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Kristus syntyy – kiittäkää!

Pohtiessani, millä ajatuksin tervehtisin nyt teitä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry:n alaosastojen jäsenet, mieleeni tulivat Kristuksen syntymäjuhlan aaton juhlaveisun sanat ”Meidän
kanssamme on Jumala! Tietäkää kansat ja alistukaa, sillä kanssamme on Jumala.” Siinä on tiivistetysti sanottu, mikä on joulun ydinsanoma, sillä juhlan pyhä sanoma julistaa juuri sitä, että Jumala
on meidän kanssamme. Iankaikkinen Jumala käänsi katseensa syntiin langenneen ihmiskunnan
puoleen ja antoi ainoan Poikansa syntyä tahrattomasta Neitsyestä ihmiseksi maailmaan – tänne
meidän keskuuteemme. Varhaiskirkon isät ja opettajat ilmaisevat asian seuraavasti: ”Jumala tuli
alas, jotta ihminen voisi nousta ylös, Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi jumaloitua”.
Tieto siitä, että Jumala on meidän kanssamme antaa voimaa niissä ponnistuksissa, joita järjestömme tekee muiden muassa vapaaehtoisen lähimmäisavun ja monikulttuurisuustyön hyväksi.
Betlehemin luolassa ihmiseksi syntynyt Jumala on voima, joka tukee ja auttaa meitä näissäkin hyvissä aikeissa ja hankkeissamme. Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen syntymäjuhlan lähestyessä
ajattelen erityisellä lämmöllä kaikkia teitä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan alaosastojen
jäseniä ja kiitän työstä, jota olette omalla paikallanne tehneet Pyhän Kirkkomme hyväksi. Toivotan
samalla toiminnallenne Jumalan suurinta siunausta alkavaan vuoteen 2019.
Kristuksessa teitä tervehtien ja siunaten

+Arseni
Joensuun piispa

Hyvät ystävät,

Ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä kiinnitämme aika-ajoin huomiota pieneen sanaan: ’kiitos’ tai paremmin ’kiitoksia’. Monet muistavatkin kiittää eri tilanteissa, pienissä ja isoissakin asioissa. Näin on hyvä. Olisi kuitenkin muistettava vähintään yhtä usein kääntyä mielessään Jumalan
puolen kiittävin rukouksin. Pienissä arjen tilanteissa, joissa on tapahtunut jotain hyvää, on paikallaan toistaa mielessään ”Kunnia sinulle, Jumala!” tai vastaavia, omia sanoja. Jumalan muistaminen
elämän hyvinä ja vaikeinakin hetkinä on omiaan tuomaan mielen rauhaa ja vakautta kohtaamiimme valintatilanteisiin. Mieleni täyttää kiitollisuus Jumalan avusta, pyhien Sergein ja Hermanin
esirukouksista ja teidän kaikkien tuesta ja myötämielisyydestä, kun tarkastelen nopeasti kulunutta
kuuden vuoden jaksoa, jona olen saanut työskennellä veljeskunnan toiminnanjohtajana.
Järjestömme vuosijuhlat pidettiin tänä vuonna 12.–14.10. Tampereella hyvässä yhteistyössä Tampereen ortodoksisen seurakunnan kanssa. Jatkoimme teemalla Juuret ja monikulttuurisuus ja kuulimme kiintiöpakolaisen ja turvapaikanhakijan kertomukset omista kohtaloistaan ja siitä, miten
löysivät tiensä kirkkoomme uudessa maassa. Saimme myös opastusta arkistonhoitoon, mikä on
tarpeen juuriemme säilymisen kannalta. Vuosikokous valitsi piispa Arsenin jatkamaan veljeskunnan puheenjohtajana, samoin isä Reijo Marjomaa jatkaa seuraavan kauden. Hallituksen uudeksi
jäseneksi vuosikokous valitsi isä Ioannis Lampropouloksen Ilomantsista. Veljeskunnan jäsenmaksu
pysyy ennallaan eli 10 euroa. Päiväjuhlassa kuulimme kaunista alttoviulumusisointia ja FT Paula
Tuomikosken mukaansa tempaava juhlaesitelmä pappismunkki Paavalista Aamun Koitto lehtemme vastaavana toimittajana. Vuosijuhlista jäi vaikutelma, että siihen osallistuvat olivat saaneet evästä hengellisesti ja tiedollisesti, lisäksi oli ilo nähdä vanhojen tuttujen tapaamisia ja seurata uusien suhteiden solmimista.
Yhteistyössä Valamon opiston kanssa veljeskunta järjesti jo toisen kurssin venäjänkielisille seurakunta-aktiiveille. Tällä kertaa osallistujat perehtyivät muun muassa siihen, miten seurakunta ja

kirkko toimivat. Perehdyttäjänä toimi ansiokkaasti Anatoli Lappalainen Lahdesta. Kurssilla oli mukana myös piispa Arseni ja tätä kurssilaiset arvostivat.
Veljeskunnan työssä olen syksyn aikana vieraillut monella paikkakunnalla, kuten Kuopiossa ja Keiteleellä, Järvenpäässä ja Porvoossa, Lieksassa, Helsingissä ja Turussa. Iloitsen siitä, kun tapaan ihmisiä, jotka rakkaudesta kirkkoon ovat aktiivisesti omalla panoksellaan tukemassa kirkon työtä.
Suunta on meillä kaikilla sama: kuljemme pienin askelin Herramme tukemina kohti taivasten valtakuntaa – joka on sisällämme!
Veljeskunnan hallitus on vuoden 2018 aikana myöntänyt seuraavat huomionosoitukset:
Kultainen ansiomerkki: Sylvi Palviainen ja Elisabet Lampinen, Oulun tiistaiseura; Aila ja Sauli Konttinen, Nurmeksen ortodoksinen kirkkokuoro
Veljeskunnan viiri: Tuula Jokiranta, Oulun tiistaiseura; Anja Janhunen, Kuopion tiistaiseura
Kannustuskirja: Ahti Pyörnilä, Oulun tiistaiseura; Leena Mutanen, Västinniemen tiistaiseura; Liisa
Halla, Eija Ipatti ja Faina Miettinen, Kuopion tiistaiseura
***
Hyvät ystävät, tämän kirjeen myötä kiitän omasta puolestani, toivotan veljeskunnalle, sen hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtaja Soili Penttoselle, alaosastojen johtokuntien vastuutehtävissä
oleville sekä järjestömme kaikille jäsenille suojelijamme, pyhien Sergein ja Hermanin esirukoustukea ja Jumalan runsasta siunausta!
Kristuksen syntymän juhla antakoon meille juhlan riemua ja sisäisen rauhan tyyneyttä. Voimme
seurata Herran Äidin esimerkkiä, kun hän ”kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja
tutkisteli sitä.”
Sergius Colliander
toiminnanjohtaja, rovasti

PS
Veljeskunnan uusi toiminnanjohtaja Soili Penttonen on tavoitettavissa to 10.1.2019 alkaen tutusta
puhelimesta 0500 314680 ja sähköpostilla soili.penttonen@ort.fi; veljeskuntaan saa myös yhteyden sähköpostilla pshv@ort.fi

