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Elämämme
matka

Ihmisen elämä maan päällä on matka kohti Jumalan valtakuntaa. Tällaiseen matkaan me synnymme. Elämänmatkallamme tarvitsemme ohjaajia. Syntymisemme jälkeen meidät kastetaan kirkon jäseneksi ja Jumalan valtakunnan kansalaiseksi.
Elämämme matkan edetessä meillä on mukanamme ohjaajia ja kasvattajia. Alussa kasvattajiamme ovat
meidän vanhempamme ja myös kummimme. Molemmat vievät meidät
ensimmäiselle matkallemme kirkkoon ja ehtoolliselle.
Sitten ohjaajana on rippi-isämme. Hän kuljettaa meitä pois kasvamaan todellisiksi kirkon jäseniksi.
Hän ohjaa meidän rukouselämäämme. Ohjaajiksi vierellemme voivat
tulla myös puoliso ja lapset, jotka
auttavat meitä ymmärtämään isyyden ja äitiyden tärkeyttä. Näin vanhetessamme meitä ohjataan ja meistä pidetään huolta. Vieressämme on
aina joku. Emme ole yksin elämässämme.
Vaikka maanpäällisellä elämällämme on loppu ja me siirrymme
tuonpuoleiseen, sielläkään emme
ole yksin. Tuon rajan ylitämme rukouksella.
Isä Ioannis Lampropoulos

Matkalla

K

esälomien lähestyessä moni meistä miettii matkalle lähtemistä.
Matkalle lähteminen edellyttää valmistautumista. Pitää miettiä
matkakohde, matkustustapa, mitä ottaa mukaan, miten majoittautua sekä monia muita asioita. Moniin kohteisiin on tarjolla matkaoppaita, joihin voi tutustua ennalta ja tehdä alustavan reittisuunnitelman,
mihin paikkoihin käy tutustumassa. Jokainen matkalla ollut tietää että aina kaikki ei kuitenkaan mene aina niin kuin on suunniteltu.
Sanotaan että matkailu avartaa. Matkalla voimme olla monenlaisista
syistä johtuen. Joku haluaa kerätä mahdollisimman paljon kuvia ja videota kohteesta, joilla voi ilahduttaa kyläilemään tulevia lähimmäisiään. Matka halutaan ulkoisesti tallentaa mahdollisimman tarkoin, jotta voimme
myöhemmin palata tarkistamaan yksityiskohtia. Silloin ihminen toimii
ikään kuin ulkopuolisena dokumentin tekijänä.
Jollekin toiselle ihmiselle matka voi olla pyhiinvaellus. Silloin jo matkan tekeminen on arvokasta ja merkityksellistä, kuljetaanhan silloin kohti Pyhää. Perille päästyään pyhiinvaeltaja ei ole vain ulkopuolinen tarkkailija vaan hän elää todeksi matkakohteen tapahtumat. Jostakin sellaisesta on kyse myös silloin kuin elämme todeksi kirkkovuoden kulkua.
Kirkkovuodessa olemme viettäneet pääsiäiskauden ja siirtymässä Pyhän Hengen vuodattamisen kautta kohti apostolien paastoa, joka kestää
apostolien Pietarin ja Paavalin päivään 29. kesäkuuta. Pyhän Hengen vuodattaminen teki pienissä ympyröissä pakertaneista ihmisistä apostoleja,
lähettiläitä, jotka julistivat koko maailmalle ylösnousseesta Kristuksesta.
Tuo sama tehtävä on annettu meille kaikille Kristuksen seuraajille, kristityille.
Ihmisen elämää on kuvattu matkana, jonka päämääränä on iankaikkinen elämä. Siihen meidät on kasteessa Ylösnousseen Kristuksen kautta liitetty. Elämän matkalla on hyvä muistaa että maisemat vaihtuvat ja että
emme voi dokumenttielokuvan tavoin pikakelauksella palata taaksepäin. Se tekee jokaisesta hetkestä matkallamme arvokkaan ja ainutlaatuisen.  
isä Timo Honkaselkä
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Pyhiinvaellus
kirkon opetuksiin

P

Hyvä elämä perustuu Kristuksen
opetuksiin. Niiden avulla, lähimmäisten
rinnalla pyhiinvaellus voi
toteutua omassa sisimmässämme,
tässä ja nyt.

yhiinvaellus on ollut aina
olennainen osa kristityn elämää. Alkukirkosta alkaen ihmiset ovat matkustaneet eri
kohteisiin saamaan voimaa pyhyyden
tiellä. Aikoinaan Jeesuksen aikalaiset
tulivat saamaan Häneltä opetusta sekä ruumiillista ja hengellistä parannusta. Kristityt ryhtyivät vuosisatojen
saatossa käymään luostareissa ja kirkoissa, joissa merkittävät kirkonisät
elivät tai joissa oli pyhäinjäännöksiä,
reliikkejä. Päämääränä oli sisäinen
muutos, joka täyttäisi sydämen oikeilla arvoilla.

