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tässä numerossa iankaikkisesti

Kuluneen vuoden suurin urheilutapahtuma oli epäilemättä Lon-
toon olympialaiset. Kilpailuja käytiin kolmatta viikkoa  ja uusia 
maailmanennätyksiä ja uusia nuoria huippu-urheilijoita nähtiin 

useampikertaisten voittajien lisäksi. Urheilu yhdisti koko maailmaa vaik-
ka kilpailtiinkin toisia vastaan.

Yksi kilpailija  jäi erityisesti mieleen yleisurheilusta  ja  jätti varjoonsa 
Usain Boltinkin. Etiopian Meseret Defar voitti naisten 5000 metrin juok-
sun. Juoksun loppukirin päätyttyä Defarin voittoon, tapahtui jotakin eri-
tyistä: Defar otti paitansa alta esille Neitsyt Marian ikonin, suuteli sitä 
kyynelet silmissä ja näytti ikonin yleisölle ja kuvaajille.

Etiopian ortodoksi Defar herätti  toiminnallaan monia ajatuksia. En-
simmäisenä oli varmasti se, että hei, hänkin on ortodoksi, uskonsisar. Seu-
raavana ajatus siitä, että hän antoi ensimmäisenä kiitoksen voitostaan ”eri-
tyisvalmentajalleen ja suojelijalleen”. Hän ei voittonsa hetkellä nostanut 
sormeaan pystyyn omaa erinomaisuuttansa osoittaakseen ja ylpeänä omas-
ta osuudestaan, vaan kiitti  Jumalanäitiä onnistumisestaan. Hän osoitti 
uskonsa upeasti.

Ortodoksinen kirkko on maailmanlaajuinen. Jokaisella mantereella voi 
kohdata uskonveljiä ja -sisaria. Kaikkialla voi tuntea tulevansa kotiin kirk-
koon mennessään. Jos urheilu yhdisti Olympialaisissa, niin myös kirkko yh-
distää meitä jatkuvasti, niin omassa seurakunnassa kuin koko maailmassa. 
Maailma pienenee kirkon myötä. Kaikkialla maailmassa olevat uskonveljet 
ja sisaret ovat meille kuin vanhoja tuttuja vaikka ovatkin fyysisesti kaukana.

Maailman pieneneminen tekee etäisimmistäkin ”lähimmäisiä”. Maa-
ilman avuntarve mullistuksineen ja katastrofeineen, on jatkuva ja se voi 
tuntua musertavalta. Meillä ei ole voimia auttaa koko maailmaa, mutta 
oman osamme voimme tehdä lähimmäisten auttamiseksi. Aina tulee vas-
taan jotakin, missä voimme auttaa jollakin tavalla. Meiltä ei vaadita mah-
dottomia vaan oman osuutemme tekemistä ja täyttämistä. Lesken ropo-
kin on arvokas. Lähimmäinen on se joka osoit-
taa  laupeutta  toiselle,  kuten Laupiaan  sama-
rialaisen  kertomus  osoittaa  (LK  10:25-37). 
Meille kuuluvat myös Jeesuksen sanat: ”Mene 
ja tee sinä samoin.”

Meseret  Defar  teki  kilpailussa  parhaansa, 
pyysi  ja sai apua Jumalalta. Meidänkin tulee 
tehdä parhaamme omassa uskon kilpailussam-
me, pyytää apua ja luottaa Jumalan apuun. Us-
ko ei  ole  vain  jonkin asian  totena pitämistä, 
vaan myös uskon mukaista toimintaa. 

Isä	Paavo	Ratilainen

Olympialaiset ja lähimmäiset
Lähimmäisiä ja 
lähiomaisia
”Tosi ystävä ei jätä ystävää 
ahdinkoon - joka niin tekee, hylkää 
myös Kaikkivaltiaan.” (Job. 6:14) 
Sananlaskujen kirjan mukaan naapu-
ri on kaukaista veljeä parempi. Asuin 
toistakymmentä vuotta ulkomailla. 
Umpioelämä kielimuurin takana uu-
vutti. Uutisotsikot eivät  tavoittanet 
tajuntaa. Naapurit olivat hyvää-päi-
vää-kirvesvartta -etäisyydellä. Kaipa-
sin kaukana olevia. Noina vuosina 
moni  heistä  siirtyi  tuonilmaisiin. 
Kaksi lastakin ja se ainoa veli.  

Syntyi  tarve  yhteisöllisyyteen, 
halu auttaa. Aloitin maailmalla las-
tenkotien avustustöissä. Palattuam-
me  kirkkoherra  ohjasi  laitoksissa 
elävien  vanhusten  pariin.  Mutta 
edelleen  on muistuteltava  itseään, 
ettei  lähimmäisenrakkaus  koske 
vain mukavia, terveitä, puhtaita  ja 
hyvälle tuoksuvia. Vaan erityisesti 
heitä, joita yleensä välttelemme. Ih-
misiä,  jotka  tuntuvat pelottavilta, 
oudoilta, ikäviltä ja hankalilta. 

Lähiomainenkin on  lähimmäi-
nen. Vapaaehtoistyö saattaa sokais-
ta näkemästä avuntarvetta vieressä. 
Minut havahdutti äitini Alzheimer-
diagnoosi. Nyt on aika huolehtia en-
sisijaisesti hänestä. Ennen kuin muis-
tamattomuus meidät erottaa. 

Rajahstanissa oleva poikani ker-
too, että avuliasta intialaista ei pidä 
kiitellä. Auttaminen on kunnia-asia. 
Kiitos muuttaa lahjan vaihdonväli-
neeksi. Kumpi meistä asuukaan ke-
hitysmaassa?

Seppo	Salmi

Syyskuu •  2012
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Miten Jeesus kuvaa lähimmäisyyden? 
Hän kumoaa kysymyksen: ”Kuka on 
minun lähimmäiseni?” ja asettaa sen 
sijaan kysymyksen: ”Oletko sinä 
lähimmäinensuhteessa kohtaamiisi 
ihmisiin?”

6 Helmenkalastaja
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annamme siihen mahdollisuuden.

14-15 Arkkipiispa Leo murehtii 
uskontokielteisyyttä
–Kristillisiä arvoja ei pidä piilotella

16-19 Uutisvaaka, Vieraskirja, 
Media
20-21 Kirjat, Kiitos, Opetusta 
venäjäksi
22-23 Ilmoituksia
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Arkkipiispa Leo mureh-
tii uskontokielteisyyttä.

Ihminen joka vastaanottaa Jumalan
rakkauden, kokee tarvetta vastata siihen
liittymällä sen toimintaan.
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Joensuun P. Nikolaoksen 
kirkko 125 vuotta.
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Jerusalemista  Jerikoon matkalla 
ollut mies  joutuu rosvojen ryös-
tämäksi ja pahoinpitelemäksi. Sa-
maa tietä kulkee pappi, joka väis-

tää henkitoreissaan makaavan miehen. 
Ohi kulkee myös leeviläinen. Kolmas 
tien  kulkija  on  samarialainen,  juuta-
laisten halveksiman heimon edustaja. 
Hän näkee miehen surkean tilan, sää-
lii häntä ja ottaa hänet hoiviinsa.

”Kuka heistä oli ryöstetyn miehen 
lähimmäinen?” kysyy Jeesus lainopet-
tajalta. Tämä joutuu myöntämään, et-
tä se, joka osoitti miehelle laupeutta.

Elämän kehät
Jeesus asettaa päälaelleen ajattelumal-
lin,  jonka mukaan minä olen kaiken 
keskus ja minun ympärilleni järjestyy 
joukko  muita  ihmisiä  sisemmille  ja 
ulommille kehille. Lähimpiä kohtaan 
minulla  on  eniten  velvollisuuksia, 
ulommilla kehillä olevia kohtaan vä-
hemmän, ja joitakin kohtaan ei kenties 
lainkaan.

Loogisesti siis se lähimmäinen, jo-
ta minun  tulee  rakastaa kuin  itseäni 
on  joku,  joka  sijaitsee  sisimmällä  tai 
jollakin  sisimmistä  kehistä.  Silloin 
myös minä olen suhteessa häneen lä-
himmäinen  ja  rakkautemme  on mo-
lemminpuolista. Tällainenkin lähim-
mäisyys voi  vaatia  suuria uhrauksia, 
mutta  sen  luonteeseen  kuuluu oman 
lähipiirin lujittaminen, joka turvaa sa-
malla omaa elämää. Siis eräänlaista ja-
lostunutta itsekkyyttä!

Miten  Jeesus kuvaa  lähimmäisyy-
den? Hän kumoaa kysymyksen: ”Kuka 
on minun lähimmäiseni?” ja asettaa sen 
sijaan kysymyksen: ”Oletko sinä lähim- Ku

v
a

ko
ti

m
a

a
 /

 E
er

o
 J

. L
a

a
m

a
n

en

mäinen suhteessa kohtaamiisi  ihmi-
siin?” Oleellista ei ole se, kuka tiellä koh-
taamani ihminen on ja mitä hän on suh-
teessa minuun, vaan se, mitä hän tar-
vitsee ja voinko minä palvella häntä?

Länsimainen kulttuurimme on aset-
tanut  ihanteista kenties korkeimmaksi 
yksilön autonomisuuden. Se merkitsee 
omalakisuutta, valtaa järjestää elämän-
sä oman tahtonsa mukaan.  Jeesuksen 
esittämä kuva lähimmäisyydestä edus-
taa päinvastaista ihannetta. Siinä toinen 
on aina ennen minua. Minun tulisi pyr-

kiä eroon taipumuksestani nähdä toinen 
omien tarpeideni kautta, hyödyn tai uh-
kan kautta. Minun tulisi  pyrkiä hiljen-
tämään itsekäs minäni ja samaistumaan 
toisen tarpeisiin kuin olisin itse hänen 
sijassaan. Itsensä kieltäminen on toisen 
varjelemista toisena, vapaana ihmisenä.

Uhrautuva rakkaus
Kertomusta Laupiaasta samarialaises-
ta on tulkittu myös niin, että ryöste-
tyn miehen lähimmäinen on itse Kris-
tus ja majatalo, johon tämä jättää mie-
hen hoidettavaksi on kirkko. Tämä on 
tärkeää! Kristus on löytänyt meistä jo-
kaisen henkilökohtaisesti, rakastanut 
jokaista  ja  huolehtinut  meidät  kirk-

Tätä  palvelemisen  hengellistä  perus-
taa ei voi korvata millään ammattitai-
dolla, strategialla tai tekniikalla.

Kirkko pienoiskoossa
Kristillistä perhettä kutsutaan kirkok-
si  pienoiskoossa.  Jeesuksen  sanoin 
”Missä kaksi tai kolme ovat kokoontu-
neet yhteen minun nimessäni, siellä mi-
nä olen heidän keskellään”. Pyhän Jo-
hannes Krysostomoksen mukaan per-
he on yhteisö, jonka kutsumuksena on 
palvella Jumalaa ja hänen valtakuntaan-
sa  tehden sitä näkyväksi maailmassa. 
Valtakunnan merkkeinä Krysostomos 
mainitsee myötätunnon, lähimmäisen-
rakkauden ja vieraanvaraisuuden yhtä-
lailla ystäviä kuin muukalaisia kohtaan.

Eräässä avioliittoon vihkimisen ru-
kouksessa anotaan: ”Täytä heidän ta-
lonsa vehnällä, viinillä ja öljyllä ja kai-
kella  hyvyydellä,  jotta  he  jakaisivat 
puutteessa olevillekin. Lahjoita heille 
sellainen elatus, että he kaikkea omis-
tavina  edistyisivät  myös  kaikissa  hy-
vissä sinulle otollisissa teoissa.” Avio-
puolisot ovat Jumalan taloudenhoita-
jia. Heille annettu hyvä on lahjaa, joka 
mahdollistaa myös jakamisen ja Juma-
lan palvelemisen.

Kirkkoa  ja  seurakuntaa voi  sanoa 
Jumalan  suurperheeksi  ja  suurtalou-
deksi. Kirkon sakramentit, erityisesti 
ehtoollinen,  rakentavat  Kristuksen 
ruumista, elävää yhteyttä seurakunta-
laisten välillä. Yhteisön rakentuminen 
vaatii aikaa ja työtä. Rukous muuttuu 
varsinaisesti yhteiseksi, kun seurakun-
talaiset sitoutuvat toisiinsa niin kuin 
perheeseen  sitoudutaan. Tämä edel-
lyttää kohtaamista, luottamuksen ra-
kentumista, vaikeidenkin asioiden esil-
le ottamista ja käsittelyä yhteisesti.

Jos joku seurakuntalainen sairastaa 
tai kärsii muunlaista hätää, tulisi seu-

rakunnan olla hänen  tukenaan paitsi 
rukouksessa myös aivan kouriintuntu-
van tuen muodossa: taloudellisesti, aut-
tavina käsipareina, kuuntelijoina ja loh-
duttajina. On itsestään selvää, että ih-
misruumiin terveet osat pyrkivät suo-
jaamaan ja korjaamaan vahingoittunut-
ta osaa. Yhtä itsestään selvää pitäisi ol-
la kirkkoruumiin ”itsekorjautuvuus”.

