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Kirkko on tärkeä osa Baba Lybeckin 
elämää, yksi elämän ydinasioista. 
Sen kautta peilautuu myös 
ystävyyden merkitys. 

Iisalmen profeetta Elian kunniaksi 
pyhitetty pyhäkkö sijaitsee aivan 
kaupungin keskustassa. Vuosina 
1994-1995 venäläiset taidemaalarit 
Vladimir Lupanov ja Vasili Feodorov 
koristivat kirkon sisätilat seinä-
maalauksilla.

Ystävyys on lähellä kulkemista ja 
elämän jakamista niin ilossa kuin 
surussa. Monet ystävyydet syntyvät 
oman Kirkon kautta.
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nyt

iankaikkisesti

K ädessäsi on nyt uudistuneen Aamun Koiton ensimmäinen 
numero. Sen teemaksi valittiin ystävyys. Syitä valinnalle 
löytyy useita. Pinnallisimpana niistä on meillä 1980-luvul-

ta asti vietetty Ystävänpäivä, joka sattui tälle viikolle. Lännen kir-
kossa päivä on omistettu pyhän pappismarttyyri  Valentinuksen 
muistolle, mutta Suomessa se on rakkautta korostava kaupallinen 
juhla. Tärkein syy lehtemme teeman valinnalle oli kuitenkin se, et-
tä ystävyys koskettaa meitä kaikkia. Ystävät ovat kultaakin kalliim-
pia. 

Ystävyys on kahden tai useamman ihmisen välinen ihmissuh-
de. Se on tuttavuutta huomattavasti läheisempää. Pyhä Maksimos 
Tunnustaja opettaa, että ”uskollinen ystävä on vahva turva. Menes-
tyksen päivinä hän on hyvä neuvoja ja ymmärtävä auttaja, pahan 
päivän tullen taas mitä vilpittömin tukija ja myötämielisin puolus-
taja.” Ystävyyteen liittyvät rehellisyys, toisen seurasta nauttiminen, 
luottamus, myönteinen vastavuoroisuus, epäitsekkyys, keskinäinen 
ymmärrys, myötätunto, mahdollisuus olla oma itsensä ja ilmaista 
avoimesti tunteitaan sekä tehdä virheitä ilman tuomitsemisen pel-
koa. Vaatimukset ystävyydelle ovat suuret. Siitä  johtuen kenellä-
kään ei voi olla monta todellista ystävää. 

Ihmisten lisäksi myös monet toimijat ja laitokset tarvitsevat ystä-
viä. Tästä osoituksena ovat kirkon piirissä toimivat rekisteröidyt ys-
tävyysseurat, joista vanhin on Valamon ystävät ja tuorein Kirkkomu-
seon ystävät. Myös seurakunnilla on ystäväseurakuntia. Esimerkki-
nä vaikkapa Ilomantsin ortodoksisen  ja Turun  luterilaisen Martin 
seurakunnan ystävyys. Ystävyydestä kertoo myös Karjalan hiippa-
kunnan läntisen osan ”kuutosten” ja idän 
”viitosten” keskinäinen yhteistyö. Nämä 
kaikki todistavat ystävyyden laajasta, mo-
nitahoisesta ja syvästä merkityksestä niin 
yksilöille kuin yhteisöille.  

Kädessäsi oleva Aamun Koitto on eräs 
osoitus ystävyydestä ja yhteistyöstä Kar-
jalan  hiippakunnan  seurakuntien kes-
ken, sekä lehteä julkaisevan Pyhien Ser-
gein ja Hermanin veljeskunta ry:n välil-
lä. Me kaikki tarvitsemme nyt ja jatku-
vasti yhteistyötä sekä toisiamme - ystä-
viämme.

Piispa	Arseni

Ystävyyttä yli rajojen
Ystävyys
Elämä on mittaamatonta rikkautta. 
Ihminen on kokonainen, kaunis, tut-
kimaton maailma. Ystävyydessä  ja 
rakkaudessa toisiimme voimme osal-
listua tähän kauniiseen seikkailuun 
kohti samaa päämäärää, Jumalan val-
takuntaa. Jokainen ihminen tarvitsee 
matkakumppaniksi toisen ihmisen – 
ystävän! Tarvitsemme kantavia käsiä 
ja kuuntelevia korvia – rakkautta ja 
ystävyyttä! Parhaimmillaan se  tar-
joaa rajattoman ilon tuntea, että toi-
sen ihmisen katse, ääni, hymy voit-
taa yksinäisyytemme. Elämämme ja 
ihmisinä kasvamisemme suurimmat 
haasteet kohtaamme suhteissamme 
toisiin ihmisiin. Kirkkomme julistaa 
iloa. Ilo tulee toinen toistemme löy-
tämisestä ystävinä tässä ajassa ja maa-
ilmassa. Siitä kasvaa tunne elämän 
tärkeydestä ja ainutlaatuisuudesta. 
Olen tärkeä toisille ihmisille ja erityi-
sen tärkeä  ja rakas olen Jumalalle. 
Kristittyinä me emme voi olla yhden-
kään ihmisen vihollisia, vaan kaiken 
sen ystäviä mikä on ikuista ja kestä-
vää. Meidän tulisi rakastaa, etsiä  ja 
löytää kaikkea sitä mikä on hyvää. 
Puhtainta ystävyyttä olisi toivoa on-
nea myös vastustajillemme. Jos tämä 
tuntuu vaikealta, muistakaa että Kris-
tus itse rientää avuksemme ja ohjaa 
elämämme laivaa. Vain Kristuksen 
tietä seuraamalla näemme Vapahta-
jamme kasvot kaikissa lähimmäisis-
sämme ja vain Hän ohjaa ja vahvistaa 
meitä matkallamme. Hänelle olkoon 
kunnia ja ylistys iankaikkisesti. 

Rautalammin	
pappismunkki	Johannes	

Helmikuu •  2012
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Inhimillisyys 
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Baba Lybeck kertoo olevansa 
ystävien ympäröimä. Monet 
ystävyydet  ovat  kantaneet 
vuosikymmenistä toiseen, lä-

heisimpinä niistä ne vanhimmat.
– Toisten huomioonottaminen, toi-

sista välittäminen ja toisten auttami-
nen on ihmisten välisessä kanssakäy-
misessä kaikki kaikessa. Kaikki inhi-
millinen toiminta perustuu vuorovai-
kutukseen ja yhteistyöhön ja siksi on 
äärimmäisen tärkeää, että huomioim-
me  lähimmäisiämme  ja ystäviämme, 
sanoo Baba.

Kuten kaikille meille, myös Baballe 
arjen työt ja touhut täyttävät päivät. Ai-
na ei ystäville ole tarpeeksi aikaa. Hän 
yrittää kuitenkin huolehtia  siitä, ettei 
kiire pääse murentamaan tärkeitä ystä-
vyyssuhteita. Kohtaaminen  ja elämän 
jakaminen  on  tärkeää. 
Kanssakäymisen kautta 
voi löytää uusia näkökul-
mia elämään ja saada vi-
rikkeitä arkiaherrukseen. 
Kannattaa  vain  reilusti 
ottaa yhteyttä myös nii-
hin ystäviin, joita ei pitkään aikaan ole 
tavannut. Siinä saattaa olla uusi ystä-
vyyden alku. 

– Tätä  yritän  aina  itselleni  toitot-
taa, silti olen välillä tolkuttoman huo-
no pitämään kavereihin yhteyttä, sa-
noo Baba. 

Baba iloitsee erilaisista ystävistään. 
Elämässä mukana kulkevat  edelleen 

ne, joiden kanssa käytiin yhdessä kou-
lua jo ala-asteella ja jotka edelleen asu-
vat  samalla  paikkakunnalla. He  ovat 
melkein kuin sukulaisia. Yhteisiä ko-
kemuksia  on  yli  kolmenkymmenen 
vuoden ajalta. Nykyään tavataan usein 
arkipuuhien keskellä. Kaupassa, työs-
sä tai kävelylenkillä pysähdytään jaka-
maan kuulumisia.

Suurin osa ystävistä on omaa  ikä-
luokkaa, mutta joukkoon mahtuu myös 
vanhempia ja nuorempia ihmisiä. Nuo-
rempiin Baba kertoo tutustuneensa lä-
hinnä työn kautta ja vanhemmat ovat 
usein naapureita, joista arjen jakami-
sen kautta on tullut hyvinkin läheisiä. 

On myös hienoa asua samassa  ta-
lossa  parhaimpien  ystävien  kanssa. 
Perheet ovat jakaneet useita vuosia elä-
mää yhdessä ja nähneet lasten kasva-

van. Porukasta on muo-
dostunut  tiivis  yhteisö, 
jota yhdistää samankal-
tainen arvomaailma. Vä-
lillä on mahtavaa miet-
tiä kuinka paljon on yh-
dessä  koettu.  Kiinnos-

tuksenkohteet ja työtkin ovat hyvin sa-
mankaltaisia. 

Myös  juhlat  kuuluvat  ystävyyteen 
ja kotitalon poppoolla järjestetään ai-
na juhannuksena monta päivää kestä-
vät juhlat. Vartaassa paistuu kokonai-
nen lammas ja suuri vierasjoukko ko-
koontuu pitkän pöydän  ääreen  herk-
kujen täyttämälle juhlaillalliselle. Ba-

ban kontolle on usein tullut valmistaa 
aterian päätteeksi perinteinen mansik-
kakakku ja tumma suklaakakku. 

Yhdessä  saunotaan, musisoidaan, 
uidaan ja veneillään. Nautitaan kesäs-
tä. Lapset ovat usein nukkuneet pihal-
la pystytetyssä laavussa. 

Nyt monet lapsista ovat jo aikuisia 
ja lentäneet maailmalle. Meno pihapii-
rissä  on  aiemmista  vuosista  rauhoit-
tunut. Vielä muutama vuosi sitten kol-
mentoista lapsen riemunkiljahdukset 
pihaleikeistä  värittivät  kodin  arkea. 
Nyt Babasta tuntuu, että jokainen on 
aikalailla vetäytynyt omiin oloihinsa. 

– Olemme kenties tulleet vanhoik-
si, vai laiskuuttako tämä vain on, tuu-
maa Baba?

Entä työtoverit? Miten ystävyys nä-
kyy toimittajan työyhteisössä?