kalevi Kasala

Pyhiinvaelluksen vaikutus
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Nykyihminen yrittää seurata vanhaa
perinnettä ja menee hiljentymään ja
saamaan kosketusta ylhäältä kaukaisista paikoista. Matka on huolellisesti
suunniteltu, varat hyvin laskettu, terveydentila tarkistettu. Jäljelle ei jää mitään muuta kun lähtö ja toivomus siitä, että pyhiinvaellus vaikuttaisi omaan
luontoon. Monesti odotetaan, että fyysiset eleet johtaisivat automaattisesti
kristittyjen arvojen omaksumiseen,
sillä onhan pyhiinvaeltaja tehnyt kaiken tarvittavan. Hän uskoo, että vain
konkreettisen matkan kautta hengelliset silmät avautuvat: ”Olen fyysisellä
pyhiinvaelluksella saadakseni Kristuksen opetukset itselleni.” Entä, jos en
pysty matkustamaan? Romahtavatko
toiveeni pelastuksesta? Kuinka päästä
21. vuosisadalla osaksi sitä, mitä Kirkko on opettanut jo kahdentuhannen
vuoden ajan?

Yksilön korostaminen

Elämme keskellä maallistunutta yhteiskuntaa, jossa yksilön korostaminen
on mennyt äärimmäisyyksiinsä. Ihmistä tuntuu ajavan alituinen pakko
pitää huolta omasta hyvinvoinnista ilman, että hänen tarvitsee välittää siitä, miten kanssaihmiset voivat.
Armon, avun ja rakkauden merkitys on ikään kuin kaventunut koskemaan vain omaa minää: ”Mitä minä
hyödyn, jos teen tämän? Miksi tekisin
tämän, jos en saa mitään vastineeksi?”
Yksilöstä on siis tärkeää, että armo,
apu ja rakkaus kohdistuvat juuri häneen. Useimmat meistä kuitenkin ymmärtävät, että näillä sanoilla on enemmänkin sisältöä; niitä on vain vaikea
muuttaa teoiksi.

Katse Kirkon
opetuksiin
Kristillisessä kirkossa armolla, avulla ja rakkaudella on yhä todellinen sanomansa, koska Kristus, kirkon perustaja, osoitti omilla teoillaan ja sanoillaan, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Niiden tulee suuntautua muita ihmisiä ja yhteisöä kohti eikä pelkästään
meihin itseemme. Meidän tulisi auttaa lähimmäistämme ilman, että odotamme häneltä vastapalvelusta. Jeesus
ei jaotellut ihmisiä näiden varallisuuden tai muiden ominaisuuksien perusteella, vaan rakasti heitä pyyteettömäs-

ti ja armahti kaikkia, jotka sitä tarvitsivat.

Hyvä elämä

Ihmisen koko pelastus perustuu siihen, mitä yllä on mainittu. Kristus tuli armosta ja rakkaudesta maailmaan
ja kuoli meidän puolestamme: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16). Vaikka Häntä ei pakotettu siihen, Hän antoi sitä kautta
meille kaikille mahdollisuuden pelastua. Lisäksi Vapahtaja on välittänyt
meille ihmisille jumalallisia opetuksia,
joita seuraamalla jokainen voi päästä
taivasten valtakuntaan. Hän ei kysy
mitään vastineeksi, vaan antaa kaiken
lahjana, jonka vastaanottamisesta
voimme päättää itse.
Kuitenkin Kristus vakuutti, että se,
joka noudattaa Hänen käskyjään, tulee
saamaan hyvän elämän niin tässä maailmassa kuin ikuisuudessakin. Hänen
koko opetuksensa voidaan kiteyttää seuraaviin sanoihin: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi” ja ”rakasta lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi” (Matt. 22: 37, 39).
Tämän saavuttamiseksi meidän ei
tarvitse niinkään matkustaa kauas,
vaan kääntää katseemme Kirkon opetuksiin ja tutkiskella suhdettamme pyhyyteen ja lähimmäisiimme. Jos teemme niin, pyhiinvaellus voi toteutua
meissä itsessämme.
Isä Bogdan Grosu
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Suomen suvessa

Kesä on tullut. Kylmä talvi on takana. Luonnossa on kukkimisen
aika. Niin voi olla myös meidän elämässämme. Kenenkään ei tarvitse
elää yksin, kenenkään ei tarvitse jäädä ahdistuksien valtaan,
sillä on olemassa vastaus; on olemassa vapaus.
Etsikää niin te löydätte kehottaa meitä Raamattu.

E

i kysyvä tieltä eksy sanoo vanha sananlasku ja erään laulun
sanoja lainaten: Se on niin
väärin, jos paremmasta tietää.
Se on niin väärin, jos sen kertomatta
jättää…”
Suomalainen ihminen sekä kaipaa
että kaihtaa hiljaisuutta ja vaikenemista, jopa yksinäisyyttä. Kesä tarjoaa
mahdollisuuden toivottuun taukoon,
joka saattaa lähettää meidät löytöretkelle sielun tuntemattoman maiseman
valtaville alueille. Joskus meitä saattaa
kauhistuttaa ajatus, että päästäisimme
todellisuuteemme ulottuvuuksia, joita emme ehkä voi hallita totuttujen
kaavojemme kautta.