Lähimmäisen lahjat
Tällaista elimellistä yhteyttä riippumat-
tomuuteen kiintynyt nykyihminen mo-
nesti kammoksuu. Se tulee liian lähel-
le varjeltua yksityisyyttä ja tuntuisi so-
tivan myös yksilöllisyyden  ihannetta 
vastaan. Kuitenkin kirkkoruumis päin-
vastoin tukee ihmisen yksilöllisyyttä – 
tai oikeammin persoonaa. Kirkkoruu-
mis erilaisten persoonien yhteisönä tar-
koittaa käytännössä, että jokaisella on 
kokonaisuudessa korvaamaton paikka 
ja tehtävä. Jokainen voi palvella muita 
juuri omana itsenään, omilla kyvyillään 
ja taipumuksillaan. Kirkossa ihmisestä 
voi tulla itsekkään minän sijaan lähim-
mäinen, joka jakaa ympärilleen Juma-
lalta vastaanotettuja lahjoja.

Kirkon diakonia  toteuttaa  lähim-
mäisenrakkautta kirkkoyhteisön kes-
kuudessa ja myös sen rajojen ulkopuo-
lella. Kiireellisin hätä on usein aineel-
lista, mutta heti sen kintereillä tulevat 
ongelmien ja kärsimyksen hengelliset 
syyt. Annettu apu ei saa olla ehdollis-
ta, diakonia ei  saa olla käännytystä. 
Toisaalta  ravinto,  jota  ihmiset  viime 
kädessä ovat vailla, on hengellistä.

Meidän on kutsuttava kärsivää rakas-
tavan yhteisön osallisuuteen – mutta en-
sin meillä on oltava sellainen yhteisö. 
Meidän on itse tahdottava sellaista yh-
teisöä ja ponnisteltava sen eteen. Rakas-
tamaan opitaan vain rakastamalla.

Tuomas	Kallonen

”Kuka on minun lähimmäiseni?” 
Jeesukselle esittämäänsä kysymykseen lainopettaja 
saa vastaukseksi vertauksen Laupiaasta samarialaisesta.
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Rakastamaan 
opitaan 

rakastamalla

koon. Me emme pysty  rakastamaan 
uhrautuvasti, ellei Kristus ensin rakas-
ta meitä ja ellemme ensin saa olla kir-
kon hoidettavina. Uhrautuva rakkaus 
on aina osallistumista Kristuksen elä-
mään, kirkkoruumiin elämään, ja vain 
siitä se saa voimansa.

Ihminen joka vastaanottaa Jumalan 
rakkauden, kokee tarvetta vastata sii-
hen liittymällä sen toimintaan. Tämä 
on Kristukseen liittymistä. Sen muka-
na  tulee kyky yhdistyä yhdeksi  ruu-
miiksi  ihmisten kanssa  ja osallistua 
heidän kärsimyksiinsä, kyky nähdä ih-
miset ja koko luomakunta niin kuin Ju-
mala ne näkee  ja osallistua  Jumalan 
kirkastavaan toimintaan maailmassa. 
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Nuorena pappina, jo yli kak-
sikymmentä vuotta sitten 
sain kiireellisen kutsun sai-
raalaan. Potilashuoneessa 

odotin kohtaavani kenties  jo pitkän 
elämän eläneen vanhuksen. Menin pie-
neen ja yksinäiseen potilashuoneeseen. 
Yllätykseni oli suuri kun kohtasin siel-
lä nuoren tytön, joka makasi sairasvuo-
teessa langan laihaksi kuihtuneena si-
kiöasennossa. Tyttö ei voinut puhua, 
mutta ymmärsi puheeni ja halusi naut-
tia  pyhän  ehtoollisen.  Toimitin  ru-
kouspalveluksen ja annoin ehtoollisen 
ja  jäin  sitten  tuon yksinäisen  lähim-
mäiseni luokse vielä hetkeksi. Halusin 
olla hänelle tukena ja turvana ja sanoa 
jotain kaunista ja lohduttavaa, vaikka 
en  tiennyt  hänen  elämästään  yhtään 
mitään. 

Ulkona hän ei kenties ollut käynyt 
moniin kuukausiin,  mutta  ikkunasta 
näkyi kappale taivasta ja vähän puun-
latvoja. Kuinka monta päivää hän oli 
tuijottanut tuota taivaan kaistaletta ja 
nähnyt  sen värin  muuttuvan  aamun 
haaleudesta illan pimeydek-
si.  Kuinka  monta  elämänu-
nelmaa oli noiden päivien ai-
kana murentunut hänen mie-
lessään? Tahdoin taistella hä-
nen kanssaan edes hetken, 
mutta  samalla  surin hänen 
puolestaan. En voi auttaa hän-
tä. Vai voinko sittenkin an-
taa edes hiukan lohtua ja toi-
voa hänelle? Rukoilin viisaut-
ta sanoilleni, etten lisäisi epä-
toivoa. Jumalan antama vas-
taus ja toivo ulottuvat sinne-

kin, mitä emme voi vielä omin silmin 
katsella. Jumalani, anna suuhuni ja sy-
dämeeni  rukous,  jossa  Pyhä  Henki 
taistelee kärsivien puolesta,  ajattelin 
mielessäni.  Mieleeni  tuli  kaunis  Äiti 
Teresan nimeä kantava kertomus pik-
ku linnusta. Kerroin sen tytölle, koska 
hän toi mieleeni juuri tuon pienen lin-
nun tarinan. 


Pienen linnun elämä ja ilo oli katsella 
aurinkoa. Lintu oli niin pieni, ettei se 
osannut  lentää,  eikä kyennyt kohoa-
maan maan pinnalta.  Miten  sen käy 
elämässä? Sureeko se itsensä kuoliaak-
si, kun se on niin heikko? Ei sinne päin-
kään, se ei edes tunne surua. Rohkeas-
ti  se pysyy paikallaan  ja  tuijottaa  ju-
malallista aurinkoaan. Ei sitä mikään 
säikäytä, ei tuuli, ei sade. Vaikka syn-
kät pilvet vyöryvät taivaalle ja kätke-
vät linnun rakkauden kiintotähden, se 
ei hievahda paikaltaan. Se tietää, että 
pilvien  takana  aurinko  paistaa  aina 
kirkkaana, eivätkä sen säteet himme-

ne hetkeksikään, vaikka joskus sen sy-
däntä ahdistaa pelko, se tietää että pi-
an taas pilvet väistyvät ja sen täyttää 
täydellinen ilo. Miten onnellinen tuo 
pieni olento onkaan, kun se voi pysyä 
paikallaan ja herkeämättä tuijottaa nä-
kymätöntä valoa, uskonsa voimalla, 
rakkautensa pakottamana. Usko, sitä 
ei voi erottaa rakkaudesta, sillä se on 
rakkauden näkemistä. Toivo on  rak-
kauden tunteen siivittämää luottamus-
ta ja iloa. Tyttö kuunteli tarkkaavaises-
ti ja yht´äkkiä hän tarttui lujasti kätee-
ni ja osoitti toisella kädellään ikkunaan 
päin. Samalla hetkellä auringon kirkas 
valo  tunkeutui  tuohon  pieneen huo-
neeseen ja valaisi sen kirkkaudellaan. 
Me molemmat nauroimme ja itkimme 
ilosta, niin vaikuttava tuo kokemus oli. 
Tunsin, että edes hetkeksi tuo pieni ys-
täväni  sai  kokea  jotain  odottamatto-
man  kaunista  ja  lohduttavaa.  Sanoin 
hänelle;  rakas ystäväni  jumalallinen 
kirkkaus on vielä paljon ihmeellisem-
pi kokemus. Sinä tulet siitä osalliseksi 
kun sielusi siivin ja enkelien saattama-

na siirryt tästä maailmasta Ju-
malan valtakuntaan. Kuljet sil-
loin  kanssa  enkelien.  Hyvää 
matkaa ystäväni. 


Lähdin  hiljaisena  sairaalasta. 
Sain kulkea vain pienen het-
ken yhtä matkaa tämän pienen 
ihmisen rinnalla, mutta tämä 
kohtaaminen säilyy aina kirk-
kaana helmenä muistojeni aar-
rearkussa.

Pappismunkki	Johannes

 
Pienen linnun tarina
Papin työssä me kohtaamme joka hetki lähimmäisiämme. 
Joidenkin kanssa saamme kulkea yhdessä pitkänkin matkan 
yhteistä polkua. Toiset tulevat eteemme odottamatta ja 
yllättäen. Kuitenkin kaikki kohtaamiset ovat arvokkaita 
ja joistakin jää ikuinen muisto. 

Naskali on pyrkimässä Syy-
rian rajalle, mutta tämän 
päivän valolla hän ei sin-
ne ehdi. Hän kuulee, että 

turistibussia on kivitetty ja saksalais-
parikunta on saanut surmansa. Nas-
kali  ei  osaa  huolestua. Miksi  kukaan 
tahtoisi  pahaa  kiltille  28-vuotiaalle 
suomalaiselle.


Pahan tahtomiseen riittää vieraus ja toi-
seus. Naskali joutuu väkijoukon silmit-
tömän raivon kohteeksi. Ne, jotka pel-
käävät, ne kivittävät. Naskali saa pidet-
tyä pyörän pystyssä ja liikkeessä. Moot-
toripyörällä pakeneminen onnistuu pa-
remmin kuin saarretulla bussilla. 

Kartta on huono, mutta Naskali ar-
velee pääsevänsä  jotain  muulipolkua 
pitkin vuoriston yli. Tie kapenee , jyrk-
kenee ja pahenee kaiken aikaa. Poltto-
aine alkaa olla  vähissä. Huipulla  tie 
päättyy. Henkinen paine kasvaa, pel-
ko siitä, että kivittäjät tulevat perässä.

Naskali kysyy sen klassikkokysy-
myksen.  ”Jos  sinä  Jumala  olet,  niin 
auta.”

Takaansa  kuulemansa  askeleet  ei-
vät  äkisti  enää  pelota.  Ne  ovat  yksin 
liikkujan askeleita. Naskali hämmen-
tyy. Näinkö nopeasti rukous kuullaan?

Kurdilla ja Naskalilla on muutama 
yhteinen sana englanniksi ja saksaksi. 
Lähimmäisyyteen olisi  riittänyt vä-
hempikin. Mökki on kivistä koottu, 
ruokokattoinen. Naskalin  silmissä  se 
muuttuu tuhannen tähden hotelliksi. 
Hänellä on turva yöksi.


Turkkilaisten mattojen välissä nukku-
va Naskali havahtuu aika ajoin. Isäntä 
käy useita kertoja ulkona. Naskali ar-
velee hänellä olevan prostataongelmia. 
Päivä saa räväyttämällä silmänsä au-
ki, ja aamiaista syödessään Naskali ym-
märtää, että isäntänsä oli ollut varti-
ossa kaiken yötä. 

Naskali  joutuu palamaan  takaisin 

samaa reittiä pitkin, mitä oli ylös vem-
putellutkin ja näkee vasta nyt, millai-
sen  rotkon partahia polku oli  kulke-
nut. Naskali tulee 36 kilometriä alas-
päin vaihde vapaalla. Ei paras mahdol-
linen tapa ajaa, mutta jokainen bensa-
tippa on nyt tärkeä.


Pako vuorille ja tuntemattoman kur-
din suojiin päätyminen on Naskalille 
ensimmäinen totinen, mieltä järkyttä-
vä kohtaaminen Jumalan kanssa. Hän 
aloittaa Raamatun  lukemisen, näkee 
itsensä pikkupoikana  laulamassa Su-
vivirttä, ja ihmettelee, miten voisi saa-
da tuon viattomuuden takaisin.

Hengellinen prosessi jatkuu sama-
na  syksynä  (1989)  Kansanlähetyksen 
Miesten päivillä Ryttylässä.

(Naskali	työskentelee	tuotesuunnitte-
lijana	Niemen	puuseppätehtaalla)

Risto	Lindstedt

Tuntematon 
lähimmäinen
Pimeä käy käsiksi, uupumus nousee kuin lievä kuume, 
näläntunne voimistuu. Matkamotoristille ne ovat tuttuja 
tuntemuksia. Mikko Naskali on ajanut Turkissa jo 
viikkokausia, kotiin Turkuun on vielä 7 000 kilometriä.
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Joensuun 
Joensuun Pyhän Nikolaoksen kirkon täyttäessä 125 vuotta 
syyskuun 23. päivänä juhlia vietetään rauhallisissa merkeissä. 
Kirkon vihkiäiset 125 vuotta sitten olivat hieman toisenlaiset, 
sillä piispa saapui kirkon vihkiäisiin sotilassaattueen kanssa. 

Heti Joensuun perustamisen 
1848 jälkeen joensuulaisis-
sa ortodoksiperheissä he-
räsi  ajatus  oman  kirkon 

saamiseksi kaupunkiin. Joensuulaiset 
kreikanuskoiset kuuluivat Taipaleen 
seurakuntaan,  jonne  kirkkomatkaa 
kertyi yli 30 kilometriä.

Ensimmäiset kokouksen kirkon ra-
kennuttamiseksi eivät johtaneet min-
käänlaiseen tulokseen. Vasta 1869 pi-
detty kokous antoi  jo  todellisia  lupa-
uksia. Kokouksen osallistuneiden kes-
ken vallitsi suuri innostus. Neljä kau-
pungin kauppiasta Jakob Filipoff, Ivan 

Joensuun 
Pyhän 
Nikolaoksen 
kirkko 1900 
luvun 
vaihteessa. 
Väritetty 
postikortti. 

Vuonna 1937 vietettiin 
P Nikolauksen kirkon 50 
-vuotisjuhlaa 17.10. Ku-
vassa vasemmalla Nikolai 
Valamo, arkkipiispa Her-
man, Mikael Fiilin ja Mi-
kael Levänen.

Joensuun Pyhän Nikola-
oksen kirkon peruskiven 
muuraustilaisuus. 

