, mutta ei 
niin, että ihminen vain erittelisi mieles-
sään palveluksen kulkua. Sen sijaan on 
olennaista, että liturgiassa tiedostava 
mieli on altis Jumalan vaikutukselle. Ky-
se ei silloinkaan ole mistään kristinoppi-
leirin liturgiatentistä, vaan siitä, että 
osaamme antautua juuri sen tilanteen 
sisältämille mahdollisuuksille. Silloin on 
periaatteessa sivuseikka, muistammeko 
papin sanoja, sen sijaan me voimme ru-
kouksessa myönteisessä mielessä unoh-
tua siihen jumalanpalveluksen hetkeen 
ja unohtaa myös oman kontrolloivan läs-
näolomme, myös epäilyksen ajatukset. 

Liturginen mietiskely
Pekka Metso kertoo joitakin vuosia sit-
ten pohdiskelleensa munkki Serafim 
Seppälän kanssa liturgiaa käsittelevien 
selitysteosten mielekkyyttä. Niihin koh-
distuu aika lailla kritiikkiä, koska niissä 
liturgia nähdään eräänlaisena ulkoisena 
toimituksena, kun halutaan selvittää, 
mitä liturgian symboliikka kaikkineen 
oikein tarkoittaa. 

Kuitenkin Metso perustellusti kysyy, 
kuka meistä jossakin palveluksen koh-
dassa ajautuu tietoisesti miettimään 
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Kristuksen elämänhistorian vaiheita 
vain sen takia, että pappi liikuttaa kät-
tään tietyllä tavalla tai kynttilää kuljete-
taan saatossa jossakin. 

– Kilpaurheilija on harjoitellessaan 
suoritustaan tehnyt lukemattomia tois-
toja ja analysoidessaan suoritustaan 
pilkkonut sen moneen eri vaiheeseen. 
Kuitenkin varsinaisessa kilpailusuori-
tuksessa nämä unohdetaan, koska vain 
hän omana itsenään on siinä tilanteessa 
kokonaan läsnä kaiken aikaa, ja liika tie-
dostaminen varmasti jopa sotkisi suori-
tuksen. Samaa voi ajatella liturgisen tul-
kintaperinteen kirjallisten lähteiden ää-
rellä, sillä niitä ei pidä lukea jumalanpal-
veluksessa ikään kuin sen yhden liturgi-
an hetken oppikirjana. Liturgista toimi-
tusta mielessämme erittelemällä me 
ennemminkin ulkoistamme itsemme sii-
tä tilanteesta. Liturgian selitysteokset 
ovat sellaista aineistoa, josta en muista, 
että olisin itse niiden tulkintoja liturgian 
aikana juurikaan muistellut. 

Näillä teoksilla on kaikesta huoli-
matta merkitystä sille, miten ymmär-
rämme jumalanpalvelusta ja pelastusta-
pahtumaa. Ne auttavat meitä mietti-
mään jumalanpalveluksen tapahtumia ja 
tarkoitusta.

– Nämä kommentaarit runsasta 
Kristuksen henkilöhistorian symboliik-
kaa esittäessään lähtevät siitä, että juma-
lanpalvelus rakentuu historialliselle tosi-
asialle: Jumala on tullut maailmaan lu-
nastamaan ja vapahtamaan sen, ja tä-
män keskustapahtuman kautta nousee 
halu selittää palveluksen kaikki yksittäi-
set merkitykset ja niiden keskinäinen 
mielekkyys. Ei niin, että kommentoijat 
etsisivät väkisin jotakin ulkoista, mekaa-
nista yhteyttä niiden välille, vaan kaikel-
la sinänsä järjettömältä tuntuvalta on 
syynsä ja perusteensa. Se lienee näiden 
symbolististen liturgian selitysten kes-
keinen sanoma. Ja jos tällaisen Kristus-
keskeisen ajatuksen pystymme mekin 
sieltä itsellemme omaksumaan, silloin 
näiden tulkintojen ja liturgiakommen-
taarien keskeinen tavoite on saavutettu.

Arkielämä kommentoi liturgiaamme
Jokainen kirkossa kävijä joutuu kysy-
mään itseltään, miten voimme liturgias-
sa todellisesti kokea ja tulla osallisiksi 
Jumalasta, jumaluudesta tai vaikkapa 

Eukaristinen
yhteys Jumalan 

ja ihmisen välillä 
huipentuu,

kun se jaetaan
lähimmäisille

erilaisissa
rakkauden

teoissa.
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Nämä sanat tarjoavat uuden lähestymis-
tavan arkielämän monesti aika muserta-
vaankin todellisuuteen. Veisun kehotus 
ei väheksy huoliamme vaan kertoo, että 
juuri nyt on kevyen ikeen hetki. Jotkut 
tällaiset yksittäiset lausahdukset voivat 
sisältää juuri siinä hetkessä Jumalan ja 
meidän läsnäolomme kaiken merkityk-
sen ja sisällön.

– Jos katsomme Kabasilaksen kom-
mentaaria, niin hän analysoi, esittelee ja 
selittää monenlaisia liturgisia yksityis-
kohtia, mutta käytännössä, kun olemme 
jumalanpalveluksessa, jokin asia voi sen 
kuluessa tulla merkitykselliseksi ja her-
kistää meitä tavalla, jota emme ole aikai-
semmin huomanneetkaan. Voi monesti 
olla yllättävää kuulla jonkin tutun veisun 
lause ikään kuin ensimmäistä kertaa, 
kun se jostakin syystä osuu minussa 
avautuneeseen ehkä tiedostamatto-
maankin kohtaan.

Yhteisöllisyyden tärkeys
Pekka Metso pitää Kabasilaksen teologi-
assa tärkeänä sen yhteisöllisyyttä koros-
tavaa luonnetta. 

– Liturgia on lähtökohtaisesti yhtei-
sön tapahtuma. Hänelle on ehkä selvem-
pää kuin meille nykyajan ihmisille, että 
liturgia on jotakin, mikä tapahtuu yhdes-
sä. Liturgia ei voi tapahtua vain yksittäi-
selle ihmiselle, vaikka eukaristiaan osal-
listuminen onkin aina henkilökohtaisen 
kokemuksen asia, vaan tapahtumassa on 
aina koko yhteisö läsnä. Eukaristian yksi 
todentumispinta sen kristologisen pe-
rustankin pohjalta on se, että se tapah-
tuu koko ihmisyydelle. Se ei ole vain jo-
takin, joka tapahtuu persoonien kesken 
vaan se on jotakin, joka tapahtuu koko 
ihmisyydelle. Niinpä se, mikä tapahtuu 
minulle, tapahtuu näille muillekin, ja 
juuri tämä liittää ihmiset hyvin vahvasti 
toisiinsa. 

  n  Isä Hariton

vain jumalallisesta? Miten voisimme 
parhaiten ymmärtää, miksi me olemme 
kirkossa juuri tänään mukana? Tässä tu-
lemme suoraan Jumalan läsnäolon kysy-
mykseen ja sen luonteen pohdiskeluun: 
miten Jumala tai Jumalan Henki on läs-
nä liturgiassa ja eukaristiassa. Pekka 
Metso vastaa, että tiivistetysti liturgian 
pyhyys on Jumalan pyhyyttä.

– Se liittyy myös meidän luotuisuu-
teemme, siihen että meidät on luotu 
konkreettisiksi olennoiksi olemaan yhte-
ydessä Jumalan ja toinen toistemme 
kanssa. Liturgia on tällaisen luomisperäi-
sen yhteyden tekemistä todeksi. Kuulos-
taa ehkä vaikeasti ymmärrettävältä, mut-
ta se on tietoista toimintaa ja liittyy alku-
peräiseen olemisemme tapaan. Eri tavoin 
me tiedostamme tarvitsevamme toisiam-
me, ja tällaisen kirkossa tapahtuvan kol-
lektiivisen kokoontumisen yhteinen 
suunta liturgiassa on suunta Jumalaan. 

– Koska me olemme konkreettisia 
psykofyysisiä olentoja, tämä ei ole vain 
jotakin aineetonta sisäistä vakaumusta, 
vaan siihen liittyy ajassa ja paikassa ta-
pahtuvaa ponnistelua. Vakaumuksem-
me pohjalta me teemme kokemuksem-
me konkreettiseksi, ja se ilmenee juma-
lanpalveluksen erilaisissa muodoissa. 
Veisujen, eleiden ja liikkeiden merkitys 
ja mieli kumpuaa tietoisesta Jumalan 

pyhyyden äärelle tulemisesta. Näiden 
toimitusten, eleiden ja liikkeiden kautta 
pyhyys tulee läsnäolevaksi ja se voidaan 
ottaa vastaan. 

Pyhyyden intensiteetin tasoja
Jumalan pyhyyden vastaanottamisessa 
Pekka Metso sanoo olevan erilaisia voi-
makkuuden tasoja. 

– Liturgian muotojen toistumisessa 
on oma kauneutensa. Kun tunnemme li-
turgian, me voimme joka kerta palveluk-
seen mennessämme tietää, mihin olem-
me menossa. Meidän ei tarvitse jännit-
tää tulossa olevaa vaan palveluksen tut-
tuus tuo tietyn rauhan ja mahdollisuu-
den heittäytyä sen kulkuun. Meidän ei 
tarvitse tarkkailla, mihin palvelus on-
kaan menossa. Mutta tuttuus tarjoaa 
tarttuma- ja liittymäpinnan liturgiaan 
myös kollektiivisesti, koska kaikki toiset-
kin tietävät ja yhdessä ymmärtävät, mis-
tä on kyse. Näin syntyvä rauha luo mah-
dollisuuden, että yhtäkkiä tuttu teksti 
aukeaa eri tavalla kuin aiemmin. 

– Jumalanpalveluksen edetessä siel-
tä voi mieleemme nousta esiin meitä pu-
hutteleva lause. En liene ainoa, jonka 
mielestä liturgian yksi merkittävimpiä 
lauseita on kerubiveisun sanat ”Heittä-
käämme pois kaikki maalliset huolet…” 

n  Pekka Metso ymmärtää 
liturgisten muotojen paikallisen 
soveltamisen tarpeita, mutta 
seurakunnissa ei ole syytä pyrkiä 
tietoiseen erilaisuuteen. Hänen 
mielestään liturginen samanlai-
suus muodoissa korostaa kirkon 
katolisuutta.
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MMetropoliitalta

Parhaimmat opettajat lunastavat 
elämällään opetuksensa

Nunna Kristodulista on vuosien varrella kehittynyt yksi 
keskeisistä hengellisistä kirjailijoista ja luennoitsijois-
ta. Hän osaa kohdistaa sanansa ymmärrettävällä ta-

valla tämän päivän ihmiselle. Teksti on ilmavaa, punnittua ja 
omakohtaisesti koettua.

Erityinen ansio on siinäkin, ettei hän moralisoi, syyllistä 
eikä alleviivaa ”oikeaoppisuutta”. Pyhien isien ja äitien perintö 
ruokkii meitä luontevasti ja osuvasti. Tämä ei tietysti ole ih-
mekään, sillä onhan Kristoduli itse painiskellut vuosikymme-
niä Filokalian hengellisten aarteiden parissa, kun hän suomen-
si ne meille.

Tämä kirja ymmärtää hengellisen kaipuun olevan polun 
alku pyrkimyksessä Jumalan yhteyteen. Elämä Kristuksessa on 
elinikäisen kasvun prosessia, vaikkakaan emme tule valmiiksi. 
Mutta pyhien ihmisten esimerkit kannustavat meitä lähte-
mään matkalle.

Erityisen kauniisti Kristoduli kirjoittaa Jumalanäidistä 
Mariasta, hänen hyvästä tuoksustaan, huolenpidostaan ja rak-
kaudestaan.

Toisena tärkeänä teemana kirjassa on Jeesuksen rukous: 
Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä. 
Sitä Kristoduli käsittelee laajasti. Jeesuksen rukous tuli keskei-
seen asemaan Egyptissä luostariliikkeen parissa 300-luvulta 
alkaen. Tarkkaa ajoitusta emme tiedä, mutta 500–800-luvuilla 
sille muodostui jo varsin vakiintunut asema. Alun perin käy-
tettiin erilaisia lyhyitä lauselmia, mutta vähitellen Jeesuksen 
rukous sai voiton. Tämä luostarilaitoksessa elänyt perinne so-
pii jokaiselle rukoilijalle.

Piispa Feofan Erakko sanoi 1800-luvulla: ”voima ei ole 
sanoissa, vaan ajatuksissa ja tunteissa.” Rukous on juuri sielun 
hengitystä. Rukous avaa perspektiivin arkiseen todellisuuteen, 
mahdollisuuden nähdä asioita ikään kuin matkan päästä. Elä-
mä aukeaa ihmeenä, lahjana, mahdollisuutena. 

Sisäinen Jeesuksen rukous on pyhään ehtoolliseen osal-
listumisen jälkeen parhain ja varmin keino päästä yhteyteen 
Herran kanssa. Jeesuksen rukous voi parhaiten toteutua kir-

kirkossamme uutta hengellistä kirjallisuutta julkaistaan nykyään runsaasti. äskettäin 
ilmestyi nunna Kristodulin teos Sydämen kaipuu. se sisältää tervetullutta opetusta 
hengellisestä kilvoituksesta ja kasvusta.

kon sisäpuolella. Aktiivinen jäsenyys sekä kirkon elämän eri 
osa-alueet ja ulottuvuudet tukevat toisiaan. Yksityistä kristit-
tyä ei ole. Kristittynä ihminen elää vuorovaikutuksessa ja yh-
teydessä kirkkoon.

Lintulan luostarin hengellisiä hedelmiä
Kristoduli käsittelee monipuolisesti ja viisaasti kuolemaan 
valmistautumista, mutta myös pääsiäisen ja ylösnousemuksen 
iloa. Ovathan kuolema ja ylösnousemus elämän syvimpiä to-
tuuskysymyksiä. On sanottu, että ne jotka pelkäävät kuole-
maa, pelkäävät elämää.

Kirjassa on kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä, jossa 
parhaimmillaan on tasapaino aineen ja hengen, ruumiin ja sie-
lun välillä. Ruumista ei kielletä, eikä sielu ole sen vankila. Kuo-
leman jälkeen elämä jatkuu tietoisena toisessa todellisuudes-
sa ja ylösnousemuksen odotuksessa. Mika Waltarin sanoin: 
”Maailma ei enää ole sama sen jälkeen, kun yksi ihminen on 
noussut kuolleista.”

Parhaita opettajia ovat ne, jotka omalla elämällään lunas-
tavat sen, mitä opettavat. Kristodulin kirjassa kerrotaan rea-
listisesti luostareista. Luostariin mennään etsimään sielun pe-
lastusta, ei minkään muun sinänsä arvokkaan kutsumuksen 
vuoksi. Mutta kilvoitus ja kasvu säteilevät aina ympärilleen. 
Tätä luostarielämä parhaimmillaan välittää meille tänäänkin.

Saamme olla Jumalalle kiitollisia siitä, että Lintulan Pyhän 
Kolminaisuuden luostarin elämä jatkuu tuottaen monia hen-
gellisiä hedelmiä. Se on löytänyt tasapainoisella, nöyrällä ja 
rakkaudellisella tavalla paikkansa tämän päivän suomalaisten 
sydämissä.

Lintulan toinen voimahahmo igumenia Marina täyttää 
kohta 80 vuotta. Toivotamme samalla hänelle Hengen johda-
tusta sekä monia armorikkaita vuosia pyhän luostarin ja kir-
kon tehtävissä.

  n  Metropoliitta Ambrosius
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#

Liturgisen ilmaisun
ulottuvuuksia
rovasti Markus Aroma korostaa,
että ortodoksiseen jumalanpalvelukseen 
sisältyy kokonaisvaltainen tapa kertoa
pelastuksen sanomaa.

Ortodoksinen jumalanpalve-
lusperinne korostaa voimak-
kaasti sanan merkitystä ju-
malanpalveluksissa: juma-

lanpalveluksissa ei käytetä instrument-
teja, koska ne eivät sellaisenaan pysty il-
maisemaan kirkon opetusta, vaan tähän 
tehtävään käytetään ainoastaan ihmis-
ääntä laulun ja resitatiivin muodossa. 
Toisaalta, myös kirkkolaulun tehtävänä 
on omalta osaltaan tukea tätä sanan ope-
tuksellista funktiota jumalanpalveluksis-
samme. Ja kuitenkin lähes 95 % ihmis-
ten välisestä kommunikoinnista välittyy 
eleiden, ilmeiden yms. kautta ja ainoas-
taan 5 % puheen, sanan ja kielen kautta. 
Näin lienee myös kirkon jumalanpalve-
lusten kohdalla. Ortodoksinen kirkko on 
tietäen tai tietämättään omaksunutkin 

unohtui – eli päästiin lopulta ”symboliin 
symbolin vuoksi”. Olisi ehkä paikallaan 
suorittaa turhien symbolien (jotka eivät 
yhdistä meitä Jumalan todellisuuden 
kanssa) ”kuorinta”, jotta päästäisiin ta-
kaisin ortodoksisen jumalanpalveluksen 
ytimeen: uuden elämän ja ihmisyyden 
kokemiseen, yhteyteen ylösnousseen 
Herran kanssa. 

Koemmeko me ylösnousseen Kris-
tuksen läsnäolon ”omiensa keskellä”, 
mikä on kristillisen uskomme ja elä-
mämme peruskokemus, jota mikään ei 
voi korvata, vai onko jokin muu asia tär-
keämpi jumalanpalveluksessa ja sen sa-
nomassa?

Hiljaisuuden ja kauneuden kieli
Tältä apofaattiselta (ei sanoin ilmaista-
valta) pohjalta on kehittynyt jumalan-
palveluksemme ehkä tärkein ja unohde-
tuin ”kieli” – hiljaisuuden kieli, joka voi 
puhua ja kertoa meille Jumalan valta-
kunnan todellisuudesta ja voimasta ”jä-
risyttävällä tavalla” ilman sanoja. Hiljai-
suus on ”Jumalan valtakunnan todelli-
nen kieli”, jota meluun ja hälinään miel-
tyneen nykyihmisen voi olla vaikea ym-
märtää, mutta jota hän todellisuudessa 
juuri kaipaa ja etsii, tosin usein väärästä 
suunnasta. Hiljaisuus on se ”paikka”, 
jossa me kohtaamme Jumalan todelli-
suuden, ja se on kuin ”kohtu”, jossa Ju-
mala tekee meidät omasta elämästään 
osallisiksi ja luo meidät ”uusiksi ihmisik-
si”. Luostarijumalanpalveluksissa tämä 
hiljaisuuden elementti voi olla parem-
min päivittäin läsnä ja esillä, mutta me 
maailmassa elävät kristityt tarvitsisim-
me tätä jumalanpalveluksen ”hiljaisuut-
ta” vieläkin enemmän, sillä ilman tuota 
hiljaisuuden kielen elementtiä me liian 
helposti kadotamme todellisen ihmisyy-
temme ja syvyytemme tämän maailman 
hälinän ja kiireen keskellä. 

Ortodoksisen jumalanpalveluksen 
tärkeänä elementtinä on ”kauneus ja 

kokonaisvaltaisemman opetus- ja kom-
munikointitavan, joka tavoittaa ihmisen 
olemuksen eri osa-alueet eikä ainoas-
taan hänen kuuloaan. Tällä tavoin kir-
kon opetuksella on jumalanpalveluksis-
sa enemmän ”tarttumapintaa”.

Ortodoksinen kirkko käyttää sanan 
ohella symboleja opetuksen välikappa-
leina jumalanpalveluksissa. Symbolin 
alkuperäisenä tehtävänä onkin yhdistää 
meidät sellaisten asioiden ja sellaisen to-
dellisuuden kanssa, jota ei voi sanallises-
ti ilmaista, vaan joka on syvimmältä ole-
mukseltaan ”sanoin selittämätöntä” eli 
mysteeri, salaisuus, kuten esimerkiksi 
Jumalan olemus, Pyhän Kolminaisuu-
den salaisuus. Kristillisen uskon ja elä-
män syvin olemus pysyy aina salattuna 
ja sanoin selittämättömänä: näin on 
Kristuksen ylösnousemuksen kohdalla, 
joka pysyy ”suljettuna viisaiden ymmär-
rykseltä, mutta paljastuu niille, jotka sitä 
uskolla ja rakkaudella lähestyvät” (sun-
nuntain aamupalvelus).

Symbolien merkitys hämärtyi
Me voimme uskon ja rakkauden kautta 
olla yhteydessä ja olla osallisia tästä uu-
den elämän mysteeristä, johon meidät 
on pyhän kasteen kautta liitetty. – Orto-
doksisessa jumalanpalvelusperinteessä 
symbolien käyttö kuitenkin ”karkasi kä-
sistä” eli se ei enää palvellut alkuperäi-
sessä tehtävässään syvimmän yhteyden 
ja ykseyden ilmauksena ja välikappalee-
na, vaan koko jumalanpalveluksesta teh-
tiin eräänlainen symbolistinen ”pelas-
tuksen draama”, jonka myötä symbolin 
alkuperäinen merkitys hämärtyi ja ju-
malanpalveluksen historiallinen luonne 
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kauneuden kieli”, joka kertoo meille Ju-
malan luomistyön kauneudesta ja hyvyy-
destä ja joka samalla myös on meidän 
kunnioittava vastauksemme tuohon luo-
mistyöhön. Jälleen, estetiikka voi olla 
hyvä kirkon uskon ja opetuksen palveli-
ja, mutta kun siitä tulee itse päämäärä ja 
”isäntä”, silloin siitä voi itse asiassa tulla 
este Jumalan aidolle kohtaamiselle ju-
malanpalveluksessa. Meillä olisi tällä 
kohtaa kyllä varaa myös yksinkertaistaa 
tätä kauneutta varhaisen kirkon mallin 
mukaan. Meidän tulisi mieluummin ko-
rostaa ”sisäisen juhlavuuden” merkitystä 
kuin pelkkää ulkoista juhlavuutta, joka 
voi olla varsin pinnallista eli täyttää vain 
meidän esteettisyyden tarpeemme. Kei-
sarillisen Bysantin ja Venäjän myötä ju-
malanpalveluksiimme on tullut paljon 
sellaisia aineksia, jotka eivät välttämättä 
ilmennä ja heijasta kirkon uskoa ja ope-
tusta esimerkiksi pappeudesta, vaan pi-
kemminkin saattavat hämärtää sitä.