Kesällä monet ihmiset suuntaavat matkansa myös ulkomaille. Ehkä jo tutuiksi tulleille aurinkorannoille ja samaan
hotelliin, jonka isäntäväkikin on melkein kuin omaa perhettä ja turvallinen
Paula-baari rantabulevardilla tarjoaa
lihapullia ja perunamuusia. Mutta voisimme valita toisenkin tien. Vaihtaa
matkamme suuntaa kohti uusia elämyksiä ja kokemuksia. Voisimme kenties löytää helmiä kohdatessamme uusia haasteita ja uusia ihmisiä aivan yllättävissä paikoissa. Kerron esimerkin
omalta seikkailumatkaltani Saksasta.
Odottelin junaa Kölnin rautatiease6

•

AAMUN KOITTO

malla ja pistäydyin paikalliseen kahvilaan. Etsiessäni rahaa lompakosta laitoin matkaikonini ja rukouskirjani takataskustani hetkeksi tiskille. Takana
oleva asiakas seurasi minua pöytääni.
Ajattelin, että taas joku kiusankappale aikoo häiritä rauhaani. Mies kuitenkin kysyi olenko kristitty? Vastasin olevani ortodoksinen pappi. Mies kaivoi
oman lompakkonsa esiin ja otti sieltä
pienen ristin. Hän oli koptikristitty
Egyptistä. Tästä kahden lompakon salaisuudesta kehkeytyi pitkä ja antoisa
keskustelu.
Unohdimme junien aikataulut ja
vaihdoimme ajatuksia. Aika ja paikka
menettivät merkityksensä. Kaksi sielua oli löytänyt toisensa. Olin iloinen,

että olin kohdannut uuden ja mielenkiintoisen lähimmäisen. Tämä kohtaaminen jää ikuisesti mieleeni. Tämä
kohtaaminen olisi jäänyt kokematta,
jos olisin etsiytynyt vain tutuille ja turvallisille paikoille ja panssaroitunut
vain samanmielisten ja samankielisten lähimmäisteni joukkoon. Olin löytänyt kallisarvoisen helmen!



Toivotan kaikille kesämatkaajille avaraa ja mielenkiintoista kesää. Kulkekaa
mieli ja silmät avoinna ja voitte löytää
helmiä matkanne varrelta, helmiä, joiden muisto kantaa meitä vielä vanhuuden päivinäkin.
Pappismunkki Johannes

Kalenteri

– on matka ajan seuraamisen historiaan
Noudatimmepa gregoriaanista
tai juliaanista ajanlaskua,
pidämme kalenteriamme
kristillisenä. Kristillistä siinä
ovat juhlapäivät ja pyhien
muistot, miltei kaikki muu
onkin pakanallista alkuperää.



Todellinen aurinkovuosi ei kestä täsmälleen 365 vuorokautta. Siksi kalenteriin tarvitaan ajoittain karkauspäiviä.
Juliaanisessa kalenterissa on Julius Caesarin käskystä karkausvuosi aina neljän
vuoden välein. Tähän päädyttiin, koska vuoden pituutta ei osattu laskea tarkemmin. Pian huomattiin, että Juliaaninen kalenteri jätättää. Kristityt pyrkivät korjaamaan virheen aikaistamalla kevätpäivän tasausta 21. päivään
maaliskuuta Nikean kirkolliskokouksessa v. 325. Lopulta virhe korjattiin karkauspäivämuutoksilla Gregoriaanisessa kalenterissa v. 1582, kun Eurooppaan
oli vakiintunut arabialainen numerojärjestelmä, joka mahdollisti vuoden pituuden tarkan määrittämisen.

M

aailman vanhimmat kalenterit noudattavat kuuvuotta. 7-päiväinen viikko perustuu babylonialaiseen kuukalenteriin, jonka juutalaiset ja roomalaiset omaksuivat itselleen
lepopäivineen. Kuukalenterin vuosi
poikkeaa merkittävästi vuodenaikoja
säätelevästä aurinkovuodesta. Siksi se
on käytössä alueilla, joissa ei ole varsinaista vuodenaikojen vaihtelua.
Juliaaninen ja gregoriaaninen kalenteri seuraavat aurinkovuotta. Aurinkokalenteri oli alkujaan käytössä Egyptissä, josta Julius Caesar omaksui sen
Rooman kalenteriksi. 12 kuukauteen
jakautuva vuosi onkin roomalaista perua. Roomalaiset säilyttivät kalenterissaan 7-päiväisen viikon. Monissa Euroopan kielissä kuukaudet ja viikonpäivät onkin nimetty roomalaisten pakanajumalien mukaan. Viikonpäivien
vaihto vuosirytmissä johtuu siitä, ettei kuukalenterin viikko käy yksiin aurinkokalenterin kanssa.



kuvat:
risti - kuvakotimaa/
sabrina salzano
kahvila - microsoft

kä näkyy mm. ortodoksisen ja luterilaisen kalenterin nimipäivissä.