Pyhän Nikolaoksen kirkko 125 vuotta

Kirkolliset vieraat 
Joensuun satamassa kaupungin kaik-
ki 2 000 asukasta ottivat piispan seu-
rueen  ystävällisesti  vastaan.  Niinpä 
piispa  sotilasosastoineen  ryhmittyi 
juhlavaan marssiin kohti kirkonmäkeä 
ja uutta kirkkoa. 

Seuraavana aamuna piispa piti kirkon 
juhlalliset vihkiäiset. Lähes kaikki kau-
punkilaiset olivat kuuntelemassa juhla-
jumalanpalvelusta ja piispa jakoi kaupun-
kilaisille kirkonmenojen jälkeen ristejä ja 
suomenkielisiä uskonnollisia kirjasia. 

Piispa Antoni keskusteli kaupunki-
laisten  kanssa  tulkin  avulla  ja  kyseli 
näiden oloja. Antoni kuunteli mielen-
kiinnolla  ortodoksien  ja  luterilaisten 
yhteiselosta ja elämästä.

Juhlien jälkeen kaupunki tarjosi kor-
kea-arvoiselle  vieraalle  kaupunginta-

lolla  lounaan,  johon osallistui useita 
kaupunkilaisia.  Illalla  vieraat  majoit-
tuivat  laivaan  ja  seuraavana aamuna 
lähdettiin paluumatkalle.

Kun lähtö Joensuusta tapahtui, oli-
vat lähes kaikki kaupunkilaiset kerään-
tyneet  laiturille  saattamaan vieraita. 
Laivan seistessä lähtövalmiina lauloi-
vat kaupunkilaiset ”Totisesti on koh-
tuullista”, johon osallistuivat myös lu-
terilaiset. Piispa Antoni muisteli tätä 
ensimmäistä Suomen vierailuaan läm-
pimästi ja kertoi itsekin jännityksestä 
pappien keskuudessa. 

Kirkon ensimmäiset juhlat 1887 jäivät 
kaupunkilaisten muistoihin mieleenpai-
nuvana tapahtumana ja siitä pitäen yh-
teiselo kaupungin ortodoksi- ja luterilais-
väestön kesken on sujunut ongelmitta.

Heikki	Tarma

Pölakoff,  Jewsei  Solehmainen  ja  Ivan 
Kononoff lupasivat rakennusavustus-
ta yhteensä 2 000 markkaa (noin 8 000 
euroa) rahassa ja 100 hirttä. Maaseu-
dun tilalliset lupasivat kolme päivätyö-
tä hengeltä. Kaikki perustettavan seu-
rakunnan alueella olevat ortodoksit lu-
pautuivat maksamaan 25 penniä hen-
geltä 20 vuoden ajan.

Papin vuosipalkaksi määrättiin 3 
000 markkaa  (noin  12  000 euroa)  ja 
kaupunkilaiset  lupasivat  sen kustan-
taa. Erityinen kirkon rakennustoimi-
kunta asetettiin vuonna 1871 ja Pieta-
rin metropoliitta Isidor antoi siunauk-

sensa Suomessa ja Venäjällä toimeen-
pantavalle keräykselle. Kirkon kustan-
nusarvio oli  arkkitehti Karpovin pii-
rustusten ja kustannusarvion mukaan 
16 144 ruplaa (noin 65 000 euroa). 

Rahankeräys tuotti ainoastaan 3 194 
ruplaa ja koko kirkkohanke uhkasi rau-
eta  ja  kirkon  rakennustoimikunta 
kääntyi raha-anomuksineen kenraali-
kuvernöörin puoleen. Kenraalikuver-
nööri lähetti anomuksen edelleen Pie-
tariin Pyhän synodin käsiteltäväksi, jo-
ka myönsi Viipurin Hengellisen halli-
tuksen  kautta  kirkon  rakentamiseksi 
16 650 ruplan avustuksen. Kirkon ra-
kennustyöt alkoivat.

Peruskivi laskettiin kirkollisin me-
noin 1886 ja kirkko valmistui vuoden 
kuluttua syksyllä 1887.  

Kirkon valmistuttua todettiin muu-

tamia yllätyksiä. Kirkon piirustuksis-
sa pinta-ala oli suunniteltu 700 - 800 
hengelle.  Rakennusta  muutettiin  sen 
verran, että siitä tuli hieman pienem-
pi ja sisälle mahtui kerralla noin 300 
henkeä. 

Kirkon paikkakaan ei ollut aivan se, 
mitä kaavoitusvirasto oli määrännyt. 
Lisäksi kirkon koristukset poikkesivat 
tuntuvasti piirustuksista. 

Kirkon vihkiminen
Kirkon vihkiminen  tapahtui  siis 25. 
päivänä  syyskuuta  1887. Vihkimistä 
toimittamaan oli Pietarin metropoliit-
ta lähettänyt ensimmäisen vikarionsa, 
Laatokan ja Viipurin piispan Antonin. 
Piispa Antoni, josta tuli 1892 peruste-
tun Suomen ortodoksisen hiippakun-
nan ensimmäinen piispa, oli jo fyysi-
siltä ominaisuuksiltaan ilmestys. Hän 
oli kookas ja voimakasääninen sielun-
paimen, joka jo olemuksellaan sai ar-
vonantoa kansalaisilta. 

Antonin matkasta tänne kerrotaan 
monia tarinoita. Venäläiset olivat tästä 
matkasta varsin  levottomia. Koskaan 
aikaisemmin ei korkea-arvoinen orto-
doksinen  kirkonmies  ollut  vieraillut 
näin syvällä luterilaisella alueella. Tie-
dettiin, ettei kukaan pohjoiskarjalainen 
ollut nähnyt ortodoksipiispaa elävänä. 

Kenraalikuvernööri Heyden  lähetti 
piispan seurueeseen rovasti Hlebowin ja 
sotilassaattueen turvaamaan matkaa. 
Rovasti Hlebow ihmetteli, kuinka piis-
pa uskaltaa  lähteä tälle uhkarohkealle 
matkalle aivan Sisä-Suomeen. Antoni oli 
kysynyt: 

– Mitäs siinä on pelkäämistä?
– Jospa joku yltiöpää sylkäisee Teidän 

Korkeutenne päälle, vastasi Hlebow.
– No, sylkeköön vaan, sanoi Antoni 

ja jatkoi:
– Onpahan minulla sitten jotain nuh-

deltavaakin.
Matka  Joensuuhun  tehtiin vesitse 

Lappeenrannan ja Savonlinnan kaut-
ta. Laivassa olijat  tunsivat  itsensä  le-
vottomiksi ja laivan rantauduttua las-
kettiin  ensiksi  maihin  sotilasosasto 
suojaamaan kirkollista seuruetta. 
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Lapset tuovat palveluksiin oman “py-
hän melunsa”.
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Seurakunta on 
lämmin yhteisö

AAMUN KOITTO • 11

Lapsiperheenä
Joensuun
kirkossa

Leo Tolstoin Anna Karenina -ro-
maanin avaussanoja voi tuskin 
soveltaa  sellaisenaan  seura-
kuntayhteisöön, vaikka erään-

lainen perhe  seurakuntakin  aina  on. 
En myöskään ajattele, että seurakunta 
olisi mustavalkoisesti pelkästään on-
nellinen  tai onneton,  sillä  jokaisesta 
yhteisöstä  löytyy kumpaakin  ja mo-
nenlaista siltä väliltä, niin kuin sen jä-
sentenkin elämästä. Kun seurakunnas-
sa on todellista onnellisuutta, sen täy-
tyy olla sitä mistä psalmissa 73 puhu-
taan: ”Onneni on olla lähellä Jumalaa.” 
Ja Jumalan läheisyyttä ei voi saavuttaa 
ohi lähimmäisen.

Kehä III:lta itärajalle
Muutimme Pohjois-Karjalan pääkau-
punkiin vaimoni ja kahden lapsemme 
(silloin 2- ja 6-vuotiaat) kanssa reilut 
kaksi vuotta sitten,  ja olemme kotiu-
tuneet hyvin. Muuton syynä olivat teo-
logian opintoni,  joita halusin päästä 
etäopiskelujen sijaan suorittamaan pai-
kan päälle. Aikaisemmin olimme asu-
neet Hämeessä, Pohjanmaalla ja pääkau-
punkiseudulla, joten Itä-Suomi oli meil-
le tuntematonta aluetta.

Saimme  pian  havai-
ta, että karjalaiset ovat 
enimmäkseen juuri niin 
leppoisia, mukavia ja hel-
posti lähestyttäviä ihmi-

”Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa 
kaltaisia, jokainen onneton perhe 
on onneton omalla tavallaan.” 
–Leo Tolstoi

siä kuin olimme kuulleet. Ven-
tovieraat tulivat juttelemaan ja 
vaihtamaan kuulumisia kau-
passa ja kaupungilla. Muistan 
hyvin myös sen, kuinka pian 
kuulin poikani pyytävän ruo-
kapöydässä ensimmäisen ker-
ran ”lissää” maitoa.  Jo parin 
viikon kuluttua lapsemme pu-
huivat  sujuvasti  paikallista 
murretta,  jonka  omaksuivat 
uusilta kavereiltaan.

Suomen toiseksi suurin
Joensuun ortodoksiseen seu-
rakuntaan tutustuimme heti 
kaupunkiin  muutettuamme 
osallistumalla jumalanpalve-
luksiin. Koska oli kesä, väkeä 
oli palveluksissa tavallista vä-
hemmän,  eikä  nuorisoa  tai 
nuoria aikuisia suuria määriä 
kirkossa näkynyt. Papistoon 
saimme kuitenkin heti hyvän kontak-
tin, ja löysin itselleni rippi-isän uudes-
ta kotikaupungista.

Elokuun vaihtuessa syyskuuksi ju-
malanpalveluksissa käyvien määrä al-

koi  lisääntyä selvästi,  ja 
välillä kirkkoon pakkau-
tui  väkeä ääriä  myöten. 
Ortodoksisen  seminaa-
rin  lukukauden  avajais-
ten jälkeen nuoria aikui-

sia saattoi olla paikalla kymmenittäin: 
muutamat  lauloivat  kuorossa  ja  osa 
palveli alttarin puolella.

Moni Joensuun seurakunnan nuo-
remmista aktiiveista onkin juuri teo-
logian opiskelijoita, mutta yli 70 000 
asukkaan  yliopistokaupungissa  jouk-
koon mahtuu tietysti muidenkin alo-
jen ihmisiä. Nuoria aikuisia on liitty-

kuuluu yli 5600 jäsen-
tä,  joten se on Helsin-
gin jälkeen Suomen toi-
seksi suurin ortodoksi-
nen seurakunta.

Lapset 
palvelukseen

Yksi niistä asioista, joi-
ta  erityisesti  arvostan 

Joensuun ortodoksisessa seurakunnas-
sa, on se, miten lapsiin ja lapsiperhei-
siin  jumalanpalveluksissa  suhtaudu-
taan.  Vaikka  lapset  tuovat  liturgiaan 
oman ”pyhän melunsa”, heihin asen-
noidutaan lämmöllä ja rakkaudella ja 
heitä opastetaan yhdessä viisaan lem-
peästi kirkkokäyttäytymiseen.

Pienen lapsen kanssa isänä tai äiti-
nä kirkossa oleminen on  toki  joskus 
omanlaistaan  kilvoittelua  niin  itselle 
kuin muillekin.  Joensuun  seurakun-
tayhteisön armollisen ilmapiirin joh-
dosta  lasten  kanssa  tulee  kuitenkin 
mielellään yhä uudelleen kirkkoon ja 
jumalanpalveluksiin. Se on mielestäni 
aarre, jota kannattaa vaalia: kun juma-
lanpalveluksissa käy monia  lapsiper-
heitä, se rohkaisee yhä useampia tuo-
maan pienemmät ja isommat lapsen-
sa kirkkoon. Kannattaa kokeilla!

Monipuolista toimintaa 
Seurakunnan piiristä  löytyi heti  en-
simmäisenä syksynä monenlaista toi-
mintaa jota kautta lapsien – ja meidän 
vanhempienkin  –  oli  mahdollisuus 
löytää ystäviä. Poikamme Nooa kävi 
lapsikuorossa  ja poikien monitoimi-
kerhossa (jonka ONL valitsi tänä vuon-

na  vuoden kerhoksi!),  ja  tyttäremme 
Elsa oli ahkera muskarin sekä napero-
kerhon kävijä.

Kun vaimoni kysyi olisiko  seura-
kunnalla  äiti-lapsi  -piiriä  tai  muuta 
vastaavaa  toimintaa, nuorisotoimen-
ohjaaja  sanoi,  että  ”kaikkea pyritään 
järjestämään, jos kävijöitä on ja vetäjä 
löytyy.” Pian äiti-lapsi -piiri aloittikin 
toimintansa.

Viimeisen vuoden aikana pojallem-
me on tullut tutuksi myös ponomarina 
jumalanpalveluksissa avustaminen se-
kä partio, joka toimii ortodoksisen seu-
rakuntakeskuksen  tiloissa. Lapsiper-
heen kannalta Joensuun seurakunnan 
tarjonta on siis todella monipuolista.

Monet  ystävistämme  ovat  puoles-
taan mukana esimerkiksi  ikonimaa-
lauskerhossa, kuorotoiminnassa ja dia-
koniatyössä, johon välillä itsekin pää-
semme osallistumaan.

Edellä mainittujen toimintamuoto-
jen lisäksi on pakko mainita seurakun-
nan mainiot joulujuhlat, joissa papis-
to esiintyy unohtumattomalla tavalla 
tiernapoikina... 