Myös ikonit puhuvat omalla kielel-
lään Jumalan suurista teoista ja pelas-
tuksen todellisuudesta Kristuksessa. Vii-
voin ja värein ne ilmaisevat sen saman 
sanoman, jonka Raamatun ja jumalan-

palveluksen tekstit ja rukoukset välittä-
vät sanoin ja lausein. Ikonit ovatkin ”vi-
sualisoitua evankeliumia”, ja ne aina 
kertovat meille kirkastuneesta kosmok-
sesta, aineesta, joka on palautettu alku-
peräiseen harmoniaansa ja kauneuteen-
sa Hengen välikappaleena. Ikonit puhu-
vat meille hiljaisesti Jumalan valtakun-
nan läsnäolosta jumalanpalveluksissa ja 
meidän arkisessa elämässämme.

Kohti Jumalan valtakuntaa
Suitsutus ilmaisee meidän kunnioittavaa 
ja rukouksellista vastaustamme Kristuk-
sen läsnäolon mysteeriin jumalanpalve-
luksessa. ”Rauhan toivotukset” eivät ole 
jotakin ylimääräistä rekvisiittaa, vaan ne 
aina korostavat ylösnousseen Kristuksen 
ilmestymistä ja läsnä olemista omiensa 
keskellä. Aina, kun ylösnoussut Herra il-
mestyi opetuslapsilleen, hän toivotti 
heille ”rauhaa”.

Näin liturgiakin on alkanut varhai-
semmassa muodossaan piispan ”rauhan 
toivotuksesta”. Seuraavan kerran me 
kuulemme tuon toivotuksen juuri ennen 
evankeliumin lukemista, jonka kautta 

Voimaa ja valoa  
pimeään vuodenaikaan
Lämpimästi tervetuloa Valamoon! Tule  
rentoutumaan tuttujen asioiden äärellä tai  
kokemaan uutta onnistumisen iloa kansan-
opistomme kursseilla.

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Puh. (017) 570 111, valamo@valamo.fi
www.valamo.fi

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Kirja-ale -20-50 % Valamossa 
ja Helsingin myymälässämme;
Tuohus, Liisankatu 29.
Voimassa 15.10-15.11.  Tule ja 
hanki yksilölliset joululahjat nyt!

• Marjaviinit ja ruoka, 
   ohjaajana Markus Maulavirta 26.-28.11.
• Lukijakurssi 5.-7.11.
• Kirkko työyhteisönä 10.-11.11.
• Kirkon historiasta 12.-14.11.
• Ortodoksisia joululauluja 10.-12.12.

Lisätiedot ja muut kurssit netissä. Vuoden 2011 kurssiesite ilmestyy  
lokakuun puolivälissä – lataa netistä tai tilaa kotiin: www.valamo.fi

• Joulun täysihoitopaketit nyt myynnissä!

Tule, 
pysähdy 

ja kohtaa.

ylösnoussut Kristus meitä opettaa ja ra-
vitsee. Myös juuri ennen ehtoollisen 
nauttimista me kuulemme ”rauhan ter-
vehdyksen” Kristukselta, joka tekee mei-
dät omasta elämästään osallisiksi pyhän 
ruumiinsa ja verensä salaisuuden kautta.

Myös jumalanpalvelusten saatot pu-
huvat omaa kokonaisvaltaista kieltään. 
Me olemme Jumalan kansana jatkuvasti 
liikkeellä (in vie statu) kohti Jumalan 
valtakuntaa, josta me tulemme jo tässä 
ja nyt osallisiksi pyhässä eukaristiassa. 
Liturgian alkusiunauksessa tälle liik-
keelle annetaan selvä suunta ja päämää-
rä: kohti Jumalan valtakuntaa. Kirkko ei 
voi koskaan jähmettyä paikoilleen, koska 
meidän määränpäämme ja meidän to-
dellinen kotimme ei ole tässä maailmas-
sa, vaan Jumalan valtakunnassa.

Evankeliumilla on aina kiire.

        n  Isä Markus Aroma
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Trimeeri Oy
www.trimeeri. 
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Viron-venäläinen emigrantti 
Aleksander Schmemann, 
joka opiskeli Pariisin teologi-
sessa instituutissa toimien 

myöhemmin opettajana ja rehtorina Vla-
dimirin seminaarissa Yhdysvalloissa, 
suhtautui lapsiin kuin pyhiin. Hän on sa-
nonut, että lasten melukin kirkossa on 
pyhää. Valitettavasti tätä ei juurikaan 
meidän seurakunnissamme käsitetä. 
Kirkko ei ole saavuttanut lapsiperheiden 
suosiota, ja usein syyksi sanotaan, ettei 
koeta oloa tervetulleeksi. Eikö kirkko 
olekaan yhteinen koti, jonne lapset ovat 
aina tervetulleita? Kirkossa eletään val-
heellisesti sanoessamme, että on niin 

Lapset jumalanpalveluksissa

sallikaa lasten tulla
– älkää estäkö heitä

kanttori 
Leena Lomu 
antaisi lapsil-
le enemmän 
tilaa juma-
lanpalveluk-
sissa.

mukavaa, kun lapsia on kirkossa, mutta 
toisaalta taas toivotaan, etteivät he olisi 
siellä häiritsemässä meidän rukoustam-
me. Sellainen seurakunta, jossa ei ole 
lapsia, on kuoleva seurakunta.

Jeesus sanoi: ”Sallikaa lasten tulla 
minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. 
Heidän kaltaistensa on Jumalan valta-
kunta.” (Luuk.18:16) Tällä sanomalla ei 
tarkoiteta vain kastetta tai pyhäkerhoa. 
Lapset ovat puhtaita ajatuksissaan ja te-
oissaan, he elävät hetkessä eivätkä mieti 
toisten tekemisiä tai tekemättä jättämi-
siä palveluksen aikana. Lapset ovat re-
hellisiä ja luontevia, he eivät esitä mitään 
parempaa tai hurskaampaa. 

Jotkut eivät siedä lasten liikkumista
Moni väittää olevansa lapsirakas, mutta 
kirkossa se aate unohtuu. Onko tämä lä-
himmäisenrakkautta? Toki kirkossa on 
myös lapsirakkaita ihmisiä, joita pienten 
arvaamattomat esitykset lähinnä huvit-
tavat. He voivat jopa nauttia lasten eleis-
tä, kommenteista ja yli kuoron kaikuvas-
ta laulusta. Mutta miksi jotkut ihmiset 
sitten eivät siedä lasten liikkumista tai 
ääntelyä kirkossa? 

Mielestäni tällaisten henkilöiden 

kannattaisi jäädä kuuntelemaan radio-
palvelusta ja pyytää pappia joskus tuo-
maan ehtoollista kotiin, niin kuin sairail-
le tehdään. Tai ainakin tällaisten ihmis-
ten pitäisi katsoa peiliin ja miettiä, miksi 
he eivät keskity kirkossa rukoukseen, 
vaan etsivät koko ajan toisista ihmisistä 
arvostelemisen aihetta. Jos he sanovat, 
että eivät he voi keskittyä rukoukseen 
lapsien takia, niin silloin kehotan heitä 
rukoilemaan enemmän. 

Meillä aikuisilla on välillä tunne, et-
tä olemme tärkeämpiä kuin lapset, vaik-
ka itse asiassa se on juuri toisin päin. 
Kirkon tradition mukaan lapset menevät 
ehtoolliselle ensimmäisenä. Eikö sekin 
kerro jotain heidän tärkeydestään? Mi-
nulle pieni ymmärtämätön ja puolustus-
kyvytön lapsi on luomakunnan tärkein 
olento. Yksikään virkamies, ei piispa, ei 
patriarkka eikä edes presidentti yllä lap-
sen tärkeyden tasolle. Ei lasta voi pakot-
taa olemaan paikoillaan. Lapset eivät ole 
robotteja tai mekaanisia olentoja, jotka 
toimivat volume-nappia painamalla. 
Kyllähän niitä rauhallisempia lapsiakin 
on, ja heihin seurakuntalaiset osaavat 
suhtautua ystävällisesti, mutta kaikki 
lapset eivät ole sellaisia, eikä aina voi ve-
dota kasvatukseen tai kotioloihin. Moto-

n   Tämä pieni kuvasarja osoittaa selvästi, että alle kolmevuotiaskin osaa käyttäytyä kirkossa mallikkaasti. "Daria meni spontaanisti Tihvinän Jumalanäidin ikonin 
luokse, teki ristinmerkin ja yritti suudella ikonia, mutta kun ei ylettynyt, niin haki jakkaran ja sitten antoi pusuja antaumuksella pyhälle äidille", kertoo Leena Lomu 
pienestä tyttärestään.

#
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risesti hyvin kehittyneet ja mielikuvitus-
rikkaat ovat yleensä niitä vilkkaimpia.

Näkyä saat, mutta et kuulua
Lapseni sanoo minulle: ”Äiti, minä halu-
an kanssasi kirkkoon!”. Kuinka voin sa-
noa hänelle, että et voi tulla mukaan, 
kun sinä häiritset siellä? Tai juuri kiellon 
kuulleelle itkevälle lapselle, että et voi 
tulla kirkkoon, kun se ei sovi tietyille ih-
misille tai et voi tulla kirkkoon, kun minä 
olen siellä töissä eikä lapsia voi viedä 
työpaikalle. Kuinka moni lapsi ylipää-
tään pyytää vanhempiaan ottamaan it-
sensä mukaan kirkkoon? Kuinka voin 
kasvattaa lapsia innokkaiksi kirkossa kä-
vijöiksi, jos heihin suhtaudutaan siellä 
tyyliin: ”Näkyä saat, mutta et kuulua!”? 

Täytyisikö joka kerta kirkkoon läh-
dettäessä sanoa lapselle, että: ”Ole sitten 
kiltisti tai en voi ottaa sinua enää mu-
kaan.” Sehän on uhkaus, vaikka vain 
kauniimmin sanottuna. Onko minun ai-
noa mahdollisuuteni mennä pienen lap-
seni kanssa kirkkoon silloin, kun se on 
tyhjä? Lähes joka seurakunnan työnteki-
jöillä on jossain vaiheessa lapsia, ja tämä 
sama episodi käydään läpi. Täytyykö tä-
hän ongelmaan aina pyytää paikallisen 
piispan apua, että he saarnassaan mai-
nitsevat lasten tärkeyden. Jos lapsille ru-
vetaan järjestämään erillisiä ”lastenpal-
veluksia”, niin siitä voi tehdä johtopää-
töksen, ettei ”normaali”palveluksiin saa 
tulla. Eivätkä lapset opi käyttäytymään 
aikuisten toivomalla tavalla, jos he saa-
vat omissa palveluksissa temmeltää va-
paammin.

Provosoitukaa mummobyrokratiasta
Vetoan kaikkiin lapsiperheisiin: Nyt jou-
kolla kirkkoon! Opetetaan lapsille hei-
dän paikkansa kirkossa ja ensimmäisten 
joukossa välittämättä ikävistä katseista 
tai sanoista. Provosoitukaa tästä mum-
mobyrokratiasta tulemalla aktiivisem-
maksi tai tulkaa katsomaan vaikka uteli-
aisuudesta millaisen kohtelun te saatte 
lapsienne kanssa. Kirkko on kaikesta 
huolimatta hyvä paikka ja se voi antaa 
paljon, jos uskoo siihen ja sen voimaan. 

Lapsissa on toivomme ja tulevaisuu-
temme. Antakaa lapsille mahdollisuus 
tutustua omaan hengelliseen kotiinsa.  

n  Leena Lomu

#

arkkipiispan kolumni

pyri sopuun, rakenna rauhaa! (ps. 34:14)

Jerusalemin kaupunki on kirkkomme vanhimpia hengellisiä keskuksia ja Pyhä 
maa keskeisimpiä pyhiinvaelluspaikkoja. Historiansa aikana alue on ollut lu-
kuisten valloitusten ja taistelujen kenttä, ja edelleen pysyvä rauhantila puuttuu.

Kristinuskon syntysijoilla toimii nykyään 13 kristillistä kirkkokuntaa. Niistä 
vanhin ja suurin on Jerusalemin patriarkaatti, jonka alaisuuteen kuuluvat Israelin, 
palestiinalaisalueiden ja Jordanian ortodoksikristityt. vaikka patriarkaatin hallinto 
on leimallisesti kreikkalainen, alueen ortodoksit ovat pääasiassa palestiina-
laiskristittyjä. Kasvavassa määrin patriarkaatti huolehtii myös venäläisten maa-
hanmuuttajien hengellisestä hyvinvoinnista.

Kristillisyys rakentuu vahvasti rauhan ja sovinnon perustalle. Synnin seu-
rauksena valitsemme helposti pahan hyvän sijaan ja näemme toiset ihmiset uhka-
na ja vihollisina elämällemme. Synnin tuoma heikkous estää meitä näkemästä 
Kristuksen lähimmäisissämme ja ymmärtämästä heidän merkityksensä omalle ja 
koko luomakunnan pelastukselle. 

vierailunsa aikana Jerusalemin patriarkka Teofilos III painotti Lähi-idän alu-
een rauhantyössä taistelua vihaa, vihollisuutta ja ennakkoluuloja vastaan. vain pit-
käjänteisen rauhantyön ja sovinnon tekemisen kautta voimme rakentaa pysyvän 
rauhan, rakastavan yhteyden, Jumalan ja luomakunnan kanssa. 

Jokaisen kristityn tehtävänä on toimia rauhan puolesta paikallisesti ja glo-
baalisti. Rauhantyön uranuurtaja Martti Ahtisaari sanoo, että rauha on tahdon-
asia. Pyhän maan ja Lähi-idän kirkkojen historia on esimerkki alueen kolmen us-
konnon, islamin, juutalaisuuden ja kristinuskon sekä sen eri kirkkokuntien 
välisestä rinnakkaiselosta ja vuoropuhelusta. Tyypillistä sille on se, että osapuolet 
eivät ole antaneet periksi epätoivoiselta tuntuvassa rauhanprosessissa, vaan tah-
to rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta elää edelleen voimakkaana. 

vuosittain lokakuussa vietettävä ekumeeninen vastuuviikko nostaa tänä 
vuonna esille rauhantyön. Suomen kristittyinä tahdomme olla mukana rakenta-
massa koko maailmalle hyvää järjestystä, rauhaa ja pelastusta. 

  Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

  vastuuviikko 2010 – Pyri sopuun, rakenna rauhaa! (Ps. 34:14)
   17.–24.10.  www.vastuuviikko.fi

Jerusalemin ja koko Palestiinan 
patriarkka Teofilos III vieraili 
suomessa syyskuussa. ensimmäis-
tä kertaa kirkkomme sai vieraaksi 
Pyhän maan piispan. 
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Luostaripalsta

Molemmille patriarkoil-
le kaittavineen on yh-
teistä se, että he elävät 
vähemmistöinä ei-

kristittyjen keskellä. Virallisesti hei-
dän asemansa on turvattu, mutta 
alueidensa monenlaisten ääriliik-
keiden keskellä he ovat kuitenkin 
jatkuvassa vaarassa tai sanoisimme-
ko epävarmuuden tilassa. Meidän-
kin kirkkomme elää vähemmistönä, 
mutta kuinka erilaisessa tilantees-
sa! Meitä voidaankin kutsua hem-
motelluksi vähemmistöksi.

Patriarkka Bartolomeos on 
meille tuttu monilta Suomen-vierai-
luiltaan ja suomalaisten vastavierai-
luilta. Patriarkka Teofilos taas vie-
raili ensimmäistä kertaa Suomessa 
ja oli samalla ensimmäinen Jerusa-
lemin kirkon päämies, joka on kos-
kaan käynyt maassamme. Apostoli 
Jaakobista, Herran veljestä, lasket-

Patriarkkojen kesä
kulunut kesä muiste-
taan kirkkomme histori-
assa Joensuun kirkko-
päivien ohella myös siitä 
ennenkuulumattomasta 
seikasta, että kirkossam-
me vieraili sen aikana 
kokonaista kaksi patri-
arkkaa seurueineen: 
ensin oma ekumeeni-
nen patriarkkamme 
Bartolomeos ja sitten 
syyskuun puolella 
mutta vielä kesäisten 
säiden vallitessa Jerusa-
lemin patriarkka Teofi-
los III. 

tuna hän on Jerusalemin kirkon 141. joh-
taja. Jerusalemissa on apostolien ajoista 
lähtien aina asunut kristittyjä. 

Jerusalemin piispoille ja papistolle 
on ominaista, että vaikka he ovatkin suu-
reksi osaksi syntyperältään kreikkalai-
sia, useimmat ovat tulleet Jerusalemiin 
Pyhän ristin kirkolliseen kouluun jo 
12–14-vuotiaina kreikkalaisen ala-as-
teen käytyään. Koulussa he oppivat 
muun muassa arabiaa. Niin patriarkka-

n   Jerusalemin patriarkka Teofilos III

n  Patriarkka Bartolomeos

kin, joka tuli sinne 12-vuotiaana 
monilapsisesta perheestä Pelopon-
nesokselta. Lahjakkaat oppilaat lä-
hetetään sitten opiskelemaan teolo-
giaa Kreikkaan, ja varsin monet, 
kuten patriarkka itse, ovat harjoit-
taneet jatko-opintoja Euroopan tai 
Amerikan yliopistoissa. 

Jerusalemin patriarkka on Py-
hän haudan veljestön igumeni, jo-
hon veljestöön kuuluvat patriarkaa-
tin muut piispat ja munkkipapisto. 
Hän kokee itsensä munkiksi. Myös 
ekumeeninen patriarkka kutsuu 
joskus patriarkaatin keskusta van-
halla nimellä ”Suuri luostari”. Hän-
kin on organisoinut patriarkaatin 
elämää luostarimaiseen suuntaan. 
Ei ihme, että molemmat patriarkat 
tuntuivat pitävän vierailuja luosta-
reissamme matkansa kohokohtina.

Suomen vierailullaan patriark-
ka Teofilos toimitti kolme liturgiaa. 
Pyhä eukaristia on keskeisellä sijal-
la hänen elämässään, ja se näkyi 
myös hänen keskittyneestä ja har-
taasta toimitustavastaan. Hänessä 
syvä hengellisyys yhdistyy laajoihin 
tietoihin ja näkemyksiin. Ihmeen 
hyvin patriarkka ymmärsi suoma-
laista maailmaa. Kun tätä ihmetel-
tiin, hän totesi, että siellä missä hän 
elää, täytyy aina olla tuntosarvet 
toiminnassa. Näitä samoja herkkiä 
tuntosarvia hän käytti eläytyessään 
meidän suomalaiseen ajatusta-
paamme. Suomen luonto teki hä-
neen vaikutuksen, ja hän jopa epäi-
li, että Edenin puutarha oli sijainnut 
täällä! Patriarkka Bartolomeos taas 
nautti hyttysistä huolimatta metsä-
kävelyistä luostarien alueilla.

Ortodokseina voimme olla kii-
tollisia siitä, että Jumala on antanut 
maailmanlaajuiselle ortodoksiselle 
kirkollemme tällaisia karismaattisia 
johtajia.

  n  Nunna Kristoduli
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Kirkollista matkailua

pyhiinvaelluksella
tverin luostareissa ja
karjalaiskylissä

rovasti Veikko Purmonen oli heinäkuun lopulla 
hengellisenä matkanjohtajana pyhiinvaelluksella, 
joka suuntautui Venäjällä tverin alueella sijaitse-
viin luostareihin ja karjalaisiin kyliin. 

Tukikohtana matkallamme oli 
suomalaissyntyisen äiti Julia-
nan johtama Pyhän Katariinan 
luostari, josta käsin teimme tu-

tustumismatkoja muihin luostareihin ja 
kirkkoihin sekä tverinkarjalaisiin kult-
tuurikohteisiin.

n  Igumenia Evpraksian toivomuksesta Orshan luostarin laiturirantaan rakennettiin huvimajan sijaan pyhälle Nikolaokselle omistettu tsasouna.

kuVat: seiJa Väre
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Edellisen kerran olin ollut vastaa-
vanlaisella pyhiinvaelluksella vuonna 
2003, jolloin saatoin nähdä, miten suu-
rella antaumuksella Tverissä on omis-
tauduttu sekä aineelliseen että henki-
seen jälleenrakentamiseen. Tuo jälleen-
rakennustyö jatkuu edelleen. Eräät 
hankkeet ovat jo toteutuneet, joitakin 
suunnitelmia ei ole vielä onnistuttu vie-
mään päätökseen.

Pyhän Katariinan luostarin pääkirk-
ko kellotorneineen on jo remontoitu, joi-
denkin muiden rakennusten kunnosta-
minen on parhaillaan käynnissä. Suun-
niteltua vanhainkotia ei varsinaisesti 
vielä ole saatu perustetuksi, mutta luos-
tariin on otettu jo lukuisia vanhuksia, 
joiden hoidosta sisaret ovat sitoutuneet 
huolehtimaan. Uusina työmuotoina on 
aloitettu pyhäkoulun pitäminen lapsille 
ja nelivuotisten teologisten kurssien jär-
jestäminen aikuisille.