Päivien numeroiminen on ollut käytössä alle tuhat vuotta. Pyhien muistopäivät syntyivät siitä, että kuukausien päivät nimettiin pyhien kuolinpäi-



Wikimedia

Helmenkalastaja

vien mukaan. Tapaamisia ei sovittu päivämäärille, vaan pyhän muistopäivälle. Menetelmä oli puhtaasti kristillinen, mutta sekava. Muistopäivissä oli
paikallisia eroja ja on edelleenkin, mi-

Ihmiskunta on aina pyrkinyt mittaamaan täsmällistä aikaa paikallisella tasolla. Maailman tultua globaaliksi on
yhteisen kalenterin vaatimus kasvanut.  
Kristikunnassa eripuraa on aiheuttanut paikallisten tapojen tuominen yhteen. Yksistään ortodoksisen kirkon sisällä käytetään kolmea kalenterisovellusta. Kenen kalenteri on oikea? Käytännöllisintä olisi noudattaa kalenteria, joka tekee paikallisella tasolla elämästä yksinkertaisinta. Eihän kukaan
pidä kelloaankaan toisen maan ajassa,
vaan noudattaa aikavyöhykettä, jonka
alueella kulloinkin on.
Tuomas Järvelin, pastori
AAMUN KOITTO
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Jyväskylän Kristuksen
ylösnousemisen kirkko

Kristuksen ylösnousemisen kirkko
Rovasti Erkki Piiroinen
on kutsunut sotavuosia
seurannutta ortodoksisen
kirkon jälleenrakennusta
kirkkokunnan ylösnousemiseksi. Vertaus on osuva
erityisesti Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan
jälleenrakennusaikaista
historiaa ajatellen:
Vuonna 1950 perustetun
seurakunnan pääpyhäkkö
omistettiin vertauskuvallisesti Kristuksen ylösnousemisen muistolle.

8

•

AAMUN KOITTO

K

irkon rakentaminen oli osa taisesti uutta modernia arkkitehtuulakisääteistä jälleenraken- ria.
nusohjelmaa, jonka tulokJyväskylän kirkon suunnittelussa
sena ympäri Suomea koho- päädyttiin jälkimmäiseen vaihtoehsi 13 kirkkoa ja 42 rukoushuonetta. Jy- toon. Jälleenrakennustoimikunta käänväskylän rakennushanke oli projektin tyi rakennushallituksen suosituksesta
ensimmäisiä ja suunnitarkkitehti Toivo Paatelan
telun edetessä eteen noupuoleen, jonka suunnisi kysymyksiä niin toitelma Jyväskylän kirkkoa
Esikuvana
mintaperiaatteista kuin
ja virkataloa varten valrajantakaiset
kirkkoarkkitehtuurin
mistui jo vuonna 1952.
pyhäköt
tyylistäkin. Siirtolaisten
Arkkitehdin piirustuktoiveena oli saada kirkset herättivät kritiikkiä
koja, jotka olisivat muistuttaneet rajan seurakuntalaisten keskuudessa. Ikkutaakse jääneitä pyhäkköjä. Taidehisto- noiden suurta kokoa, kellotapulin muorian professori Lars Pettersson puoles- toa ja tornin kattorakennetta vierastaan peräänkuulutti toisenlaisia lähtö- tettiin. Tästä huolimatta ehdotus kuikohtia suunnittelutyölle, kuten raja- tenkin hyväksyttiin ulkomuotonsa
karjalaisen puukirkko- ja kappelitra- osalta sellaisenaan.
dition tyylillistä soveltamista ajanmuJyväskylän Kristuksen ylösnousekaiseen arkkitehtuuriin tai yksinker- misen kirkko valmistui vuosien 1953–

Alttarissa olevan ikonin on maalannut
Petros Sasaki.

Jyväskylän ikonitilauksen aikaan
kirjailija Tito Colliander toimi ortodoksisen uskonnon opettajana. Opetustyön vuoksi hän maalasi ikonit koulun kesälomien aikana vuosina 1954–
1956. Hänellä oli ateljeenaan tilava
huone Heinäveden Valamon luostarin
päärakennuksesta. Colliander käytti
malleinaan luostarin ikoneita, ja esimerkiksi sivuovien ylienkelit Mikael ja
Gabriel on maalattu vanhan kirkon
ikonien mukaan. Ne ovat alttaritaulun
lisäksi ainoat pyhäinkuvat, joihin ei
kuulunut riisaa. Muissa kuvissa hopeavaipat luonnollisesti määräsivät maajyväskylän ortodoksinen seurakunta