Tietenkin kirkossa voi käydä vapaas-
ti ilman osallistumista muuhun toimin-
taan,  sillä ydintä seurakunnassa ovat 
jumalanpalvelukset.  Palveluksia  on 
paitsi viikonloppuisin, myös keskiviik-
koisin aamu– ja ehtoopalvelusten muo-
dossa. Osa seurakuntalaisista käy myös 
päivittäisissä arkipalveluksissa Orto-
doksisella seminaarilla, joka sijaitsee lä-
hellä Pyhän Nikolaoksen kirkkoa.

Meidän perheemme kokemuksissa 
Joensuun ortodoksinen seurakunta on 
helposti lähestyttävä ja lämmin yhtei-
sö,  johon monenlaiset,  epätäydelliset 
ja vajavaiset sekä kaikenikäiset ihmi-
set ovat tervetulleita.

Tuukka	Rantanen

nyt  viime  aikoina  kirkon  jäseniksi 
myös katekumeeniopetuksen myötä.

Kaikkiaan Joensuun seurakuntaan 

Poikien monitoimikerho valittiin vuo-
den kerhoksi.

Nooa ja Elsa 
sytyttävät tuohukset.
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Ihmissuhteet rikastuttavat elämää 

Aulis ja Irma Aartokallio ovat 
olleet naimisissa jo 32 vuo-
den ajan. Pariskunta muis-
taa hääpäivänsä hyvin. Oli 

vuosi 1980 ja sunnuntai klo 12. Vihki-
jänä  toimi  Ylämyllyllä  luterilainen 
pappi Heikki Salomaa. Silloin ei ollut 
vielä omaa kehitysvammatyöhön pai-
nottunutta pappia  seurakuntien pal-
veluksessa. Hääjuhlan  jälkeen Aulis 
kantoi Irman kynnyksen yli. Nyt ko-
din seinällä on Auliksen tekemä julis-
te ”Hyvät asiat elämässä”, ensimmäi-
senä on kuva hääkakun leikkaamises-
ta ja teksti ”Avioliitto Irman kanssa”.

Kun keskustelemme kahvipöydän 
ääressä  piirtää Aulis muistoksi  kort-
tia,  jonka Irma värittää. Molemmilla 
on kaulassa mitalit Honkalampikes-
kuksen  olympialaisista.  Auliksen  su-
ku  on  tullut  Suomeen  Juuan  kautta 
Karjalasta  ja  hän  on ortodoksi,  Irma 
puolestaan on Enosta  ja  luterilainen. 
Molemmat  tulivat  Honkalammelle 
nuorina aikuisina. Pariskunta oppi tun-
temaan toisensa Kotitalon asumispal-
veluyksikössä. Avioitumisesta lähtien 
he ovat  asuneet  Honkalampikeskuk-
sen läheisyydessä.

Arjen elämää
Auliksen ja Irman arki on muut-
tunut avioliiton aikana. Aikai-
semmin  molemmat  kävivät 
töissä. Aulis on opiskellut  sa-
ha- ja Irma palvelualaa, lisäksi 
he ovat käyneet kursseja, jotka 
valmentavat  arjessa  selviyty-
miseen.  Irma  on  eläkkeellä, 
mutta  Aulis  tekee  töitä  toi-
mintatalolla,  jossa  Irmakin 
osallistuu  eläkeläisten  toi-
mintoihin. Nuorempana Au-

Seurakuntiin kuuluu ihmisiä, jotka elävät hyvin 
monenlaisissa elämäntilanteissa. Jokainen seurakunta-
lainen saa jotakin yhteisöltään, mutta myös antaa, 
jos annamme siihen mahdollisuuden. 

lis oli töissä sahalla, ja sen jälkeen Hon-
kalampikeskuksen ulkotöissä.  1990- 
luvulla Honkalammen kylällä oli vie-
lä  kauppa  ja  pariskunta  valmisti  itse 
ruokansa.  Kaupan  siirryttyä Ylämyl-
lylle, he ovat saaneet ruoan keskuskeit-
tiöltä. Mutta ei se pariskuntaa haittaa, 
”nautimme valmiilla olemisesta, kun 
teimme jo niin pitkään itse”.

Päivätoimintojen päätyttyä paris-
kunnalla riittää tekemistä kotona. Il-
taisin he käyvät Kotitalolla, jonka jäl-
keen katsotaan televisiota ja kuunnel-
laan  radiota.  ”Kotitalolla on mukava 
käydä, kun sieltä on yhdessä liikkeelle 
lähdetty.”

Ympärillä olevat ihmiset painottuvat 
pariskunnan elämässä. Auliksen luona 
käy hieroja viikoittain notkistamassa li-
haksia. Molemmat kuuluvat tanssi- ja lii-
keilmaisuryhmä  Hupikärpäsiin.  Hu-
pikärpäset ovat esiintyneet eri puolilla 
Suomea kehitysvammaisten kulttuuri-

päivillä ja muis-

sa tapahtumissa. Auliksen kulttuurihar-
rastuksiin  liittyi myös näytteleminen 
Prinsessa -elokuvassa, jonka ensi-iltaan 
pariskunta osallistui Joensuussa.

Iloa ovat tuoneet tukihenkilöt, joi-
den kanssa he käyvät viikoittain kun-
toa ylläpitämässä: milloin uiden, mil-
loin keilaamassa tai kaupungilla asioi-
massa. Molemmat osallistuvat myös 
Joensuun  ja Taipaleen  seurakuntien 
yhteiseen kehitysvammaisten kerhoon. 
Seurakuntavierailut ja ystäväpiirit ovat 
myös mieluisia. Tarvittaessa yhteys ih-
misiin saadaan kännykällä tai kotona 
olevan näköpuhelimen kautta.

Mitä lähimmäisyys tarkoittaa?
Kestävän liiton salaisuus on pariskun-
nan mielestä  se, että  luonteet  sopivat 
hyvin yhteen. Tärkeää on keskinäinen 
avun antaminen ja saaminen niin myö-
tä kuin vastamäessäkin ja tietenkin lä-
heisyyden osoittaminen. Hyviä asioita 
elämässä on paljon. Niissä korostuu toi-
minta, jossa kohtaa ihmisiä ja saa teh-
dä erilaisia asioita muiden kanssa.

Kun pohdimme mitä lähimmäisyys 
on, tulee vastaus kuin apteekin hyllyl-

tä: ”lähimmäinen antaa läm-
pöä, apua,  tukee  ja  tuo 

iloa elämään.” Omai-
set ovat lähimmäisiä, 
mutta  myös  kaikki 
ihmiset, joita eri pii-
reissä kohtaa.  Ihmi-

siin voi  tutustua, 
”kun alkaa jut-

telemaan”, 

näin lähimmäiseksi voi tulla uusien ih-
misten kanssa. Kun kysyn miten he 
kutsuisivat ihmistä, joka tulee tarvit-
taessa avuksi, he miettivät hetken. –
Sellainenhan  on  avunantaja.  – No 
niinhän se on, vastaan ja mietin esit-
täneeni tyhmän kysymyksen.

Lähimmäisten  pohdinnasta  siir-
rymme vaihtamaan yhteisten ystävien 
kuulumisia. Kuka on muuttanut min-
nekin, kuka jäänyt eläkkeelle, kuka eh-
kä nukkunut pois. Aulis kertoo kanta-
neensa äitinsä hautaan joitakin vuosia 
sitten. Kun lausun hyvästejä ja kerron 
kerhomme kokoontumisista, saan kä-
teeni kirjekuoren,  jossa on pariskun-
nan muistoksi piirtämä kortti. 

Ekumeeninen Matti
Matti Repo on tuttu kasvo Tohmajär-
vellä niin ortodoksisen kuin luterilai-
senkin kirkon tilaisuuksissa. Rivitalon 
yksiössä Matti on asunut viisi vuotta. 
Muuttoa edelsi äidin kuolema. Matti 
oli  asunut  siihen asti  vanhempiensa 
luona, mutta orvoksi jääminen ohjasi  it-
senäisempään elämään. Matti on isänsä 
myötä ortodoksi, vaikka hän osallistuu-
kin aktiivisesti molempien kansankirk-
kojen tapahtumiin. Vaara-Karjalan lute-
rilaisilla seurakunnilla on ortodoksista 
seurakuntaa enemmän toimintaa tarjol-
la Matin kotipaikan äärellä.

Ortodoksisen kirkon jumalanpalve-
luksien lisäksi Matti ottaa osaa luteri-
laisen kirkon vanhemman väen piiriin 
ja kesäkahvilatoimintaan. Kesäkahvi-
lassa Matti auttelee puiden kannossa ja 
siivouksessa. Mielekästä tekemistä löy-
tyy myös SPR:n ystäväpiirissä  ja kun-
nan tilaisuuksissa. Lisäksi Matti osal-
listuu ortodoksisen seurakunnan kehi-
tysvammaistenkerhoon ja diakoniatoi-
men talkootapahtumiin. Kesäisin aika 
kuluu mökillä, jonne Matti ajaa pyöräl-
lä 36 kilometrin matkan.

Tarvittaessa Matti  saa elämäänsä 
apua sisareltaan, joka asuu samalla paik-

kakunnalla. Terveydenhoidollisissa asi-
oissa apua tarjoaa kotipalvelu. Lämpi-
män ruoan Matti syö läheisessä ravinto-
lassa, mutta kotonakin ruokaa voi läm-
mittää mikrossa, kaupastahan saa ohjeet 
ruuan kuumentamiseen. Aikaisemmin 
Matti teki töitä kotonaan punostuolien 
parissa ja tätä ennen puusepänverstaal-
la. Nyt hän on eläkeikäinen ja keksii mie-
lekästä tekemistä ihmisten parissa. Mat-
ti auttelee tarvittaessa vanhuksia tuo-
malla kaupasta ostoksia  ja hoitamalla 
muita pieniä asioita. Tapaamisemme ai-
kanakin Matti saa puhelun, jossa pyyde-
tään apua seuraavalle sunnuntaille.

Paikalla oleva lähimmäinen
Apuaan Matti tarjoaa aina pyydettäes-
sä vaikka kauppakassin kantamiseen. 
Joillekin hän on antanut puhelinnume-
ron ja nyt toiset soittelevat perään, jos 
Matista ei vähään aikaan mitään kuu-
lu. – Minusta  lähimmäinen on  ihmi-
nen, joka voi tarvita vaikka apua, tuu-
mii Matti ja kertoo kuinka sattui ker-
ran vierailemaan kuumeisen  ihmisen 
luona. Mies oli toivonut mielessään, et-
tä kunpa joku tulisi. Matti tuli ja auttoi 
miestä, joka ei päässyt edes jääkaapil-
leen.

Matin mielestä lähimmäistä ei tar-
vitse tuntea etukäteen. Lähimmäinen 
on ”kuka vaan, joka sattuu paikalla ole-
maan”. Auliksen ja Irman tavoin Mat-
ti kokee perheen jäsenet ja eri toimin-

tapiirien ystävät tärkeimmiksi ihmis-
ten  joukossa. Myös Matin kontaktit 
ulottuvat  laajemmalle.  Matti  selailee 
Raamattuopiston Ystäväviestiä ja näyt-
tää ketkä kuvissa ovat  tuttuja.  Joilta-
kin heistä Matti saa kirjeitä ja tavates-
sa vaihdetaan ajatuksia. Ennen lähtöä 
sovimme  ajan  kodin  siunaamiselle, 
kun sitä ei ole vielä tehty. Samalla pää-
tämme käydä Matin vanhempien hau-
dalla. Matti laittaa merkinnän kalen-
teriin. – Soittelen sitten, jos tulee muu-
toksia, hän huikkaa ovelle.

Työhuoneella avaan Auliksen ja Ir-
man antaman kirjekuoren. Kortin ku-
vassa on kirkko ja viereisten talojen sa-
vupiipuista  nousee  lämmöstä  ja  rak-
kaudesta kertova savu. Teippaan kor-
tin työhuoneeni seinälle ja hymyilen.

Tuomas	Järvelin

Kehitysvammaisten 
kerho
Joensuun ja Taipaleen seurakunnan 
kehitysvammaisille suunnattu ker-
ho on  toiminut  reilun  kymmenen 
vuoden ajan. Kerho sai syntynsä yh-
den teologianopiskelijan seurakun-
taharjoitteluna, mutta opiskelijan 
valmistuttua se on jatkanut toimin-
taansa seurakuntien työntekijöiden 
voimin.
Syksyn 2012 ohjelma:
15.9. Tutustumme Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkkoon kirkkopeda-
gogiikan menetelmin.
27.10. Teemme retken Kiteelle py-
hän Nektarioksen kirkkoon  ja ku-
vataideterapeutin kotiin.
1.12. Tutustumme pyhän Nikolaok-
sen elämään ja laulamme kanttorin 
johdolla.
Tarkemmat kellonajat ilmoitamme 
kerholaisille. Lisätietoja kerhon toi-
minnasta saa diakoniatyöntekijä Ee-
va Timoselta p. 050 539 4932.



14 • AAMUN KOITTO AAMUN KOITTO • 15

Kirkko eheyttää

K
u

v
at

: O
rt

o
d

o
k

si
n

en
 t

ie
d

o
tu

sk
es

ku
s

Tätä haastattelua tehdään hei-
näkuisena keskiviikkona. Ke-
sä on edennyt yli puolenvä-
lin sateisena ja koleana. Ark-

kipiispa Leoa se ei ole häirinnyt, sillä 
lomailemaan hän ei ole ehtinyt.

Arkkipiispan kalenteri on ollut täyn-
nä, niin kuin se kesäisinkin yleensä on. 
On ollut praasniekkoja ja matkoja ul-
komaille. 