Igumenia Julianan taustasta johtu-
en luostarissa käy erityisen runsaasti 
suomalaisia pyhiinvaeltajia. Juliana sa-
noo, että vastaisuudessakin heidät ote-
taan vastaan mielellään. Heinolasta ko-
toisin oleva Juliana, alkuperäiseltä ni-
meltään Kirsi Ritoniemi, on liittynyt or-
todoksiseen kirkkoon opiskellessaan 
kirkkoslaavia ja venäjää Moskovan yli-
opistossa. Tuolloin hän omaksui orto-
doksisen uskon, vihkiytyi myöhemmin 
nunnaksi ja tuli nimitetyksi luostarin 
johtajaksi. 

Igumenia Juliana vakuuttaa, että jo-
kainen, joka tulee luostariin murheiden 
painamana, saa sieltä hengellistä tukea 
ja rukouksellista apua. Luostarin perus-
tehtävä nimenomaan on rukous ja yhtei-
nen jumalanpalvelus. Sisaret uskovat, 
että niin kauan kuin on luostareita ja 
kirkkoja, niin kauan kuin rukoustulet 
palavat, Herra antaa uskovalle kansalle 
siunauksensa.

Käynti Orshan luostarissa
Pyhän Katariinan luostari on alkuaan ol-
lut Tverin kaupungista parinkymmenen 
kilometrin päässä sijaitsevan Kristuksen 
taivaaseen astumiselle pyhitetyn Orshan 
luostarin ”podvorie” eli edustusto. Vasta 
vuonna 1996 hiippakunnan piispan, ark-
kipiispa Viktorin päätöksellä edustus-
tosta tuli itsenäinen luostari, jonka joh-
tajaksi Juliana nimitettiin.

Julianan johdolla vierailimme Or-

shan luostarissa ja sen lähettyvillä sijait-
sevassa luostarin suojelijan pyhittäjä Sa-
vvatin kilvoitteluluolassa sekä sen yhtey-
dessä olevalla pyhällä lähteellä, jossa 
saimme pyhitetyn veden välittämän siu-
nauksen. 1300-luvulla perustettu alku-
aan munkkiluostarina toiminut yhteisö 
muutettiin naisluostariksi 1900-luvun 
alkupuolella. 

Neuvostovallan aikana luostari oli 
suljettuna, mutta avattiin uudelleen 
vuonna 1992, jolloin Juliana nimitettiin 
igumeniaksi. Hänen johdollaan aloitet-
tiin jälleenrakennustyö. Hänen siirrytty-
ään Katariinan luostarin johtajaksi vuo-
desta 1996 alkaen jälleenrakennustyötä 
on jatkanut uusi igumenia, äiti Euprak-
sia.

Vastavalmistuneen Kristuksen tai-
vaaseen astumisen kirkon lisäksi luosta-
rissa on kaksi tsasounaa, joista toinen on 
pyhitetty Johannes Kastajalle ja toinen 
pyhälle Nikolaokselle. Joen rannassa ve-
nelaiturin päädyssä sijaitseva Nikolaok-
sen tsasouna on venäläisen yksityishen-
kilön kustantama. Sisaret kertoivat, että 
hän kävi usein luostarissa suurella ve-
neellään, mutta valitteli, että veneen 
maihin vetäminen oli hankalaa. Siksi 
hän pyysi lupaa laiturin ja sen päätyyn 
suunnitellun huvimajan rakentamiseen. 
Igumenia antoi luvan, mutta ehdotti, et-

tä huvimajan sijaan rakennettaisiin tsa-
souna. Tällä tavalla laiturirantaan saa-
tiin suosituksi kastepaikaksi tullut Py-
hän Nikolaoksen tsasouna.

Orshan luostari ylläpitää orpokotia 
ja tyttöjen koulua, jossa on noin 30 oppi-
lasta. He olivat päässeet etelään meren 
rannalle lomaa viettämään. Vain yksi 
kaksivuotias tyttö sai jäädä luostariin. 
Sisaret kertoivat, että tyttö osallistuu 
säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja on 
jo oppinut kaikki liturgian laulut ulko-
muistista laulamaan.

Edellä mainittujen luostareiden li-
säksi pyhiinvaelluksemme kohteina oli-
vat eräät Tverin kaupungin kirkot ja 
Kristuksen syntymälle pyhitetty nais-
luostari sekä noin 130 kilometrin päässä 
Tveristä sijaitseva Kashinin luostari, jon-
ne nyt ensimmäistä kertaa otettiin vas-
taan suomalaisia pyhiinvaeltajia. Ateri-
an yhteydessä lauloimme nimipäivää 
viettäneelle igumenia Varvaralle mo-
nia armorikkaita vuosia, ja aterian jäl-
keen kävimme vuosi sitten edesmenneen 
edellisen igumenian Stefanidan hau-
dalla, jossa rukoilimme hänelle iankaik-
kista muistoa.

Luostarin johtajan velvollisuuksien 
lisäksi nykyisellä igumenialla Varvaralla 
on kuuliaisuustehtävänään kirkonkello-
jen soitto, jonka hän on oppinut igume-#

n  Suomalaissyntyi-
nen Pyhän Katariinan 
luostarin igumenia Juliana 
luostarin pääkirkossa.

n  Orshan luostarin 
pyhälle Nikolaokselle 
omistettu laituritsasouna 
on suosittu kastekirkko.
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nia Julianan ohjauksessa. Hän antoi py-
hiinvaeltajille näytteen soittotaidostaan. 
Seuraavalla matkallaan pyhiinvaeltajat 
lupasivat tuoda hänelle lahjaksi kuulo-
suojaimet.

Tverinkarjalaisten vieraina
Pyhiinvaelluksemme kahtena viimeise-
nä päivänä tutustuimme tverinkarjalais-
ten kirkolliseen elämään ja kulttuuri-
kohteisiin. Lihoslavlin kaupungissa kä-
vimme karjalaisten historiaa ja kansan-
perinnettä esittelevässä museossa ja vie-
railimme Vasilkin kylässä tverinkarjalai-
sen runoilijan Stanislav Tarasovin 
kodissa. Pari vuotta sitten julkaistiin Ta-
rasovin karjalan- ja venäjänkielinen ru-
nokokoelma ”Oma randa”, jonka sain 
häneltä omistuskirjoituksella varustet-
tuna.

Tarasovin runoteos kertoo paljon 
kokeneen karjalaisen kansanmiehen elä-
mänfilosofiasta. Kirjan esipuheessa Tve-
rin yliopiston opettaja ilmaisee ilon siitä, 
että kansan keskellä on vielä ihmisiä, jot-
ka vaikeuksista ja arkipäivän turhuuk-
sista huolimatta ovat säilyttäneet sielun 

vannut lahjoittaa kirkonkellot. Niitä vie-
lä odotellaan.

Pyhiinvaelluksemme hengelliseksi 
kohokohdaksi muodostui vierailu Kozlo-
von karjalaiskylässä, jonka kirjastossa 
pidetyssä tilaisuudessa musiikkiohjel-
man lomassa kerrottiin tverinkarjalais-
ten historiasta ja nykyisestä tilanteesta. 
Tilaisuuden jälkeen matkalaiset majoi-
tettiin karjalaisperheisiin, joissa oli tilai-
suus saunomiseen ja perinteisestä vie-
raanvaraisuudesta nauttimiseen.

Itselläni oli ilo majailla seurakunnan 
esimiehen, isä Dimitri Lihatsevin 
pappilassa. Sekä isä Dimitri että hänen 
vaimonsa Maria ovat syntyneet ja kas-
vaneet Moskovassa, mutta he pyysivät 
päästä työhön maaseudulle, jossa lasten 
kasvatus sujuisi helpommin. Heille on 
nyt siunautunut viisi lasta, joiden ope-
tuksesta Moskovan yliopistosta valmis-
tunut maatuska Maria huolehtii. Kylän 
koulussa käydään vain tentit suoritta-
massa.

Papin työstä isä Dimitrille ei makse-
ta varsinaista säännöllistä palkkaa, joten 
perheen toimeentulo on ansaittava 
muulla tavalla. Pääasiallinen tulonlähde 
on karjanhoito. Tällä hetkellä pappilan 
navetassa on kymmenen lehmää.

Seuraavana aamuna, pyhiinvaelluk-
semme viimeisenä päivänä, kokoonnut-
tiin kylän vastavalmistuneeseen pappis-
marttyyri Aleksei Kozlovolaiselle pyhi-
tettyyn kirkkoon rukouspalvelukseen. 
Vuonna 2000 kanonisoitu pappismart-
tyyri Aleksei oli viimeinen neuvostoval-
lan aikainen seurakunnan esimies. Hän 
kärsi marttyyrikuoleman Stalinin toi-
meenpanemissa vainoissa vuonna 1937. 
Sen jälkeen seurakunta oli lakkautettu-
na, kunnes neuvostovallan romahdettua 
seurakunnallinen työ voitiin käynnistää 
uudelleen. 

Rukouspalveluksen jälkeen pidettiin 
puheita ja vaihdettiin kuulumisia puolin 
ja toisin. Isä Dimitri muisteli vierailuaan 

Helsingin seurakunnassa tverinkarja-
laisten delegaation mukana vuonna 
2006. Hän kertoi myös pappismarttyyri 
Alekseista, jonka isä oli venäläinen ja äiti 
tverinkarjalainen. Niinpä jo lapsuudes-
saan Aleksei oppi karjalan kielen. ”Hän 
on edelleen seurakunnan esimies, minä 
olen hänen edustajansa ja jatkan hänen 
työtään”, totesi isä Dimitri.

Uskon, että tämä vierailu lujitti hen-
gellistä yhteyttä suomalaisten ortodoksi-
en ja Kozlovon seurakunnan välillä. Voi 
vain toivoa, että yhteydenpito jatkuu ja 
vahvistuu entisestään.

Tverinkarjalaisten kulttuurifestivaali
Rukouspalveluksen jälkeen pyhiinvael-
lus jatkui Lihoslavlin kaupunkiin, jossa 
osallistuimme tverinkarjalaisten kansal-
lisen kulttuuriautonomian hallinnon jär-
jestämään karjalaiseen kulttuurifesti-
vaaliin. Juhlanäyttelyssä esiteltiin karja-
laista käsityötaitoa ja muita kulttuuripe-
rinteitä. Itse juhlan ohjelmassa puheiden 
lomassa oli karjalaista perinnemusiikkia 
ja kansantansseja. 

Kaupungin suuri juhlasali oli ääri-
ään myöten täynnä iloista ja värikkäästi 
pukeutunutta karjalaista väkeä. Festi-
vaaliin osallistui edustajia myös Venäjän 
Karjalasta ja muun muassa Marin tasa-
vallasta. Pyhiinvaeltajaryhmämme otet-
tiin vastaan Suomen karjalaisten edusta-
jina ja kutsuttiin festivaalin päätteeksi 
aluehallinnon päämiehen tarjoamalle 
juhla-aterialle.

Osallistuminen festivaaliin ja vierai-
lut kulttuurikohteisiin vahvistivat uskoa 
karjalaisuuden valoisaan tulevaisuuteen. 
Tverinkarjalaisten historia on eräänlai-
nen sankaritarina. Satojen vuosien ajan 
tämä venäläisen väestön keskellä elänyt 
pieni vähemmistö on säilyttänyt omalei-
maisuutensa ja elinvoimaisuutensa.

 n  Isä Veikko Purmonen

puhtauden ja kyvyn nähdä kauneutta 
maailmassa, kyvyn arvostaa elämää kai-
kissa sen ilmiöissä ja kyvyn puhua niistä 
runouden kielellä.

Stanislav Tarasov kertoi meille 
omasta elämästään sekä sukunsa ja koti-
kylänsä vaiheista. Hän esitteli myös hil-
jattain valmistuneen pyhälle Nikolaok-
selle pyhitetyn tsasounan, johon arkki-
piispa Leo oli kylässä vieraillessaan lu-

Ompelemme kirkkotekstiilejä sekä 
liturgisia asusteita mittatilaustyönä.
p. 0400 998 883

Kirkollista matkailua
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n   Kozlovon karjalaiskylän vastavalmistuneessa 
pappismarttyyri Aleksei Kozlovilaiselle pyhitetyssä 
kirkossa seurakunnan esimies Dmitri Lihatsev 
ja isä veikko Purmonen toimittivat rukouspalve-
luksen. Palveluksen jälkeen pidettiin puheita ja 
vaihdettiin muistolahjoja. Kirkon sistustaminen on 
vielä kesken, ikonostaasia vielä odotellaan.
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Puvun suunnittelu muuttui 
konkreettiseksi huhtikuussa 
2008, kun suunnittelutoimi-

kunta kutsuttiin ensi kertaa koolle. 
Mukana olivat Lea Soiniola, Sei-
ja Patronen, Kaija Kivensalo 
sekä Kirsi Rovio ja myöhemmin 
Liisa Tynkkynen seurakunnasta 
sekä Marina Kellokumpu Etelä-
Karjalan museolta.

Suunnittelun perusajatukseksi 
kiteytyi seurakunnan varhaisvai-
heet ja 1700-luvun Lappeenrannan 
kaupunkilaisen puvunparsi. Malli-
vaihtoehdoista useiden pohdinto-
jen jälkeen päädyttiin kokeilemaan 
hameen ja liivin yhdistelmää, josta 
ensimmäinen mallihame ommeltiin 
kevään 2008 aikana. Saman vuoden 
syksyllä alkoi hameen ja liivin yhdis-
telmä olla muotoutumassa, ja seu-
raavan vuoden keväällä jo kaikki 
yksityiskohdat alkoivat olla kohdal-
laan. Samalla puvun värivaihtoeh-
doista oli päädytty vaaleahkoon si-
niseen ja purppuraan. värit toistavat 
Neitsyt Marian ikonografisia värejä 
hieman himmeämmässä muodossa 
ja ovat valitut oman kirkkomme 
suojelijan, Jumalanäidin, muistoksi 
ja kunniaksi. 

Samanaikaisesti mallin suun-
nittelun kanssa kartoitettiin erilai-
sia kangasvaihtoehtoja. Eri kangas-
näytteistä päädyttiin valitsemaan 
tuupovaaralaisen Hannele Rusi-

kauko Pussinen

muutama vuosi sitten lappeenrannan
tiistaiseura teki retken taipaleen seurakuntaan.
siellä matkalaisille esiteltiin taipaleen puku, 
jonka paikalliset taitajat olivat suunnitelleet 
seurakunnan naisten kirkkopuvuksi. tuosta 
matkasta jäi kytemään ajatus lappeenrannan 
kirkkoväen omasta puvusta.

lan kutoma villakangas, jossa on si-
ninen loimi ja purppurainen kude. 
Pomsi-sidoksen ansiosta kangas on 
näyttävän näköinen molemmilta 
puoliltaan. Hannele Rusilan kuto-
masta koekankaasta ja luonnonsilk-
kisestä, vaalean purppuran värisestä 
puserokankaasta Seija Patronen 
ompeli mallipuvun. Mallipuku esitel-
tiin Tiistaiseurassa lokakuussa 2009 
ja se sai heti innostuneen vastaan-
oton. 

vuoden 2010 alussa aloitettiin 
puvun ompeleminen, mukana kurs-
silla olivat ohjaajana Seija Patronen 
sekä kymmenkunta itselleen pukua 
valmistavaa harrastajaa. Isä Mauri 
Patronen aloitti ensimmäisen om-
pelukerran rukoushetkellä ja siuna-
si siten projektin.

Puvun valmistusaikana ideoitiin 
somisteeksi huivi ylimääräkankaista. 
Reunoihin ommeltiin helmikoristeet. 
Samoin koristeltiin helmikoristein 
pieni, vyötärölle solmittava kukkaro.

Koruksi pukuun valittiin nuo-
ren kivi- ja korualan ammattilaisen 
Ivary Wimmin suunnittelema mo-
derni versio muinaisesta Kauskilan 
rististä. Koru on hopeinen, ja ristissä 
olevan nelikulmion keskellä on tum-
manpunainen granaattikivi.

Puvun valmistujaisia kurssilai-
set viettivät 22.5. varsinaisen juh-
lavan päätöksensä koko projekti 
sai 9. lokakuuta, kun Pokrovan 
kirkkomme juhli 225-vuotista ole-
massaoloaan. Juhlan aattona julki-
sesti esiteltiin pukukokonaisuus 
kirkkoväelle. Tulevaisuus näyttää, 
miten puku otetaan laajemmin 
vastaan ja käyttöön. Projektissa 
mukana olleiden toivomus ainakin 
on, että seurakuntalaiset ottaisivat 
pokrovanpuvun omakseen, käyt-
töasuksi kirkollisissa tilaisuuksissa.

n  Kaija Kivensalo

Lappeenrannan kirkkoväelle
oma juhlapuku

Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa r.y.
rakennuttaa 23 asunnon vuokrataloa Rialtonkuja 4:ään.

Talon virallinen nimi on Senioritalo Helsingin Vera As. Oy. 
Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti 65 vuotta täyttäneille
ortodokseille tai venäjänkielisille henkilöille.

Talon rakentaminen on aloitettu joulukuussa 2009 ja
asukkaat voivat muuttaa asuntoihin vuoden 2011 alussa.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) hoitaa
talon rakennuttaja-tehtävät. Pääurakoitsijana toimii
Skanska talonrakennus Oy.

Rakennus on 6-kerroksinen, joista 2-5 kerrokset varattu 
asumiselle, alin- ja ylinkerrokset toimivat harrastus-,
kokous- ja saunatiloina.

Huoneistotyypit
– 11 kpl 1h, tk/kk, 34-41m2

–  8 kpl 2h, k, 54 m2

–  4 kpl 3h, k, 61 m2

Asunnoissa lasitetut parvekkeet ja liikkumista helpottavat 
kylpyhuone- ja oviratkaisut.

Talossa taltioivat sisäänkäyntiä turvakamerat ja asukkailla, 
niin halutessaan, on mahdollisuus liittyä 24-h ranneke-/
turvapuhelinjärjestelmään, joka toimii koko talon alueella. 
Autoilevat asukkaat voivat vuokrata myös autohalli- tai
sähköpaikan talon lähietäisyydeltä.

Naapuritalossa toimii Helenan vanhainkoti, jossa ortodok-
sinen kotikirkko.

Lisätietoja
Yrjö Pugin, AsOyn hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 478 903
Vladimir Hramoff, AsOyn isännöitsijä
puh. 0500 430 773

Hallitus

Ortodoksi-senioreille vuokra-asuntoja 
Helsingin Hermanniin 
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kuVat kari m. räntilä

Lauantai 15. touko-
kuuta oli minulle ja 
vaimolleni monessa 
mielessä merkittävä 

päivä. Päätimme juhlistaa 
hääpäiväämme hieman poik-
keuksellisesti eli lähdimme 
Korpiselkä seura ry:n järjes-
tämälle pyhiinvaellusmatkal-
le sukuni synnyinsijoille Kor-
piselkään. Juhlapäivässä olisi 
ollut jo sinänsä mielenliiku-
tusta tarpeeksi, mutta ajatus 
siitä, että ensimmäistä kertaa 
elämässäni matkustan rajan-
takaiseen Karjalaan, verotti 
yöuniani muutaman tunnin. 
Miltä tuntuisi käyskennellä 
samoissa maisemissa kuin ne 
ihmiset, jotka ovat enää vain 
muistoissa tai haalistuneissa 
valokuvissa vanhassa valoku-
va-albumissani?

Lähdimme matkaan Ii-
salmesta aamulla auringon 
paistaessa lämpimästi. Meitä 
pimeän Pohjolan asukkaita 

Ristisaatto
  Korpiselän kirkolle

ihmetyttävä helleaalto oli tul-
lut Suomeen. Tulimme huo-
maamaan, että linja-autossa 
todellakin tarkeni sen nelisen 
tuntia, minkä ajoimme kohti 
rajanylityspaikkaamme Ru-
hovaaraa. Matka meni kui-
tenkin kuin siivillä kuunnel-
len Korpiselkä-seuralaisten 
matkakertomuksia ja muisto-
ja Karjalasta. Monenlaisia 
kommelluksia oli sattunut 
mitä varhaisimmista reissuis-
ta oli kyse. Odotin itsekin jän-
nityksellä rajanylitystä.

Ruhovaarassa meitä vas-
tassa oli Ilomantsin seura-
kuntalaisia, kaitsijanaan isä 
Vesa Takala. Hän ja ylidia-
koni Paavo Kokotti ottivat 
meidät vastaan linja-autosta 
purkautuessamme. Meitä oli 
yhteensä yli kuusikymmentä 
ristisaattoon osallistujaa. 
Molempien valtioiden raja-
miehet olivat paikalla ja tar-
kastivat ripeästi passimme 

kuVat: riitta mironoff

sekä ohjeistivat meitä muuta-
malla sanalla, miten rajan ta-
kana asiat tulevat hoitumaan. 
Eikä niissä ohjeissa ollut mi-
tään, mikä olisi sotinut maa-
laisjärkeä vastaan. Turhaan 
pelkäsin byrokratiaa, monien 
tuntien hässäkkää rajalla tai 
jyrkkiä sääntöjä esimerkiksi 

n   litania korpiselän kalmistolla, isä Vesa takala (oik.) ja ylidiakoni Paavo kokotti.

n   korpiselän Pyhän nikolaoksen 
kirkko.

valokuvauksen suhteen. Hy-
vin pian olimme järjestäyty-
neinä ristisaattoa varten iko-
neinemme ja lippuinemme. 
Isä Vesa aiheellisesti muistut-
ti, että kyseessä on ristisaatto, 
siis palvelus eikä mikään ko-
tiseutumatka, jonka jälkeen 
lähdimme kävelemään kohti 
rajapuomia.