Jyväskylän

jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Ikonostaasi

Paatelan alkuperäissuunnitelman mukaan kirkkoon olisi rakennettu tiilinen
ikonostaasi. Kirkkojen sisustuskysymyksistä vastannut ylidiakoni Leo Kasanko kiirehti kumoamaan tämän
suunnitelman laatimalla oman ehdotuksensa ikonostaasia varten. Jyväskyläläiset olivat anoneet Käkisalmen kirkosta evakuoituja hopeariisoja uuteen
pyhäkköönsä pitkin 1950-luvun alkua
ja tästä muodostui myös Kasangon
suunnitelman lähtökohta. Hän sommitteli puurunkoiseen kuvaseinään
paikat seitsemälletoista erikokoiselle
hopeariisalle.
Käkisalmen hopeiden takana ei kuitenkaan ollut ikoneita, vaan ne oli jostain syystä jääneet kokonaan pelastamatta. Ainoa vaihtoehto oli siis maalauttaa uudet kuvat niiden alle. Alkuvaiheessa ikonien maalariksi kaavailtiin vuonna 1953 valmistuneen Valkeakosken rukoushuoneen ikonostaasin toteuttanutta pastori Robert de
Caluwéa. Esiin nousi myös mahdollisuus ikonien tilaamisesta pastori Vladimir Tsvetkovilta tai Pariisin emigranttimaalareilta. Kirkkoherra Lauri
Mitronen puolestaan neuvotteli Tito
Collianderin kanssa. Colliander suostui, joskin vastentahtoisesti.

Aleksander Roszczenko

1954 aikana Rajakadun rinnetontille.
Rakennus on tiilinen pitkäkirkko, jonka sisäänkäyntiä korostaa korkeahko
kellotorni. Se muistuttaa läntisessä
kirkkoarkkitehtuurissa tunnettua länsitornia. Sekä tornin että ikkunoiden
muotokielessä toistuu kaarimotiivi.
Pyhäkön kulmikas alttaripääty jää kirkon sivulle sijoitetun virkatalon varjoon. Yleisilmeeltään matala rakennus
sulautuu ympäristöönsä.

lauksen komposition ja toteutuksen.
Suurin osa riisan peittämistä ikoneista on itse asiassa maalattu vain näkyviin jäävien kohtien osalta, muuten
varsin viitteellisesti.
Jyväskylän kirkon vihkiäisissä 3.10.
1954 ikonostaasi oli vielä keskeneräinen. Nimikkoikoni paikoilleen asennettuina olivat pyhän portin yllä Viimeinen ehtoollinen sekä alarivin ikonit Neitsyt Marian syntymä, Jumalansynnyttäjä Hodigitria, Kristus Kaikkivaltias ja Kristuksen ylösnouseminen. Alkuperäisessä Käkisalmen kompositiossa alarivin laidoilla olevat tapahtumaikonit sijaitsivat päinvastaisilla paikoilla, koska Käkisalmen kirkko oli vihitty Neitsyt Marian syntymän
muistolle. Koska Jyväskylän kirkko vihittiin Kristuksen ylösnousemisen
muistolle, oli tarkoituksenmukaista
vaihtaa näiden kuvien paikkoja keskenään, jotta kirkon ”nimikkoikoni” saatiin totutulle paikalle ikonostaasin oikeaan laitaan. Suurikokoisten alarivin
kuvien lisäksi vihkiäisiin ehti valmistua vielä kuusi pientä pyhäinkuvaa:
kaksiosainen Neitsyt Marian ilmestys
ja Evankelistat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes.
Leo Kasanko sijoitti kaksiosaisen
Neitsyt Marian ilmestys -ikonin poik-

Ylidiakoni Leo Kasanko
suunnitteli ikonostaasin.
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kalustoon. Leo Kasangon muistiinpanojen mukaan ne oli alkuperäisesti lahjoitettu arkkipiispa Nikolaille.
Alttariin sijoitettu Petros Sasakin
Pyhän ehtoollisen asettaminen (1989)
poikkeaa tyylillisesti vanhoista, pelastetuista pyhäinkuvista. Siinä missä
evakuoidut ikonit ja riisat kertovat lähinnä 1800-luvun akateemisen taiteen
vaikutuksesta ortodoksiseen kuvailmaisuun, kirkon uudet ikonit ammentavat esikuvansa tätä vanhemmasta
traditiosta. Kirkkoon on hankittu muitakin uusia ikoneita. Länsiseinälle siAleksander Roszczenko

keuksellisesti sivuovien yläpuolelle,
vaikka se alkuperäisesti kuului pyhään
porttiin. Kasangon suunnitelmassa pyhään porttiin sijoitettiin neljän evankelistan kuvat. Loput kuusi riisallista
pyhäinkuvaa ja sivuovien ylienkelit valmistuivat vajaan vuoden kuluttua kirkon vihkiäisistä. Jyväskylässä ikonostaasi on itse asiassa Käkisalmen kokonaisuutta runsaampi, koska siihen on
sijoitettu kuusi ikonia enemmän, kuin
Käkisalmessa oli. Kaikki nämä ovat
kuitenkin Käkisalmen Neitsyt Marian
syntymän kirkosta. Collianderin pyhäinkuvista viimeisenä valmistui alttariin Kristus valtaistuimella, joka nykyään sijaitsee kirkkosalin sisäänkäynnin yläpuolella.