Baban mukaan joidenkin kanssa on 
läheisempi  ja  joidenkin kanssa etäi-
sempi.  Jotkut  ovat  jääneet  ystäviksi 
vaikka työpaikka on vaihtunut. 

– Kun  kauan  on  tehnyt  työtä  jon-
kun kanssa on väistämättä tullut jae-
tuksi niin suruja kuin ilojakin ja se lä-
hentää, sanoo Baba.

– Vaikka emme olisikaan vähään ai-
kaan tavannet,  löydämme heti yhtei-
sen sävelen, kun törmäämme. 

Baba kuvaa tilannetta vähän saman-
laiseksi kuin luokkakokouksessa. Samat 
jutut lähtevät heti käyntiin vuosienkin 
jälkeen. Muutamista entisistä työkave-
reista onkin  tullut elinikäisiä ystäviä. 

on ihmisyyden perusta
Toimittaja Baba Lybeck pongahtaa olohuoneisiimme 
aina lauantai-iltaisin. Mitä ystävyys tälle Uutisvuodon 
ylituomarille merkitsee? Mikä paikka elämässä on 
omalla ortodoksisella kirkolla?
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Vanhimmat työssä syntyneet ystävyys-
suhteet ovat 80-  luvulta,  jolloin Baba 
aloitti työuransa Radio Cityssä. 1990- 
luvun alussa työtä tehtiin NoTV:ssä.

Uutisvuodossa parasta on juuri hy-
vä työyhteisö. Baba sanoo olevansa ko-
vin kiitollinen siitä, että hänet on otet-
tu osaksi sitä äärimmäisen poikkeuk-
sellista ja lahjakasta porukkaa. 

– Nauru lähentää ja me nauramme 
paljon, sanoo Baba. 

Ilo ei julista itseään, se tarttuu. Uu-
tisvuodossa heitetään herjaa myös va-
kavista asioista - se on koko ohjelman 
tarkoitus. Ohjelman tehtävänä on lau-
koa totuuksia yhteiskunnasta, vaikeis-
ta asioista, joista muuten ei tohdittaisi 
puhua ääneen. Siksi välillä tulee myös 
ylilyöntejä ja ihmiset tuohtuvat. Kuiten-
kin kaikilla työyhteisön jäsenillä on kor-
kea työmoraali. Se juuri on Baban mu-
kaan asia,  joka heitä yhdistää. Siitä ei 
kuitenkaan koskaan puhuta, se vain on. 

Myös Uutisvuodon kuvauksissa Ba-
ba sanoo kohtaavansa paljon ihmisiä. 
Yleisön joukossa on heitä, jotka tule-
vat paikalle uudelleen ja uudelleen. He 
ovat ohjelman  suurimpia  ihailijoita, 
jotka tulevat varta vasten ohjelman ku-
vauksiin vaikka Saksasta saakka. Mo-
nesti ihailijat ilahduttavat ylituomaria 
myös lahjoillaan.

– Aivan ihania ihmisiä – ja tietysti 
hyvin huumorintajuisia, sanoo Baba.

Tv- työn kautta julkisuus on myös 
osa Baban elämää. Moni ihminen luu-
lee tuntevansa tämän tv- kasvon ja tu-
lee juttelemaan kuin vanhalle tutulle. 
Usein Baba sanoo kuitenkin huomaa-
vansa, että he juttelevat aivan toisen-
tyyppiselle ihmiselle kuin mitä hän it-
se  tuntee olevansa.  Ihmiset puhuvat 
mielikuvalle, eivät oikealle tuntemal-
leen ihmiselle. 

Ystävyys on 
sydämen asia.
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Baba Lybeck jakaa Kirkon perinnettä 
myös omille lapsilleen.

Töiden alkuvuosina  julkisuus  tun-
tuikin kummalliselta  ja  ristiriitaiselta 
ja kesti aikansa ennen kuin siihen tot-
tui. Nyt siihen osaa jo suhtautua. Se on 
osa työtä ja ammatinvalintakysymys. 

Työn kuva vaikuttaa Baban mukaan 
kuitenkin siihen, että hän sanoo pääs-
tävänsä vain harvoja ihmisiä lähelleen. 
Se on yksinkertaisesti  tapa suojautua. 
Siksi parhaimmat ystävät onkin tavat-
tu jo kauan, kauan sitten. 

Minkälainen itse  luu-
let olevasi ystävänä?

Omaa  ystävänä  ole-
mistaan  on aika  vaikea 
arvioida. Baba pitää itse-
ään kuitenkin   avoime-
na ja helposti lähestyttä-
vänä, mutta juuri työn vuoksi, hän sa-
noo päästävänsä lähelleen vain harvo-
ja. Hän ei myöskään itse halua olla ih-
misiä kohtaan tungetteleva. 

– Sisälläni asuu myös pieni erakko, 
sanoo Baba. 

Hän kertoo kaipaavansa myös omaa 
rauhaa, hiljaisuutta  ja  yksinäisyyttä 
ympärilleen.  Suuressa  porukassa olo 
tuntuu usein ulkopuoliselta. Siksi myös 
ystäviksi ovat jääneet tämän piirteen 
ymmärtävät ihmiset.

– Voin olla lähellä vaikka etäällä.
Myös  elämäntilanteet  vaikuttavat 

yhteydenpitoon. Kahdeksan vuotta sit-
ten Baba päätti saada loppututkinnon 
ja kirjoittautui pitkän tauon jälkeen yli-
opistoon. Opiskelu soljui eteenpäin hek-
tisen Nelosen uutistoimituksen  työn 
ohella. Yliopiston, perheen ja liikunnan 
lisäksi ei elämään juuri muuta mahtu-
nut. Silloin Baba sanoo laiminlyöneen-
sä ystävyyssuhteitaan kolmisen vuotta 
ja tunsi siitä huonoa omaatuntoa. 

Nyt  tilanne  on  hieman  parempi, 
mutta nykyäänkin ystävien  tapaami-

nen tahtoo helposti rajoittua vain lo-
makausiin. Onneksi lähimmät ystävät 
asuvat  aivan vieressä  ja  siten heihin 
törmää päivittäin. 

Netti on myös yksi    tämän päivän 
yhteydenpitotavoista. Varsinkin ns. hy-
vänpäivän tuttujen kanssa sujuu Baban 
mielestä kanssakäyminen sillä  tavoin 
helposti. Se on osaltaan myös hyvä asia. 
On mukavaa olla kavereiden elämässä 
läsnä vaikka ei jatkuvasti tavattaisikaan. 

On kuitenkin harmillis-
ta, jos oikeat kontaktit vä-
henevät ja jäävät vain so-
siaalisen median tasolle. 
Tärkeää on myös todelli-
nen kohtaaminen.

Työnsä kautta yhteis-
kunnan sivustaseuraajana Babasta on-
kin huolestuttavaa, että meillä on niin 
paljon yksinäisiä ihmisiä. Syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen  tulisi hänen mu-
kaansa kiinnittää erityistä huomiota. 
Sen voi tehdä myös aivan tavallisessa 
arjessa.  Ehkä voisimme  käydä moik-
kaamassa  naapurin  mummoa  tai  jos 
vapaa-aikaa on enemmän, vapaaehtoi-
nen ystävyystoiminta on molemmin-
puolinen iloa ja apua tuottava asia. 

– Varamummojärjestelmä on esi-
merkiksi nerokas keksintö. Siitä hyö-
tyvät  sekä vanhukset  että  lapset,  sa-
noo Baba.

Oma Kirkko on myös tärkeä osa Ba-
ban elämää, yksi elämän ydinasioista. 
Sen kautta voi peilata omaa elämäänsä 
ja myös mm. ystävyyden merkitystä sii-
nä. Baba kertoo sen olevan elämänsä 
tärkeimpiä perinteitä, jotka hän on ha-
lunnut jakaa myös omille lapsilleen. Se 
on arvomaailma, johon elämä viime kä-
dessä nojaa. Kirkon traditio on oman 
äidin ja isovanhempien Ina ja Tito Col-
lianderien perintöä. Kirkon merkitys on 

Baballe niin suuri, että sille on toimit-
tajankin vaikea löytää sanoja. 

Kauniita,  koskettavia  sanoja ystä-
vyydelle löytyy esimerkiksi Tito Col-
lianderin muistelmista. Ne tulivat eri-
tyisen läheisiksi opiskelujen kautta. Ba-
ba valmistui  vuonna 2007 filosofian 
maisteriksi ja teki gradunsa juuri iso-
isänsä muistelmista. 

Niiden kautta Baba sanoo oppineen-
sa tuntemaan myös itsensä ja ymmärtä-
neensä sen mistä johtuu omassa sisim-
mässä piilevä ulkopuolisuuden tunne. 

– Vaikka ympärilläni on paljonkin 
ihmisiä ja läheisiä ystäviä, saatan aina 
tuntea olevani hieman sivussa. Luet-
tuani isoisäni kirjat, ymmärsin miksi.  

Mari	Vainio

Kirkko on elämän 
ydinasia
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Pyhäkkö on 
hiippakunnan 

suurin

Ruutukaavaan rakennettua Ii-
salmen  kaupunkia  halkoo 
Pohjolankatu.  Ristiin  sen 
kanssa käy liki kilometrin pit-

kä Kirkkopuisto. Venytetyn suorakai-
teen muotoisen puiston 
läntisessä,  kumpareella 
olevassa  päässä  kohoaa 
majakan tavoin luterilai-
nen kirkko. Puiston pää-
katua  lähellä  olevassa, 
matalammassa osassa on 
puolestaan ortodoksinen, profeetta Eli-
an kunniaksi pyhitetty kirkko. Nämä 
kaksi sakraalirakennusta käyvät ulko-
asullaan ekumeenista kulttuurikeskus-
telua: luterilainen kirkko edustaa mo-
dernia arkkitehtuuria ja ortodoksinen 
puolestaan  tuo keveän  tuulahduksen 

Iisalmen ortodoksinen kirkko on 
helppo löytää, koska se useista 
sodan jälkeen rakennetuista 
kirkoista poiketen on aivan 
kaupungin keskustassa. Kirkon 
sisustusta on vuosikymmenten 
saatossa paranneltu perinteelle 
uskollisena. Profeetta Elian 
kunniaksi pyhitetty pyhäkkö on 
Karjalan hiippakunnan seura-
kuntakirkoista ainoa, jossa on 
seinämaalaukset.