Haastattelupäivän  lehdissä on  jul-
kaistu uutinen, jonka mukaan Hyvin-
kään ampumatragediassa toukokuus-
sa vakavasti loukkaantunut nuori nais-
poliisi on edelleen  sairaalahoidossa.  
Saman viikon lopulla Norjassa hiljen-
nyttiin  muistelemaan tasan vuosi sit-
ten sattunutta Utöyan verilöylyä, jos-
sa yli 70 nuorta sai surmansa.

Arkkipiispa  Leo  muistuttaa,  että 
ampumistapauksissa on kyse kansain-
välisestä  ilmiöstä. Tapaukset  saavat  

ymmärrettävästi  runsaasti  julkisuut-
ta. Haittapuoli on se, että ikäviäkin asi-
oita matkitaan yli kansallisten rajojen.

Isä Esipaimen nostaa keskusteluun 
perhesurmat, joita Suomessa on parin 
viime vuoden aikana sattunut huomio-
ta herättävän paljon. Isä tai äiti surmaa 
muut perheenjäsenet ja useimmissa ta-
pauksissa lopuksi myös itsensä.

Talous hallitsee
Arkkipiispa korostaa arvojen merki-
tystä ihmisten elämässä. Juuri terveet 
arvot antavat  ihmiselle  selkänojan  ja 
turvan,  jotka  ehkäisevät  epätoivoisia 
tekoja.

 Arvoista puhutaan paljon kaiken-
laisissa tilanteissa ja erityisesti juhlis-
sa. Arjessa juhlapuheet kuitenkin ark-
kipiispan mukaan helposti unohtuvat 
ja talous nousee arvoista ylimmäksi.

Hänellä on esimerkki Kuopion naa-

purikunnasta Siilinjärveltä,  jossa kun-
nan sosiaalitoimi on kilpailuttanut osan 
vanhustenhoidosta. Yhden palvelutalon 
asukkaista huolehtii jatkossa kansainvä-
linen yritys. Sen seurauksena asukkaat 
joutuvat muuttamaan nykyisistä kodeis-
taan toiseen kuntaan eli Nilsiään.

Tämä on vähän samanlaista kuin 
ennen vanhaan. Ihmiset pannaan sei-
somaan seinää vasten ja heidät huu-
tokaupataan. Halvin tarjous voittaa.

– Jos minä olisin näiden vanhusten 
asemassa, minä reagoisin todella voi-
makkaasti, arkkipiispa puhisee.

Hän myöntää, että totta kai kunnat 
joutuvat  tarkkaan miettimään omaa 
talouttaan. Vähästä on saatava riittä-
mään mahdollisimman monille.

Pinnallisesti ja muodollisesti ajatellen 
vanhustenkin huutokauppaaminen saat-
taa olla järkevää. Väärin se silti on. Van-
hat ihmiset, jotka ikänsä ovat maksaneet 
veronsa omaan kotikuntaan, häädetään 
pois kodeistaan ja siirretään muualle.

Onhan Suomessakin tapauksia, jois-
sa vanhus on tarttunut aseeseen ja sur-
mannut perheensä. Ihminen on ajettu 
umpikujaan, arkkipiispa muistelee.

Tunnustetaan väriä
Kristillisten arvojen häviämistä arkki-
piispa Leo ei kuitenkaan pelkää, vaik-
ka talous ja tehokkuus jylläävätkin yh-
teiskunnassa.

Ne ovat niin vahvoja ja lujia arvoja, 
että eivät ne mihinkään häviä.

Esimerkkejä löytyy, vieläpä Suomen 
läheltä. Sosialistisessa Neuvostoliitos-
sa ortodoksinen kirkko joutui taistele-
maan suunnitelmallista ateismia vas-
taan  yli  seitsemän  vuosikymmentä, 
mutta ei murskaantunut. Nyt ortodok-
sinen kirkko itärajamme takana on jäl-
leen päällisinkin puolin vahva.

Toinen esimerkki on Albania, joka 
pitkään oli Euroopan suljetuin valtio. 
Sielläkin toimii tänään elävä ortodok-
sinen kirkko.

Isä Esipaimen murehtii kuitenkin 
Suomessakin päätään nostavaa uskon-
tokielteisyyttä,  joka hänen mielestään 
suurelta osin johtuu islaminpelosta. Ark-

kipiispa toivoo, että varsinkin paljon jul-
kisuudessa olevat ihmiset eivät piilotte-
lisi omia kristillisiä arvojaan, vaan nos-
taisivat niitä rohkeasti esiin.

Hän viittaa keskustan keväiseen pu-
heenjohtajakampanjaan. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi lopulta valittu Juha Si-
pilä ei näyttänyt tietävän pitäisikö hä-
nen tunnustaa  luterilaisessa herätys-
liikkeessä olevat hengelliset juurensa.

– Mielestäni hän teki virheen. Hänen 
olisi pitänyt vahvasti nostaa esille omat 
kristilliset arvonsa. Hän olisi näyttänyt 
esimerkkiä, arkkipiispa sanoo.

– Keskuudessamme pitäisi olla enem-
män ihmisiä, jotka tässä mielessä us-
kaltavat tunnustaa väriä.

Syrjäytymistä ehkäistävä
Arkkipiispan mukaan kirkon, mutta 
myös kaikkien lähimmäisten tehtävä-
nä olisi huolehtia siitä, että mahdolli-
simman harvat ihmiset syrjäytyisivät 
ja  menettäisivät  kosketuksen  todelli-
seen elämään.

Ihminen  saattaa  toimia  epätoivoi-
sesti, jos hänet ajetaan kaiken ulkopuo-
lelle, työnnetään nurkkaan,  jossa ku-
kaan ei kuuntele häntä, vaan pilkkaa ja 

Arkkipiispa Leo murehtii 
Suomessakin päätään 
nostavaa uskontokielteisyyttä, 
joka hänen mielestään 
suurelta osin johtuu islamin-
pelosta. Arkkipiispa toivoo, 
että paljon julkisuudessa 
olevat ihmiset eivät piilottelisi 
omia kristillisiä arvojaan, 
vaan nostaisivat niitä 
rohkeasti esiin.
Kristillisten arvojen 
häviämistä arkkipiispa ei 
kuitenkaan pelkää. 
– Ne ovat niin vahvoja ja 
lujia arvoja, että eivät ne 
mihinkään häviä.

Arkkipiispa Leo murehtii 
uskontokielteisyyttä

Kristillisiä 
arvoja ei pidä 
piilotella

vähättelee.  Ei  sellaisessa  tilanteessa 
tartuta kynään ja kirjoiteta lehden ylei-
sönosastoon.

Arkkipiispan mielestä yhteiskunta 
säästää  väärällä  tavalla. Nuoret  eivät 
pääse taipumuksiaan vastaavaan kou-
lutukseen eikä kaikille ole töitä. Mo-
nissa  tapauksissa koulukiusaaminen 
lisää nuorten ihmisten ahdinkoa.

Ihmisten pitäisi  nähdä  lähimmäi-
sen hätä. Eihän se helppoa ole, mutta 
ei siinä onnistu, jos ei edes yritä.

Ihmisellä on ikävä toisen luo. Ennen 
apteekit olivat öisin auki. Eivät ihmiset 
menneet  sinne yöllä   aspiriinia osta-
maan, vaan tavatakseen toisen ihmisen.

Kun rahaa ei ole, henkisesti sairai-
ta ihmisiä ajetaan kävelemään kaduil-
le, missä heidän paikkansa ei ole.

Kirkon diakoniatyökin auttaa ark-
kipiispan mielestä vain osittain. Kun 
ihmisellä on jauhoja ja leipää, on pal-
jon voitettu, mutta  se  ei  yksin  riitä. 
Tarvitaan myös jotakin syvempää.

Liturgia yhdistää
Kirkko ja kirkon opetuksen eheyttävä 
voima  pitää  monia  ihmisiä  koossa.  
Arkkipiispa Leo korostaa kirkon yhtei-
söllisyyttä. 

Tiiviillä yhteisöllisyydellä on myös 
vaaransa.  Jos  kirkon  sylistä  putoaa, 
kuoppa saattaa olla niin syvä, että ylös 
kipuaminen on työlästä.

– Liturgia  yhdistää  seurakuntalai-
set. Uskaltaisiko sanoa, että olen tyy-
tyväinen siihen, että kirkot ovat  mel-
ko  täysiä  sunnuntaisin  ja  varsinkin 
juhlapyhinä? Siitä olen kiitollinen.

Isä Esipaimen muistuttaa myös ka-
tumuksen sakramentista, jossa henki-
sessä tai hengellisessä hädässä olevat 
ihmiset voivat purkaa mieltään ja saa-
da lohdutusta. Kaikki eivät tätä kirkon 
tarjoamaa mahdollisuutta kuitenkaan 
koskaan käytä.

Maahanmuuton lisääntyminen tuo 
haasteita myös kirkolle. Arkkipiispan 
mielestä ortodoksiset maahanmuutta-
jat on  saatava mukaan  seurakunnan 
elämään, mutta myös sen hallintoon. 

Mauri	Liukkonen
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Sotien jälkeen eri puolille Suomea eva-
kuoitiin  yli  400.000 karjalaista.  Hei-
dän joukossaan oli n. 100.000 Laato-
kan  karjalaista.  Laatokan  Karjalalla 
tarkoitetaan Käkisalmesta pohjoiseen 
olevaa Karjalan aluetta, jossa itäisim-
piä pitäjiä olivat Salmi ja Suojärvi.

Nykyään Suomessa arvioidaan ole-
van karjalaisia ja heidän jälkeläisiään 
yli miljoona henkilöä.

Iisalmen Evakkokeskuksessa on jo 
parin vuosikymmenen aikana  tehty 
laatokankarjalais-ortodoksisen kult-
tuurin työtä. Kuluvan vuoden aikana 
on ymmärretty, että laatokankarjalai-
nen kulttuuri on myös osa rajat ylittä-
vää historiaa Suomen ja Venäjän välil-
lä. Ortodoksisella kirkolla on ollut mer-
kittävä osa tämän kansallisen kulttuu-
rin muovautumisessa aina 1000-luvun 
alkupuolelta alkaen. 

Karelia ENPI CBC on Kainuun, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan  ja 
Karjalan  tasavallan välinen  ohjelma, 
jonka teemana on kestävän kehityksen 
mukaiset alueita, taloutta ja ympäris-
töä kehittävät rajan ylittävät ratkaisut. 
Meneillään olevan hakukierroksen tee-

Isä Elias Huurinaisen johdolla työskennellyt Kahenpuolen rajua- projektin val-
mistelutyöryhmä.

Vieraskirja

Lähimmäisyys, uskoa 
olemassaoloon
Lähimmäisyyden tunnistaa sen kohda-
tessaan, muutoin se pakenee kaikkia se-
litysyrityksiä. Lähimmäisyys ei ole juri-
dinen sopimus, vaan uskoa sen olemas-
saoloon. Uskoa siihen, että itsestään on 
lähimmäisyyteen  ja  ymmärrystä  siitä, 
miten sitä kukin alati tarvitsee.  

Lähimmäisyys  on  raskas  sana,  mu-
sertavan raskas, jos siihen samanaikai-
sesti  ladataan  kaikki  se kristillisyyden 
arvomaailma,  joka meille on kertynyt 
sitten  Mikael  Agricolan  ABC  kirjan  
(n.1540), missä lähimmäinen –sanaa en-
simmäisen kerran painettuna Suomes-
sa käytettiin.

Ihmisen todelliset ystävät mahtuvat 
Nissan Micraan. Näissä mittaluokissa 
liikkuen kokee helposti voimattomuut-
ta ajatellessaan, miten lähimmäisyys il-
man rajanvetoa merkitseekin valmiutta 
kohdata kaikki. 

Jokainen haluaa tulla nähdyksi. Ohi-
katsottuna eläminen on häpeän nyöreil-
lä paketoitu  taakka. Lähimmäisyys on 
kykyä nähdä toinen. Nähdä ensin, koh-
data sitten. Jo näkeminen voi olla teko.

Entä sitten, kun vastaan kävelee se il-
jetys, joka puistattaa kaikin, selittämät-
tömin tavoin. Useimmiten helpottaa, jos 
ennen inhopursketta ehtii muistaa, että 
tuokin on joskus ollut jonkun lapsi. Koh-
taamiskynnys madaltuu.

Vaikeinta on kohdata kolossiaalinen 
omahyväisyys ja vielä vaikeampaa armol-
linen ylemmyys. Silloin vastenmielisyys 
ja lähimmäisyys joutuvat  ratkaisematto-
maan kamppailuun. Voisiko väistäminen 
olla myös lähimmäisen teko? Ja kuiten-
kin. Jos ei vaadi mitään eikä anna mitään, 
kysymyksessä on kohtelias julmuus.

Olla itselleen lähimmäinen niin, et-
tei aina pidä olla entistä parempi. Jospa 
voisikin olla entistä todempi.

Risto	Lindstedt

mana on kulttuuri, joka korostaa peh-
meitä arvoja ja elämänlaatua.

Iisalmen  Evakkokeskuksen  aloit-
teesta  on  ohjelman  mukaisesti  luotu 
”kahenpuolen  rajua”  -hanke-esitys. 
Hankehaut ovat kaksivaiheisia. Ensim-
mäisen  vaiheen  haku  umpeutui  tou-
kokuussa ja toisen vaiheen haku päät-
tyy elokuussa 2012.

Hankkeessa  pääpartnereina  ovat 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kuo-
pion Kirkkomuseo ja Itä-Suomen Yli-
opiston  Karjalan  tutkimuslaitos.  Ve-
näläisinä partnereina ovat Leningra-
din alueen kulttuuriministeriö, Karja-
lan  Tasavallan  kulttuuriministeriö, 
Käkisalmen Linnanmuseo ja Lahden-
pohjan Kotiseutusäätiö. Hankkeen kus-
tannusarvio on n. 600.000 euroa, josta 
EU:n avustusosuus on 90%, n. 550.000 
euroa.