En voinut välttää ajatusta 
rajan yli kävellessäni, että so-
dan aikana tällä alueella jake-
livat aseet kuolemaa. Nyt 
marssimme Karjalaan seura-
ten aseista vahvinta, eläväksi 
tekevää ristiä. Ristillä olem-
me saavuttaneet voiton kuo-
lemasta. Helteistä hiekkatietä 
matkatessamme lauloimme 
rukouspalveluksen Kristuk-
selle ja pyhälle Nikolaokselle, 
jolle Korpiselän kirkko on py-
hitetty. Tien vieressä ollut ki-
vi sai toimia evankeliumin 
(Joh. 14:10–21) lukukorok-
keena isä Vesalle. Jatkoimme 
matkaa, ja pian Korpiselän 
kirkon ylväs kellotorni alkoi 
näkyä puitten takaa kuin 
unenomaisena näkynä. Täy-
tyy tunnustaa, että tällä koh-
taa rukoukseni keskeytyi ja 
mieleni valtasi jokin käsittä-
mätön nostalgian värittämä 
kaiho. Vaikkei minulla tieten-
kään ole mitään muuta kiin-
nekohtaa tähän paikkaan, 
kuin mitä olen lapsuudessani 
kuullut niiltä, jotka ovat jo 
pitkään olleet tuonilmaisissa.

Vaikka ajatukseni har-
hailivatkin aivan muussa 
kuin ristisaatossa, niin jotkut 
rukoukseni näyttivät men-
neen perille. Saimme luvan 
Venäjän rajamiehiltä jatkaa 
matkaamme Korpiselän kal-
mistoon. Sinne eivät olleet 

Kirkollista matkailua
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aiemmin Korpiselän kirkolla 
vierailleet välttämättä pääs-
seet. Koko alue oli vahvojen 
piikkilanka-aitojen ympä-
röimä, mutta tällä kertaa 
portti aukesi ristimme edes-
sä. Piikkilankaportilla kuun-
telimme taas evankeliumia 
(Matt. 7:12–21).

Korpiselän kirkonkylässä 
on ortodoksinen ja luterilai-
nen hautausmaa vierekkäin. 
Jos nyt sellaisesta voi enää 
puhua, sillä hävitys oli käynyt 
tämän viimeisen leposijan yli. 
Maastossa oli katkottuja ris-
tejä, runneltuja hautoja, kaa-
tuneita hautakiviä. Oli siellä 
pari kiveä vielä pystyssäkin. 
Jälkeenpäin paikalle pystyte-
tyn ristin äärellä pidettiin li-
tania. Tulen varmasti muista-
maan tuon rukouspalveluk-
sen kauneuden loppuikäni, 
koska se oli siinä tilanteessa 
omiaan korostamaan taivaan 
vallan ikuisuutta ja maallisi-
en rakennelmien ajallista ra-
jallisuutta. Olisin tietysti suo-
nut, että viimeiset leposijat 
olisi jätetty hävitykseltä rau-
haan, mutta aina ei voi voit-
taa. En halua sanoa, että so-
dassa, mutta rauhanneuvot-
teluiden alueluovutuksissa.

Palasimme takaisin kir-
kolle toimittaen loppuosan 
rukouspalveluksesta pyhälle 
Nikolaokselle sekä laulaen 
muutaman veisun Jumalan-
synnyttäjälle. Korpiselän 
kirkko oli vielä pystyssä, mut-
ta huonossa kunnossa. Toi-
nen torneista oli luhistunut 
maahan eikä kirkkoon saanut 
muutenkaan mennä sisälle 
kuin varovasti eteiseen. Silti 
tämä raunioitunut puukirkko 
todisti meille sitä, että vaikka 
ihmisten rakentamat temp-
pelit tuhoutuvat, rukous ei 
vaikene. Olimme palanneet 
palvelemaan Jumalaa tämän 
jo vaienneen pyhätön luo. 
Lauloimme kirkon edessä 
temppelin troparin sekä ke-
vätmiikkulan päivän tekstin. 
Viereisellä sankarihautaus-

maalla taas litanian. Sitten 
olikin ruokailun aika.

Voi todeta, että meitä 
suorastaan hemmotteli ruu-
alla Piispallinen pitopalvelu 
eli PIPIPA. Maukas kanakeit-
to teki kauppansa, ja vapaa-
ehtoinen ruokamaksu meni 
Simon Kyreneläisen seuralle 
ristisaattojen järjestelykulu-
jen kattamiseen. Juotiin kah-
vit, ja sitten huhu oli näkö-
jään levinnyt hääpäivästäm-
me. Kuuntelimme isä Vesan 
edessä ensin monien vuosien 
toivotuksen, jonka jälkeen ve-
näläiset rajavartijat yllyttivät 
meitä riehakkaasti huudellen 
muunkinlaiseen rakkautem-
me todentamiseen kameroi-
den edessä. Ja ei niitä kuvia 
meinattu saada millään otet-
tua, aina piti poseerata uudel-
leen! Karjalaiset kun kokoon-
tuvat, niin silloin riemuitaan. 
Samaa todensi Teuvo Jet-
sun esittämä karjalankieli-
nen laulu, jossa kerrottiin et-
tä kanteleeseen tartutaan, it-
ketti tai nauratti.

Ruokailun jälkeen oli 
mahdollisuus katsella hie-
man ympärilleen. Eipä siellä 
paljoa ihmeteltävää enää ol-
lut. Kivijalkoja, maakellari, 
rappusten jäänteitä metsitty-
neessä maisemassa. Lähdim-
me ristisaatossa takaisin koh-
ti rajanylityspaikkaa. Toimi-
timme rukouspalvelun Juma-
lansynnyttäjälle, ja rajalla 
lauloimme rajamiehille mo-

n   ristisaatto 
järjestäytyy 
rajanylitystä 
varten.

nien vuosien toivotuksen. Pa-
luumatkalla isä Vesa esitteli 
meille vielä Tuupovaaran 
mielenkiintoisen rukoushuo-
neen. Tila oli entinen pankin 
konttori! En ollut ennen näh-
nytkään ikoneita pankkihol-
vin ovessa. Mietin, että niin-
hän Kristuskin kaatoi rahan-
vaihtajien pöydät, nyt kontto-
rissa ei enää kunnioiteta ra-
han valtaa vaan palvellaan 
kolmiyhteistä Jumalaa. Poik-

kesimme myös Hoilolan kir-
kossa, josta mieleen jäivät 
paikallisen mestarin, Antero 
Salosen tekemät puuleik-
kausikonit.

Ristisaattomme rukous-
palveluksista mainitsen tässä 
vielä, että ne toimitettiin ly-
hentämättöminä samalla 
kaavalla kuin Valamon luos-
tarissa, laajennukset olivat 
erityisesti ektenioihin lisättä-
viä rukouksia matkalle läh-
dettäessä sekä kiitosrukouk-
sia. 

Palatessani olinkin hyvin 
kiitollinen, että sain osallis-
tua tälle pyhiinvaellukselle.

n  Marko Mironoff

JOHTAMINEN SEURAKUNTATYÖSSÄ

Koulutus kirkon esimiehille

Koulutus valmistaa johtamisen erikoisammattitutkin-
toon ja toteutetaan Joensuussa sekä Helsingissä. 

Koulutus alkaa 14.2.2011 ja kestää kaksi vuotta. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esimiestyössä 
toimivat papit ja kanttorit. Koulutuksen sisältö 
vastaa erityisesti seurakunnan esimiesten haasteisiin. 
Teemoja ovat mm.

seurakunta johtamisympäristönä
seurakunnan johtaminen ja kehittäminen
kirkko ja mammona
kirkkoisät ja uutuus
kirkon vastuu työnantajana
laatu ja johtaminen kirkon työssä

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan 
Aikuisopiston ja Ortodoksisen seminaarin kanssa.

Koulutus on muuten maksuton, tutkintomaksu 
50,50 €/hlö. Ilmoittautuminen koulutukseen
14.1.2011 mennessä sähköpostilla 
pertti.jyrkonen@pkky.fi

Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
Kaislakatu 3, PL 199, 80101 Joensuu

puh. 013 244 200

Lisätietoja: 
Kouluttaja Pertti Jyrkönen 
p. 013 244 2312 tai 
sähköpostitse
pertti.jyrkonen@pkky.fi

ORTODOKSINEN
SEMINAARI
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n  Kotoisa kahvittelutuokio luostarin kauniissa puutarhassa viritti vilkkaan keskustelun pyhittäjä 
Siluanin opetuksista. Kahvia tarjoilee belgialainen sisar Serafima.

Hyvinkään Tiistaiseura järjesti kuusi 
päivää kestäneen matkan Pyhän Jo-
hannes Kastajan luostariin, Englan-
tiin, kesäkuun alussa. Matkalle osal-

listui 12 henkeä Hyvinkään kirkon piiristä. 
Suurempaa ryhmää luostari ei voinut ottaa 
vastaan, jotta tilaa olisi muillekin eri puolilta 
maailmaa pyhiin tuleville.

Pyhiinvaeltajaa merkitsevä kreikankieli-
nen sana proskinisis (kunnioitus) tulee verbis-
tä proskineo, joka tarkoittaa ”polvistun osoit-
tamaan kunnioitusta”. Pyhiinvaelluksen tulisi 
siis olla muutakin kuin kulkemista, joten luon-
tevampaa on puhua pyhissä käynnistä. Mat-
kamme pyhiin alkoi matkanjohtajamme isä 
Mikael Sundkvistin toimittamalla rukous-
palveluksella.

Essexiin saavuimme niin, että ehdimme 
luostarin iltarukouksiin. Kyseessä oli Jeesuksen 
rukouspalvelus. Myös seuraava päivä alkoi Jee-
suksen rukouksella. Näin tapahtuu lähes poik-
keuksetta joka arkipäivä tässä luostarissa; päi-
vä alkaa ja päättyy rukouksiin ”Herra Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä”. Arkki-
piispa Paavali toi kyseisen rukouspalveluksen 
Suomeen juuri täältä.

Puoli vuosisataa rukouselämää
Pyhän Johannes Kastajan luostarin perusti ve-
näläissyntyinen isä Sofroni Saharov 50 vuot-
ta sitten. Alku oli materiaalisesti köyhää sekä 

Kirkollista matkailua

hyvinkääläisten pyhissä käynti

Pyhän Johannes Kastajan
luostarissa

kuVat: mikko Junes

n  Pyhittäjä Siluan Athosvuorelaisen elämänvaiheet on kuvattu luostarin trapesan seinälle, ja niitä esittelee 
vieraille sisar Tekla Kreikasta.

henkisesti ja hengellisesti koettelevaa, sillä pai-
kalliset ihmiset luulivat luostarin väen olevan 
neuvostovakoojia; elettiinhän suurvaltojen vä-
lisen kylmän sodan aikaa. Tämä oli isä Sofronil-
le yllätys ja kiusallinen asia, sillä hän oli halun-
nut vain rauhallisen paikan, jossa rukoilla ja 
palvella Jumalaa. Myöskään ortodoksisuus ei 
ollut tuohon aikaan kovin tunnettua anglikaa-
nisessa ympäristössä. Aikanaan ennakkoluulot 
kuitenkin hälvenivät.

Tänään luostarin suhteet ympäristöön ja 

yhteiskuntaan ovat hyvät, ja luostari on kaikin 
puolin kunnossa. Yhtenä esimerkkinä tästä on 
luostarin läheisyydessä sijaitseva, vuonna 1140 
rakennettu Kaikkien pyhien kirkko. Muutama 
vuosikymmen sitten kirkkorakennus jäi pois 
anglikaanien käytöstä, ja anglikaaninen kirkko 
myi sen yhdellä punnalla luostarin kunnostet-
tavaksi. 

Kunnioituksesta ympäristön asukkaita 
kohtaan rakennusta on muutettu ortodoksi-
seksi pyhäköksi hyvin hienovaraisesti. Luostari 
katsoi, että koska kirkko on aikanaan vihitty 
katoliseen käyttöön, sitä ei tarvitse vihkiä uu-
delleen. Paikallinen väestö on tyytyväinen, että 
kirkko on luostarin hallussa ja viikoittaisessa 
jumalanpalveluskäytössä. 

Pyhittäjä Siluanin hengessä
Arkkimandriitta Sofronin oppi-isä, pyhittäjä 
Siluan Athosvuorelainen (k. 1938), on hen-
gellisesti läsnä Essexin luostarissa. Yhdessä tra-
pesan huoneessa on kuvattu seinämaalauksin 
pyhittäjän monivaiheinen elämä, ja luostarista 
löytyy myös hänen reliikkinsä eli pyhäinjään-
nöksensä. 

Pyhän Johannes Kastajan luostarissa on 
kilvoittelijoita 16 eri maasta, kymmenen munk-
kia ja 28 nunnaa. Kyseessä on yhteisluostari, 
jossa veljestö ja sisaristo asuu erillään, mutta 
rukoilee, työskentelee ja aterioi yhdessä. 
Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa 
toimivan luostarin kansainvälisyys tulee selke-
ästi ilmi jumalanpalveluksissa, joissa käytetään 
useita eri kieliä; vierailumme aikana myös suo-
mea. 

Essexin ilmapiiri tuntuu hyvin avoimelta ja 
luostarissa olo kotoisalta. Pyhissä kävijä pääsee 
helposti puheisiin veljien ja sisarten kanssa ja 
jotkut heistä jopa aloittavat keskustelun. Ko-
toista ilmapiiriä lisää se, että aterian jälkeen jo-
kainen vie ruokailuvälineensä tiskattavaksi, 
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n   Alkujaan katolinen ja myöhemmin anglikaanien 
käytössä ollut Kaikkien pyhien kirkko luostarin 
läheisyydessä on kunnostettu pieteetillä ortodoksi-
seksi pyhäköksi.

eikä luostarin väki pane pahakseen, vaikka jäisi 
auttamaan tiskauksessa ja trapesan siivoami-
sessa.

Luostarin tammien alla 
vierailuumme kuului kaksi opetustuokiota, 
joista toinen oli järjestetty ainoastaan omalle 
ryhmällemme. Tilaisuus alkoi varsin suomalai-
seen tapaan kahvittelulla suklaakakun ja jääte-
lön kera luostarin puutarhassa jyhkeiden tam-
mien alla.

Pöydän antimien kirvoitettua kielenkan-
nat pappismunkki, isä Melkisedek luki otteita 
pyhittäjä Siluanin elämänkerrasta. Tekstin poh-
jalta virisi vilkas keskustelu siitä, kuinka pyhit-
täjän ajatuksia voisi yrittää soveltaa omassa 
elämässä. Allekirjoittanut sai myös henkilökoh-
taista opastusta eräältä munkilta.

Pyhissä olomme aikana meillä oli kaksi 
kertaa ilo päästä osallisiksi Herramme pyhästä 
ehtoollisesta. vierailumme päätteeksi saimme 
kunnioittaa pyhittäjä Siluan Athosvuorelaisen 
reliikkiä ja lähtiäislahjaksi jaettiin paksu nippu 
kauniita ikonikortteja. Monen matkalaisen ko-
tikirjasto karttui luostarin kirjakaupan laaduk-
kaista valikoimista.

Luostarin suurta vieraanvaraisuutta 
osoittaa sekin, että lähtöaamuksi kello neljä 
meitä varten oli katettu aamiainen. Kotimat-
kalle oli mukava lähteä, kun aamiaista valmista-
neet munkki ja nunna saattoivat meidät hyväs-
tellen portille ja toivottivat tervetulleeksi 
uudelleen. Ajatella, että meillä on tällainenkin 
hengellinen generaattori. Se tekee mielen iloi-
seksi. Kiitos, Herra, lahjoistasi.

n  Kari Laitinen
Kari Laitisen pyhissä kävijän päivä
kirjoja on luettavissa osoitteessa:
www.ort.fi/hyvinkaa

MuK, TM Jaakko Olkinuora
on bysanttilaisen musiikin opettaja.

Piispat kirkkomusiikin tukijoina

Piispojen asema kirkkomusiikin kehityksessä on ollut merkittävä. Usein musiikillisia 
päätöksiä ovat tehneet nimenomaan kirkolliskokoukset, jotka lähinnä menneinä ai-
koina koostuivat piispoista. varhaisimmat piispojen laatimat ohjeet kirkkolaulusta löy-

tyvät jo kirkkomme kanonikokoelmista.
Historian aikana esipaimenet ovat vaikuttaneet musiikilliseen kehitykseen muutenkin. 

venäjällä esimerkiksi Stoglavin kirkolliskokous vuonna 1551 laati musiikillisia ohjeistuksia 
jumalanpalveluksia varten. Piispat myös päättivät kulloinkin venäjällä käytettävästä musiik-
kinotaatiosta.

Kreikassa piispainkokousten merkitys bysanttilaiselle musiikille on ollut korvaamaton. 
vuonna 1814 Konstantinopolin patriarkaatin pyhä synodi päätti esimerkiksi uuden neumi-
kirjoitusjärjestelmän käyttöönotosta. Tuon neumikirjoitusuudistuksen yhteydessä tehtiin 
paljon muitakin notaatiokokeiluja, joista ehkä kuuluisin on Georgios Lesbioksen itse kehit-
telemä järjestelmä. Konstantinopolin patriarkka Anthimos tuomitsi kuitenkin järjestelmän 
suorin sanoin vuonna 1848. Edelleen vuonna 1881 patriarkaatti päätti kutsua koolle mu-
siikkilautakunnan, joka päätti bysanttilaiseen musiikkiin liittyvistä teoreettisista seikoista. 
Näitä olivat esimerkiksi asteikkojen viritysten määrittelyt.

Nykyäänkin ortodoksiset esipaimenet ympäri maailmaa ottavat kantaa hiippakuntien 
musiikkielämään. Esimerkiksi Bulgariassa muutamassa hiippakunnassa ovat piispat kieltä-
neet täysin moniäänisen laulun: ainoa sallittu musiikin muoto on bysanttilainen musiikki. 
Suomessa kirkkomusiikin hyväksi toimi 1900-luvulla erityisesti arkkipiispa Paavali, joka 
toisaalta pyrki palauttamaan kirkkolaulua sen juurille, toisaalta taas luomaan suomen kielel-
le ominaisia melodioita. Näistä tavoitteista hyvä esimerkiksi on “Muoviliturgian”, Paavalin ja 
Kauko Eklundin yhteistyössä laatima liturgiasävelmistö.

Piispojen tärkein tehtävä kaikessa kirkon elämässä on varjella pyhää traditiota. Tämä 
on luonnollisestikin ihanteena myös kirkkomusiikissa, kuten edellä mainitsemistani esimer-
keistä voidaan nähdä. Esipaimenten tulisi huolehtia ortodoksiselle kirkkolaululle vieraiden 
tai sopimattomien elementtien tunkeutuminen musiikkiin. Suomessa tämä kirkkomusiikki-
tradition varjeleminen toteutuu niin, että kaikki Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneu-
voston kirkkomusiikkijulkaisut tulee hyväksyttää piispainkokouksella.

Arkkipiispa Paavali oli Suomen suurimpia kirkkomuusikkoja, ja hänellä oli selkeä visio 
kirkkomusiikin kehittämisestä. Tämän lisäksi hänellä oli myös omakohtaista kokemusta 
kanttorin työstä. Paavalin jälkeen musiikkijulkaisujen hyväksyttäminen piispainkokouksella 
on osoittautunut byrokratialtaan kömpelöksi. Piispainkokous tekee päätökset erityisen toi-
mikunnan esityksestä, mikä onkin varsin viisasta, kun päättäjillä ei itsellään ole musiikillista 
koulutusta. Olisiko parempi ratkaisu kuitenkin sallia kirkkomusiikkijulkaisut turhaa byro-
kratiaa välttäen ainoastaan kunkin hiippakunnan oman piispan siunauksella, kuten monissa 
muissa maissa on tapana? Harvassa paikalliskirkossa on yhtä auktorisoitua lautakuntaa, 
joka hyväksyisi kaikki käytettävät kirkkomusiikkisävellykset.

Ehkä tarpeen olisi myös keskustella perustavanlaatuisesti niin tämän musiikkitoimikun-
nan, piispainkokouksen, kanttorikunnan kuin muidenkin kirkkomusiikkia tuottavien tahojen 
kanssa, minkälaista musiikillista kehitystä maassamme tällä hetkellä toivotaan. Kirkkomusiik-
ki on ortodoksisessa jumalanpalveluksessa vahvasti sidoksissa jumalanpalveluselämään, jo-
ten sen pitäisi myös palvella kirkon yhteisiä liturgisia linjauksia, kuten esimerkiksi Paavalin 
“Muoviliturgia” palveli.

Kirkkomusiikissa on tarpeen ottaa kantaa myös muihin kuin puhtaasti musiikillisiin 
seikkoihin. Nykyään Suomessa on yleistynyt joissain paikoin ns. paraliturgisten laulujen 
käyttäminen jumalanpalveluksessa esimerkiksi papiston ehtoollisen aikana. Monissa maissa 
piispainkokoukset ovat antaneet selkeät ohjeistukset näiden laulujen käyttämisestä ainoas-
taan jumalanpalveluksen ulkopuolella. Tämänkaltaisia kannanottoja toivoisin myös oman 
piispainkokouksemme tekevän tarvittaessa asiantuntijaryhmien avustuksella, kuten esimer-
kiksi Konstantinopolissa tehtiin pitkin 1800-lukua.

      n  Jaakko Olkinuora
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Turun seurakunnalle oli suuri kunnia, että 
emeritusarkkipiispa ja Nikean metropo-
liitta Johannes vietti elämänsä viimeiset 

vuodet Turussa. Metropoliitta Johannes palasi 
kotikaupunkiinsa. Yleensä seurakuntalaiset ta-
paavat piispan vain silloin tällöin, joten tilaisuus 
olla yhdessä liturgiassa melkein joka sunnuntai 
oli hyvin harvinainen. Näinä vuosina, jolloin 
metropoliitta Johannes asui Turussa, hän oli 
muutenkin erittäin aktiivinen seurakuntamme 
elämässä. Kun hän ei ollut läsnä kirkossa, tiesin, 
että hän oli lähtenyt Lintulan luostariin tai jo-
honkin kirkolliseen juhlaan. 