Bysantin  valtakunnasta. Mutta  oliko 
niitä kumpaakaan vielä 1800-luvulla?

Eipä ollut keskustassa kirkkoja, sil-
lä  luterilaisten tarpeita palveli silloin 
vielä nykyinen maalaiskunnan kirkko. 

Se kun on vain kivenhei-
ton  päässä  kaupungin 
keskustasta. Ja ortodok-
seille  ei ollut pyhäkköä, 
mutta heitä ajatellen oli 
suunnitelmia jo vuodes-
ta  1857  lähtien. Silloin 

näet oli Iisalmen asemakaavaan varat-
tu kaava-alueen pohjois-reunalle, ny-
kyisten Louhenkadun ja Kuutolanka-
dun kulmaan, tontti kreikkalais-venä-
läistä kirkkoa varten. Tonttivaraus oli 
vallanpitäjien optio odotetulle  taaja-
man kehitykselle, eli mahdolliselle ve-

  Iisalmen 
pyhän profeetta Elian kirkko
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Ikonostaasin puuosat ovat bulgarialaisen Jordan Ivanovin valmistamat esikuvana 
Rilan luostarin kuvaseinä.

näläisten virkamiesten ja kauppiaiden 
muutolle. Ortodokseja, sen paremmin 
venäläisiä  kuin  karjalaisia  ei  alueella 
tuolloin vielä asunut, eikä kukaan tain-
nut uskoa heitä koskaan sinne tulevan-
kaan. Niinpä tonttivarausta siirrettiin 
vielä pariin kertaan. Vuoden 1877 ase-
makaavassa se on merkitty Kuopioon 
menevän  tien  varteen,  Paloisvirran 
eteläpuolelle, puolentoista kilometrin 
päähän keskustasta. Vuoden 1912 ase-
makaavaan tonttivaraus on puolestaan 
merkitty lähemmäksi kaupungin kes-
kustaa, heti Paloisvirran eteläpuolelle.

Venäjän vallankumouksen myötä 
tilanne  itsenäistyneessä  Suomessa 
muuttui ja uusissa Iisalmen kaavamuu-
toksissa  ortodoksiselle  kirkolle  tehty 
tonttivaraus poistettiin. Ja hyvä niin, 
sillä profeetta Elian kirkko sai sittem-
min vuoden 1956 asemakaavassa nä-
kyvän paikan aivan kaupungin keskus-
tasta. Pääasiassa Suistamon, Korpise-
län ja Salmin pitäjistä Ylä-Savoon tul-
leet evakot joutuivat ennen kirkon val-
mistumista elämään noin kymmenen 
vuotta hengellisesti kodittomina ja tyy-
tymään väliaikaisiin tiloihin. Iisalmen 
seurakunta perustettiin 1950 ja tontti 
pääkirkkoa varten hankittiin 31.12.1951, 
mutta pyhäkköä seurakuntalaiset sai-
vat odottaa vielä kuusi vuotta.

Vuoden 1955 alussa Kirkkokunnan 
jälleenrakennustoimikunta antoi hel-
sinkiläiselle arkkitehti Ilmari Ahosel-
le  Iisalmen  kirkon  suunnittelutyön. 
Ahonen pani nopeasti  toimeksi,  sillä 
jo maaliskuussa seurakunnan jälleen-
rakennuslautakunnalle  esiteltiin en-
simmäiset piirustukset. Ne eivät kui-
tenkaan  tyydyttäneet  seurakunnan 
edustajia, koska kirkon haluttiin muis-
tuttavan mahdollisimman paljon mo-
nille seurakuntalaisille rakasta Suista-
mon ortodoksista kirkkoa. Huhtikuun 
lopulla saatiin Ahosen laatimat uudet 
luonnokset, jotka seurakunnan tahol-
ta olisi hyväksytty muutamin paran-
nuksin, mutta silloin Iisalmen kaupun-
ginhallitus  ei  puolestaan  hyväksynyt 
niitä.  Kirkon  tontin  kauppakirjaan 
kaupunki oli asettanut ehdon, että ra-

kennettavan kirkon piirustukset oli 
alistettava  kaupunginhallituksen  hy-
väksyttäväksi. Kaupungin asiantunti-
jan  käyttämä  arkkitehti,  professori 
Meurman oli sitä mieltä, että piirus-
tusten  laatijaa  ei pitäisi  sitoa Suista-
mon kirkon esikuvaan,  vaan hänelle 
olisi annettava vapaat kädet. Mieluum-
min tulisi luoda uutta, vanhaan perin-
teeseen pohjautuvaa arkkitehtuuria. 
Vaikuttaa  siltä,  että  esikuvana ollut 
Suistamon kirkko oli Meurmanin mie-
lestä  liian  ”venäläinen”.  Kaupungin 
päättäjät myös halusivat Iisalmeen ra-
kennettavan kirkko,  joka  ei  erottuisi 
poikkeuksellisesti vallitsevasta arkki-
tehtuurista. Ilmari Ahonen alkoi taas 

ahkeroida ja teki  piirustuksiin toivot-
tuja muutoksia mm. niin, että alkuaan 
erilliseksi suunnitellusta kellotornista 
luovuttiin ja kellot sijoitettiin viimei-
simmässä vaihtoehdossa sisäänkäyn-
nin yläpuolelle.

Piirustukset saatiin lopulta hyväk-
syttyä ja päästiin töihin. Kirkon raken-
nuttajana oli muiden jälleenrakennus-
kohteiden tavoin Rakennushallitus ja 
sen kustansi valtio. Työ annettiin ra-
kennusliike M. & V. Heusalan tehtä-
väksi. Kirkon peruskiven muuraus  ja 
perustuksen pyhittäminen  toimitet-
tiin 20.7. profeetta Elian muistopäivä-
nä. Lokakuussa vietettiin jo rakennuk-
sen harjannostajaisia, jolloin keskiku-

Iisalmen kirkkoon mahtuu enimmillään 600 henkeä.
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nustyömaa  oli  siitä  poik-
keava ja erikoinen, että siel-
lä ei juurikaan kiroiltu. 

Iisalmen kirkko  raken-
nettiin  teräsbetonirunkoi-
sena punatiilestä. Seinät ra-
pattiin  ja  maalattiin  sekä 
ulkoa että sisältä ja pyhäk-
kö katettiin pellillä. Sisäti-
lan  rappaus  uusittiin, kun 
1990-luvun  puolivälissä 
kirkkoon tehtiin seinämaa-
laukset. Muutama vuosi ta-
kaperin seinien alaosaa peit-
tänyt punatiilipinta verhoil-
tiin  vielä  marmorilevyillä. 
Kahdeksankulmaisen kirk-
kosalin  lisäksi pyhäkköön 
kuuluu alttarihuone ja kuo-
roparveke, joka vuosien saa-
tossa on jäänyt pelkästään 
varastokäyttöön. Kirkon al-
la on kodikkaasti sisustettu 
seurakuntasali, johon mah-
tuu noin 100 henkeä.

Kirkkoon  on  noustava 
korkeat graniittiportaat. La-
siovisen  eteisen  jälkeen 
avautuu näkymä kirkkosa-
liin,  johon mahtuu enim-
millään  600  henkeä.  En-
simmäisinä osuvat silmiin 
kahden puolen kirkkosalia 
olevat kolme istuinriviä se-
kä punakeltamustat kreik-
kalaiset  kotkakoristeiset 
matot.  Pyhäkkö  on  kool-
taan hiippakunnan suurin 
ja vuosikymmenten aikana 
se on täyttynyt eri puolilta 
maata saapuneista rukoili-

joista, milloin kirkkolaulun, tiistaiseu-
rojen tai nuorisotyön merkeissä.

Kirkon alkuperäisen ikonostaasin ja 
kalusteet teki kuopiolainen puuseppä-
mestari Valtter Kisonen. Kuvaseinän 
ikonit, metalliset kirkkoliput  ja suuri 
Golgatan risti ovat peräisin Suistamon 
kirkosta ja ne ovat maalattu Pietarissa 
1900-luvun alussa. Ikonostaasin suu-
ret ikonit esittävät vasemmalta katso-
en pyhää Nikolaosta, ylienkeli Rafaelia, 

Jumalansynnyttäjää, Kristusta, ylien-
keli Mikaelia ja äärimmäisenä oikeal-
la olevaa profeetta Eliaa. Ikonien alun 
perin slaavinkieliset tekstit on 1920-lu-
vun itsenäisyyden innossa peitetty ja 
korvattu suomenkielisillä. Kuvaseinän 
toisen kerroksen tapahtumaikonit ovat 
vasemmalta katsoen Kristuksen ristil-
tä  otto,  Jumalanäidin  suojelus, Kris-
tuksen temppeliin tuonti, pyhän apos-
toli Tuomaan epäilys, Neitsyt Marian 
temppeliin tuonti ja Kristuksen synty-
mä. Kolmannessa kerroksessa, pyhän 
portin yläpuolella  on  vielä Leonardo 
da Vincin tunnettua teosta jäljittelevä 
Ehtoollisen  asettamisen  ikoni.  Evak-
komatkalla  ikoneihin  tulleet  vauriot 
korjasi taidemaalari Martha Neigleich-
Platonoff. Hän myös maalasi alkupe-
räisen pyhän portin ikonit: Marian il-
mestyksen ja neljä evankelistaa. Sen li-
säksi Neigleich-Platonoff toteutti uu-
disrakennusajalle  poikkeuksellisen 
hankkeen maalaamalla  seccoteknii-
kalla  alttariseinään  suurikokoisen 
Kristusta,  Jumalansynnyttäjää  ja  Jo-
hannes Edelläkävijää esittävän esiru-
kousryhmän. 

Kirkon ikonostaasin puuosat uusit-
tiin vuonna 2000. Kuvaseinän runko 
on  bulgarialaisen  koristeveistäjä  Jor-
dan  Ivanovin oloissamme poikkeuk-
sellisen suuri ja korkeatasoinen taidon-
näyte. Innoitteen työlleen hän sai Ri-
lan luostarin koristekaiverretusta iko-
nostaasista. Kuvaseinän  ja diakonin 
ovien pylväitä ja alapaneeleja korista-
vat reliefeinä monet erilaiset kristilli-
set  symbolit,  kuten  viiniköynnökset, 
riikinkukot ja kyyhkyset. Eräs ikonos-
taasin koristekaiverretuista paneeleis-
ta kuvaa Suomen kaartin taisteluja ve-
näläisten  sotilaiden  tukena bulgaria-
laisten kapinallisten kanssa turkkilai-
sia vastaan Turkin sodassa 1877-78. Ii-
salmen  seurakuntalaisten kunniaksi 
on myös syytä huomioida, että hanke 
toteutettiin kokonaisuudessa lahjoitus-
varoin.