”Kahenpuolen rajua” -hanke läpäisi 
selvin arviointipistein ensimmäisen 
hakukierroksen. Tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun ortodoksisen kirkon pii-
ristä nouseva hanke läpäisi tämän mer-
kittävän arviointiseulan.

Parhaillaan valmistellaan toisen ha-

kukierroksen projektiesitystä. Toivee-
na on, että kaksivuotinen hanke käyn-
nistyisi tammikuussa 2013. Hankkees-
sa mm. tuodaan esille laatokankarja-
laisuuden historiaa virtuaalimaailman 
huippumenetelmiä hyväksikäyttäen. 
Second-life virtuaaliympäristö tuo his-
toriaa esille uudella tavalla. Hankkees-
sa myös järjestetään laatokankarjalai-
suuden kulttuurin seminaareja, tapah-
tumia ja koulutusta mm. ruokaperin-
teestä, kädentaidoista, taiteesta ja kan-
sanperinteestä kiinnostuneille. Hank-
keessa huomioidaan erityisesti kolman-
nen ja neljännen sukupolven kulttuu-
rikiinnostuksen aktivoiminen. Tavoit-
teena on järjestää vuonna 2014 laato-
kankarjalaiset juuret omaaville nuoril-
le ”faniristeily Laatokalle”.

Elias	Huurinainen	

Aurinko paistoi ja hiki virtasi. Kym-
menkunta joka kesäiseen Saarivaa-
ran ristisaattoon osallistuneita ah-
keroi polttopuutalkoissa Anneli Has-
sisen luona.

Anneli Hassinen on  joka kesä 
kestinnyt Tuupovaarassa, Saarivaa-
rasta Hoilolaan vaeltanutta risti-

saattoa. Kolmekymmentä kertaa on 
jo  saatu nauttia Annelin kestityk-
sestä. Nytkin talkooväki sai nauttia 
pöydän antimista,  joita höystivät 
Annelin herkulliset ja hauskat tari-
nat. Ja mikä parasta, polttopuita on 
moneksi vuodeksi eteenpäin. 

Anneli	Lujanen

Jaettu ilo

PSHV haastaa Kirkkomme ja koko 
jäsenistönsä neulomaan villasukkia 
Kreikan luostareihin. Luostarit ovat 
Kreikan talvessa kylmiä. Lämmitys-
tä ei ole mahdollisuus pitää jatkuvas-
ti päällä. Luostarit harjoittavat kreik-
kalaisessa yhteiskunnassa hyvänte-
keväisyyttä, joten luostarien kautta 
villasukat  löytävät tiensä myös yh-
teiskunnan köyhimpien jalkoihin.

Mikkelin  seurakunnassa  sun-
nuntaina 9. syyskuuta puhutaan li-
turgian jälkeen kirkkokahveilla li-
sää sukkatalkoista ja seurakunnan 
Athoksen kävijät kertovat matka-
kokemuksistaan sanoin ja kuvin. 
Sukkakampanjan 
pelisäännöt
1. Neulotaan hillitynvärisiä miesten 
ja naisten villasukkia. Athos -vuo-
ren munkit käyttävät vain harmaita 
tai mustia villasukkia. Lankana mie-

lellään kotimaista sukkalankaa,  ei 
keinokuitulankaa.
2. Neuloa voi varrellisia sukkia tai 
töppösiä tai puolipolvi- ja polvisuk-
kia. Sukat voivat olla yksivärisiä tai 
hillityn kuviollisia. Voit myös hank-
kia sukat valmiina tai teettää ne. Tai 
ehkä sinulla on kaapissasi käyttä-
mättömät villakukat, jotka voit tuo-
da lähetettäväksi Kreikkaan.
3. Sukat kerätään yhteen marras-
kuun alussa,  tarkastetaan,  jaotel-
laan,  valokuvataan  ja PSHV:n  ja 
Kreikassa  yhteistyökumppanina 
toimivan Jaakko Olkinuoran avus-
tamana  sukat  lähetetään  luosta-
riin/luostareihin.

Lisätietoja Eila Karppinen-Asi-
kainen: 040-7641 382, Helena Möl-
känen: 040-5352 301, Ilkka Lappi: 
050–3752 272 tai PSHV:sta Eija Rä-
sänen: 020 6100 491 •

Iloisia polt-
topuutal-
koolaisia.

AAMUN KOITTO • 17

Pistä puikot heilumaan
– neulo lämmin joululahja Kreikan luostariin

Kouluta pappi 
Tansaniaan!
Ortodoksisen Lähetyksen syyske-
räyksellä  tuetaan papiston koulu-
tusta Kasikizin pappisseminaaris-
sa Tansaniassa. 
Keräystili FI42 5290 0220 3050 47
Viite: 55644
Keräysaika: 14.9.-21.10.2012
Keräyslupa: 2020/2011/4070
www.kirkkotoimii.fi/missio
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Suomeen  on  vastikään  perustettu 
Kaikkien Athosvuo ren Pyhien Perin-
tösäätiö. Säätiön  tehtävänä on  tehdä 
tunnetuksi Athosvuoren kilvoittelijoi-
ta ja heidän uskonperintöään sekä edis-
tää maas samme Athosvuoren perin-
teen hengessä tapahtuvaa luostarikil-
voitusta. Säätiön perustamisen takana 
on Suomen ortodoksisen kirkon piiris-
sä toimiva yhdistys Pyhän Kosmas Ai-
tolialaisen Veljestö ja säätiön puheen-
johtajana toimii TT Hannu Pöyhönen.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perin-
tösäätiö pyrkii järjestämään yhdessä mui-
den Athosta arvostavien tahojen kanssa 
seminaareja, kokoontumisia, esitelmäti-

laisuuksia ja näyttelyitä sekä kutsumaan 
Athosvuoren munkkeja vierailulle Suo-
meen. Säätiö pyrkii  järjestämään myös 
pyhiinvaellusmatkoja Athokselle ja mui-
hin ortodoksisiin luos tarikeskuksiin. Li-
säksi säätiö voi tukea taloudellisesti luos-
tareita ja toiminta-ajatuksensa mu kaisen 
kirjallisuuden julkaisemista.

Säätiö etsii nyt Etelä-Suomesta sopi-
vaa kiinteistöä toimintakeskukselleen. 
Aluetta on tar koitus muokata niin, et-
tä se heijastaisi Athosvuoren miljöötä 
myös ulkoisesti. Toi mintakeskusta on 
tarkoitus pitää yllä talkoovoimin ja toi-
mittaa siellä päivittäin  jumalanpalve-
luksia kulloinkin käytössä olevin voi-

min. Säätiön alueelle voi aikanaan myös 
syntyä Athoksen hengessä toimiva luos-
tariyhteisö.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Pe-
rintösäätiö avaa syksyn kuluessa inter-
netsivut (www. athos saatio.com), joil-
le kootaan tietoa paitsi Athoksen isis-
tä ja kilvoitusperinteestä myös käytän-
nön neuvoja Athoksen pyhiinvaellus-
matkaa suunnitteleville. Säätiöllä on 
myös pankkitili (FI86 1040 3000 3497 
57), jolle toimintakeskushankkeen tu-
kemisesta kiinnostu neet voivat osoit-
taa lahjoituksensa.

Kaikkien	Athosvuoren	Pyhien	
Perintösäätiön	hallitus

YLE Radio 1
9.9.Liturgia, klo 11.00-12.00, Kirkkoherra Mark-
ku Salminen, Uspenskin katedraali, Helsinki
15.9. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.50, Arkki-
mandriitta Sergei, Valamon luostari,
18.9. Iltahartaus, klo 18.50, pastori Sergius Col-
liander, Varistaipale
23.9. Liturgia, klo 11.00-12.00, arkkipiispa Leo, 
P. Nikolaoksen kirkko, Joensuu
6.10. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.50 Piispa Arse-
ni, Valamon luostari
7.10. Liturgia, klo 11.00-12.00, P. apostoli Andre-
aksen kirkko, Rovaniemi
16.10. Iltahartaus, klo 18.50, Pappismunkki Se-
rafim, Espoo
21.10. Liturgia, klo 11.00-12.00, P. profeetta Eli-
aan kirkko, Iisalmi
27.10. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.50, Kirkkoher-
ra Markku Salminen, Helsinki
4.11. Liturgia, klo 11.00-12.00, P. Herman Alas-
kalaisen kirkko, Espoo
18.11. Liturgia, klo 11.00-12.00, P. apostolien 
Pietarin ja Paavalin kirkko, Hamina
20.11. Iltahartaus, klo 18.50, pastori Timo Hir-
vonen, Kuopio
24.11. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.50, pastori 
Mikko Sidoroff, Joensuu
2.12.Liturgia, klo 11.00-12.00, Pyhän Nikolaok-
sen kirkko, Kotka

media

Anteeksipyyntö
29.3.2012 ilmestyneessä jutussa minua haasta-
teltiin Alapitkän ns: kesäteatterin ohjaajan omi-
naisuudessa. Sanoin mm: “ Tänä vuonna meil-
lä on hyvä porukka: ei ole yhtään dementikkoa 
eikä alkoholistia, kenelläkään ei ole noussut hat-
tuun, ja lasten rooleihin on oikeita lapsia”. 

Tarkoitus oli ainoastaan korostaa nuorten 
näyttelijöiden suurta osuutta ja muistinhallin-
taa ja huonohkolla käänteishuumorilla kertoa, 
etten ensimmäisen kerran 18 vuoteen esiinny 
itse näyttämöllä. Jos joku on tulkinnut nämä 
viittauksina aikaisempiin vuosiin tai “porukoi-
hin”  ja pahoittanut  siitä mielensä,  tietenkin 
pyydän vilpittömästi anteeksi.

Olavi Lyytikäinen, Alapitkä

Athosvuoren perintöä vaaliva säätiö Suomeen

- Ilo, monet nauravat kasvot ja vil-
pitön välittäminen ovat ensim-
mäiset asiat, jotka nousevat mie-
leeni matkastani, sanoo Joensuun 
seurakunnasta tänä kesänä ame-
rikkalais-suomalaisen Missio- tii-
min  jäsenenä Tansaniassa työs-
kennellyt Tiina Matveinen. Toi-
sena joensuunlaisena mukana oli 
kanttori Anneli Pietarinen.

Mwanzan hiippakunnan jär-
jestämälle  nuortenleirille  osal-
listui n. 75 nuorta aikuista Kasikizin 
kylän lähiseurakunnista. 

Matveisen opetusaiheina olivat ju-
malanpalvelukset ja hän oli vastuussa 
käsityöpajoista, joissa jokainen leiriläi-
nen sai valmistaa itselleen mm. oman 
ikonin. Pietarisen aiheina olivat ruko-
us ja Hiv / Aids. Sairaanhoitajana hän 
auttoi ja lääkitsi myös monia malariaan 
sairastuneita leiriläisiä. 

Matveinen mainitseekin  leiriläisten 
loputtoman kiitollisuuden. 

- He osaavat  iloita  ja kiittää niistä 

Missio-tiimi Tansaniassa

Tiina Matveinen ja pieni leiriläinen.
Kesä  tarjosi  parhaat  puolensa 
Puroniemen perheleiriläisille 26. 
– 29.7. Aurinko paistoi täydeltä 
terältä,  ja  Korpijärven  vesi  oli 
kuin lämmintä maitoa koko lei-
rin ajan. PSHV:n  ja ONL:n vii-
dettä kertaa Puroniemessä pide-
tyn perheleirin  opetuksellisena 
teemana  oli  ”Ihminen  Jumalan 
ikonina”. Leirille osallistui 36 eri 
ikäistä  lasta  ja aikuista 12 per-
heestä eri puolilta Suomea.  Pää-

töspäivä keräsi mukaan myös Pu-
roniemen ystäviä. Suosikkileiri-
läisiksi valittiin aikuisista 86-vuo-
tias Maria Satuli Rautalammilta, 
pojista 2,5-vuotias Aapeli Jyväs-
kylästä ja 3-vuotias Vaula Kuopi-
osta. Nostalgisia  tunnelmiakin 
nostatellut perheleiri  siirtyy  jat-
kossa Valamoon.  Jo kesän 2013 
perheleiri  toteutuu uusin eväin 
uudessa ympäristössä 25. – 28.7. 

Eija	Räsänen

Puroniemen perheleiri –  
jatkossa Valamoon

pienistä asioista, joita me emme enää 
elämässämme  edes  huomaa,  sanoo 
Matveinen. 

Leiriläisille  annettiin myös uuni-
tuore swahilinkielinen käännös ONL:n 
Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten- 
kirjasta. Se on ensimmäinen kirja or-
todoksisuudesta swahilin kielellä. 

Toinen tämän vuoden Missio- tii-
mi suuntaa Tansaniaan joulukuussa.

Mari	Vainio
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Ilomantsin 
kirkon 
juhlavuosi
Ilomantsin  nykyinen  Profeetta  Elian 
kirkko täytti 120 vuotta, ja sitä on kevään 
ja kesän aikana juhlistettu monin eri ta-
voin. Juhlavuosi huipentui praasniekoil-
la ensiesityksensa saaneeseen, Jussi Su-
vannon käsikirjoittamaan ja Jaana Pal-
ve-Karppasen ohjaamaan nukketeatte-
riesitykseen Hetkiä Elian matkassa.