Minulla oli kunnia olla metropoliitan muka-
na monesti, kun hän luennoi seurakunnan eri 
kerhoissa: tiistaiseurat, valamon Ystävät ja 
Svenska diskussiongruppen. Lisäksi kävimme 
metropoliitan kanssa Raumalla tai Salossa, jossa 

Ollos iäti muistettu

Viimeinen viikko
nikean metropoliitta
johanneksen
seurassa

ka
ri

 m
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Jari kertoo, että hengelliset asiat ei-
vät olleet hänelle tärkeitä silloin, 
kun hän joutui vankilaan.

– Ensimmäisenä vuotena ne eivät 
olleet tärkeitä, kaikki oli silloin hyvin se-
kavaa. Vuosien kuluessa oma uskonto ja 
hengelliset asiat ovat kuitenkin tulleet 
minulle yhä tärkeämmiksi. Nuorempana 
en käynyt kirkossa kuin silloin tällöin, 
mutta nyt olen useammin käynyt kirkos-
sa.

Joutuessaan vankilaan hän sanoo, 
ettei ajatellut Jumalasta silloin mitään. 

– Ajattelin kielteisesti Jumalasta ja 
kyselin mielessäni, miksi Jumala on mi-
nut hylännyt. Miksi hän antoi tapahtua 
kaikkea pahaa elämässäni, miksi hän 
salli tällaisen ihmisen mennä sekaisin? 
Alussa minulla oli sellaisia ajatuksia. 
Tunsin, että Jumala oli hylännyt minut 
ja ihmettelin, miksi hän ei auttanut mi-
nua olemaan viisaampi.

Hän sanoo rukoilleensa ennen van-
kilaan joutumistaan, mutta rangaistuk-
sensa alkuaikoina se unohtui. Nyt hän on 
löytänyt rukouksen uudestaan, hän on 

n  Jari kertoo 
siteidensä kirkkoon 
vahvistuneen en-
tisestään, kun hän 
on voinut osallistua 
jumalanpalveluksiin 
isä Gaiuksen kanssa. 
Jarin ja hänen vä-
lilleen on syntynyt 
luottamuksellinen 
suhde. Isä Gaius 
sanookin, että 
vankilatyö kuuluu 
oleellisesti papin 
työhön.

Luottamus Jumalaan palautuu

Jari Rummukainen kärsii vapausrangaistusta hämeenlinnan 
ojoisten avovankilassa. kahdentoista vuoden tuomiosta hän on 
nyt kärsinyt kymmenen vuotta. hänelle tuomio on toinen kerta, 
ensimmäisen kerran hän kärsi rattijuoppoudesta, tämä toinen 
kerta tuli väkivaltarikoksesta. 

hän vuosittain osallistui kirkon praasniekkaan. 
Kun olin matkapappi, matkustin hänen kanssaan 
useita kertoja myös Poriin ja Tampereelle. 

viimeisen viikon aikana tapasin Nikean 
metropoliitan neljä kertaa. Tapasimme 13. kesä-
kuuta kirkossa pyhän liturgian yhteydessä, ja sil-
loin hän osallistui pyhään ehtoolliseen viimeistä 
kertaa kirkossamme. Tiistaina 15. kesäkuuta 
menimme yhdessä Naantaliin, jossa olimme päi-
vällisellä ekumeenisen patriarkan Bartolo-
meoksen ja hänen seurueensa kanssa. 

Metropoliitta Johannes kysyi minulta, tie-
dänkö, kuinka muut piispat pukeutuvat tilaisuu-
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teen ja pitäisikö hänen panna klobukki (munkin 
huntupäähine) päähän. Koska mitään ohjeita 
emme saaneet etukäteen, metropoliitta pyysi 
minua ottamaan hänen klobukkinsa mukaan sil-
tä varalta, että sitä tarvitaan. Torstaina 17. kesä-
kuuta seurakunnan kanttorin Pasi Torhamon 
kanssa olimme metropoliitan uudessa kodissa, 
Saga-kodissa, jossa toimitimme kodinsiunaami-
sen. Silloin metropoliitta kertoi, että hänellä oli 
minulle henkilökohtaista asiaa.

Perjantaina metropoliitta Johannes soitti ja 
kysyi, voisinko käydä hänen luonaan seuraavien 
päivien aikana. Sovimme, että tulisin paikalle 
sunnuntaina 20. kesäkuuta. Tuona sunnuntaina 
metropoliitta Johannes ei ollut kirkossa. Kävin 
hänen luonaan liturgian jälkeen. Hän kertoi ole-
vansa hyvin väsynyt, ja seuraavana päivänä hän 
aikoi mennä sairaalaan tutkimuksia varten. En-
simmäistä kertaa hän ei saattanut ovelle. Seu-
raavana tiistaina hän lähti sairaalaan eikä enää 
palannut. Maanantaina 21. kesäkuuta lähdin per-
heeni kanssa Romaniaan. Kun palasin takaisin, 
metropoliitta Johannes oli jo siirtynyt tuonpuo-
leiseen. Kävimme sairaalassa yhdessä isä Mikon 
ja kanttori Pasin kanssa pukemassa hänet mun-
kin asuun, niin kuin hän itse oli toivonut, ja sa-
malla toimitimme litanian. 

”Ollos iäti muistettu, sinä autuuteen kut-
suttu metropoliitta Johannes!”

  n  Isä Ion Durac

myös tuntenut, ettei Jumala enää hylkää 
häntä ja pitää hänestä huolen.

– En olisi jaksanut tässä ilman Her-
ran apua! 

Vankeusrangaistus on ollut hänelle 
prosessi, jonka aikana hän on muuttu-
nut. Alussa tuntunut katkeruus on väis-
tynyt, se on helpottanut luonnostaan, 
kun hän on voinut luottaa Jumalan huo-
lenpitoon.

– Vakuuttuneisuus tuli sisimmästä-
ni, aivan itsestään. Aloin lukea Raamat-
tua ja miettiä uskonnon asioita silloin 
ensimmäisen vuoden jälkeen, ja siitä se 
vähitellen vahvistui.

Jari pystyy nyt luottamaan tulevai-
suuteensa. Jumala on olemassa, ja hän 
pitää huolen, vaikka tulisi huonojakin 
päiviä. Pitkään vankilatuomioon johta-
neiden asioiden hän ei usko enää toistu-
van.

– Eivät ne toistu! Kyllä minä olen 
opiksi ottanut, ja sitten tuolla Herran 
voimalla yksinkertaisesti kuljen eteen-
päin, hän vakuuttaa luottavaisesti.

  n  Isä Hariton

n   Eeva Manni 
kirjoittaa, että yksi 
kuvan lapsenlapsista 
siirtyi tuonilmaisiin 
samoihin aikoihin, 
kun hän mietti 
tämän muistelon 
kirjoittamista, yksi 
hänen elämänsä 
tärkeitä ortodoksi-
naisia hänkin. 

Eeva
Manni

kyselee, 
milloin isoäiti

lakkasi
kuulumasta 

perheeseen.

Jokunen vuosi sitten naisten iltapäivässä meitä kehotettiin mietti-
mään joku ortodoksinainen, jonka kokee jotenkin merkitykselli-
seksi. Ajatuksiin tuli ensin tunnettuja naisia, mutta sitten sinne 

tuli mummi, nainen, jolla on ollut suuri merkitys ortodoksina kasvami-
sessani.

Mummi asui kanssamme noin neljä ensimmäistä ikävuottani. Mo-
lemmat vanhempani kävivät töissä kodin ulkopuolella, ja kun ottaa 
huomioon 1950-luvun työajat, niin olin mummin kanssa enemmän 
kuin vanhempieni kanssa. Äidinkin oli siinä mielessä helppo lähteä 
työhön, että perheessä oli mummi, joka piti huolta pienimmäisestä.

Mummi oli aktiivinen kirkkokuorolainen ja tiistaiseuralainen. 
Luulen, että päästäkseen noihin tärkeisiin harrastuksiinsa hänen täytyi 
ottaa minut mukaan. Silloisen seurakuntani ruustinna kiusoitteli mi-
nua myöhemmin, että olen joskus nukkunut kirkossa. Noin kymmen-
vuotiaan ison tytön korvissa asia tuntui nololta, mutta vielä vähän 
isompana olen oivaltanut, että sen on täytynyt tapahtua, kun olen ollut 
alle nelivuotias – kenties kuoroharjoituksissa tai ehkä jumalanpalve-
luksessa. Väliäkö tuolla. Sain kuitenkin ensimmäiset kontaktit seura-
kuntaani mummin kanssa.

Äiti, isä ja minä muutimme sitten isän työn perässä toiselle paikka-
kunnalle parinsadan kilometrin päähän. Mummi jäi asumaan entiseen 
kotiimme. Noin kymmenen vuoden päästä meidän muutostamme 
mummi tuli perästä, eli tapahtui eräänlainen perheenyhdistäminen, 
vaikka yhteyttä oli toki pidetty koko ajan. Hän ei muuttanut enää sa-
maan asuntoon kanssamme, vaan kilometrin päähän, mutta kun yhte-
ydenpito oli taas helpompaa, sain taas kuulla hänen tarinoitaan ja elä-
mänohjeitaan.

1950- ja 1960-luvuilla ei siis liene asetettu kyseenalaiseksi sitä, on-
ko isoäiti perheenjäsen. Miksi se nyt on niin ongelmallista? Missä vai-
heessa äiti lakkaa kuulumasta perheeseen?

     n   Eeva Manni

isoäiti perheessä
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Sykettä SEURAKUNNISSA

”Olen vuosia Haminan orto-
doksisella hautausmaalla 
käydessäni tuntenut tarvetta 

tallentaa kameralla sen kauniita ja katoa-
via yksityiskohtia, ajan työtä tässä het-
kessä ja sen myötä syntynyttä ainutlaa-

n  valokuvaaja Antti Halonen 
esittelemässä näyttelyään.

taidenäyttely ”hetki”
valokuvia hautausmaalta Ortodoksiakeskus Sypressissä 20.8–29.10.
Valokuvaaja Antti Halonen kertoo näyttelystään.

tuista tunnelmaa ja muistutusta kaiken 
katoavaisuudesta. Aika puhuu meille ma-
teriassa: ruosteen värittämissä rautaris-
teissä, ajan haalistamissa ikoneissa ja 
veden rapauttamissa kivissä. Luonto on 
jatkanut työtään ihmisen tekemässä luo-
mistyössä, tässä hetkessä.

”Vuorokausi syntyy hetkistä, jotka 
oppi-isämme meitä neuvovat elämään 
Jumalan kunniaksi. Ortodoksisessa kir-
kossa hetkipalvelus muodostuu neljästä 
hetkestä: ensimmäinen hetki vastaa päi-
vänkoittoa, ja sillä pyhitetään tuleva päi-
vä Jumalalle. Kolmas hetki vastaa aamu-
päivää, se kuvaa Pyhän Hengen laskeutu-
mista opetuslasten päälle. Kuudes hetki 
vastaa keskipäivää, jolloin Kristus ristiin-

naulittiin. Yhdeksäs hetki vastaa iltapäi-
vää, ja silloin muistellaan Vapahtajamme 
kuolemaa.

”Näyttelyni kymmenen työtä kuvaa-
vat näitä hetkiä ja niiden välissä elettyä 
elämää. Ortodoksisessa perinteessä on 
käytetty puisia ristejä vainajan viimeisen 
leposijan merkkinä. Ristiin kuuluu kato-
avaisuuden symboliikka: kun puinen risti 
lopulta kaatuu ja maatuu, ovat yleensä 
vainajaa muistavat ihmisetkin jo pääs-
seet tuonilmaisiin. Toisaalta hautaus-
maissa on historiaamme sekä kauniita 
taideteoksia.

”Annammeko näiden jatkaa elä-
määnsä hiljaa rapautuen vai pyrimmekö 
säilyttämään ne jälkipolville? Mikä on 
kaunista?

”Vietin pari kesäyötä kuvaten Hami-
nan ortodoksisella hautausmaalla hiljal-
leen luonnon varaan joutuneita hautoja 
ja ikoneja, keräsin materiaalia ja kokosin 
ne uudella tavalla näyttelyksi, jolla toivo-
tan Teidät tervetulleeksi tähän hetkeen.”

  n  Antti Halonen 

”Olen Kouvolan kaupungin uusi 
ortodoksisen uskonnon opet-
taja Anna Syrjänen-Filppu. 

Olen Haminan seurakunnan jäsen. Asun 
Kouvolassa vanhassa omakotitalossa, ja 
perheeseeni kuulu miehen ja kahden tyt-
tären lisäksi kaksi koiraa ja kissa. Olen 
toiminut aiemmin ortodoksisen uskon-
non opettajana kahdeksan vuotta. Opet-
tajan ammatin lisäksi toinen ammattini 
on lähihoitaja. Viimeiset viisi vuotta olen 
toiminut hoitoalalla. Olen työskennellyt 
aikuispsykiatrian akuuttiosastolla, mutta 
myös lasten- ja nuorten osastolla.

”Ortodoksinen uskonto ja usko ovat 
minulle tärkeitä asioita. Seurakunnan 
elämä jumalanpalveluksineen ja seura-
kunnassa toimiminen ovat minulle voi-
mavara. Uskonto on läsnä perheemme 
arjessa, vaikkei sitä aina huomaakaan tai 
tule edes ajatelleeksi. Ortodoksisuus on 
minulle myönteinen asia, ja tämän halu-
aisin tuoda esille myös tulevassa vaativas-
sa työssäni. Varmasti paljon on muuttu-
nut koulumaailmassa näinä viitenä vuo-

uskonnonopettajan terveiset
kouvolan uusi uskonnonopettaja kertoo
työstään ja tavoitteistaan.

tena, jotka olen ollut opetustyöstä poissa, 
niin että aloitan taas melkeinpä puhtaalta 
pöydältä.

”Haluan opettaa lapsille ortodoksi-
suuden merkitystä elämässä ja ortodoksi-
suuden perusteita. Haluan antaa nuorille 
valmiuksia kohdata asioita, joihin he 
saattavat törmätä elämässään. Haluaisin 
antaa turvallisen ajatusmallin, kuin pe-
rustan, josta ammentaa myöhemmin tu-
levaisuudessa. Koulunkäynti on lapsille ja 

nuorille tärkeää. Kouluyhteisö opettaa 
nuorta ottamaan toiset huomioon ja su-
vaitsemaan erilaisuutta. Valitettavasti 
koulumaailmassa on tapahtunut ikäviä-
kin asioita, mutta onneksi ne ovat poikke-
uksia. Meidän aikuisten on luotava ilma-
piiri, jotta kouluun tuleminen olisi myön-
teinen asia. 

”Paljon on puhuttu myös uskonnon-
opetuksen tarpeellisuudesta, ja mielipi-
teitä on esitetty puolesta ja vastaan. Us-
konnonopetus yhtenä kouluaineena an-
taa eväitä nuorten elämään ja uskon, että 
ne asiat, joita tunnilla pohditaan yhdessä 
nuorten kanssa, jäävät siemeneksi, josta 
ne sitten tulevat esiin enemmän tai vä-
hemmän merkityksellisinä. Samoin on 
kirkkoon tulemisen laita. Kun tietää jo jo-
tain kirkosta johon kuuluu, niin askel kir-
kon oven aukaisemiseen on ehkä mata-
lampi.

”Pääasiana ovat kuitenkin lapset ja 
nuoret, joiden kanssa on mukavaa toimia 
ja pohtia asioita. Kun opettaja opettaa 
nuoria, niin nuoret opettavat omalla ta-
vallaan myös opettajaa. Tällainen vasta-
vuoroinen kommunikaatio on antoisaa ja 
rikastuttaa elämää.”

 n  Anna Syrjänen-Filppu,  
 puh. 044 293 2396
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Kotkan tiistaiseurassa olemme tehneet 
näin jo monena vuotena ja askarrelleet 
joulukortteja. Ne ovat olleet kaksipuo-

lisia ja niiden valkoiset ohuemmat sisälehdet 
ovat juhlistaneet kortin. Niille on ollut hyvä 
kirjoittaa joulutervehdys Kristus syntyy – kiit-
täkää!

Korttien aiheina ovat olleet joulukynttilä, 
joulutähti (kukka), joulukuusi joulukoristei-
neen, joulutulppaanit, joulukello, piparkakkuta-
lo ja tärkeimpänä tietysti Kristuksen syntymä.

Piparkakkutalon sisäpuolelle voi kiinnittää 
läpinäkyvässä ”pussissa” oikean piparkakun. Se 
on Semperin gluteeniton piparkakku, joka kes-
tää ehjänä postissakin! Myös muihin ”pipari-
kortteihin” voi liittää tällaisen yllätyksen.

Tänä syksynä tulemme tekemään joulu-
lauluillassamme muutaman joulukortin.

Kannattaa kulkea silmät avoimina ja etsiä 
aiheita ja materiaalia omiin joulukortteihinsa 
esimerkiksi joulukankaista, joulupapereista, 
jouluisista lautasliinoista, ohuista jouluaiheisis-
ta nauhoista, jne. Mielikuvitusta ja luovuutta 
löytyy jokaisesta! Iloisia askarteluhetkiä!

            n   Sinikka Lehikoinen

joulukorttiperinnettä

Joulu- ja uudenvuodenkortit ovat 
yksi nuorimpia joulutraditioitam-
me. Postikorttikirjallisuus kertoo 

joulukortin syntyvuodeksi 1843. Silloin 
tunnetun lontoolaisen Victoria ja Albert 
-museon johtaja sir Henry Cole tilasi 
taiteilija John Calcott Horsleylta jou-
lutervehdykseksi kortin. Kortissa oli kol-
meen osaan jakautuva kuvapinta. Kes-
kellä oli joulua juhliva perhe, joka skoo-
laa kortin vastaanottajalle, vasemmalla 
ruoan antaminen nälkäisille ja oikealla 
köyhien vaatettaminen. Tekstinä kortis-
sa oli hauskan joulun ja onnellisen uu-
den vuoden toivotus. Aikakauden rait-
tiusväki arvosteli kortin aihevalintaa, 
koska köyhien auttaminen joulun tarkoi-
tuksena oli kortissa vain sivuaiheena. 
Kortti painettiin kivipainossa, mutta vä-
ritettiin käsin. Siitä otettiin tuhannen 
kappaleen painos.

Maailman postikorttikeskuksena 
toimi 1860-luvulla Saksa. Monet teolli-
sen yhteiskunnan uudistukset edesaut-
toivat postikorttien yleistymistä. Postin-
kulku teknistyi ja nopeutui, postimerkki-
en käyttöönotto helpotti postin lähettä-
mistä, ja painotekniikan kehittyminen 
mahdollisti korttien sarjatuotannon ja 
hinnat halpenivat. Järjestettiin palkinto-
kilpailuja joulukorttiaiheista.

Suomessa ensimmäiset joulukortit 
lienevät 1850-luvulta, kun säätyläisper-
heet lähettivät tervehdyksiä läheisilleen. 
Kirjoitustaidon myötä tapa levisi kaikki-
en kansalaisten keskuuteen. Varhaisim-
mat kortit lähetettiin suljetussa kirje-
kuoressa, avoimena lähettäminen ei ol-
lut luvallista. Kortit olivatkin koristellut 

joulukorttiperinnettä elvyttämään!

kuivakukin, samettikoristein ja silkki-
nauhoin. Lunta symbolisoi metalli- tai 
lasihileet ja pumpuli.

Vuonna 1882 Suomessa lähetettiin 
satatuhatta joulukorttia, 1900-luvun 
alussa yli miljoona korttia, ja nykyisin 
postin kautta lähetetään yli 50 miljoonaa 
kuvallista joulutervehdystä. Tällä vuosi-
tuhannella sähköisten viestintävälinei-
den nopea käyttöönotto vaikuttaa myös 
korttien lähettämiseen. Internetin väli-
tyksellä lähetetyt joulutervehdykset, sa-
moin kuin tekstiviestit, ovat jo suoma-
laista joulukorttiperinnettä.

Joulukorttien kuvia ovat tehneet 
monet tunnetut taiteilijat, muun muassa 
Rudolf Koivu, Jenny Nyström ja Martta 
Wendelin. Tämän päivän tekijöitä ovat 
Omppu (Osmo Omenamäki), Jaana Aal-
to, Arska, Ylermi, Tuula Toiviainen, B. 
Lindström, Inge Löök, Aarno Hammar 
jne. Heitä on paljon.

Joulukorttien aiheet ja sanoma ovat 
muuttuneet vuosien varrella. Ne heijas-
tavat monenlaisia ympäristön tapahtu-
mia ja kohteita. Niistä välittyvät ajalliset 
ja alueelliset kulttuurierot. Vielä 
1800-luvun loppupuolella aihepiiri oli 
varsin voimakkaasti uskonnollisvaikut-
teinen. Enkelit olivat hyvin usein keskei-
nen hahmo. Menneen ajan vaiheita ku-
vaavat myös sota-ajan kenttäpostina lä-
hetetyt joulukortit. Vuosikymmenestä 
toiseen ovat säilyneet aiheina lapset, 
kirkko, kodin lämpö, luontoaiheet, jou-
lupukki ja tontut.