Kirkkokalusto

Ikonostaasin hopeavaippojen lisäksi
Jyväskylään sijoitettiin paljon muuta
evakuoitua esineistöä. Kirkkoon sijoitettiin Käkisalmen kastemalja ja saattoristi. Viipurin Eliaan kirkon ikonostaasin neljä suurehkoa, hopeapeitteiden koristamaa ikonia asetettiin kirkon sivuseinille. Golgata-ryhmä on
puolestaan  Salmin Orusjärven kirkosta ja Kristuksen hautakuva kuului aikaisemmin Viipurin Ristimäen kirkon
esineistöön. Kirkkosalin analogeilla lepäävät Kristuksen ja Jumalanäidin ikonit kuuluivat Viipurin Tuomiokirkon
10
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Viipurin tuomiokirkosta peräisin oleva
Jumalanäidin kazanilainen ikoni.

Esineluettelo

Leo Kasangon laatimista esineluetteloista käy ilmi, että ikonien ohella seurakuntaan sijoitettiin Sortavalan seurakunnan jumalanpalvelusesineitä Jyväskylän perillisaseman perusteella.
Näitä esineitä olivat hopeiset ehtoolliskalustot, papin käsiristit, ehtoollisen säilytysarkut ja alttarievankeliumikirjat. Lisäksi Jyväskylään on talletettu yksi ehtoollisastiasto, joka kuuluu
Konevitsan luostarin omaisuuteen.
Kynttilänjalkoja ja lampukoita tuotiin
paitsi Sortavalasta myös Viipurin Tuomiokirkosta sekä Viipurin Eliaan, Ristimäen ja Sorvalin kirkoista. Kattokruunu puolestaan on peräisin Salmin
Orusjärven kirkosta. Kirkonkellot ovat
peräisin Sortavalasta.  Kirkkoliput taas
pappismunkki Filagri toi Valamon
luostarin lahjana kirkon vihkiäisiin.
Jyväskylään päätyi kirkkotekstiilejä sekä Valamon luostarista että menetetyn alueen seurakuntakirkoista.  Jälleenrakennuskauden aikaista tuotantoa edustaa kirkon puvustossa ns. tikkurilansilkistä valmistettu papin puku. Pukukangas ei ole nimestään huolimatta silkkiä, vaan se viittaa kankaan
valmistuspaikkaan, Tikkurilan silkkitehtaaseen. Leo Kasanko suunnitteli
kyseisen kangasmallin 1800-luvun hopeabrokadisen felonikankaan perusteella, joka myös kuuluu Jyväskylään
sijoitettuun puvustoon. Uusia tekstiileitä on tuotu Venäjältä ja myös ommeltu Jyväskylässä.
Katariina Husso

Päiväkoti pääsky

Simo Penttinen

Seurakunnan pääkirkossa toimitetaan jumalanpalvelukset joka viikonvaihde ja
juhlina.

joitettu Raija Kannisen Marttyyri Laurentios valmistui vuonna 2000. Kirkon
50-vuotisjuhlien kunniaksi pyhäkköön
tilattiin Jyrki Poudalta kookas kahdentoista suuren juhlan kuvasarja, joka
valmistui vuonna 2004. Sasakin ikonin tapaan näiden heleä värimaailma,
vanhaan perinteeseen nojaava ikonografia ja maalaustekniikka erottavat ne
sekä Collianderin ikoneista että niin
sanotuista evakkoikoneista.

Päiväkoti Pääskyn kevätjuhla.

Mönkiäisten ja muurahaisten maailma
– päiväkoti Pääsky avaa oven ortodoksiseen kirkkoon
Joensuun keskustassa sijaitseva
yksityinen päiväkoti Pääsky on
Suomen ainoa ortodoksisen seurakunnan ylläpitämä päiväkoti.
Toiminnassa painottuu erityisesti
ortodoksisuus ja kulttuurikasvatus. Lasten leikin lahjaa, mielikuvitusta ja musiikkikasvatusta
tuetaan monipuolisesti.