Ikonostaasin koristekaiverrushank-
keen yhteydessä alkuperäinen metal-
linen pyhä portti korvattiin Ivanovin 

Kirkkoherra Elias Huurinainen.

Golgatan risti on peräisin Suistamon 
kirkosta.

polin  risti  vihmottiin pyhitetyllä  ve-
dellä. Tilaisuutta juhlisti läsnäolollaan 
seurakunnan  tarkastusta  suorittanut 
apulaispiispa Paavali. Pyhäkön raken-
nus-,  sisustus-  ja viimeistelytöitä  jat-
kettiin läpi talven 1956-57. Kirkon ra-
kennustöissä mukana olleet ovat ker-
toneet, että pyhän Elian kirkon raken-
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Ikonostaasi 
toteutettiin 

lahjoitusvaroin
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veistämällä ornamenttikuvioisella pui-
sella portilla. Sen kokonaisuuteen tyy-
liltään hyvin sopivat kuningas Daavi-
dia ja Salomonia, Marian ilmestystä ja 
evankelistoja esittävät  ikonit  tilattiin 
tamperelaiselta ikonimaalari Maila Mä-
kiseltä. Viimeisenä uudistuksen on iko-
nostaasi kokonaisuudes-
saan kullattu. 

Kirkkosalin  etuosaa 
koristaa kaksi  jalallista 
kiotakaappia,  jotka ne-
kin ovat Jordan Ivanovin 
taitavasti reliefein koris-
tamia. Vasemmanpuoleisessa kiotassa 
on Jumalanäidin tihvinäläinen ikoni ja 
oikeanpuoleisessa pyhän Nikolaoksen 
ikoni,  joita molempia peittää hopea-
vaippa.  Ikonit ovat  peräisin  Viipurin 
tuomiokirkosta.  Myös  kiotat  on  kul-
lattu  ja näiden,  samoin  kuin  ikonos-
taasin  kultauksen  suoritti  vuosina 
2007-09 venäläinen kultaajamestari 
Olga Grigorijeva. 

Jordan  Ivanovin  työrupeama Iisal-
messa alkoi juuri näistä kiotoista. Erää-
nä talvisena aamuna vuonna 1986 Iva-
nov  ilmestyi pappilan ovelle  ja kysyi, 

olisiko kirkkoherralla antaa hänelle lei-
pää. Mies kertoi tulleensa Bulgariasta 
ja olevansa ortodoksi. Jostain syystä isä 
Elias Huurinainen kysyi puolileikillään, 
että mitä mies voisi ojentaa vastapai-
noksi  leivälle.  Ivanov vastasi olevansa 
”taidemies”. Niinpä isä Elias antoi pa-

peria, ja pyysi piirtämään 
jotain. Nopein ja varmoin 
vedoin Ivanov suunnitte-
li kirkon eteisessä olleille 
Viipurin kirkon ikoneille 
kiotat. Niitä hän sitten al-
kutöikseen ryhtyi veistä-

mään. Niin Jordan Ivanov sai leipää ja 
kirkko hyvin kauniit ja uniikit kiotat ar-
vokkaille ikoneilleen.

Ikonostaasin edessä olevan korok-
keen, kliirosin viereisillä kaltevilla ana-
logipöydillä lepää kolme uutta ikonia, 
joissa  jokaisessa on kappale pyhäin-
jäännöstä.  Pyhittäjä  Euthymios  Ivi-
ronilaisen pyhäinjäännös on Athos-
vuorelta Kreikasta ja pyhittäjä Marti-
ri Zenetskiläisen ja pyhän Lukan, Sim-
feropolin  ja Krimin piispan pyhäin-
jäännös Venäjältä. Seurakuntakirkois-
sa  pyhäinjäännökset  ikoneissa  ovat 

meillä harvinaisia.
Vuosina  1994-1995 kirkon  sisätila 

koristeltiin  seinämaalauksilla.  Työn 
suorittivat  venäläiset  taidemaalarit 
Vladimir Lupanov ja Vasili Feodorov. 
He maalasivat kuvat seccona eli tem-
peravärein kuivalle  rappauspinnalle. 
Kuvituksen yleisväritys syntyy taustan 
raikkaasta sinisestä, ja aiheet noudat-
tavat perinteistä kaavaa: keskuskupo-
lissa  on Kristus  Kaikkivaltias  ja  seu-
raavassa kerroksessa ylienkelit ja kuu-
sisiipiset kerubit. Edelleen vanhan tes-
tamentin pyhät, Suomen kirkon histo-
riaan liittyvät pyhät, Kristuksen suur-
ten juhlien kuvaukset ja Jumalansyn-
nyttäjän elämänvaiheiden esitykset. 
Valo siivilöityy pyhäkköön kauniiden 
Pietarissa  1990-luvulla  tehtyjen  lasi-
maalausten läpi.

Iisalmen pyhän profeetta Elian kir-
kon sisätila on vuosikymmenten saa-
tossa muuttanut näöltään karusta juh-
lavaksi.  Seurakunnan  jäsenille  se on 
rakas rukouksen paikka ja vieraspaik-
kakuntalaiselle  suositeltava vierailu-
kohde. 

Piispa	Arseni

Vuosikymmenien aikana kirkko on täyttynyt rukoilijoista ja kirkkolaulusta.
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-Suomalaiset ovat onnellis-
ta kansaa, sanoo yksinäi-
syyttä tutkinut, Kuopion 
yliopiston  sosiologian 

professori Juho Saari. Suku on edelleen 
tärkeä, mutta ystävät ovat entistä tär-
keämpiä. Hänen mukaansa  elämme-
kin  luottamusyhteiskunnassa,  jossa 
voimme luottaa ihmisten väliseen hy-
vyyteen. 

Suomi on myös yhdistysten maa, 
joissa voi kokea yhteisöllisyyttä ja joi-
den kautta jokainen voi toimia omien 
arvojensa kautta  tässä yhteiskunnas-
sa. Tutkimusten kautta voidaan näh-
dä, että mitä vauraammasta maasta on 
kysymys, sitä tärkeämpänä yhteisölli-
syyttä ja ystävyyttä pidetään. Köyhis-
sä  maissa  tärkeintä  on  työ  ja  raha, 
meille taas tärkeimmiksi arvoiksi nou-
sevat rakkaus, ystävyys ja muut henki-
set arvot. Materiaa on jo tarpeeksi.

– Yhteiskuntapoliittisesti  yksinäi-

syys  on  maassamme sosiaalinen on-
gelma  ja siitä kärsii määritelmästä  ja 
lähestymistavasta riippuen joka viides 
tai kymmenes suomalainen. Kansain-
välisellä arvoasteikolla olemme elämän 
tyytyväisyydessä kuitenkin aikalailla 
korkealla. Meillä on ystäviä, sanoo Ju-
ho Saari. 

Ystävyyden  merkitystä  korostaa 
myös  SPR:n  vapaaehtoistoiminnan 
koordinaattori Heidi Juslin-Sandin.

–Ystävyys on tärkeää koska ketään 
ei ole  luotu  elämään yksin. Olemme 
toistemme peilejä, joiden kautta voim-
me itse kasvaa, ymmärtää omaa ihmi-
syyttämme ja kehittyä. 

Ystävyys onkin nyt arvossaan. Va-
paaehtoistyö on kautta vuosien elänyt 
aaltoliikkeessä, mutta juuri nyt halu-
taan tehdä hyvää. 1950-luvulla perus-
tettu SPR:n ystävyystoiminta kokoaa 
runsaasti yhteen eri ikäisiä ihmisiä ym-
päri maata.

– Ystävätoiminnan  tarkoituksena 
on yksinäisyyden lieventäminen. Yh-
dessä voimme tukea elämän oikeuden-
mukaisuutta ja luottamusta. Tulemme 
nähdyiksi  tasavertaisina omina  itse-
nämme – olemme ystäviä, sanoo Hei-
di Juslin-Sandin.

Miten ystävyyden kokevat  seura-
kuntalaisemme? Miten he määrittele-
vät hyvän ystävyyden? Mitä kuuluu ys-
tävyyteen? Kuinka ystävyys elää hei-
dän elämässään?

Mari	VainioSuomalaiset ovat 
onnellista kansaa

Ystävyys on lähellä kulkemista ja elämän 
jakamista niin ilossa kuin surussa. Ystävä 

on peili, johon voi aina luottaa.

Ystävyys on rikkautta

12 • AAMUN KOITTO
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Tapio Mäkitalo

Hanna Ratilainen, 20 v.
Taipaleen seurakunta
– Ystävyys on aina samanlaista tulee-
pa ystävä mistä päin maailmaa tahan-
sa, sanoo Englannissa, New Castlessa 
kaupunkisuunnittelua opiskeleva Han-
na Ratilainen. 

Juuri  viime  syksynä  alkaneiden 
opiskelujen aluksi olo  tuntui hieman 
yksinäiseltä, mutta nyt Hannalle on 
löytynyt ystäviksi  niin virolaisia, ma-
lesialaisia  kuin  brasilialaisiakin  nuo-
ria. Nettiystäviä jopa Uudesta-Seelan-
nista saakka. 

– Vanhimmat ystävät, kuten naapu-
rin poika, ovat olleet  elämässä aina, 
niin  kauan  kuin  muistan.  Olemme 
leikkineet  yhdessä  pienestä  pitäen. 
Koululaisten tapaan karkasimme jo al-
le kouluikäisinä kaverikuvaan, joka yhä 
vielä kertoo ystävyyden  syvyydestä ja 
pituudesta.

Hannan  mielestä  hyvän  ystävän 
kanssa voi olla rennosti oma itsensä, ei 
tarvitse jännittää. He ymmärtävät si-

AAMUN KOITTO • 13

nua jo ennen kuin olet sanonut mitään.
– Ystävien välillä on aina olemassa 

molemminpuolinen luottamus ja kun-
nioitus. Ystävät ovat olemassa kaikis-
sa elämän tilanteissa. He jakavat niin 
ilon kuin surunkin hetket, muistuttaa 
Hanna.