Riikka	Patrikainen
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Puroniemen ystävät ry on maalis-
kuussa 2012 perustettu yhdistys, 
jossa on jo 200 jäsentä. Yhdistyk-
sen  tarkoituksena on  säilyttää 
Rautalammilla sijaitseva Puronie-
mi kirkollisena leirikeskuksena, jo-
na se on toiminut vuodesta 1958.

Ortodoksisten nuorten liitto 
ry (ONL) on myymässä leirikes-
kusta. Puroniemen ystävät ry:n 
16.8.2012 pitämä yleinen kokous 
valtuutti hallituksen  tekemään 
kirkolliskokoukselle  esityksen 
leirikeskuksen ostamisesta Suo-
men ortodoksiselle kirkolle. Pu-
roniemen  ystävät  ry:n  toimisi 
edelleen tukiyhdistyksenä.

Yhdistys näkee leiritoiminnan 
tärkeänä. Kauniissa järvimaise-
massa saadut kokemukset ja elä-
mykset ovat ainutlaatuisia. Leireil-
lä luodaan verkostoja ja paranne-
taan vuorovaikutustaitoja, sieltä 
myös tulevat seurakunta-aktiivit.

Puroniemen ystäviä on osallis-
tunut  yhdistyksen  toiminnan 
suunnitteluun, talkootöihin ja mui-
hin tapahtumiin. Lisätietoja voi ha-
kea www.ortodoksi.net -sivustolta, 
sähköpostia voi lähettää osoittee-
seen: puroniemen.tuki@gmail.com 
tai soittaa sihteeri Erja Kotalle 040 
5079186 tai puheenjohtaja Mirja 
Mäkiselle 044 3201147. •

Puroniemen ystävät toimivat aktiivisesti
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Jumalan rakkauden 
pisaroita
Pyhät ja luonto
Teksti ja kuvitus: 
Khrysopigin luostari, Kreeta,
Pyhän Kosmas Aitiolilaisen 
Veljestö 2012, 118 sivua
Erityisesti kesällä  suomalainen  ihmi-
nen havahtuu näkemään ympäröivän 
luonnon kauneuden. Sen 
sylissä voi levätä, se kan-
taa  iloon  ja  rauhaan. 
Kuitenkin tämän päivän 
maailmassa vallitsee en-
nen näkemätön ekologi-
nen kriisi, kriisi, jossa jo-
kainen  aikuinen  ihmi-
nen voi osoittaa vastuul-
lisen sormensa itseensä. 
Olemme omilla elämän-
tavoillamme ja valinnoil-
lamme vastuussa luoma-

kirjat

AAMUN KOITTO • 21

kunnasta ja sen tulevaisuudesta, vastuus-
sa siitä mitä jätämme lapsille, tuleville 
sukupolvillemme. 

Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljes-
tön julkaisema, kreetalaisen Khryso-
piogin luostarin kaunis kirja on tarkoi-
tettu ensi kädessä lapsille, mutta myös 
vanhemmille, opettajille ja kaikille ih-
misille,  jotka tuntevat murhetta siitä 
miten lapset ymmärtävät Jumalan luo-
mistyön ja oppivat suojelemaan elin-

ympäristöään. 
Oman lukukokemuk-

seni kautta voin suositel-
la kirjaa  jokaiselle. Ai-
kuiselle  kirjan  tarinat 
muistuttavat luomakun-
nan kauneudesta  ja sen 
syvästä  yhteydestä  Ju-
malaan. Pyhien  ihmis-
ten huolenpito ja kunni-
oitus  luontoa  kohtaan 
ovat hyvänä esimerkki-
nä meille kaikille. Kuten 

luostarin  alkusanatkin  viestittävät, 
kirjan avulla voimme nähdä ympäröi-
vän maailman helpommin lapsen sil-
min. 

”Tämä kirja omistetaan maailman 
kaikille lapsille ja niille aikuisille, 
jotka katselevat maailmaa lasten ta-
voin. Toivomme, että lukijat rakasta-
vat ja suojelevat koko luomakuntaa, 
ihmisiä, puita ja kukkia, vesiä, eläi-
miä ja lintuja, niin kuin pyhätkin.”
Yhdessä lapsen kanssa kirjaa lukies-

sa Pyhien elämä avautuu aikuisellekin 
uudella tavalla. Lapsen vilpitön ihme-
tys, kysymykset  ja yhteinen pohdinta 
kantavat aikuisenkin näkemään luoma-
kunnan sillä rakkaudella, joka Kirkolla 
ja Pyhillä on Jumalan luomistyötä, mei-
dän elinympäristöämme kohtaan. 

Kaunis, akvarellimaisen herkkä kuvi-
tus tukee tekstiä ja kirjan lopussa oleva 
monipuolinen sanasto helpottaa asioiden 
selittämistä pienemmillekin lapsille. 

Mari	Vainio

Ruumis Jumalan 
kuvana
Jason Lepojärvi:
Ruumis Jumalan kuvana. 
Johdatus Johannes Paavali II:n 
ruumiin teologiaan.
Katolinen tiedotuskeskus 2012, 
131 sivua
Katolisen  tiedotuskes-
kuksen Fidelium-sarjan 
tuorein julkaisu on Hel-
singin  yliopistossa  väi-
töskirjaa valmistelevan 
kanadalais-suomalaisen 
Jason Lepojärven laati-
ma  johdatus  paavi  Jo-
hannes Paavali II:n ruu-
miin  teologiaan.  Kirja 
on tiivis, mutta helppo-
lukuinen kooste paavi Jo-
hannes Paavali II:n vuo-

sina 1979–1984   pitämien 129 esitel-
män keskeisistä ajatuksista. Sivumää-
rältään suppea kirja on enemmän, kuin 
vain paavin pitämien esitelmien esit-
tely. Kahdessa ensimmäisessä luvussa 
kirjoittaja  kertoo  puolalaisen  Karol 
Wojtyłan keskeiset  elämänvaiheet  ja 
hänen  innostuksestaan  filosofiseen 
ajatteluun sekä teatteriharrastuksesta.

Ruumiin teologia tar-
koittaa oppia Jumalasta 
ja meidän  suhteestam-
me häneen ihmisen ruu-
miillisuuden  näkökul-
masta. Ruumiin teologia 
kysyy: Mitä ruumis ker-
too ihmisestä itsestään, 
eli miten ruumis ilmen-
tää ihmistä Jumalan ku-
vana?  Paavi  pureutui 
ruumiin teologiaa käsit-
televässä esitelmäsarjas-
saan ennakkoluulotto-

masti  erääseen aikamme puhutuim-
paan teemaan, seksuaalietiikkaan. Jo-
hannes Paavali II:n papillinen selibaat-
ti ei estänyt häntä ymmärtämästä sek-
suaalisen  rakkauden  roolia  Jumalan 
suunnitelmassa. Hän opetti  ihmisen 
olevan Jumalan kuva kaikessa sukupuo-
lisuudessaan ja ruumiillisuudessaan.

Lepojärvi  toteaa, että paavin pitä-
mät varttituntiset opetustuokiot, jois-
ta ruumiin teologian kokonaisuus koos-
tuu, olivat  paikoitellen  vaikeasti  ym-
märrettävää kuultavaa myös kokeneil-
le teologeille ja filosofeille. Niinpä nii-
den muokkaaminen kansantajuiseen 
muotoon,  jota kirjoittaja on ansiok-
kaasti  tehnyt,  on  välttämättömyys. 
Puolankielisiä alkuperäistekstejä ei ole 
suomennettu, joten tämä kirja on en-
simmäinen avaus aiheeseen.  

Johannes Paavali II:n opetus perus-
tuu Raamattuun ja jakamattoman kir-
kon hengelliseen perintöön ja opetuk-

seen, mistä johtuen kirja on 
suositeltavaa luettavaa myös 
ortodokseille.  Jason Lepo-
järvi on kyennyt esittämään 
teoksessaan vaikeita asioita 
hyvässä määrin huumorilla 
ja  selkeän  kansantajuisesti. 
Kirja antaa myös uudenlaisen 
kuvan konservatiivina pide-
tystä paavista. Lukijan onkin 
helppo  yhtyä  takakannessa 

olevaan TT Aku Visalan nä-
kemykseen.  ”Paavin  radi-
kaali sanoma paljastuu Le-
pojärven käsittelyssä kaik-
kea muuta kuin  seksuaali-
vastaiseksi;  sen  sijaan  se 
nostaa ihmisruumiin ja sek-
suaalisuuden korkeampaan 
arvoon kuin mikään teolo-
ginen suuntaus ennen sitä.”

Piispa	Arseni

Katolisen tiedotuskeskuksen FIDELIUM-sarjassa julkaistaan 
katolista ajattelua ja hengellisyyttä valottavaa kirjallisuutta, joka 

tarjoaa monipuolisia, mielenkiintoisia ja haastaviakin näkökulmia. fidelium

f KATT

”Johannes Paavali ii:n kirjoitukset ja toiminta paavina kiinnittävät teologisten 
ajattelijoiden huomion ihmisruumiiseen, Jumalan kuvaan. Jason lepojärven 
kirja tuo tämän pohdinnan suomalaisen lukijakunnan ulottuville. Nuorekkaasti 
kirjoitettu teos tarjoaa innostavia näkökulmia niin paavin hengenheimolaisille 
kuin muidenkin kirkkojen etsiville kristityille.”
Risto Saarinen, ekumeniikan professori, Helsingin yliopisto

”Paavin radikaali sanoma paljastuu lepojärven käsittelyssä kaikkea muuta 
kuin seksuaalivastaiseksi; sen sijaan se nostaa ihmisruumiin ja seksuaalisuuden 
korkeampaan arvoon kuin mikään teologinen suuntaus ennen sitä.”
Aku Visala, TT, tutkija, Oxfordin yliopisto

”Ruumis Jumalan kuvana on viisautta täynnä. lepojärvi tarttuu lukijaa kädestä 
ja johdattaa hänet Johannes Paavali ii:n filosofiaan, hänen näytelmiinsä ja 
runoihinsa, hänen teologiseen taustaansa sekä lopulta – teoksen ytimeen – hänen 
Kristus-keskeiseen ruumiin teologiaansa.”
Christopher West, Theology of the Body institute, uSA

”Kirjoittajan perinpohjainen perehtyminen katolisen ihmiskäsityksen teologiseen 
ja filosofiseen monimuotoisuuteen ja rikkauteen yhdistettynä edesmenneen 
paavin henkilökuvaan ja pastoraaliteologiaan tarjoaa monipuolisen ja ansiokkaan 
tutkielman.”
Veli-Matti Kärkkäinen, systemaattisen teologian professori, fullerin 
teologinen seminaari (uSA), ja ekumeniikan dosentti, Helsingin yliopisto

”Seksuaalisuus on edelleen osassa kristikuntaa joko vaiettu tai ylikorostunut 
elämänalue. Kirjoittaja tuo tähän tilanteeseen raikkaan tuulahduksen, joka on 
kiihkoton mutta kiehtova. Tunnustuskunnasta riippumatta Johannes Paavali ii:n 
teksteistä avautuu ulottuvuuksia, jotka eivät jätä lukijaa kylmäksi.”
Klaus Korhonen, Tm, Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja

Ruumis Jumalan kuvana
Johdatus Johannes Paavali II:n  

ruumiin teologiaan

JASON LEPOJÄRVI
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Kannen kuva: Mikael Siirilä

esipuheesta:

”Ruumis Jumalan kuvana on viisautta täynnä. 
lepo järvi tarttuu lukijaa kädestä ja johdattaa hänet 
Johannes Paavali ii:n filosofiaan, hänen näytelmiinsä 
ja runoihinsa, hänen teologiseen taustaansa sekä 
lopulta – teoksen ytimeen – hänen Kristus-keskeiseen 
ruumiin teologiaansa. lepojärvi osoittaa, että 
ruumiin teologia ei ole pelkkä katekeesi seksistä 
ja aviollisesta rakkaudesta. Se on sitäkin, mutta 
se on paljon enemmän. Ruumiin teologia levittää 
eteemme ’suuren salaisuuden’ Jumalan loistavasta 
suunnitelmasta ihmiselämää varten maailman alusta 
sen loppuun saakka. laskiessaan kirjan käsistään 
lukija palaa tutkimusmatkalta luomisen, lunastuksen 
ja ylösnousemuksen suuriin salaisuuksiin.”

Christopher West
Theology of the Body institute, uSA

Jason Lepojärvi valmistelee väitöskirjaa 
C. S. lewisin rakkauden teologiasta Helsingin 
yliopistossa. Helsingin ja Oxfordin väliä kulkeva 
suomalais-kanadalainen lepojärvi kuvaa itseään 
maailmankansalaiseksi, joka on paperilla luterilainen, 
sydämeltään helluntai lainen ja älyllisesti katolilainen. 
lisäksi lepojärvi toimittaa hyvejohtajuus.fi-sivustoa ja 
harrastaa kamppailulajeja.