O

rtodoksisuus ei päiväkodissa ole pääsyvaatimuksena
ja tälläkin hetkellä n. puolet lapsista kuuluu muihin
uskontoryhmiin.
– Ortodoksinen kirkkovuosi huomioidaan kuitenkin joka päivä, sanoo
päiväkodin johtaja Kirsi Hirvonen. Ortodoksisuutta tukevat paikallisten pappien ja kanttorien vierailut.
Arki ja juhla erottuvat toisistaan ja
erityisesti pääsiäinen kantaa suuren
paaston kautta tradition äärelle.
– Lapset eivät toki paastoa ruoalla,
mutta paaston aikana siirrämme pois
suuremmat lelumäärät emmekä pidä

ns. lelupäiviä, sanoo Kirsi.
– Silloin leluja tehdään itse ja askarrellaan luonnon materiaaleista vaikka
virpovitsoja. Virpomassa käydään läheisessä vanhustentalossa.
Uskontokasvatus pyritäänkin päiväkoti Pääskyssä liittämään luontevasti arkeen ja juhlaan. Näin lapsi pääsee
osalliseksi juhlapyhien perinteestä ja
hän saa tietoa erilaisista katsomustavoista ja kulttuureista.
– Joulun perinteisiimme kuuluukin
luterilainen joulukirkko, sanoo Kirsi.
Päiväkotiin voi jättää hakemuksen
ympäri vuoden. Ryhmiä on kaksi, Mönkiäiset ja Muurahaiset. Mönkiäiset on
12-paikkainen 2–4 -vuotiaiden lasten
ryhmä, jota ohjaavat lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa / lähihoitajaa.
Kuudentoista lapsen Muurahaisten
ryhmässä lapset ovat iältään 5–6 vuotiaita. Ryhmää ohjaavat kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja /
lähihoitaja. Muurahaisten ryhmässä
on myös esiopetusta.
– Meillä riittää monenmoista haus-

kaa, mielenkiintoista puuhaa vuoden
ympäri, mutta kesä keventää päivien
ohjelmaa jo siksi, että silloin monet
lapset ovat lomalla ja päiväkotikin kiinni heinäkuussa.
– Tänä kesänä nautitaan näyttelyistä, metsäretkistä ja luonnonhelmasta,
päästäänpä vierailemaan Lintulan luostarissakin, kertoo Kirsi. Perinteinen
kevätjuhla aloittaa kesän.
Mari Vainio

Päiväkoti Pääsky sijaitsee

osoitteessa Kauppakatu 43, Joensuu. Päiväkodin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat P. Nikolaoksen
kirkko, P. Johannes Teologin kirkko, ortodoksinen seminaari sekä
ortodoksinen seurakunta- ja kulttuurikeskus. Kävelymatkan päässä
ovat myös kirjasto, Carelicum, konservatorio, teatteri, elokuvateatteri ja Joensuun taidemuseo.
Lisätietoja: www.ort.fi / joensuu
“Päiväkoti Pääsky”
AAMUN KOITTO
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Kuvat kuljettivat
kulkemaan

Vesa Takala

Isä Vesa Takalan valokuvat vaihtuivat vuosia
sitten kulkemiseksi Jumalan kunniaksi.

N
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tenkin rukous, ei vain itsekeskeinen
vaellus, sanoo isä Vesa.
– Hiihtäessä ei voi laulaa, mutta silloinkin jokainen hiljentyy hiljaisuudessa omaan Jeesuksen rukoukseensa.
– Luomakunnallekin annetaan tällöin oma rauhan tilansa eikä pimeydessä tehtävää matkaa valaista esim.
otsalampuilla. Tähtinen taivas ja kuun
loiste valaisee vaeltajien matkaa. Rauhallisesti kulkien aikakin saa eri merkityksen.
Isä Vesa muistuttaa siitä kuinka
luonnon keskellä, taivaan alla hiljentyen voi kokea luomakunnan kauneuden.
”Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän
tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää.” 1. Moos:31.
Kulkeminen on ihmiselle luontainen ominaisuus. Varsinkin nykypäivän ihmiselle pieni fyysinenkin rasitus on hyväksi keholle ja mielelle.
– Ristisaatossa koko keho tulee ravituksi, muistuttaa isä Vesa.

Marko Parviainen

Alokkaiden apuna

Ristisaatto aloitetaan aamupalveluksella
ja matkaa kuljetaan rukoillen kohti ehtoopalvelusta. Edessä kulkee risti, kristityn voiton merkki.

aikana jokin asia, jokainen saa sieluunsa tarvitsemansa. Pappi on aina käytettävissä omien ajatusten purkamiseen eikä ketään jätetä yksin. Matkalla voi osallistua myös katumuksen
sakramenttiin.
– Tärkeintä matkanteossa on kui-