Useimmat ihmiset lähettävät joulu-
kortteja, ja perinne jatkuu entistä moni-
muotoisempana. Olkoon kuitenkin kai-
kenlaisten joulukorttien perimmäinen 
Betlehemin syntymäkirkon ikonin sano-
ma: Kristus syntyy – kiittäkää!

  n   Eeva Riiali
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Onko sinulle joskus tullut 
sellainen tyhjä tunne, että 
olisi kiva saada jotain 

uutta. Vaihtaa verhot. Ostaa uusi 
sohva. Monella varmaan on täl-
lainen tunne, sillä ostoskeskukset 
pullistelevat shoppailijoita. 

Oletko koskaan miettinyt, et-
tä tyhjä tunne on ehkä hengellistä 
köyhyyttä, jota tunnemme? Mei-
dän sielullamme on ikävä Juma-
lan luo. Kirkot, Herran temppelit, 
ovat paikkoja, jossa sielua hoide-
taan. Rukous lähimmäistemme ja 
itsemmekin puolesta ravitsee sie-
luamme. Jumalanpalveluksissa 
voimme kohottaa itsemme, toi-
nen toisemme ja koko elämämme 
Jumalan haltuun. Tule kirkkoon!
    n   Katarine Lehtomäki n   Kotkan ortodoksinen hautausmaa.
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Venäjän keisarinna ja Suomen 
suuriruhtinatar Maria Feodo-
rovna, Suomessa ja muissa Poh-

joismaissa tunnettu nimellä Dagmar, 
joutui Venäjän vallankumouksen seu-
rauksena bolševikkien vangiksi Krimil-
lä. Sieltä hän pääsi kuitenkin matkusta-
maan synnyinmaahansa Tanskaan, jos-
sa hän eli viimeiset vuotensa maanpa-
kolaisena. Hän kuoli lokakuussa 1928, 

n   Keisarinnan muotokuvan alla on 
tuoreita kukkia. 

Keisarinna Maria Feodorovnan hauta 
sai muotokuvan

ja hänet haudattiin Roskilden tuomio-
kirkkoon. 

Syyskuussa 2006 keisarinnan maal-
liset jäännökset siirrettiin Roskildesta 
Pietariin Pietari-Paavalin linnoituksen 
katedraaliin, jossa lepäävät Venäjän 
hallitsijat Pietari Suuresta alkaen. Siellä 
hän lepää nyt puolisonsa keisari Alek-
santeri III:n vieressä, kuten hän oli toi-
vonut. Tämä kävi mahdolliseksi vasta 

sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli la-
kannut olemasta. 

Keisarilliset haudat kiinnostavat se-
kä venäläisiä että ulkomaalaisia matkai-
lijoita. Äskettäin keisarinnan valkomar-
morinen sarkofagi on saanut lisän. Sen 
viereen on asennettu graniittilevy, jossa 
on keisarinnan muotokuva. 

 n  Ragnar Backström

n   vihdoin yhdessä: Aleksanteri III:n ja Dag-
marin haudat ovat vierekkäin Pietari-Paavalin 
linnoituksen katedraalissa.

autuaita ovat hengessään köyhät

n   Kotkan Tiistaiseura aloitti syksyn toimintakauden 
21.9. vierainaan Loviisan tiistaiseuralaiset. Tilaisuudessa 
Soja Rantanen kertoi Joensuun kirkkopäivistä tiistai-
seuralaisen kokemana. Anita Osola muisteli tapahtumaa 
kirkkokuorolaisen näkökannalta, ja kanttori Katarine 
Lehtomäki näytti kuvia kirkkopäivien tapahtumista. Esi-
tysten perusteella läsnäolijat vakuuttuivat onnistuneiden 
kirkkopäivien monipuolisuudesta ja vahvasta ortodoksi-
sesta vaikuttavuudesta.

VanJa renda
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Kazanin Jumalanäidin ikoni on yk-
si yleisimpiä ja rakastetuimpia 
Jumalanäidin ikoneita. Onhan 

Loviisan kirkkommekin pyhitetty tämän 
Neitsyt Marian ikonin muistolle. Kazani-
laisen ikonin historia on monivaiheinen. 
Ikoni lienee maalattu 1400-luvulla, ja se 
päätyi luvun puolivälissä Konstantino-
polista Kazaniin. Ikoni oli kadoksissa, ja 
pieni tyttö Matrona löysi sen 8.7.1579 
palaneen talon raunioista. Myöhemmin 

Kazanin
jumalanäidin
ikoni
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Kotkan seurakunnan työtekijöistä 
on esittelyvuorossa kirkon vahti-
mestari Vesa Lehtomäki. Vesa 

on työskennellyt vahtimestarina jo 22 
vuotta, ja hänet tunnetaankin aina autta-
vaisena joka-paikan-höylänä. Vahtimes-
tarin työnkuvaan kuuluu monenlaista 
järjestelyä ja siivousta, jota ei tule heti 
ajatelleeksi. Hän huoltaa kirkon tekstiilit 
ja papiston puvut, siivoaa kirkon ja vas-
taa kirkon kellojen soitosta sekä toimii 
papiston apuna palveluksissa. Lisäksi 
hänen töihinsä kuuluu ortodoksisen 
hautausmaan hoito Metsolassa. Vesan 
tapaa myös monenlaisissa seurakunnan 
tapahtumissa ja kesäisin lasten leirillä. 
Kotkan Meripäivien aikaan hän on yksi 
jokavuotisen Kirkonkellojen soittokon-
sertin osanottajista.

Vesa on syntynyt Ilomantsissa 
29.11.1960 vanhempiensa Kalevi ja 
Salme Lehtomäen kolmesta pojasta 
vanhimpana. Hän on kuitenkin kasvanut 
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Vahtimestari Vesa Lehtomäki

Vesa tarjoaa 
syntymäpäivä-
kahvit sunnun-
taina 28.11. 
jumalanpalve-
luksen jälkeen n. 
klo 11.30 
Nikolaos-salissa. 
Tervetuloa!

ja käynyt koulunsa Kotkassa, paitsi pro-
sessitekniikan opintoja Porvoossa, ja 
tuntee olevansa kotkalainen. Kotkassa 
hän tapasi myös vaimonsa kanttorimme 
Katarinen. Heillä on kolme lasta, joista 
kaksi nuorinta, Mirko ja Vera, asuvat 
kotona, mutta vanhin Stavros on opis-
kelemassa Kouvolassa. Vesan harrastuk-
siin kuuluu uinti ja perheen kanssa yh-
teiset laskettelureissut Pohjois-Suomeen 
sekä matkustelu esimerkiksi Kreikassa.

Vesa Lehtomäki on työskennellyt 
monien pappien, kuten Filadelfos 
Laakson, Veikko Lisitsinin ja nyt 
Alexander Hautamäen alaisuudessa. 
Samoin kirkkokansa on tullut hänelle tu-
tuksi vuosien varrella. Hänellä onkin toi-
vomus, että seurakuntalaiset kävisivät 
enemmän kirkossa palveluksissa. Itsel-
leen hän toivoo näin 50-vuotissyntymä-
päivien aikaan vain pitkää ikää. Monia 
armorikkaita vuosia!

 n  Anne Jurvanen

tytöstä tuli igumenia Marfa, ja löytöpai-
kalle nousi luostari. 

Ikonista maalattiin varhain useita 
kopioita. Kazanin Jumalanäidin ikoni on 
tehnyt lukuisia ihmeitä. Esirukouksen 
kautta ikoni on parantanut sairaita ja 
suojellut uskovaa kansaa taisteluissa. 
Ikoni lienee saanut lahjoituksia ja oli jo 
varhaisessa vaiheessa koristeltu kultai-
sella riisalla ja jalokivin. Tutuin näkemä-
si Kazanilainen Jumalanäidin ikoni ku-
vaa lahjoin koristeltua ikonia; Neitsyt 
Marian ja Jeesuksen kasvot ovat maala-
tut. Muutoin koko ikonin pinta on lehti-
kullattu. Kultauksen päälle on maalattu 
jalokiviä koristeeksi. Kazanilaisen ikonin 
muistopäivää vietetään 22.10. ja 8.7.

 ”Oi harras puolustaja, ylimmäisen 
Herran Äiti, sinä rukoilet kaikkien puo-
lesta Kristusta meidän Jumalaamme ja 
autat pelastumaan kaikkia niitä, jotka 
sinun voimalliseen suojelukseesi tur-

vautuvat. Puolusta meitä kaikkia, oi 
Neitsyt, kuningatar ja valtiatar, kun me 
hädässä ja murheissa ja taudeissa mo-
nien syntien raskauttamina seisomme 
edessäsi ja rukoilemme sinua liikutetuin 
sieluin ja särjetyin sydämin puhtaim-
man kuvasi edessä, kyyneleitä vuodat-
taen, ja kun me järkähtämättä toivom-
me, että sinä päästät meidät kaikista 
murheistamme. Anna hyvyyttäsi kaikil-
le ja pelasta kaikki, oi Jumalansynnyt-
täjä Neitsyt, sillä sinä olet palvelijoittesi 
jumalallinen suojelus.”

Askartelemme oman   
kazanilaisen ikonin
Kirkostamme voimme ostaa kortin jalo-
kivi-ikonista. Liimaamme sen sopivalle 
puupohjalle tai kartongille. Reunan voi 
maalata tai siihen voi liimata sopivan sa-
metti- tai kultanauhan ympärille. Kirja 
ja askartelukaupasta saamme leikkiti-
mantteja, joita liimaamme jalokivien 
päälle. Ikonista tulee kaunis ikoni itsel-
lemme, lapselle tai lapsenlapselle.

 n    Katarine Lehtomäki
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n   Ohjaajien irrottelua.

kuVat: aki leskinenKripari 2010

n  Hauskaa yhdessäoloa.

n   Tunnelma tiivistyy.
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Lappeenrannan seurakunnan työn-
tekijät puolisoineen kutsuttiin vir-
kistyspäivään syyskuisen Puuma-

lan ja Sulkavan maisemiin. Työntekijät 
tekevät tiiviisti työtään, mutta aikaa jää 

työntekijöiden virkistyspäivä

vähän yhteisille tapaamisille, ja sen 
vuoksi virkistyspäivä oli vaihtelua arki-
rutiinien keskellä.

Tapahtuman aluksi vieraana oli fy-
sioterapeutti Petri Hatakka, joka opas-

n   Työntekijöiden virkistyspäivänä tutustuttiin 
muun muassa luurankoon ja kehon hyvinvoin-
tiin Petri Hatakan opastuksella.

ti huolehtimaan omasta jaksamisesta. 
Väärät työasennot johtavat helposti eri-
laisiin selkä- ja niskavaivoihin, joiden 
ehkäisemiseen omin konstein saimme 
ohjeita. 

Retkeilimme myös Sulkavan linna-
vuoren jylhissä maisemissa. Linnavuo-
ren huipulla saimme ensimmäisen tie-
don Lappeenrannan kirkon kupolien 
valmistumisesta. Löytyipä Sulkavan kir-
konkylän Marimekon tehtaanmyymäläs-
täkin joillekin kotiin viemisiä. Maittavat 
ateriat ja saunominen ja luonnossa yh-
dessä liikkuminen veivät ajatukset pois 
seurakunnan arjesta. Tämä oli meidän 
ensimmäinen yhteinen virkistyspäiväm-
me, ja suunnitelmat seuraavien järjestä-
miseksi ovat jo vireillä.

 n   Isä Timo Tynkkynen

mikael tynkkynen
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n  Diakoniatoi-
mikunta järjesti 
syysretken 
Heinolaan, jossa 
tutustuttiin muse-
oihin ja kirkollisiin 
nähtävyyksiin. Mat-
kalaiset Heinolan 
ortodoksisen 
kirkon portailla.
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Keskiviikkona 22.9. koitti pitkän 
odotuksen jälkeen juhlahetki, 
kun Lappeenrannan kirkon uu-

det kupolit ja ristit tuotiin linnoitukseen. 
Ristit siunattiin ennen niiden nostoa 
paikoilleen, ja seurakuntalaisia ja kau-
punkilaisia oli saapunut paikalle seura-
maan historiallista hetkeä. Myös tiedo-
tusvälineet olivat asiasta kiinnostuneet, 
ja paikalle saapui sekä TV:n uutistoimi-
tus ja paikallisten lehtien toimittajia.

Vanhat kupolit poistettiin vajaa vuo-

Pokrovan kirkko
sai uudet kupolit
ja ristit

n   Kupoli ja risti pohjatyövaiheessa.

n   Kupolin kultaus käynnissä.

kuVat: Jouko Varonen

harri Virtanen

si sitten, ja niiden mallien mukaan rau-
talampilainen yrittäjä Antero Flander 
valmisti täsmälleen samanlaiset uudet 
tilalle. Vaurioille altis puurunko vaihtui 
ruostumattomaan teräkseen ja rakenteet 
päällystettiin kuparipellillä. Kupolien ja 
ristien kultauksesta vastasi helsinkiläi-
nen kultaajamestari Harri Virtanen.

Siunaamisen jälkeen nosto sujui no-
peasti, ja hetken aikaa korkeuksissa kau-
pungin yllä linnoituksen mäellä nähtiin-
kin ilmassa liikkuvia kullattuja kupoleja 
ennen kuin ne laskettiin tornien huip-
puihin. Pokrovan kirkko on jälleen tutu-
noloinen uusine risteineen, jotka syysau-
ringossa liekehtivät näyttävästi linnoi-
tuksen yllä. 

        n  Isä Timo Tynkkynen
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Aamuvarhain bussi nouti matka-
laiset Lappeenrannasta, Joutse-
nosta ja Imatralta pilvisessä, sa-

teettomassa säässä. Raja ylitettiin suju-
vasti vähäisen liikenteen vuoksi, ja heti 
kävi selväksi, että olemme ulkomailla. 
Teiden kuntoa emme joutuneet ihmette-
lemään, sillä taitava kuljettajamme loi 
mielikuvan tasaisesta lentomatkasta. 

Ensimmäinen pysähdys Pietarissa 
Ksenia Pietarilaisen haudalla. Smolens-
kin hautausmaan porttien sisäpuolella 
tunnelma muuttui uteliaan odottavaksi. 
Pian olimme jonon päässä. Jonottajat 
olivat hiljaisia, hartaita rukoilijoita per-
jantain aamupäivänä. Isä Timo Tynk-
kynen mustassa kaavussaan johdatti 
ryhmämme sisään kauniisti kukitetun 
haudan ääreen ja siunasi meidät kaikki. 
Tunsin olevani pyhiinvaellusmatkalla. 
Kiitollisuuteni tätä koskettavaa aloitusta 
kohtaan on jäänyt pysyvästi sydämeeni.

Ajon aikana kuulimme historiaa Pie-
tariin ja sen rakennuksiin liittyen isä Ti-
mon asiantuntevasti opastaessa. Hyvin 
valittu majoitus hotelli Moskovassa tar-
josi ensikertalaiselle helpon alun oma-
toimiseen kaupunkiin tutustumiseen.

Alla oli metro ja Prisma, huoneesta 
upea näkymä Pietarin siltojen yli. Vierei-
sessä Sofrinon kirkkokaupassa ennätti 
käydä ennen yhteistä illallista ravintola 
Demidovissa Fontanka-joen varrella. 
Musiikkiesitys aterian aikana viimeisteli 

ikonimaalarit Pietarissa

päivän ja palasimme hotelliin. Valvoin 
koko yön nähdäkseni siltojen nousun ja 
laskun. Tänä yönä en nähnyt liikettä, 
vain auki tai kiinni olevat sillat ja valoja 
vilkuttavat autot siltojen päissä.

Museokierroksella ja kirkoissa
Venäläisen taiteen museon opastettu ja 
isä Timon tulkkaama kierros alkoi ikoni-
huoneesta täynnä hyvin vanhoja ikoneja. 
Ihastusta herätti moni, mutta ehkä 
useimmille helpoin ihailun kohde oli 
kuitenkin kultahiuksinen enkeli Gabriel. 
On aina elämys nähdä työ luonnollisessa 
koossa, oikeissa väreissä. Keisarillinen 
palatsi itsessäänkin tarjosi ihmeteltävä, 
kattojen kauniita maalauksia ja huonei-
den kalustusta ja taide-esineistöä. Jopa 
kolme Aivasovskin komeaa merimaala-
usta oli samassa huoneessa ihasteltava-
na. 

kuVat: susanna sorVali

n  Matkalaisia ryhmäkuvassa.

n   verikirkon pääkupolin Kristus-ikoni.

Opastettu kierros Verikirkossa 
(Kristuksen kirkko veren päällä, Alek-
santeri II:n murhapaikka). Kirkko oli 
poikkeava muista monin tavoin. Ikonit 
olivat mosaiikkia ja niin taitavasti tehty, 
että välillä unohti katsovansa mosaiik-
kia. Myöskään se, että tekijöinä oli useita 
taiteilijoita, ei häirinnyt. Tarkka vertailu 
paljasti erot, mutta heti sitä ei huoman-
nut. Tietopaketti oli yhtä runsas kuin 
kirkon koristelu.

Pieni ostoshetki ovikellon takana 
toisessa kerroksessa ikoni-tarvikkeita oli 
sekin odotettu. Suosituin väriostos oli 
kaunis malakiitti. pensselit, ikonilaudat, 
värihiertimet, kirjat jopa ikonit, joita 
siellä maalattiin toisissa huoneissa, oli-
vat haluttua tavaraa.

Novodevitshin nunnaluostarin kir-
kossa opastettu käynti .Nuori nunna 
esitteli kirkossa erityisellä hartaudella 
suurikokoisen ikonin ”viimeinen tuo-
mio” sekä luostarin hautausmaalla sinne 
haudatun nunnan, Darjuskan. Nunna oli 
eläessään ohjannut ihmisiä rukoilemaan 
ja rukoillut ihmisten puolesta. Kun hä-
nen aikansa tuli täyteen, hän toivoi, ih-
miset rukoilisivat hänen haudallaan. 

Erään kenraalin lesken haudalle 
pystytettiin pronssinen Kristus-patsas ja 
neuvostoaikaan tuo patsas aiottiin muu-
hun käyttöön metallin osalta. Patsaan 
jalat irti sahannut mies jäi samana päi-
vänä raitiovaunun alle ja hänen jalkansa 
katkesivat samasta kohtaa, minkä jäl-
keen kukaan ei enää halunnut koskea 
patsaaseen. Nyt patsas on haudalla, ja 
ihmiset rukoilevat haudalla. Meilläkin 
oli mahdollisuus hiljentymiseen ja Kris-
tuksen käden kosketukseen. Koin tämän 
hetken erityisen arvokkaana. 

Kirkkokauppa Shigrin myymälä oli 
ihan vieressä. Tarjolla oli kirkkotekstiile-
jä, ikonipohjia, ikonikaappeja, kaikkea ei 
ennätetty edes käydä läpi.

Illallinen Tsaikovski-ravintolassa. 
Pianomusiikkia taustalla .Hyvää ruokaa 
taas ja siisti paikka tämäkin. Yöllä taas 
katselin maisemia ja kyttäsin siltoja. Nyt 
näin nousun ja laskun. Saatoin nukkua 
lopun yön rauhallisesti.

Viimeinen kohde
Varhaisliturgia alkoi kello seitsemän ho-
tellin vastapäisessä Lavrassa. Kirkko oli 
varsin suuri, ja me kaksi aikaisin herän-
nyttä menimme kynttilöinemme eteen. 
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Kuoro lauloi kauniisti, ja seurakunnan 
osuuden aikana äänen johtaminen oli 
kiinnostavan rytmistä ja iskevää. Siinä 
oli helppo pysyä mukana. Juhlava litur-
gia jäi vähän kesken, kun matka jatkui.

Johannes Rilalaisen luostari oli vii-
meinen kohde Pietarissa. Kirkossa nun-
na esitteli meille ikoneita, ja yksi jäi eri-
tyisesti mieleen, nimittäin ”Jumalanäi-
din suojelus”, jonka tarinassa on ihme. 
Kun ikoni löydettiin ja asetettiin kirk-
koon, se oli kovin tummunut. Ilman kon-

servointia tai muuta puhdistusta se on 
saanut olla kirkon seinällä ja alkanut 
puhdistua ja vaaleta itsekseen. Nyt oli jo 
vaikea löytää tummuneita paikkoja. 
Kauniita pellavanvaaleita tekstiilejä oli 
Marian vaatteissa ja liinana käsissä. Lo-
puksi menimme kirkossa olevan Johan-
nes Kronstadtilaisen haudan ääreen ru-
koilemaan. Lähtiessämme saimme ar-
vokkaan siunauksen, pienen pullon py-
hitettyä öljyä mukaamme sekä kalente-
reita.
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Tampereen kirkon julkisivun sanee-
raus ja restaurointi on edennyt suo-
tuisasti. Kuuma kesä asetti erityis-

vaatimuksia työn toteuttamiselle, sillä 
korjattuja saumoja piti kastella usein, jot-
ta laasti ei olisi kuivunut liian nopeasti.

Saneerauksen ensimmäisessä vai-
heessa korjattiin kirkon länsipäätyä. Rik-
kinäiset tiilet vaihdettiin ja rapautuneet 
saumat korjattiin, mutta kaikki vanha ja 
ehjänä säilynyt pidettiin entisellään.