”Tämän kirjan pitäisi kiinnostaa jokaista,  
jolla on ruumis.”
Emil Anton, Tm

Kuva: Timo Peltokangas

Кто мой ближний?
Владимир  Сократилин,  Преподаватель  богословских 
дисциплин, Валаамский Народный университет

«И  один  из  них,  законник,  искушая  Его,  спросил, 
говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон 
и пророки.» 
Мф. 22:35-40

Создавая человека по своему образу и подобию Господь 
следовал вполне определенному замыслу, который как и 
все  проявления  божественной  воли  отличается 
совершенством. В словах библейского повествования о 
сотворении человека: «не хорошо человеку быть одному» 
(Быт.  2:18)  раскрывается  едва  ли  не  самая  важная 
составлющая  этого  замысла.  Человек  изначально 
«обречен» на встречу с Богом, миром и другим человеком. 
Он призван к сотрудничеству, общению и любви. И Бог, 
и мир, и другой человек могут стать, или скорее должны 
быть  для  человека  своими,  быть  содержанием  его 
собственной жизни, быть ему близкими. Близость такого 
рода  отнюдь  не  явление  дистанционного  порядка, 
предполагающее близость или удаленность от некоей 
точки измерения, от человека, например. Такая близость 
определяется  степенью  соучастия  и  соприсутствия. 
Близость - это связь, принадлежность, сопричастность. 
Можно ощущать глубокую близость с тем, кто бесконечно 
удален в пространстве. И в тоже самое время, можно 
просто  не  замечать  и  избегать  находящегося  в 
непосредственной  близи.  Христианская  вера  –  вера 
соучастия: соучастия в божественной святости, которая 
недостижима без соучастия в судьбе другого человека, 
через  само  это  соучастие  становящегося  ближним. 
Близость  с  близкими  или  теми,  кто  симпатичен 
естественна,  но  Христос  призывает  радикально 
расширить опыт близости и проявлять соучастие ко всем 
людям без исключения: «Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас,  благотворите  ненавидящим  вас  и  молитесь  за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных.» (Мф.5:43-48). Поэтому ответ 
на  вопрос:  «Кто  мой  ближний?»  не  данность,  а 
универсальная  заданность.  Ибо  видение  в  каждом 
человеке  ближнего  –  великий  христианский  подвиг, 
позволяющие  каждому  человеку  непосредственно 
ощутить  близость  Бога  и  тем  самым  исполнить 
собственной призвание: не остаться одному.

Korkeasti pyhitetylle Kar-
jalan ja koko Suomen ark-
kipiispa Leolle, isä Iivo Su-
vannolle ja Joensuun orto-
doksiselle  seurakunnalle 
minulle myönnetystä Py-
hän Karitsan ritarikunnan 
I luokan ritarimerkistä. Jat-
kamme yhteistä matkaa ru-
koillen eteenpäin.

Ilmari Suvinen
Kontiolahti

❧
Kunnioittavat  ja  lämpimät 
kiitoksemme KP Karjalan ja 
koko  Suomen  arkkipiispa 
Leolle sekä isä Mikael Sund-
kvistille meille myönnetyis-
tä Pyhän Karitsan ritarikun-
nan I luokan ritarimerkeistä.

Aleksandra Viskari
Merja Tiira

❧
Sydämellinen kiitos arkki-
piispa Leolle meille myön-

netystä piispallisesta  siu-
nauskirjasta tiistaiseuram-
me  täyttäessä  60  vuotta 
22.4.2012. Kiitos myös juh-
laan osallistuneille ja mei-
tä muistaneille.

Kehvon-Väänälänrannan 
tiistaiseura

❧
Lämmin kiitos KP arkki-
piispa Leolle  ja Taipaleen 
ortodoksiselle  seurakun-
nalle meille myönnetyistä 
ansiomerkeistä.

Osmo Hirvonen,
Eeva Tenovuori

Outokumpu
❧

Sydämellinen kiitos arkki-
piispa Leolle ja isä Timo Mä-
kirinnalle minulle myönne-
tystä Pyhän Karitsan Ritari-
kunnan I luokan ritarimer-
kistä.

Laura Palve, Viitasaari

KIITOS
Kiitämme lämpimästi  kaikkia, jotka ottivat osaa 
suruumme ja muistivat esirukouksissaan igumenia 
Marinan äkillisen poismenon yhteydessä. 
Pyydämme edelleen pyhiä esi rukouksia äiti 
igumenia Marinan sielun ja sisariston puolesta.
Lintulan luostarin sisaristo

Kiitos
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Tunnus 5005390
70103 Vastaus-
lähetys

Aamun Koiton seuraava numero ilmestyy 29.11. 
ja sen teemana on “Kirjoitukset”.

Vastaan-
ottaja 

m
aksaa 

postim
aksun

(vain 
tilaukset)

Karjalan hiippakunnan säätiön apurahat 2012 haettavissa

Karjalan hiippakunnan säätiön tehtävänä on toimialueellaan 
edistää ja tukea ortodoksista ja karjalaista kulttuurityötä, koulu-
tusta, liturgisen elämän kehitystä, kirkkolaulua ja ikonitaiteen 
harrastusta, ortodoksista nuorisokulttuuria sekä avustaa kult-
tuurin ja teologian opiskelua, tutkimusta ja tunnetuksi teke-
mistä ja vastata lisääntyvän kansainvälistymisen haasteisiin. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia, stipen-
dejä ja tunnustuspalkintoja. Säätiön hallitus julistaa haettavaksi 
Karjalan hiippakunnan alueella em. tarkoituksiin apurahoja 
seuraavasti:

- apurahoja myönnetään yhteensä enintään 5.000 €
- yksittäisen apurahan suuruus on enintään 1.000 €
- hakijana voi olla yksityinen henkilö tai yhdistys
- apurahahakemuksia toivotaan erityisesti kirkkotekstiili-, 
 kirkollinen kirjallisuus-, musiikki- ja ikonimaalausaloilta
- apurahaa voi hakea myös projekteihin tai tapahtumiin, 
 jotka edistävät em. toiminta-alueita
- säätiön hallitus pidättää oikeuden päättää apurahojen 
 suuruudesta ja määrästä

Apurahat haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee 
käydä ilmi
- hakija yhteystietoineen (osoite, puhelinnumero, sähköposti- 
 osoite)
- haettavan apurahan suuruus
- kuvaus hankkeesta, johon apurahaa haetaan
- selvitys hankkeen muusta rahoituksesta
- apurahan käyttötarkoitus 

Allekirjoitetut apurahahakemukset tulee osoittaa Karjalan 
hiippakunnan säätiön hallitukselle ja toimittaa säätiön asia-
miehelle Leo Houtsoselle, osoite Hallituskatu 10 C 29, 70100 
Kuopio, 30.9.2012 mennessä. 

Säätiön hallitus päättää apurahan saajista. Apurahan saajille 
tiedotetaan henkilökohtaisesti.

PYHIINVAELLUKSET
Laatokan Valamo 1.-2.9.  

180 e (Joensuusta)
Pohjois-Kreikan luostarit 15.-22.9. 

 (Helsingistä) 1 230 e
Ikonimatka Pietariin 11.-14.10. 

(Joensuusta) 390 e
Kuopion ikonimaalareiden 

matka Pietariin 18.-21.10. • 390 e
Georgian kylät ja luostarit 

12.-20.10. • 1 530 e

TULoSSA KEVääLLä 2013
Ikoni- ja kulttuurimatka 

Vladimiriin ja Suzdaliin, helmikuussa 
Pääsiäismatka (vanha pääisäinen) touko-
kuussa Länsi-Georgiaan, Svanetiin ym. 

Kesän matkat valmistuvat 
marras-joulukuussa. Pyydä esite!

KySy tarJouS omaLLe ryHmäLLe!

Pohjoiskatu 6 • Joensuu • 050 349 4065
ma-pe 10-16 www.monasterytours.com

SYKSYN MATKoJA

•  Kultaisen iän leirit ikäihmisille 10.–11.9. ja 30.9.–1.10.
• Perhe ja kirkko: Yltää itseen, kasvaa toiseen 14.–16.9.
• Ortodoksinen kirkko ja sosiaalinen media 19.–21.9.
• Parisuhdekurssi: Elämän puutarhoissa 21.–23.9.
• Slaavinkielinen kirkkolaulukurssi 5.–7.10.
Kaikki kurssit: www.valamo.fi

Syyshetkiä 
Valamon 

rauhassa.

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

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Kaukana arjen hälinästä.
Valamon syksyssä nautit levollisesta ilmapiiristä ja 
kauniista luonnosta, opit uusia taitoja ja löydät hyvää 
oloa yksinkertaisista asioista!

Muista myös Valamon myymälä Tuohus 
Helsingissä, Liisankatu 29.

VALAMON LUOSTARIN KULTTUURIKESKUKSESSA

VALAMON AARTEET
Tutustu nyt ainutlaatuiseen näyttelyymme 
luostariin evakuoiduista ja lahjoitetuista 
taide-esineistä!

 

Uutena palvelumuotona vuokrattavissa Helenan
vanhainkodissa, Hämeentie 55 Helsinki, 1.9.2012 neljä
palveluasuntoa, kooltaan 20,5–22,5 m2. Lisäksi 1.9.2012
vapautuu yksi tehostetun palveluasumisen asunto. 

Tiedustelut johtaja Mia Löflund, p. 040 4561680                                                                                                         
ja vt. osastonhoitaja Raija Karhu, p. 040 4561695

PALVELUASUNTOJA 
VUOKRATTAVANA

Tilaa Aamun Koitto 

Optina-luostarin mieslaulajat valloittaa!
Vanhaa kirkkomusiikkia ja venäläisiä kansanlauluja.

Luostarista kylateille ..

15.11. Kuusamo
16.11. Oulu

17.11. Kajaani
18.11. Rovaniemi
20.11. Tampere

21.11. Turku
22.11. Helsinki

23.11. Riihimäki
24.11. Kotka

Tarkemmat konserttitiedot: www.venajaseura.com
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mekä jaa sitä avokätisesti, kunnes itsekin köyhdymme ja 
tulemme  lähimmäisemme kaltaiseksi, emme täytä Her-
ran käskyä. Käskyä ei täytä sekään, joka tahtoo antaa kai-
kille  anoville,  mutta  käännyttää  kuitenkin  jonkun pois, 
vaikka hänellä vielä olisi jokin kolikko tai leipäpala. Käs-
kyn täyttäjä ei liioin ole se, joka ei tee lähimmäiselleen si-
tä mitä toivoisi muiden tekevän itselleen. Ja jos joku kyllä 
syöttää, juottaa ja vaatettaa jokaisen köyhän ja vähäisen ja 

tekee muutakin heidän hyväkseen, 
mutta halveksii ja ylenkatsoo vaik-
ka vain yhtä heistä, hän tuossa yh-
dessä laiminlyö itsensä nälkäisen 
ja janoisen Kristuksen.

Simeon	Uusiteologi

Älä  suo  sijaa  ajatuksille,  joita 
epäluulo kylvää mieleesi  lä-

himmäisestäsi. Tällaiset ajatukset 
ovat näet valheellisia, turmiollisia 
ja kaikin  tavoin pettäviä: niiden 
avulla pahat henget yrittävät suis-
taa turmion kuiluun ne, jotka ovat 
jo alkaneet edistyä hyveissä. Pa-
hat  henget  eivät  näet  muulla  ta-
voin pysty syöksemään kilvoitte-
lijaa  tuomitsemisen  ja  synninte-
kojen  syövereihin kuin  taivutta-
malla hänet hyväksymään katalia 
epäilyjä  lähimmäisensä  ulkonai-
sen esiintymisen ja asennoitumi-
sen  perusteella.  Tällä  tavoin  pa-
hat henget saavat aikaan, että kil-

voittelija lankeaa ja joutuu tuomiolle synnistään – hänet 
tuomitaan yhdessä maailman kanssa. Sanoohan pyhä sa-
nakin: ”Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi 
tuomittaviksi. Rangaistessaan Herra  kuitenkin kurittaa 
meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullises-
ti tuomittaisi.” (1.Kor.11:31-32)

Niketas	Stithatolainen

Eivät kaikki jotka eivät rakasta lähimmäistään, välttä-
mättä häntä vihaakaan, samoin kuin eivät kaikki jot-

ka eivät vihaa lähimmäistään, välttämättä myöskään hän-
tä rakasta. Eri asia on kadehtia lähimmäisensä menestys-
tä ja eri asia taas se, ettei yritä estää hänen edistymistään. 
Äärimmäistä pahuutta ei ole, jos vain tuntee kateuden pis-
ton lähimmäisensä menestyksen tähden, vaan että parjaa 
hänen hyviä ominaisuuksiaan,  ikään kuin ne eivät olisi-
kaan hyviä.

Elia	Presbyteeri

Meidän Herramme alentui ole-
maan jokaisessa köyhässä ja 

samastui kaikkiin puutteenalai-
siin,  ettei kukaan  Häneen usko-
vista asettuisi veljensä yläpuolel-
le, vaan näkisi veljessään ja lähim-
mäisessään  Jumalansa  ja  tuntisi 
olevansa  tätä vähäisempi,  aivan 
samoin kuin hän on vähäisempi 
Luojaansa. Näin hän ottaa veljes-
sään vastaan Vapahtajan ja kun-
nioittaa  häntä  kuin  Herraansa. 
Hän on myös valmis kuluttamaan 
kaiken omaisuutensa veljeä aut-
taakseen – samoin kuin Kristus, 
meidän Jumalamme, vuodatti tyh-
jiin oman verensä meidän pelas-
tuksemme tähden.

Meitä on käsketty kohtelemaan 
lähimmäisiämme kuin itseämme 
– ei vain yhtenä päivänä, vaan ko-
ko elämämme ajan. Myös kehotus antaa jokaiselle anoval-
le kuuluu meille elämämme loppuun asti. Ja jos haluam-
me, että muut tekevät meille hyvää, tulee meidän tehdä sa-
moin heille.

Jos kohtelemme lähimmäisiämme kuin itseämme, em-
me kestä ajatella, että meillä olisi jotakin enemmän kuin 
lähimmäisellämme. Ja jos meillä on jotakin enemmän em-

Pyhien Isien opetuksia lähimmäisestä
(Kääntänyt	nunna	Kristoduli)

Isien opetuksia -palstalla julkaistaan ortodoksisen kirkon 
isien opetuspuheita uskon ja elämän eri aloilta.

Pe
n

t
ti

 P
o

tk
o

n
en