Tapio Mäkitalo, 50 v.
Varkauden seurakunta
– Valamon ravintolapäällikön ystävyy-
den keskiössä on usein luonnollisesti 
ruoka.  Ystävät  tapaavat  toisiaan  mo-
nesti  ruoan merkeissä. Välillä  ruoka 
kruunaa juhlat, kuten vasta vietetyillä 
Tapion 50-vuotiś  päivillä.

– Ystäväni ovat lähinnä nuoruuden 
aikaisia, mutta monet heistä olen ta-
vannut myös täällä Valamossa jo 1980 
-luvulla, sanoo Tapio.

Ystävien  ikähaitari  liikkuu  pari-
kymppisestä yli 90-vuotiaaseen. Kaik-
ki ovat  ystävinä  tasavertaisia, mutta 
kanssakäyminen  muuttaa  hieman 
luonnettaan  ystävän  iän  mukaan. 
Nuorten kanssa yhdessäolo on enem-
män  ilon  pitoa,  yhdessä  tekemistä. 
Vanhempien kanssa enemmän avun 
antamista ja keskustelua. On suuri ilo 
kuunnella  heidän  pitkän  elämänsä 
muovaamia viisauksia ja nähdä elämää 
taakse päin heidän kauttaan.

Hanna 
Ratilainen
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Anja Kotivuori 56 v.
Nurmeksen seurakunta
– Ystävät ovat elämän rikkaus, sanoo 
Anja Kotivuori. Sain sen huomata var-
sinkin sairastuttuani vakavasti. Ystä-
vät olivat läsnä, jakoivat tunteet, muis-
tivat ja rukoilivat puolestani. 

Anjan mielestä hyvä ystävä  jakaa 
niin ilot kuin surut, auttaa, on olemas-
sa omana  itsenään eikä petä  luotta-
musta. Aina ei ystävän kanssa tarvita 

Evelina Braam 19 v.
Jyväskylän seurakunta
Evelina Braamin mukaan ystävyyteen 
kuuluu mm. sitoutuminen, luottamus, 
pyyteettömyys,  läheisyys  ja  rakkaus. 
Ystävien kanssa ei tarvitse pingottaa, 
ei aina edes tavata. 

– Ystävyys kestää pitkätkin välimat-
kat ja poissaolot, sanoo juuri Savitai-
paleelta  Jyväskylään  opiskelemaan 
muuttanut,  puoliksi  hollantilainen 
Evelina.

– Ystävinä minulla on sekä tyttöjä 
että poikia ja se on mielestäni todella 
hieno juttu. Ystävyys poikien ja tyttö-
jen välillä on hiukan erilaista, joten ne 
täydentävät toisiaan. 

Evelinan mukaan poikien kanssa ys-
tävyys on suorasukaisempaa, rehelli-
sempää  ja  tavallaan yksin-

kertaisempaa. Tyttöjen kanssa täytyy 
olla hiukan  tunneherkempi  ja osata 
tulkita  sanatonta  viestiä  enemmän. 
Tyttöjen kanssa on helpompi vatvoa 
asioita ja tulkita ongelmia miljoonalta 
eri kantilta. Esimerkiksi parisuhdeon-
gelmissa heiltä saa enemmän tukea. Il-
man ystäviä  elämä olisi  kaikkinensa 
harmaata ja ikävää.

Sosionomiaa opiskeleva Evelina on 
kohdannut  yksinäisyyden  varsinkin 
vanhusten parissa. Hän toimiikin itse 
vapaaehtoisena ystävänä 71-vuotiaalle 
rouvalle.  Monet  yhteiset  mielenkiin-
non kohteet kuten teatteri ja matkailu 
tuovat paljon iloa molemmille – ikä-
erosta huolimatta. Ilkka Lappi 53 v.

Mikkelin seurakunta
– Ystävyys on ensi kädessä jakamista, 
vuorovaikutusta ihmisten välillä. Sii-
nä on kuin kolme kehää, jossa uloim-
pana ovat tuttavat, toisessa kaverit ja 
sisällä  todelliset  ystävät,  sanoo  Ilkka 
Lappi. 

Ilkan ystävyyden ytimessä on myös 
oma Kirkko, jossa touhutaan yhdessä; 
valmistellaan juhlia, puuhataan keit-
tiössä  tai  pestään  vaikka 
vuorotellen  ikkunoita. Yh-
teinen  rukous  on  tärkeä  ja 
se yhdistää myös poissaole-
via. 

Ilkan ystäväpiiriin kuuluu 
monen ikäisiä ihmisiä, nuo-
rin on parikymppinen ja van-
hin jo yli 70-vuotias. Usein ta-
vataan  kasvotusten,  mutta 
joskus yhteyttä voi pitää  myös 
sähköpostitse tai vaikka face-
bookin kautta – vaikka todel-
liseen ystävyyden hoitoon  ne 
eivät Ilkan mielestä riitä. Var-
sinkin elämän surullisten asi-
oiden kohdatessa, on lähellä olo, 
todellinen rinnalla kulkeminen 
oleellinen osa ystävyyttä.

– Välillä kaipaan myös yksi-
näisyyttä, yksin oloa. Se hiljen-
tää mielen ja voimaannuttaa ja-
kamaan ystävyyttä  jälleen niin 
elämän arjessa kuin juhlassakin.

14 • AAMUN KOITTO

Ilkka Lappi (oikealla)
ystävineen.

Anja Kotivuori
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Ystävien  
seurat
Myös monet  Kirkkomme ystävyys-
seurat  ja yhdistykset kuten Vala-
mon  ystävät,  seurakuntien  ystä-
vyysseurat  ja mm. Suomen orto-
doksisen kirkkomuseon tueksi pe-
rustettu ystäväyhdistys kokoavat 
ihmisiä yhteen tärkeiden asioiden 
äärelle.

Vuonna 1973 perustettu Vala-
mon Ystävät ry tukee ja tekee tun-
netuksi Valamon luostaria yhdessä 
luostarin johtajan ja veljestön kans-
sa. Yhdistys järjestää erilaisia tilai-
suuksia,  talkoita  ja  myyjäisiä.  Se 
myös auttaa mm. luostarin kirkol-
lisen esineistön hankinnassa ja edis-
tää luostaritradition tuntemusta ja 
pyhiinvaellustietoutta. 

Yhdistys julkaisee omaa lehteä 
ja sillä on toimintaa ympäri Suo-
men.

Kuopiossa  sijaitsevan Suomen 
ortodoksisen kirkkomuseon ystä-
vien tarkoituksena on tukea kirk-
komuseota ja sen toimintaa sekä li-
sätä tietoa ortodoksisesta kirkko-
taiteesta ja -kulttuurista. Yhdistys 
avustaa mm. museon lahjoitusten 
keräämisessä. Lisäksi  se  järjestää 
erilaisia tilaisuuksia, tukee kirkko-
museon tutkimus-, konservointi-, 
julkaisu- ja näyttelytoimintaa. 

Lisätietoja:
www.valamo.fi
www.ortodoksinenkirkkomuseo.fi
www.yhdistyshaku.fi

Yngve Lostedt 57 v.
Ilomantsin seurakunta
– Ystäväni kautta olen saanut hienon 
ajatuksen  siitä,  että  juuri nyt  alkava 
Suuri Paasto on hyvä aika muistaa ys-
täviä, sanoo Yngve Lostedt. Toki ystä-
viä tulee ja haluaa tavata ympäri vuo-
den, mutta usein arjen touhujen kes-
kellä se unohtuu. Suuren Paaston ai-
kana voisi  erityisesti kyläillä ystävien 
luona ja jakaa yhden elämän tärkeistä 
asioista yhdessä. 

– Ystävyys ei  elä  ellei  siitä pidetä 
huolta, muistuttaa Yngve. Kaiken pe-
rustana  on  molemminpuolinen  luot-
tamus. 

Monet  Yngven  ystävyyssuhteista 
ovat  syntyneet oman Kirkon kautta. 
Jokavuotinen  Hoilolan  ikoniveisto-
kurssi kokoaa ystäviä yhteen. Viron 
kirkon kautta tulleet ystävät ovat avan-
neet ovet myös veljesmaan niin saman-
laiseen  mutta  kuitenkin  erilaiseen 
kulttuuriin.

– Ystävyys on kuitenkin kaikkialla 
samanlaista,  kulttuurista  tai  kielestä 
huolimatta. Ystävyys on maailmanlaa-
juinen asia, sanoo Yngve. 

edes sanoja. Vain ajatus riittää. Ystä-
ville  voi  kertoa  sellaistakin  mitä  ei 
omille lapsille ja sukulaisille tohdi sa-
noa ääneen. Oman sairautensa aikana 
Anja koki helpommaksi jakaa arimmat 
asiat ja pelot ystävien kanssa. Tuntui, 
että  lähimmille se olisi  tuottanut  lii-
kaa surua ja murhetta.

Monet Anjan ystävistä tulevat oman 
Kirkon piiristä, mutta yhä rinnalla kul-
kee myös  lapsuuden ajan ystäviä 40 
vuoden takaa. 

– Myös työssäni perhepäivähoitaja-
na  saan  työtoverini kanssa kokea  sy-
vää ystävyyden iloa. On suuri lahja saa-
da jakaa asioita ja päiviä yhdessä toi-
sen kanssa ja vielä hänen omassa ko-
dissaan.

– Ilman ystäviä  elämä olisi  paljon 
köyhempää, sanoo Anja. 

AAMUN KOITTO • 15

Yngve Lostedt

Yngve ystävineen jaetun aterian äärellä.
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uutisvaaka

Ortodoksisen teologian opiskelu pereh-
dyttää monipuolisesti ortodoksisen kir-
kon oppiin, elämään ja historiaan. Itä-
Suomen yliopiston filosofisen tiedekun-
nan teologian osasto on Pohjoismaiden 
ainoa akateemista ortodoksista teolo-

Ortodoksisuutta opiskelemaan 
Tu

u
k

k
a
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ta

n
en

Opiskelijat Sami Kinnunen, Joonas Ratilainen ja Kaarlo Saarento ortodoksisen seminaarin ipodiakoniharjoituksissa, jossa 
harjoitellaan mm. piispan pukemista.
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Tänä keväänä on jälleen mahdollisuus hakea 
opiskelemaan ortodoksista teologiaa Itä-Suomen yliopistoon. 
Hakuaika on 5.3.2012 - 3.4.2012, ja varsinainen pääsykoe 
järjestetään toukokuun lopulla. 

gista koulutusta antava yksikkö.
Suuntautumisvaihtoehtoja on ny-

kyisin kolme: 1.) kirkon ja kulttuurin, 
2.) opetusalan sekä 3.) kirkkomusiikin 
suuntautumisvaihtoehto.