Korjaustyön edetessä kaikista sanee-
raukseen liittyvistä seikoista, käytetyistä 
aineista ja ulkoisista olosuhteista on pi-
detty kirjaa niin, että jälkipolvillekin välit-
tyy tieto siitä, miten kunnostus on toteu-
tettu. Saneerauksen urakoitsijana on toi-

n   Saneerauksen jälkeen myös alkuperäisten kir-
konrakentajien käden työ ja taidot tulevat kauniisti 
esille. Kuvatussa työvaiheessa vaaleammat saumat 
ovat kuivia, tummat kuivuvat vähitellen.

Pyhäkön
restaurointi
etenee m
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n  Sisäänkäynnin ovispiraaleja entisöimässä 
Sara Löyttyjärvi.
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Kotimatka kulki Viipurin ja Sveto-
gorskin kautta Imatralle. Kiitollisena 
muistelen henkisesti rikastuttavaa mat-
kaamme, jonka räätälöinti ja ohjaus su-
jui kitkatta näin suuren joukon kanssa, 
yli 40 osallistujaa. Säätkin suosivat, ja 
ensimmäisen yön myrsky sateineen ja 
tuulineen oli aamuksi ohi.

Kiitos matkan järjestäjille ja mukana 
olleille!

n  Irmeli Hakovirta

minut Rakennusrestaurointi Aki Sulonen 
Hämeenkyröstä, ja valvonnasta on vas-
tannut rakennusarkkitehti Marja Rauha-
la.

Saneeraustyön jatko ja aikataulu ovat 
vielä avoinna, sillä ensin kootaan yhteen 
menneen kesän kokemukset. Seurakun-
nan talouden kannalta näin suurten kun-
nostuskohteiden toteuttaminen on miele-
kästä jakaa usean vuoden ajalle.  

 n   Isä Markku Toivanen

Lastenkerhon kuvia

n Tik-
kupullaa 
paista-
massa.
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n   voittojen ongintaa. n   Laituria kunnostetaan.n   Polttopuita saunaan.

n   Lasten pääsiäinenn    Ristisaatto
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Sykettä SEURAKUNNISSA

Hämeenlinnan, Turun ja Tampe-
reen seurakuntien yhteinen jat-
kokripari toteutui perinteisesti 

pitkänä viikonloppuna 27.-29.8. Turun 
seurakunnan alueella. Leiriläisten lisäksi 
mukana olivat kriparilta tutut ohjaajat ja 
seurakuntien työntekijät isä Ion Durac, 
isä Heikki Honkamäki ja Nemanja Bal-
cin. Osallistujien varsinaisena majapaik-
kana toimi viihtyisä Kunstenniemen lei-
rikeskus Rymättylässä.

Perjantai-iltapäivänä bussi aloitti 
pitkän ja jännittävän matkansa Hämeen-
linnan kirkon edestä ottaen matkan var-
relta matkustajia Toijalasta, Tampereel-
ta, Huittisista ja lopuksi Turusta. Satei-
nen keli ei haitannut matkantekoa.

Jatkokriparilla ohjelma oli vapaa-
muotoisempi verrattuna kripariin, mut-
ta säännöt olivat edelleen samat. Ohjel-
marunkoon kuului syömistä, saunomis-
ta, ulkoilemista, päivittäiset aamu- ja il-
tarukoukset, vierailukäynti Turussa ja 
tietenkin yhdessäoloa.

Monen mielestä jatkiksen hauskin 
osuus oli leirielokuvan katsominen. Elo-
kuva virkisti muistoja kriparista. Sen te-
kemiseen osallistuivat kaikki ohjaajat ja 
leiriläiset (näyttelijöinä), mutta eloku-
van lopullinen muoto oli pitkälti ohjaaji-
en ansiota. Suuret kiitokset heille.

Lauantai-aamuna oli isä Heikin ope-
tustuokio, joka käsitti kristinuskon var-
josta nousevia spiritismiä ja satanismia. 
Nämä uskonnollisuuden vastakohtina 
monesti askarruttavat nuorten mieltä. 
Iltapäivällä kävimme Turun keskustas-
sa. Ensin vierailimme Turun ortodoksi-
sella hautausmaalla, hautausmaan kap-
pelissa ja metropoliitta Johanneksen 
haudalla. Samalla tutustuttiin vieressä 
olevien luterilaiseen, katoliseen, juuta-
laiseen ja islamilaiseen hautausmaan 
osioon. Isä Heikki kertoi muiden uskon-
tokuntien hautausperinteistä. Turun 
keskustassa oli mahdollisuus viettää het-
ken vapaa-aikaa.

Sunnuntaina pakkasimme tavarat 
mukaan ja lähdimme Turun kirkkoon li-
turgiaan. Liturgiaan osallistuminen on 
jatkokriparin kuin myös kriparinkin sy-
dän. Turun seurakunta tarjosi meille 
lounaan, jonka jälkeen hyvästelimme 
turkulaiset ja lähdimme paluumatkalle.

Kirkkopäivien yhteydessä pidetyssä Or-
todoksisten Nuorten Liiton johtokun-
nan kokouksessa Joensuussa 11.6.2010 

n   ONL on myöntänyt Nina 
Suomiselle hopeisen ansiomerkin, 
joka luovutettiin jälkikäteen Herran 
kirkastumisen juhlan yhteydessä 6.8. 
Tampereen kirkossa. 
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onL:n ansiomerkki
nina suomiselle

todettiin, että Tampereen seurakunnan las-
tenkerho on kirkkomme suurin. Kaikki kii-
tokset tästä kuuluvat tarmokkaalle lastenker-
hon primusmotorille, eläkkeellä olevalle 
uskonnonopettajalle Nina Suomiselle sekä 
apuohjaajina olleille Matilda Matsille, Tiia 
Haimille, Sanna Perälälle, Joakim Hulk-
koselle, Kaisa Räsäselle sekä keväällä oh-
jaajaksi tulleelle Janna Ahposelle. Nuoriso-
toimenohjaaja Nemanja Balcin on ollut 
mukana kerhoon toiminnassa tukena ja kan-
nustajana.

Suurimman kiitoksen ansaitsevat kuiten-
kin lasten vanhemmat. He ovat tuoneet lapsi-

aan kerhoon pitkienkin matkojen takaa, Ikaa-
lisia ja Orivettä myöten. Ilman vanhempien ja 
lasten innokkuutta kerho ei olisi kasvanut 
näin suureksi. Kerhosta on vähitellen muo-
toutunut perhekerho. Lasten ja vanhempien 
lisäksi mukana on myös isovanhempia ja kum-
meja.

Kerhon ajatuksena on ollut ortodoksi-
suus kaikessa monimuotoisuudessaan. Lapset 
omaksuvat pienin askelin kirkon juhlat ja ta-
vat, rukouksia ja veisuja, osa ikoneistakin tu-
lee tutuiksi. Ilolla on todettava, että 18-paik-
kainen kerhohuone lisätuoleineen on käynyt 
ahtaaksi ja pieneksi kerhon kokoontumisti-
laksi 27 kerholaiselle. Olemme jo muutaman 
vuoden saaneet käyttää Nikolainsalia varsin-
kin leikin tiimellyksessä.

Kaikessa kirkon työssä, varsinkin lapsi- ja 
nuorisotyössä, kaikkinainen säännöllisyys ja 
kärsivällisyys ovat A ja O, silloin työ kantaa 
hedelmää Jumalan kunniaksi. 

jatkokripari 2010

n   Jatko-
kriparilaiset 
Turun kirkon 
edessä, edessä 
vas. isä Heikki 
Honkamäki ja 
isä Ion Durac. 
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n  Kunstenniemen leirikeskuksella

anna salonen
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Nemanja Balcin on 
ahertanut orto-
doksisten lasten ja 

nuorten hyväksi Joensuus-
sa jo joitakin vuosia, ja ny-
kyisin työ jatkuu Tampe-
reella, jossa hän on asunut 
lähes vuoden. Porin kir-
kossa hän on käynyt herät-
telemässä nuoria ja lapsia moneen ottee-
seen. Nemanja joutuu toistuvasti selvit-
telemään sukujuuriaan ja miksi hän on 
muuttanut perheineen juuri Suomeen. 

– Olen ortodoksiserbi Kroatiasta, 
Nemanja ilmoittaa. – Sodan aikana per-
heemme pakeni Serbiaan, ja sodan pää-
tyttyä 1995 emme enää voineet palata 
kotiseudulle. Päätimme vanhempieni ja 
siskoni kanssa muuttaa ulkomaille. Va-
litsimme Suomen, koska tiesimme, että 
täällä toimii ortodoksinen kirkko. Per-
heeni on asunut Kotkassa vuodesta 2000 
lähtien. 

– Opiskelin ortodoksista teologiaa 
Joensuun yliopistossa vuosina 2002–
2008 ja asuin ortodoksisen seminaarin 

n  Nemanja evankelista Johannes  
Teologin ikonin äärellä Porissa.nemanja

aktivoi nuoria
Porissa 

tiloissa. Olin heti alusta alkaen aktiivi-
nen Joensuun ortodoksisen seurakun-
nan nuorisotyössä. Olin mukana nuo-
risotyötoimikunnassa parisen vuotta, ja 
olin 25-vuotiaana sen vanhin jäsen. Toi-
min ohjaajana leireillä ja lastenkerhoissa 
ja oppaana Valamon luostariin tehdyillä 
pyhiinvaellusmatkoilla. 

– Ortodoksista teologiaa opiskelles-
sani käytin mahdollisuutta vaihto-opis-
keluun Ateenan yliopistossa ja Pietarin 
hengellisessä akatemiassa. Näin saatoin 
tutustua paikalliseen ortodoksiseen pe-
rinteeseen, ja opiskelin myös kreikan ja 
venäjän kieltä. Ne olivat antoisimpia 
opiskeluvuosiani, tähdensi Nemanja 
Balcin. 

Nemanjan vastuulla kaikki  
0–29-vuotiaat 
Nuorisotoimenohjaajan vastuualueessa 
ovat mukana kaikki Tampereen ortodok-
sisen seurakunnan 0–29-vuotiaat jä-
senet. Lapsia ja nuoria on seurakunnas-
sa noin tuhatkunta. Mukaan on luettava 
myös neljäsataa maahanmuuttajaa, jot-
ka ovat hengellisesti, vaikkakaan eivät 
virallisesti, seurakunnan jäseniä. 

– Kolmeneljäsosaa Tampereen seu-
rakunnan lapsista ja nuorista asuu Tam-
pereen kaupungissa ja sen lähistöllä. Po-
ri on toiseksi suurin keskus, jossa asuu 
kahdeksan prosenttia seurakunnan lap-
sista ja nuorista. 

Nemanja hahmottaa Porin olevan 
ehjä kaupunki sekä historiallisesti ja 
kulttuurisesti että hengellisesti. Uusi Jo-
hannes Teologin muistolle pyhitetty 
kirkko ja sen tilat tarjoavat oivat mah-
dollisuudet paikallisen nuorisotyön ke-
hittämiseen. Hänen toiveissaan on käyn-
nistää alkaneena syksynä Porissa lasten-
kerho ja nuorisopiiri. 

n  Simo Ojanen, teksti ja kuva

Puolipilvinen syyssää, tyyni meri ja 
ruskan ensi väriläikät rannan leh-
tipuissa loivat Nuortenniemen pe-

rinteiseen perheleiriin levollisen tunnel-
man. Yhteiselon kruunasi isä Jorma 

n  Autoja vihmotaan.          n  Ristisaatto.

Meren äärellä
hauskoja ja hartaita 
hetkiä

Kudjoin ja kanttori Niina Jolkkonen-Po-
randerin toimittama liturgia. Liturgian 
jälkeen vaellettiin ristisaatossa meren 
äärelle vedenpyhitykseen. Siunaavaa 
vettä pirskottiin myös leiriläisten ajope-

lien päälle. Porin seudun tiistaiseuran 
järjestämällä leirillä avusti myös nuori-
sotoimenohjaaja Nemanja Balcin Tam-
pereelta. 

n  Simo Ojanen, teksti ja kuvat
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n    Helsingin metropoliitta Ambrosius kunnioitti läsnäolollaan Tampe-
reen Tiistaiseuran syksyn aloitusiltaa 14.9. luennoimalla ortodoksisen 
kirkon tulevaisuuden näköaloista. Nikolainsali täyttyi tiistaiseuralaisista 
ja muista seurakunnan jäsenistä.

hätäensiapukurssi 
Porin kirkossa
Myös ikäihminen pystyy 
auttamaan

Hätäensiapukurssilla Porin kirkossa 
syyskuussa saivat myös ikäihmiset tuiki 
tarpeellista valistusta. Miten toimia, 

kun lähimmäinen on avuntarpeessa? vaikkapa 
palveluksen aikana tai kadulla tai kotona. 

– Ensin on tehtävä tilannearvio, mitä on 
tapahtunut ja mitä apua tarvitaan, ja sitten hä-
lytetään nopeasti lisäapua numerosta 112, va-
listi pariakymmentä kurssilaista SPR:n en-
siavun ja terveystiedon kouluttaja virpi 
Lindström. Runsas osanottajamäärä yllätti jär-
jestäjät. 

Kurssin tarkoituksena oli antaa luentojen 
ja harjoitusten kautta valmiudet henkeä pelas-
tavaan ensiapuun. Kurssin aikana maallikoille-
kin kirkastui, mitä on hätäensiapu. Kuten esi-
merkiksi liikuntakyvyttömän henkilön 
siirtäminen suojaan vaaratilanteesta, hengitys-
tien avaaminen, kurkunpäässä olevan vieraan 
esineen poistaminen, runsaan verenvuodon ty-
rehdyttäminen, painanta-puhalluselvytyksen 
antaminen ja henkilön asettaminen sopivaan 
asentoon lisäapua odottamaan. 

– Ensiaputaidot oppii niin nuori kuin iäk-
käämpikin parhaiten ensiapukurssilla, vakuutti 
virpi Lindström.

Maltti ja tieto tarpeen
– Sain pontimen lähteä kurssille, kun kahta lä-
hisukulaistani oli kohdannut äkillinen tajutto-
muus ja halusin tietää, miten tilanteissa pitäisi 
toimia, kertoi Anu Koivisto. 

– Kurssi oli hienosti järjestetty, ensin jaet-
tiin tietoa ja sitten koulittiin tiedot käytännön 
harjoituksissa. Uskon, että ikäihmisetkin saivat 
varmuutta toimia hätätilanteessa. Tärkeä oppi 

n  virpi Lind-
ström neuvoo, 
miten potilas 
suojataan ja kan-
netaan niin sa-
notulla avaruus-
lakanalla lämpi-
mään sisätilaan. 

n  Tajuton poti-
las kirkkotilassa. 
Riikka Joki on 
aloittanut puhal-
lus-painantaelvy-
tyksen. 

oli maltin tähdentäminen eli on viisasta ensin 
laskea kymmeneen ennen kuin lähtee kohelta-
maan ympäriinsä. 

Oli aika päivittää tiedot
– Kävin 20 vuotta sitten ensiapukurssin ja 

huomasin nyt, että oli todella jo aika päivittää 
osin vanhentuneet tiedot, sanoi Raimo Toros-
ka. – Kurssi oli minulle hyvin tarpeellinen. Kävi 
mielessä, että kyllä kaikilla ihmisillä pitäisi olla 
valmius toisten auttamiseen hätätilanteissa. 

n  Simo Ojanen, teksti ja kuva
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ritarimerkki

Karjalan ja koko Suo-
men arkkipiispa 
Leo on myöntänyt 

Elvi Vuoriselle Pyhän Ka-
ritsan ritarikunnan ensim-
mäisen luokan ritarimer-
kin. Tampereen seurakun-
ta onnittelee Elviä ja toivot-
taa hänelle terveyttä, siu-
nausta ja monia armorik-
kaita vuosia! 

n   Elvi vuorinen otti vastaan ritarimerkin 
liturgian yhteydessä 12.9. Tampereella. 
Kanttori Marianna Länne kiinnittämässä 
merkkiä. 
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Kirkkokunnan muusikot, kuorolai-
set ja hyvin monet Pekka Torha-
mon ja hänen musiikkinsa tunte-

vat henkilöt ovat toivoneet muistokon-
serttia arvostetulle kuoronjohtajalle ja 
muusikolle. Turun kirkon kuoro esittää 
marraskuussa konsertin kolmella paik-
kakunnalla, Turussa, Tampereella ja Hel-
singissä. Konsertti on jäsennelty kolmek-
si toisiaan täydentäväksi osuudeksi: esi-
tys alkaa hautaus- ja muistopalveluksen 
veisuilla, jatkuu Pekka Torhamon omilla 
tai hänelle läheisillä kappaleilla, ja vii-
meisenä osuutena on Pekka Torhamon 
säveltämä kantaatti Kilvoitus ja hyvyys.

Pekka Torhamon uran alkuvaiheita
Pekka Torhamo (1938–2009) toimi Tu-
run ortodoksisen kirkon kuoron johtaja-
na vuodesta 1969 eläkkeelle siirtymi-
seensä saakka vuoteen 2002. Hänen su-
vussaan on kirkkomuusikkoja monessa 
polvessa: Pekka Torhamon isänisä, dia-
koni Pietari Trofimoff toimi kanttori-
na Haminassa, mitä tehtävää hänen poi-
kansa Boris Torhamo jatkoi, sen lisäk-
si, että hoiti kanttorin tehtäviä lähinnä 
slaavinkielisissä jumalanpalveluksissa. 
Pekka Torhamon elämänuraksi muodos-
tui Turun ortodoksisen kirkon kanttorin 
työ ja Turun kuoron johtaminen ja kehit-
täminen. Tämä tehtävä on puolestaan 
periytynyt Pekka Torhamon pojalle Pasi 
Torhamolle.

Piispallinen ohjaus johti Pekka Tor-
hamon seuraamaan isänsä ja isänsä isän 
jalanjälkiä. Vuonna 1957 junamatkalla 
sattumoisin tavattu piispa Paavali ke-
hotti hakeutumaan syksyllä alkavalle 
kanttorikurssille, joka oli ensimmäinen 
pitempiaikainen koulutus tuleville kant-
toreille ortodoksisessa kirkkokunnassa. 
Torhamo jatkoi musiikkiopintojaan Sibe-
lius-Akatemiassa ja sai ammattilaulajan 
lauludiplomin vuonna 1971. 

juhlakonsertit
Pekka torhamon
muistolle
turun ortodoksisen kirkon kuoro esittää 
marraskuussa konsertin dir. cant. Pekka 
torhamon muistolle kolmella paikkakunnalla, 
turussa, tampereella ja helsingissä.

Toimittuaan aluksi Hämeenlinnassa 
kahdeksan vuotta kanttorin virassa Pek-
ka Torhamo aloitti 1969 silloin Turun 
12-jäsenisen kuoron johtajana. Hänen 
ammattitaitoisessa johdossaan Turun 
kuoro kasvoi 35–40 laulajan vahvuisek-
si. Hän piti tärkeänä sitä, että kuorolai-
set hallitsevat mahdollisimman hyvin 
musiikillisen tekniikan, vasta silloin lau-
luun voi tulla sanoja ja sanoista ajatuk-

sia. Hän sanoi arvostavansa sellaista kir-
kollista musiikkia, josta ei tarvitse etsi-
mällä etsiä rukousta. Tämä toteutuu esi-
merkillisesti hänen omassa tuotannos-
saan. 

Sointupuhtaus, samaa ääntä laulavi-
en mahdollisimman yhtenäinen sävel-
korkeus ja äänenväri sekä tarkka rytmin-
käsittely olivat Torhamolle tärkeitä asi-
oita. Äänenmuodostuksessa hän johdatti 
kuoron pois perinteisestä slaavilaisesta 
solistisesta laulutavasta kohti kamari-
kuorotyyppistä äänenmuodostusta, mi-
kä oli hänen mielestään tarpeellista sä-
velpuhtaudenkin kannalta. 

Turussa on Pekka Torhamon ansios-
ta myös jatkunut keskeytymätön slaa-
vinkielisten palvelusten perinne, siitäkin 
huolimatta, että alueellisesti Turun seu-
rakunta on jonkin verran syrjässä Suo-
men ortodoksisten seurakuntien kes-
kuksesta Kuopiossa.

n    Kuoron konserttimatkalla kesäkuussa 2009 Romanian Timisoarassa kanttorit Pekka ja Pasi.

#
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Sykettä SEURAKUNNISSA

Kirkkomusiikin sovittajana ja  
säveltäjänä
Esittävään säveltaiteeseen liittyvän työn 
lisäksi Torhamo toimi aktiivisesti kirk-
komusiikin nuotintajana, sovittajana ja 
säveltäjänä. Nuottigraafikkona toimimi-
nen alkoi jo kanttorikurssin aikana, ja 
heti jälkeen hänelle tarjottiin Hautaus-
toimitus-kirjan puhtaaksikirjoittamista. 
Sittemmin hän nuotinsi kirkkoveisuja, 
jotka on juhlavihoissa julkaistu ainoas-
taan teksteinä. Nämä nuotinnukset oli 
alkuaan tarkoitettu lähinnä Turun kuo-
ron käyttöön, mutta niitä tilasivat myös 
muut seurakunnat. Aiemmin nuotin-
nukset tehtiin käsin piirtämällä, mikä oli 
erittäin työlästä ja hidasta. Soinnuissa 
saattoi olla jopa kuudesta seitsemään sä-
veltä, vasta tietokoneet ja nuotinnusoh-
jelmat toivat apua tähän. 