Kirkon ja kulttuurin suuntautumis-

vaihtoehto antaa kelpoisuuden papin 
ja diakonin  tehtäviin  sekä  valmiudet 
muihin ortodoksisen teologian asian-
tuntemusta vaativiin tehtäviin esimer-
kiksi tiedotusvälineissä tai kulttuuri-
elämässä. 

Opetusalan suuntautumisvaihtoeh-
to antaa kelpoisuuden toimia kahden 
aineen  opettajana  kaikilla  perusope-
tuksen luokka-asteilla ja lukioissa se-
kä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ai-
kuiskoulutuksessa. 
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Vieraskirja

Salaperäistä
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Seminaarin ipodiakoniharjoituksissa 
piispaksi puettu opiskelija Joonas Ra-
tilainen neuvoo kanssaopiskelijoitaan 
Sami Kinnusta ja Kaarlo Saarentoa.

Kirkkomusiikin suuntautumisvaih-
toehto  perehdyttää  itäisen  perinteen 
ortodoksiseen  kirkkomusiikkiin  ja 
kirkkomuusikon kannalta tarpeellisiin 
teologian alueisiin sekä antaa kelpoi-
suuden ortodoksisen kirkon kanttorin 
tehtäviin sekä valmiudet muihin orto-
doksisen  kirkkomusiikin  asiantunte-
musta vaativiin tehtäviin.

Teologeja  toimii  paitsi  pappeina, 
lehtoreina ja opettajina myös monissa 
yhteiskunnallisissa  ja  kulttuurisissa 
tehtävissä,  esimerkiksi  toimittajina, 
tiedottajina, tutkijoina ja konsultteina. 
Teologian opiskelu tarjoaa laajan yleis-
sivistävän tutkinnon, joka mahdollis-
taa työskentelyn monilla eri aloilla. 

Teologian kandidaatti (TK) 180 opin-
topistettä, 3 vuotta
Teologian maisteri (TM) 120 opinto-
pistettä, 2 vuotta

 
Lisätietoja saa Itä-Suomen yliopiston 
nettisivuilta osoitteesta
http://www.uef.fi/filtdk/hakuoppaat

Pitkän linjan hiihtomies nykäisi 
olkapäästä marraskuun  loppu-
puolen urheilutapahtumassa  ja 
pyysi sivummalle.

Melkein kuiskaamalla hän ky-
syi, mitä siellä Valamossa tapah-
tuu? Miksi Igumeni Sergei ero-
tettiin?

Kerroin sen mitä oli julkisuu-
dessa tiedotettu. Mitäpä muuta-
kaan.

Keskustelun  jälkeen mietin, 
miksi piti niin arastellen kysyä. 
Olihan asiasta tiedotusvälineis-
sä kerrottu. Mietin sitäkin, mitä 
Valamon Ystävien puheenjohta-
ja Kalle Holmberg jäsenlehdessä 
siitä kirjottaisi. Kalle ei kirjoitta-
nut asiasta mitään. Lehdessä oli 
vain lyhyt tiedote johtajan vaih-
doksesta.

Silti uskoin ja myös  kuulin,että 
keskustelu kävi vilkkaana ja mo-
nenlaisia kannanottoja asiasta oli 
otettu ja esitetty.

Ajattelin kuitenkin,  että elä-
mä luostarissa jatkuu. Arjen as-
kareita tehdään kuten ennenkin 
ja  monet  rukoukset  kantavat 
eteenpäin.

Lumi peittää kuusikujan pui-
den oksat ja sulkee pihapiirin hil-

jaiseen rauhaan.
Sitten säpsähdin jälleen. Maa-

kuntalehti otsikoi, että Valamon 
luostarissa kuohuu.

On annettu porttikieltoja. Sa-
na  porttikielto  tuntuu  ahdista-
valta. Hieman pahaenteiseltäkin. 
Miten paikasta,  jossa pyhiinva-
eltajat, vieraat ja meidät median 
edustajatkin on  aina  toivotettu 
ystävällisesti tervetulleiksi, voi-
daan antaa porttikielto.

Asialle varmasti löytyy selitys, 
ehkä  useampikin.  Taustoja  en 
tiedä. Tiedän vain sen, että jokin 
on luostarin rauhan rikkonut.

Se  tuntuu  pahalle.  Pelkään 
niin sanottuja myyviä otsikoita. 
Ne  voivat  osua  oikeaan, muuta 
yhtä  varmasti  voivat  antaa  täy-
sin väärän kuvan tapahtumista.

Onko  tämä  sittenkin  asia, 
mistä pitää puhua kuiskaten, nii-
kuin ystäväni hiihtomies teki. Sy-
dämessäni toivon valkoisten lu-
mihiutaleiden verhoavan luosta-
rin tienoot ja samalla niiden alas 
leijaillessa tekevän siitä edelleen 
rauhan ja rukouksen paikan.

Ilman kohuotsikoita ja niiden 
taakse kätkettyä salaperäisyyttä.

Anneli	Lujanen
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Jopi Harri

uutisvaaka

Kirkollishallituksen kollegio päätti toi-
meenpanna kirkolliskokouksen pää-
töksen hallinnon kehittämisestä.

Kirkollishallituksen kanslian tilalle 
luotavan palvelukeskuksen käynnistä-
mistä varten kirkollishallitus nimesi 
projektiryhmän, jota joh-
taa arkkipiispa Leo.

Projektiryhmään ni-
mettiin  arkkipiispan  li-
säksi  toimistopäällikkö 
Ritva  Bly,  liiketoimin-

nanjohtaja Veikko Halonen ja rehtori 
Sirpa  Koriala.  Sihteeriksi  nimettiin 
arkkipiispan teologinen sihteeri Outi 
Vasko.

Hallinnonuudistus käynnistettiin 
ortodoksisessa kirkossa vuoden 2009 

kirkolliskokouksen pää-
töksellä.  Kirkollishalli-
tus  asetti  tammikuussa 
2010 hallinnon kehittä-
misen  jatkotyöryhmän 
valmistelemaan  asiaa. 

Työryhmään kuuluvat professori Jor-
ma Aho, pastori Markku Salminen, 
rehtori Sirpa Koriala ja kehitysyhteis-
työneuvos Elsi Takala.

Työryhmä toi vuosien 2010 ja 2011 
kirkolliskokoukseen mietinnön ja jat-
kosuunnitelman keskushallinnon uu-
distamisesta, jotka kirkolliskokous yk-
simielisesti hyväksyi.

Tavoitteena on, että kirkon palvelu-
keskuksen toiminta käynnistyy 1. syys-
kuuta. •

Hallinnon uudistus käynnistyy 

FT Jopi Harrin vasta Turun yliopistos-
sa  tarkistetusta  ortodoksista  kirkko-
musiikin historiaa käsittelevästä väi-
töskirjasta “St. Petersburg Court Chant 
and the Tradition of Eastern Slavic 
Church Singing”  (Pietarin  hovikapel-
lan sävelmistö ja itäslaavilainen kirk-
kolaulutraditio)  käy ilmi, että Suomes-
sa käytössä olevan neliäänisen orto-
doksisen kirkkomusiikin  juuret ovat 
vanhassa ortodoksisessa musiikissa. 
Venäjän kielestä suomeen käännetyn 
ortodoksisen kuoromusiikin perusta 
ulottuu Ukrainaan.

Jopi Harri on ortodoksinen kirkko-
muusikko  ja  säveltäjä. Hänen  väitös-
tutkimuksensa on jo kolmas Suomes-
sa tehty ortodoksisen musiikin alaan 
kuuluva väitös. •

Kirkkomusiikista 
uusi väitös-
tutkimus

Kirkon 
keskushallinto 

uudistuu
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Yle Radio 1

19.2.  Sovintosunnuntain ehtoo-
palvelus klo 18.00, Uspenskin ka-
tedraali, Helsinki. Kirkkoherra 
Markku Salminen. 

21.2.  Iltahartaus klo 18.50 Yliopis-
tonlehtori Pekka Metso, Joensuu.

22.2. Pyhän Andreas Kreetalai-
sen suuri katumuskanoni klo 
18.00. Pyhän Nikolaoksen kated-
raali, Kuopio. Kirkkoherra Timo 
Honkaselkä.

26.2. Liturgia klo 11.00. Pyhän 
Herman Alaskalaisen kirkko Es-
poo. Pastori Petri Korhonen. 

3.3.  Aamuhartaus klo 6.15 ja 
7.50. Arkkipiispa Leo. Kuopio.

11.3.  Liturgia klo 11.00. Kristuk-
sen ylösnousemisen kirkko, Jyväs-
kylä. Kirkkoherra Timo Mäkirinta.

20.3. Iltahartaus klo 18.50. Kirk-
koherra Viatcheslav Skopets, Ro-
vaniemi.

24.3. Aamuhartaus klo 6.15 ja 
7.50. Pastori Teo Merras, Helsinki.

25.3. Liturgia klo 11.00 Pyhän 
Nikolaoksen kirkko, Imatra. Kirk-
koherra Timo Tynkkynen.

28.3. Ennenpyhitettyjen lahjo-
jen liturgia klo 18.00 Pyhän Jo-
hannes Teologin kirkko, Joensuun 
ortodoksinen seminaari. Pastori 
Heikki Honkamäki.

media

Teologia.fi-sivusto  
Suomalaista yliopistoteologi-
aa esittelevän Teologia.fi-sivus-
ton vuoden 2012 ensimmäises-
sä teemanumerossa pohditaan 
uskonnon ja moraalin välisiä 
suhteita. Numerossa kysytään, 
millä tavoin uskonto ja moraa-
li ovat eri tilanteissa yhteydes-
sä toisiinsa, ovatko uskonnol-
liset  ihmiset  moraalisempia 
kuin muut vai voiko uskonnol-
linen yhteisö rajoittaa yksilön 
moraalista kehitystä.

Aihetta tarkastellaan kriit-
tisesti eri kirjoittajien artikke-
leiden  ja  kolumnien  kautta. 
Teemanumeron pääkirjoituk-
sessa akatemiatutkija, teologi-
an ja sosiologian dosentti An-
ne Birgitta Pessi ruotii toisten 
auttamista uskonnon  ja mo-

raalin välistä yhteyttä toden-
tavana  tekijänä, mutta kysyy 
myös, onko uskonnon moti-
voima  altruismi universaalia 
vai tarkkaan valittua ja rajat-
tua?

Teologia.fi-palvelua  ylläpi-
tävät Helsingin yliopiston  ja 
Åbo Akademin teologiset tie-
dekunnat sekä Itä-Suomen yli-
opiston filosofisen  tiedekun-
nan teologian osasto. Vuosit-
tain sivustolla julkaistaan suo-
malaista teologista tutkimus-
ta ja teologisia puheenaiheita 
esittelevää materiaalia kolmen 
eri teeman kautta.

Teemanumero  luettavissa 
osoitteessa: http://www.teolo-
gia.fi •

Ortodoksisen  kirjallisuuden 
julkaisuneuvosto (OKJ) siirtyy 
osaksi kirkon palvelukeskuk-
sen viestintä-  ja  julkaisutoi-
mintaa.

Suunnitelman  OKJ:n  kus-
tannus- ja julkaisutoiminnan 
liittämisestä osaksi kirkon pal-
veluskeskusta  laatii  palvelu-
keskuksen toiminnan projek-
tiryhmä arkkipiispa Leon joh-
dolla.

Ortodoksisen  kirjallisuu-
den  julkaisuneuvoston  tilaa-
mien käännösten valmistumi-
sesta ja  julkaistavien kirjojen 
tuottamisesta vastaa siirtymä-
kaudella 24.1.–30.8.2012 yli-
diakoni Jyrki Härkönen.

OKJ:n  kalenterit  ja  kirjat 
tuotetaan  toistaiseksi  yhteis-
työssä  Maahenki Oy:n  kans-
sa. •

Liturgisen kirjallisuuden 
julkaisusuunnitelma
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Pyhien  Sergein  ja  Hermanin 
Veljeskunnan (PSHV:n) koti-
paikka  muuttui  Joensuusta 
Heinävedelle. Veljeskunta myi 

viime joulukuussa omistamansa liike-
huoneistot Joensuussa ja muutti tam-
mikuussa Valamon  luostarilta  vuok-
raamiinsa tiloihin. Veljeskunnan uusi 
toimitila löytyy luostarin palvelukes-
kuksen toisesta kerroksesta. 

Muuton  taustavaikuttimina  ovat 
Veljeskunnan  taloudellisen  tilanteen 
parantaminen, yhteistyömahdollisuu-
det Valamon luostarin kanssa, sekä yh-
teistyön syventäminen ja  laajentami-
nen Valamon opiston kanssa. Valamon 
toimistossa  työskentelee  toiminnan-
johtaja Jaana Pössin opintovapaan ajan 
sijaisena toimiva Eija Räsänen.

AAMUN KOITTO • 21

PSHV Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. 
muutti Valamoon

Muutto Valamoon ei aiheuta kovin-
kaan paljon käytännön muutoksia Vel-
jeskunnan yhteystietoihin. Vain pos-
tiosoite  ja  käyntiosoite  muuttuivat  
1.2.2012 alkaen samaksi kuin Valamon 
luostarilla: Valamontie 42, 79850 Uu-
si-Valamo. Veljeskunnan laskutusosoi-
te säilyy ennallaan, ja on toistaiseksi:  
PL 104, 70101 Kuopio.

Myös Veljeskunnan puhelinnumerot, 
internet-osoite ja sähköpostiosoitteet py-
syvät ennallaan, ja ovat seuraavat:

•  puh. 0206 100 490 
  (toimisto, laskutus ja Aamun 
  Koiton tilaajapalvelu)

•  puh. 0206 100 491 
  (toiminnanjohtaja)

•  Järjestön kotisivut: www.pshv.fi

•  Aamun Koiton kotisivut: 
  www.aamunkoitto.fi

•  Järjestön s-posti: pshv@ort.fi

•  Toiminnanjohtajan sijaisen s-posti:
  eija.rasanen@ort.fi

•  Aamun Koiton tilaajapalvelun 
  s-posti: aamun.koitto@ort.fi

•  Päätoimittajan s-posti: 
  piispa.arseni@ort.fi

•  Toimitussihteerin s-posti: 
  mari.vainio@historialehti.fi

PSHV on muuttanut 
Joensuusta Valamon luostariin 
vuokraamiinsa tiloihin.
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Великий Пост
Перед нами Великий Пост. Мы называем его 
”Великим”, потому что ведет он к величайшему 
в христианской Церкви празднику, к Светлому 
Христову  Воскресению.  Начинаем,  таким 
образом,  постный  путь  с  надеждой  еще  раз 
встретить этот ”спасительный и светозарный” 
праздник.

Великой радости, однако, предстоит подвиг.  
Без него, без труда, трудно достигать настоящих 
духовных  плодов.  То,  что  легко  приходит, 
действительно легко и уходит: без подготовки к 
какому-либо делу мы быстро и забываем о нем.  

Поэтому,  чтобы  благая  весть  Христова 
Воскресения  не  была  только  преходящей  в 
нашей  жизни,  Святая  Церковь  зовет  нас  к 
подвигу.    Она  предлагает  нам  возможность 
остановиться, размышлять, испытывать душу.  

Самому посту предшествуют четыре недели 
”пробуждения”. Четыре евангельских чтения 
показывают  важнейшие  христианские 
добродетели - смирение мытаря, любовь отца к 
блудному  сыну,  любовь  к  страдающему 
ближнему,  прощение.    Только  на  основе 
смирения,  любви  и  прощения  можно  строить 
душеполезный подвиг.  

В  песнопении  на  вечерни  Сыропустной 
недели мы поем:

”Поста время  радостно  начнем,  к  подвигам 
духовным  себе  побуждая;  очистим  душу, 
очистим плоть, воздержимся как от пищи от 
всякой страсти, наслаждаясь добродетелями 
Духа; дабы в них совершенствуясь с любовью, 
удостоиться  всем  нам  узреть  всесвященные 
страдания  Христа  Бога  и  Святую  Пасху  в 
духовной радости.”

Постный подвиг, сорок дней воздержания и 
духовной  борьбы  против  своих  грехов, 
представляется как путь к совершенству.  Нам, 
несовершенным в своих человеческих слабостях, 
это может казаться чрезвычайно трудным.  В этом 
заключается и значение подвига.  Мы знаем, что 
это невозможно - но мы все-таки стараемся. Мы 
несовершенны - но мы пробуем побеждать свои 
слабости.  Мы далеко от Бога - но мы шаг за шагом 
ходим к Нему ближе.  И за каждый шаг, который 
мы сделаем к Богу, Он к нам сделает сто.

Радостно начнем это ”время благоприятное, 
время  покаяния  -  отвергнем  дела  тьмы,  и 
облечемся в доспехи света”! 

Aleksander	Roszczenko

AAMUN KOITTO • 21

Eija Ipatti valmistui uskonnon-
opettajaksi 1969. Tuona vuon-
na valmistunut kurssi kokoon-
tui keväällä ja silloin Eija yllätti 
kollegansa esittämällä joitakin 
runojaan. Meitä kosketti eniten 
runo  “Suokatu 41”,  joka  toi 
mieleen Seminaarin kotikirkon 
ja silloiset opettajamme, rehto-
ri Johannes Suholan ja runoili-
jarovasti Aari Surakan. 

Runo on löytänyt nyt tiensä 
Eijan uuteen Taivaallisen Ruu-
sun tuoksu- kokoelmaan

Eija on opettanut nuoria or-
todokseja niin Pohjois-Karja-
lassa kuin Kenian Mugugan or-
todoksisessa  Missiossa  vuosi-
na 1978-79 ja 1980-82 Kahden 
kulttuurin vaikutus näkyy hä-
nen runoissaan. Eijan sanat ovat 
täynnä kirkon opetusta ja runo-
kirja osoittaa, että hänen työn-
sä jatkuu edelleen. 

Eijan kielikuvat ovat orto-
doksiselle kirkkorahvaallemme 
tuttuja. Kuvat ovat täynnä kau-
neutta. Arkiset asiat henkisty-
vät, pyhyys on läsnä tilanteissa 
missä on edes hitunen rakkaut-
ta. Se täyttää ympäristön tuok-
sullaan ja sulkee läsnäolijat sy-
leilyynsä. Tästä teoksen nimi: 
Taivaallisen Ruusun tuoksu. 
Tämä on rukouksen ja rakkau-
den,  Jumalan  läsnäolon  tuok-

sua. Runoilija päätyy toteamuk-
seen: ”Jumalan läheisyydessä on 
hyvä olla.”

Teoksen runot ovat neljän ot-
sikon alla. Ensimmäisen nime-
nä on Rukouksen tuoksu, jonka 
runoissa tuodaan esille rukouk-
sen erilaisia aspekteja ja vivah-
teita: enkeleiden läsnäoloa, kir-
kon  rukouksen  lakkaamatto-
muutta siitä huolimatta, että yk-
sittäinen  rukoilija  on  heikko. 
Rukouksen voima ylittää inhi-
milliset rajoitukset ja johdattaa 
kokemaan  taivaallista  iloa  ja 
rakkautta. Esirukouksen mer-
kitys avautuu runoissa kauniis-
ti. 

Toisen, Jumalanäiti- otsikon 
alla olevissa runoissa tulee esil-
le  se,  mitä  teologia  opettaa 
Herran Äidistä. Hänen suuret 
liturgiset juhlansa ovat saaneet 
runolliset kommentaarit. 

Kolmannen osan otsikkona 
on Kutsu paastoon Efraim Syy-
rialaisen paastorukouksen hen-
gessä. Voisi sanoa, että tämän 
jakson runoista useimmat ovat 
tämän päivän tilanteeseen kir-
joitettuja kommentaareja An-
dreas Kreetalaisen seurassa.  