Pekka Torhamo oli hyvin vaatima-
ton oman sävellystyönsä suhteen. Sävel-
lystuotantoon kuuluu kuitenkin muun 
muassa vuonna 1970 valmistunut koko-
nainen liturgia (julkaistu vihossa Orto-
doksisia kirkkolauluja 4, OKJ 1991) sekä 
kantaatti Kilvoitus ja hyvyys isä Aari 
Surakan tekstiin PSHV:n satavuotis-
juhlia varten vuonna 1985. Torhamon 
sävellykset ovat persoonallisia ja musii-
killisesti mielenkiintoisia. 

Ei tarvitse
etsimällä etsiä

rukousta
-muistokonsertti

Kolmella paikkakunnalla esitettävän 
Pekka Torhamon muistokonsertin 
johtaa kanttori Pasi Torhamo, ja 
solistina esiintyy diplomilaulaja

Erkki Rajamäki. 

Konserttien ajankohdat ovat:
l Pe 19.11 klo 19 Turun

ortodoksinen kirkko
l La 20.11 klo 16 Tampereen

ortodoksinen kirkko
l  Su 21.11 klo 16 Helsingin

Uspenskin katedraali
Ohjelma 10/7 €

Kirkkokunnan julkaisutyölle Pekka 
Torhamo jätti perinnöksi tehtävän tuot-
taa seurakuntien käyttöön jumalanpal-
veluksissa käytettävää materiaalia, kir-
koissa käytettäviä tekstejä ja kirkkomu-
siikkia, ohjeita ja koulujen oppimateri-
aalia. Torhamon eläkkeelle siirtymisen 
yhteydessä antaman haastattelun mu-
kaan laulettavien tekstien käsittelyssä 

n    Niin kuin jokaisena vuonna seurakunnan elämässä kristinoppileiri on tärkeä tapahtuma. Seurakuntamme 
15-vuotiaat nuoret osallistuivat Ylöjärven kristinoppileiriin yhdessä tamperelaisten ja hämeenlinnalaisten nuorten 
kanssa 16.7.-23.7.2010. Leirin päätösjuhla pidettiin Turun Pyhän Aleksandran kirkossa 24.7.2010, jolloin kirkko oli 
täynnä kristinoppileiriläisiä, heidän sukulaisiaan ja ystäviään. Samalla tavalla vanhan perinteen mukaan 27.-29.8.2010 
Rymättylässä järjestettiin jatkokripari.

n   Elokuun 23. päivänä juhlitiin 
vehmaalla Johannes Lahtista, joka täytti 
95 vuotta. Johannes on ollut kymme-
niä vuosia aktiivinen seurakunnassa, 
niin jumalanpalveluksissa kuin myös 
neuvoston jäsenenä. Nyt 95-vuotiaana 
hän on optimistinen ja iloinen, niin kuin 
aina ennenkin. Monia armorikkaita 
vuosia, Johannes Lahtinen!

olisi alusta alkaen oltava mukana kirkko-
musiikin ammattilainen. Muussa tapa-
uksessa voi vielä painatuksen jälkeenkin 
joutua tekemään esimerkiksi sanajärjes-
tysmuutoksia, jotta tekstit ja musiikki 
muodostaisivat harmonisen kokonai-
suuden. Torhamon mukaan julkaisuneu-
vosto tarvitsee vahvaa liturgista ja teolo-
gista tietämystä, rakkautta kirkkomu-
siikkiin ja ennen kaikkea aikaa ja halua 
paneutua asiaan. 

Musiikkityö kirkon ulkopuolella
Pekka Torhamo oli Turussa tunnettu 
kuoronjohtaja, joka johti muun muassa 
Turun Wärtsilän työpaikkakuoroa, seka-
kuoro Kulkusia ja Naantalin laulajia. 
Hän antoi myös opetusta yksinlaulussa 
ja pianonsoitossa, useista lauluoppilais-
ta on myös tullut pitkäaikaisia kirkko-
kuorolaisia. 

Torhamo arvosti mahdollisuutta ”si-
viilitoimintaan”, kuten hän sitä itse kut-
sui. Hän katsoi, että muiden kuin kirkol-
listen kuorojen johtaminen on lisäkoulu-
tusta ja antaa lisäsykettä monipuolisem-
mista rytmisistä elementeistä. Suomen 
arvostelijain liitto antoi vuonna 1992 
Torhamolle tunnustuspalkinnon pitkä-
aikaisesta ja valtakunnallisestikin mer-
kittävästä kulttuurityöstä.  n
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Iki-ihanan, lämpimän heinäkuun 
päätti tänäkin vuonna Rauman Pit-
siviikko ja ”Tsasounan Pihakahvila” 

Pyhän Nikolaoksen rukoushuoneen pi-
halla. Talkoolaiset olivat taas leiponeet 
ja laittaneet herkullisen myyntipöydän, 
arpamyyjän kori oli varustettu runsailla 
voitoilla ja ”Piha-ateljeessa” oli rauma-
laisten ikonimaalarien näyttely. 

Aiempina vuosina viikon kohokohta 
ja vetonaula on ollut viikonlopun vierai-
lijan toimittama liturgia ja sen jälkeinen 
luento ja yhteinen juttuhetki kirkkokah-
vien kera. Viime vuodesta viisastuneena 
tänä vuonna ei kutsuttu vieraita, vaan 
aloitettiin viikko omin voimin – sunnun-
taina olikin sitten vain muutama osallis-
tuja. Viikon aikana luennoi oma väki: 
Helena Virta, joka puhui ortodoksises-
ta elämäntavasta ja luonnosta, sekä Ant-
ti Narmala, jonka aiheena oli ”Luonto 
ikoneissa”. Viikon aihevalintaan innoit-
tivat patriarkka Bartholomeoksen 
painavat kannanotot luonnon ja luon-
nonsuojelun tärkeydestä.

Helteisellä Pitsiviikolla ihmisiä liik-
kui Raumalla todella paljon. Vaikka sade 
jo vähän välillä pelottelikin, se jäi vain 
pelotteluksi. Kaunis sää ja kiinnostus 
ikoneihin houkuttelivat onneksi monet 
poikkeamaan myös Pihakahvilassa, jo-
ten talkoolaisilla riitti kiirettä. Niinpä 
kävijämäärä ylitti runsaasti viimevuoti-

Kotikutoista pitsiä

n    Ullan luovan 
käden jälki näkyi 
myös uusissa syk-
syiseen ruskaan 
soinnutetuissa 
pöytäliinoissa ja 
koko kattauksessa.

n  Karonkan buffetissa pikku mökkiin oli piilo-
tettu viinileili. Mökin oli loihtinut tuhattaiturimme 
Niemelän Ulla.

n  Pihakahvilan leppoisaa rauhaa 
kahvikupposen äärellä.

sen, ja taloudellinen tuloskin oli edellistä 
vuotta parempi. 

Jos on Pitsiviikko tiistaiseuralle tär-
keä, niin lähes yhtä tärkeä on talkoolai-
sille loppukaronkka. Tänä vuonna ka-
ronkka aloitettiin rukouspalveluksella, 
jonka jälkeen nautittiin kiireettömästä 

yhdessäolosta ja herkullisesta ruoasta. 
Siinä sivussa pohdittiin viikon antia, 
käytiin läpi onnistumiset ja mokat, to-
dettiin taloudellinen tulos ja mietittiinpä 
jo seuraavan vuoden ideoitakin. 

  n   Liisa Räsänen

n   Turun kirkon kupolin peltikaton uusin-
tatyöt alkoivat heinäkuussa. Suunnitelmien 
mukaan katon piti olla valmiina viimeis-
tään syyskuun lopussa, mutta sovittujen 
lisätöiden takia katon valmistuminen 
viivästyy alkuperäisestä aikataulusta 
jonkin verran. Peltikatto on maalaamatto-
mana noin kaksi vuotta, koska pellin pitää 
hapettua, jotta kattomaalin pysyvyys olisi 
paras mahdollinen. viimeksi kirkon kupoli-
katon peltiä on uusittu vuonna 1934.

kuVat: liisa räsänen



38 ANALOGI 5/2010

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

Julian päiväkirjasta 4/10

Syksy vaikuttaa syvästi ihmis-
ten mieleen. vai onko se ai-
noastaan pimeys, joka tekee 

ihmisistä jotenkin väsyneempiä ja 
valittavia. Joillekin ihmisille tois-
ten arvosteleminen on jokapäi-
väistä. Kai ne saavat siitä jotain 
mielihyvää, mutta itse en pidä sel-
laisesta. Eräs ystäväni halusi tulla 
tutustumaan meidän kirkkoon ja 
tuli sitten yhteen piispalliseen li-
turgiaan. Onhan se melkoinen la-
vashow ensikertalaiselle ja seura-
kuntalaiset haluavat näyttää 
parastaan. No, ystäväni tunsi kyl-
miä väreitä selkäpiissään ja sanoi, 
että muuten ihan hyvä kokemus, 
mutta ne kommentit vaatteista 
oli jotenkin islamilaisia. Ennenkin 
on valitettu lenkkareiden narsku-
vista äänistä ja tyttöjen miniha-
meista, naisten housuasuista ja 
muista, mutta piispan aikana ih-
miset ovat jotenkin kireämpiä. 
Mietin mitenkähän Jeesus tulisi 
tänä päivänä kirkkoon…tuskin 
viimeisteltynä tukka sliipattuna, 
kallis puku päällä. Todennäköises-
ti Jeesus tulisi kirkkoon polku-
pyörällä ja häneen suhtauduttai-
siin tyyliin, että mikähän 
laitapuolen kulkija tuokin on ku-
luneissa housuissaan ja hippimäi-
sessä pitkässä tukassaan. vaate-
tusta tärkeämpää on nöyrä ja 
rauhallinen mieli. Yksilön tasolla 
ajateltuna, se miltä toiset näyttä-

vät tai tekevät, on rukouksessa 
käsittääkseni samantekevää. Enkä 
usko, että Jumala siitä suuttuu, jos 
minulla on liturgiassa pitkät hou-
sut jalassa.

Onneksi koulu ei ole tuntu-
nut ikävältä. Toki ystäväpiirillä on 
suuri vaikutus viihtyvyyteen, 
mutta eivät opettajatkaan ole 
lannistaneet meitä. Me päätettiin 
yhdessä luokan kanssa, että näy-
tetään mallia muille luokille. Lu-
kukauden alussa tehty lupaus voi 
olla hankala pitää kevääseen 
saakka, mutta haluamme päästä 
historiaan koulun parhaiten käyt-
täytyvänä luokkana. On meidän 

luokalla yksi poikkeustapaus, jota 
sekä tytöt että pojat yrittävät 
saada ojennukseen huonolla me-
nestyksellä. Eli yksi ihminen voi 
pilata koko luokan maineen.

Mä sain vihdoinkin tehtyä 
enkeli-ikonini valmiiksi ja se on 
hieno. voin olla ylpeä itsestäni. 
Laitoin sen sänkyni yläpuolelle 
kummilta saamani marttyyri Juli-
an ikonin viereen. Toinen ylpey-
den aihe on, että suoritin kara-
tessa vihreän vyön. Nämä 
harrastukset ovat vähän toisis-
taan poikkeavat, mutta aika usein 
erilaisuudet tukevat toisiaan. 
Hengellinen harrastus rauhoittaa 

mieltä ja fyysinen rasitus antaa 
energiaa jaksamaan. Ajattelin kyl-
lä pitää taukoa tuossa maalaus-
harrastuksessa, kun se on niin 
pitkäjännitteistä ja sitä voi aivan 
hyvin jatkaa vanhempana. Lupau-
duin kanttorille menemään seu-
rakunnan lapsi- ja nuorisokuo-
roon. Olin aiemmin äidille 
sanonut, että minä en halua kuo-
roon, mutta kun Joonatankin 
meni, niin eipä siihen enempää 
houkuttelua tarvinnut. Nyt meillä 
on sitten pieni mukava nuorten 
ryhmä, joka toimii tavallaan sa-
malla ekumeenisena nuorisoker-
hona. Sinne kun saa tulla kaikki 
ortodoksisesta kirkkomusiikista 
kiinnostuneet ja me laulamme 
sekä bysanttilaista, znamennya 
että tätä perinteistä suomessa 
yleisesti käytettävää slaavilaista-
kin laulumallia. Ihan mukavalta 
vaikuttaa. Paitsi, että Nastikin tuli 
ja sekös välillä harmittaa, mutta 
kai se täytyy vaan hyväksyä. Mi-
rellakin olisi halunnut tulla, mutta 
se laulaa nuotin vierestä. Ne so-
pivat kanttorin kanssa, että se voi 
tulla harjoituksiin kuunteluoppi-
laaksi ja kehittää sävelkorvaansa. 
Laulutaidotonkin voi kuulemma 
oppia laulamaan nuotilleen, jos 
oikein harjoittelee.

Teksti: Leena Lomu
Piirros: Klaudia Honkamäki
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pappeuden sakramentti
sakramentit tutuksi 5/2010

Jos pääsiäinen on juhlien juh-
la, niin Kristus on pappien 
pappi. Kristus toimii kirkossa 

papiston välityksellä hyvänä pai-
menena, anteeksi antajana, paran-
tajana ja kaitsijana. Ortodoksises-
sa kirkossa ei ole naispappeja, 
mutta varhaiskirkossa on ollut 
diakonissoja, joilla on ollut myös 
tärkeä tehtävä kirkossa. Kristus oli 
mies ja hänen pappeutensa jätet-
tiin apostoleille, joilta se on siirty-
nyt meille kaikille piispojen ja pap-
pien kautta. Piispat ja papit ovat 
samalla Kristuksen ikoneja.

Pappeuteen vihkiminen on 
yksi ortodoksisen kirkon pyhistä 
mysteerioista eli sakramenteista. 
Piispat, papit ja diakonit vihitään 
(kheirotonia) ja lukijat ja ipodiako-
nit siunataan (kheirotesia) kätten 
päällepanemisen kautta. Pappeu-
teen vihkiminen tapahtuu liturgi-
assa ja sen ajoittuminen liturgian 
eri kohtiin riippuu eri asteesta: 
piispa vihitään pienen saaton jäl-
keen, pappi suuren saaton jälkeen 
ja diakoni heti pyhien lahjojen siu-
naamisen jälkeen. vihittävät polvis-
tuvat pyhän pöydän edessä paina-
en päänsä ja kätensä pöydän 
päälle, jolla he osoittavat kuuliai-
suutta Jumalan tahdolle. vihkijä 
asettaa evankeliumikirjan vihittä-
vän päälle myös merkiksi, että 
Herra kutsuu hänet saarnaamaan 
evankeliumia. vihittävän pukemi-
sen yhteydessä kirkkokansalle 
näytetään kutakin vaatekappaletta 
sanomalla ”aksios” eli kysytään: 
”Onko otollinen?”, johon kirkko-
kansa vastaa: ”Aksios, aksios, aksi-
os!” ilmoittaen näin myöntymisen.

Piispat ovat apostolien seu-

raajia, oikean uskon opettajia ja 
varjelijoita. Kreikankielinen termi 
episkopos tarkoittaa kaitsijaa tai 
päällekatsojaa. Piispojen täytyy 
olla naimattomia: joko leskiä tai 
selibaattilupauksen tehneitä pap-
peja. Kirkolliskokous valitsee piis-
pan, jonka jälkeen tasavallan presi-
dentti antaa valitulle valtakirjan 
virkaan. Piispaksi vihittäessä täytyy 
paikalla olla kolme piispaa, kaikissa 
muissa asteissa riittää yksi piispa. 
Kirkkojakaan ei voi vihkiä ilman 
piispallista läsnäoloa ja hänen siu-
naustaan. Piispuus on jakaantunut 
ortodoksisessa kirkossa kolmeen 
eri palvelutehtävän mukaiseen 
luokkaan: piispa, metropoliitta ja 

arkkipiispa. Paikalliskirkon johta-
jaa nimitetään patriarkaksi. Piispaa 
puhuteltaessa käytetään nimitystä 
isä esipaimen.

Piispa nimittää seurakuntiin 
papit eli presbyteerit (presbyteros 
= ”seurakunnan vanhin”), jotka 
toimivat sielunpaimenina piispan 
antamin valtuuksin. He johtavat 
jumalanpalveluksien toimittamista, 
opettavat, saarnaavat, toimivat 
hengellisinä ohjaajina ja suoritta-
vat anteeksiantamisen ja paran-
nuksen palvelutehtäviä. Papilla on 
valta hoitaa kaikkia muita sielun-
hoidollisia tehtäviä, paitsi vihkiä 
pappeja ja kirkkoja. 

Diakonit auttavat piispoja ja 
pappeja sielunhoitotyössä, juma-
lanpalvelusten toimittamisessa ja 
kasvatustehtävissä. Diakonit eivät 
toimita sakramentteja, vaan palve-

levat niiden toimittamisessa. Pap-
peja ja diakoneja puhutellaan isä-
nä, koska papin tehtävä on toimia 
Jumalan, taivaallisen Isän välikap-
paleena maan päällä. Papit ja dia-
konit voivat olla naimisissa tai nai-
mattomia, mutta heidän täytyy 
solmia avioliitto tai antaa selibaat-
tilupaus ennen vihkimystään papil-
liseen tehtävään.

Pappisvirkaan vihkiminen 
edellyttää vihittävältä syvää uskoa 
ja kutsumusta. vihkimyksessä pap-
pi sitoutuu kristilliseen elämänta-
paan pyrkien toteuttamaan lähim-
mäisenrakkauden ihannetta sekä 
virassaan että yksityiselämässään. 
Papiston tulee rakentaa elämäl-
lään ja toiminnallaan kuva kirkosta 
uskon, toivon ja rakkauden yhtei-
sönä.

 n   Leena Lomu

n  Pyhät isät

Kaikkien murheellisten ilo 
Muistopäivä 24.10.,  venäjällä lisäksi 23.6. ja 19.11.

Ikonia nimitetään myös Kaik-
kien kärsivien ilo -ikoniksi. Tä-
män ikonin suosio liittyy ve-

näjän murroskauteen, jolloin 
tapahtui suuria yhteiskunnallisia 
muutoksia ja seurauksia. venäläi-
set talonpojat vapautuivat maa-
orjuudesta, ja kirkko tarjosi kur-
juudessa ja puutteessa elävien 
vapautuneille lohdutusaiheisia ja 
ihmeitä tekeviä ikoneita

Kaikkien murheellisten ilo 
-ikonin yhteyteen liittyy monia 
ihmeitä, ja siksi sekin luokitellaan 
ihmeitä tekevien ikonien jouk-
koon. Tapahtuman mukaan 
24.10.1688 Moskovan patriarkan 
Joakimin sisar Eufimia sairasti 
syöpää. Nauttiessaan viimeisillä 
voimillaan vuoteellaan ehtoollis-

ta hän rukoili ja vaipui uneen. 
Unessa hän oli kuullut äänen, 
joka kehotti häntä rukoilemaan 
Kaikkien murheellisten ilo -iko-
nin edessä, ja hänelle haettiin kir-
kosta tuo ikoni. Ikonin edessä 
toimitettiin rukouspalvelus, Eufi-
mia suuteli ikonia ja hänet vih-
mottiin siunatulla vedellä. Eufimia 
tunsi parantuneensa ja nousi 
vuoteeltaan. 

Ikonissa Jumalanäiti seisoo 
korotettuna ”alamaisten” kes-
kuudessa. Hänet on kuvattu ar-
voperspektiivissä muita maan 
päällä eläneitä hahmoja suurem-
pana. Jumalanäidin suojiin hakeu-
tuneiden joukkoon on kuvattu 
alastomia, sorrettuja, nälkäisiä, 
orpoja, sairaita ja rampoja. Juma-
lanäiti koetaan lohdutuksen tuo-
jana, ihmeellisenä kärsimysten 
auttajana, kyynelten poistajana, 
taivaallisen ilon ja lohdutuksen 
antajana. Toisinaan Jumalanäiti 
kuvataan myös kruunupäisenä 
valtiattarena. Joissakin muunnel-
missa Jumalanäiti on Jeesus-lap-
sen kanssa, tai kuten tässä malli-
ikonissa, Kristus Kaikkivaltias on 
kuvattu ikonin yläosaan. 

Jumalanäidin valkoinen pää-
hine kuvaa neitseyttä ja puhtaut-
ta, puvun punainen väri rakkautta 

elämän ja lämmön elementtejä, 
taustalla olevat kukat ja kasvit 
paratiisin puutarhaa, vihreä toi-
von ja iankaikkisen uusiutumisen 
ilmenemistä. Kulta kuvastaa 
ikonissa jumalallisen valtakunnan 
valoa ja jumaluuden mahtia ja si-
ninen taivaallisen ja iankaikkisen 
todellisuuden olemassa oloa. 

venäjällä tätä ikonia muistel-
laan 23. kesäkuuta myös ukkos-
myrskyn ihmeen vuoksi. vuonna 
1888 Pietarin lähellä oli raju 
ukonilma, ja erään lasitehtaan 
kappeli syttyi salamaniskusta pa-
lamaan. Lattialta löytyi ihmeelli-
sen pelastumisen kokenut ikoni, 
johon oli palossa liimautunut ke-
räyslippaasta singonneet 12 ko-
peekanlanttia. Ikonille rakennet-
tiin 1800-luvun lopulla oma 
katedraali, johon ikoni myöhem-
min sijoitettiin.

Tropari, 4. sävelmä 

Me, syntiset ja alhaiset, hartaasti 
rientäkäämme nyt Jumalansynnyt-
täjän luo ja katuen syntejämme 
langetkaamme hänen eteensä huu-
taen sydämemme pohjasta: Auta, oi 
Valtiatar ja armahda meitä. Älä vii-
vytä, muutoin me hukumme syn-
tiemme paljouden tähden. Älä pal-
velijoitasi palauta tyhjin käsin 
luotasi, sillä sinusta me olemme 
saaneet itsellemme turvan. 

 n   Leena Lomu
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