Viimeinen, Illaton valo, joh-
dattaa pääsiäisen riemuun. Jos 
Neitsyt Marian syntymän yhte-
ydessä kiinnitettiin huomio Joa-
kimin ja Annan kohtaamiseen 
tanssiaskeliin, nyt sielu haluaa 
tanssia  ylösnousemusvalssia 
pääsiäisaamun auringon kera.

Eijan kirjan  jokaisessa  ru-
nossa on paljon ammennetta-
vaa.  Otsikkonsa  mukaisesti 
teoksen runot avautuvat kuin 
ruusun kukat taivaallista tuok-
suaan    levittäen.  Runoilija  on 
saanut kirkon teologian kukki-
maan ja tuoksumaan.

Matti	Sidoroff

Kirkon opetus kukkii ja tuoksuu
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Anna  Aamun Koitto  lahjaksi! 
Tilaa numerosta 020 6100 490
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Tunnus 5005390
70103 Vastaus-
lähetys

Vastaan-
ottaja 

m
aksaa 

postim
aksun

(vain 
tilaukset)

Lieksan kirkko la 17.3.2012 klo 18.00
Joensuun kirkko su 18.3.2012 klo 15.00

Yhteistyössä: 
Lieksan ja Joensuun seurakunnat 

Lieksan ja Joensuun ortodoksiseurakunnat

Pielinen Soi kamarimusiikkifestivaali 2012 
Viisivuotisjuhlavuoden avajaiskonsertti

WWW.PIELINENSOI.FI

Rauhaisa Valkeus - O Gladsome Light

KamarikuoroKrysostomos
Johtaa Mikko Sidoroff

Pyhiinvaellusmatka Israeliin 22.–30.3.2012
Jerusalemin Patriarkan Teofi loksen kutsusta

Kohteet: Jerusalem – Beetlehem – Jerico – Kuollut Meri – 
 Jordan – Tiberias – Kapernaum – Nasaret – Taabor – 
 Gennesaret
Teemat 12 – suurta juhlaa ja sunnuntai evankeliumitekstit
Hinta: 1.390 eur /2hh puolihoidolla, 1 hh lisä 280 eur
Ilmoittautuminen: 28.2.2012 mennessä 
 e-mail iisalmi@ort.fi  puh 017 816 441

ISRAEL – PYHÄ MAA

 

Pyhiinvaellusmatka Israeliin  31.3. – 8.4. 2011 Jerusalemin Patriarkan Teofiloksen kutsusta

Kohteet: Jerusalem – Beetlehem – Kuollut Meri – Jordan- Tiberias -Kapernaum – Nasaret – Taabor – Gennesart

Teemat 12 – suurta juhlaa ja sunnuntai evankeliumitekstit

Hinta: 1.290 eur /2hh puolihoidolla  1 hh lisä 280 eur

Ilmoittautuminen: viimeistään 31.1.2011 mennessä e-mail iisalmi@ort.fi puh 017 816441

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Artos

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkatoimisto Artos

XB

SankaritARJEN

Naiset saavat mahdollisuuden 
hankkia toimeentuloa itselleen, 
perheelleen ja oman yhteisönsä 
hyväksi.

Tue arjen sankarinaisia! 
20.2.–8.4.2012

Ortodoksisen Lähetyksen 
keräystili FI42 5290 0220 3050 47
Viite: 55631

www.kirkkotoimii.fi

  Suuren paaston keräys
tukee naisten työllistymistä 
ja koulutusta Moldovassa ja 
Tansaniassa.
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Aamun Koiton seuraava numero 
ilmestyy 29.3. 

ja sen teemana on ympäristö.

KIITOS
Kunnioittavat ja lämpimät kiitokset kp Karjalan ja koko 
Suomen arkkipiispa Leolle ja isä Iivo Suvannolle minul-
le myönnetystä Pyhän Karitsan ritarikunnan I luokan 
mitalista.

Aarre-Pekka Koivunen, Hammaslahti

Kevään odotukseen Valamossa:

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

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

Tutustu kurssiesitteeseemme netissä!
Valamoon on suora bussiyhteys Helsingistä päivittäin.

VALAMOPÄIVÄ 
HELSINGIN  TUOHUKSESSA
tiistaina  20.3. klo 10–18

•  Luostarin veljestöstä paikalla  
viitankantajamunkki Johannes

•  Valamon opiston kursseista ja Valamon kesästä  
kertomassa kurssisihteeri Eija Waris

•  Uusia pääsiäistuotteita, kirjatarjouksia
• Valamossa leivottuja leivonnaisia ja leipää
  
TARJOILUA. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Tuohus, Liisankatu 29, Helsinki

•  Ortodoksisten sukujen tutkimus 2.–4.3.,  
opettajana Tuula Kiiski

•  Ikonimaalauksen jatkokurssi: Suuren viikon ikonit 5.–18.3., 
opettajana Alexander Wiktröm

•  Kohti sisäistä pääsiäistä 15.–18.3.,  
ohjaajana Helinä Siikala

• Hiljaisuuden retriitit s. xx 

• Hopeatyön kurssit s. xx 

• Taidegrafiikkaa s. xx 

• Parisuhdekurssit s. xx 

• Saarikoski-seminaari s. xx 

•  Ikoniakatemia s. xx 

• Enkelit – tarua vai totta? s. xx 

• Kohti sisäistä joulua s. xx 

Koe 
eheyttäviä 
elämyksiä

Toteuta 
haaveitasi

VALAMON OPISTO 

FOLKHÖGSKOLA  

KURSSIT | KURSER 2012

Hengähdä 
ja nauti

Kurssille 
Valamoon!

Opi 
uusia 
taitoja

2012

Hyvä Aamun Koiton lukija
Aamun Koitto on uudistunut ja haluaisimme hyvä 
lukijamme kuulla Sinun mielipiteesi lehdestä. 

Karjalan hiippakunnan seurakuntien jäsenet voivat 
antaa palautetta suoraan omiin seurakuntiinsa tai 
Aamun Koiton sähköpostiosoitteeseen: 

toimitus.ak@ort.fiSydämellinen kiitos
Sydämellinen kiitos arkkipiispa Leolle, metropoliitta 
Ambrosiukselle sekä kaikille teille, jotka muistitte 
minua merkkipäivänäni ja osoititte tukenne OON:n 
Tampereen jaoston toiminnalle!
isä	Markku	Toivanen	
Tampere Ilmoittaja, ota yhteyttä.

Sari Havia 
020 754 2284, 040 680 4057
sari.havia@kotimaa.fi 



24 • AAMUN KOITTO

W
ik

im
ed

ia

sisi heti uneen, jos joku toisi esille par-
jausta tai turhaa puhetta, etteivät hä-
nen korvansa maistaisi sellaista myrk-
kyä. Ja hän sanoi, että perkele on tur-
han puheen tutkiskelija ja kaiken hen-

gellisen  opetuksen vas-
tustaja. Hän käytti  täl-
laista  esimerkkiä:  ”Sillä 
puhuessani – hän sanoi 
– hyödystä joillekin vel-
jille, he joutuivat niin sy-
vän unen valtaan, ettei-

vät  voineet  liikuttaa  silmäluomiaan-
kaan. Niin minä halusin osoittaa pa-
han hengen vaikutuksen ja panin mu-
kaan turhaa puhetta. Siitä he riemas-
tuivat ja virkistyivät heti. Ja minä huo-
kasin  ja  sanoin: Tähän asti olemme 
keskustelleet  taivaallisista  asioista  ja 
kaikkien  teidän  silmänne  ovat  olleet 

unen vallassa. Mutta kun turhaa pu-
hetta  alkoi  virrata,  virkistyitte  heti 
kaikki halukkaasti. Sen tähden veljet, 
pyydän,  tuntekaa  pahan  hengen vai-
kutus ja tarkatkaa itseänne sekä varo-
kaa väsymystä, kun teette tai kuulette 
jotakin hengellistä.”

Abba Johannes kysyi abba Paisiok-
selta:  ”Mitä  sinä  elettyäsi  erakkona 
näin kauan, kenenkään ihmisen usein-
kaan häiritsemättä, olet saanut aikaan? 
Paisos vastasi: ”Vetäydyttyäni erilleen 
muista ei aurinko ole koskaan nähnyt 
minun syövän.” Ja abba Johannes sa-
noi: ”Eikä minun vihastuvan.”

Suomentanut	
Johannes	Seppälä

Abba Kassianos kertoi: Minä 
ja pyhä Germanos menim-
me Egyptiin erään vanhuk-
sen luo. Ja kun hän piti mei-

tä  vierainaan,  kysyimme  häneltä: 
”Minkä  tähden, ottaessanne vastaan 
vieraita veljiä, ette noudata paastosään-
töänne, niin kuin Palestiinassa olette 
oppineet?”  Ja  hän  vastasi  sanoen: 
”Paasto on aina kanssani. Mutta en voi 
pitää teitä aina kanssani. Paasto on tär-
keä ja välttämätön, mutta sen noudat-
taminen riippuu omasta halustamme. 
Mutta rakkauden täyttämistä Jumalan 
laki sen sijaan vaatii ehdottomasti. Ot-
taessani siis teissä vastaan Kristuksen, 
olen velvollinen palvelemaan teitä kai-
kella innolla. Mutta kun lähetän teidät 
edelleen, voin taas noudattaa paasto-
sääntöäni. Sillä eiväthän häävieraat voi 
paastota, niin kauan kuin ylkä on hei-
dän kanssaan, mutta kun ylkä otetaan 
pois, silloin heillä on valta paastota.”

Hän  sanoi  vielä: menimme  toisen 
vanhuksen luo, ja hän pani meidät syö-
mään. Tultuamme kylläisiksi hän yl-
lytti meitä yhä ottamaan 
ruokaa. Ja kun olin sano-
nut, etten enää voi, hän 
vastasi: ”Veljien tullessa 
käymään olen jo kuudes-
ti kattanut pöydän, ja ku-
takin yllyttäen olen syö-
nyt heidän kanssaan mutta olen vielä-
kin nälkäinen. Sinä sen sijaan söit vain 
tämän yhden kerran ja tulit niin kyl-
läiseksi, ettet enää voi syödä.”

Hän kertoi vielä toisesta erämaassa 
asuvasta vanhuksesta, joka rukoili Ju-
malaa, ettei häntä koskaan nukuttaisi 
hengellisen puheen aikana mutta pää-
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