Vesa Takala

uoruuden työsarkana isä
– Matkapapilla ei ole ns. ”hallintoVesalla oli valokuvaus ja humppaa”, ei virastoa vaan hän tekee täypäivät täyttyivät kuvauk- sin työnsä ihmisten syvien elämän hetsista Finland festivalsien kien keskellä. Toiminta-alueellani on molehtikuvapalveluissa mm. Suomen Ku- nia ortodoksisia pyhäkköjä, mutta palvevalehdelle, Kotiliedelle ja Kainuun Sa- luksia pidetään myös mm. kansallisnomille. Myös monet kirjat ovat saa- maisemassa Kolilla, paikallisessa evanneet sivuilleen hänen valokuviaan. Yk- kelisluterilaisen seurakunnan tiloissa.
si työtehtävistä johdatti ortodoksisuu– Voimavarana työssä on yhteinen
den äärelle.
rukous, liturgia, yhdessä
Ortodoksisessa kirkospalveleminen, sanoo isä
sa ihastutti sen visuaaliVesa. Matkapappi-sana
Tärkeintä on
suus, ympäristön kaunekertoo isä Vesan työstä
rukous
us ja liike, joka antoi pallaajemminkin. Moni kulvelukselle oman rytminkija on päässyt hänen musä. Tekstien syvyys pykanaan ristisaatoille, matsäytti. Kirjoista käteen tarttuivat  sil- koille pyhille paikoille. Ristisaatot ovat
loin Tito Collianderin Ristisaatto ja kulkeneet niin jalan, polkupyörillä,
Kallistos Waren Ortodoksisuuden tie. hiihtäen kuin veneelläkin.
Molemmat teokset avasivat syvästi
Myös ristisaatossa on isä Vesan muomaa polkua kohti ortodoksista Kirk- kaan tärkeää tasainen liike, yhteinen
koa. Arkkipiispa Paavalin suositukses- rytmi. Sen kautta matka kulkee eteenta isä Vesan tie johti lopulta pappisse- päin papin toimittamassa rukouksesminaariin.
sa. Edellä kulkee risti, kristityn voiton
– Valmistuttuani toimin ensin vii- merkki osoittaen, että kristityn on kulsi vuotta kiertävänä uskonnonopetta- jettava Kristusta seuraten ja Kristukjana ja vuonna 1979 minut vihittiin pa- sen kanssa. Ristisaatossa ihmiset ovat
piksi, kertoo isä Vesa.
kokoontuneet Jumalan kansana antamaan todistusta uskostaan. RistisaatMatkapapin matkassa
to on kuin hurskas mielenosoitus JuVuotta myöhemmin, 1980 isä Vesa malan kunniaksi.
aloitti matkapappina Ilomantsin, NurYleensä ristisaatto aloitetaan aamumeksen, Lieksan ja nykyisin Joensuu- palveluksella ja matkaa kuljetaan ruhun kuuluvan Tuupovaaran alueella.
kouspalveluksia laulaen kohti ehtooJo ortodoksisuuden alussa ihastut- palvelusta. Veden äärellä toimitetaan
tanut vapaa liike kantoi siis edelleen vedenpyhitys.
matkan päälle, liikkeelle ihmisten luo.
Jokaista kulkijaa koskettaa matkan

Veneristisaatto
Hoilolassa.

Matkapapin tehtävän lisäksi isä Vesa
on toiminut monia vuosia osa-aikaisena sotilaspappina.
– On arvokasta kulkea nuorten alokkaiden rinnalla heidän elämänsä tärkeällä hetkellä.
– Siinä kohdin voi saada kopin tämän ikäluokan nuorista ja kuljettaa
heitä oman traditionsa äärelle. Ortodoksinuoret hukkuvat muuten helposti suureen varusmiesten joukkoon.
– Elämän taitekohdassa nuoret kai-

paavat usein myös keskusteluapua. On
tärkeää oppia kunnioittamaan rajoja,
niin omiaan kuin oman synnyinmaansakin rajoja, sanoo isä Vesa. Luottamus
on kaiken perusta.
Sotilaspapin työ on myös hyvin ekumeenista ja omaan traditioon pohjautuvaa, poikkeusoloissa toimimisen harjoittelua. Kenttäehtoollisessa tulee kuitenkin todellinen Kristus sielun ja rasittuneenkin ruumiin parannukseksi. Kuin
symbolisena rauhan eleenä, ehtoolliseenkin osallistutaan rinnakkain yhdessä luterilaisten alokkaiden kanssa.

Iloa ja rauhaa

Pian isä Vesalle koittavat eläkepäivät.
Vapaa-aikaa jää enemmän mm. rakkaalle harrastukselle, kalastukselle. Virveli kulkeekin aina matkapapin matkassa. Lisäksi pitäisi järjestää suuri määrä
elämän aikana otettuja valokuvia.
Papin työ on kuitenkin suuri ilo.
– Tunnen tekeväni työni kautta hyvää, todellista auttamistyötä.
– Kukaan ei kulje yksin vaan voimme luottaa siihen, että Jumala on kanssamme joka päivä. ”Siellä missä kaksi
tai kolme on koolla minun nimessäni,
siellä minä olen heidän keskellään.”
Matt.18: 19-20.
– Pappina saan jakaa tämän lahjan
lähimmäisteni kanssa. Elämä on hieno matka, jonka syvin ilo on pääsiäisessä. Sitä ei meidän tule koskaan unohtaa, sanoo isä Vesa Takala.
Mari Vainio
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Ristisaatot

Karjalan hiippakunnan alueella 2012
Ristisaatto on liikkeellä
oleva seurakunta.

 Ilomantsi
Iljan ristisaatto
Ti 17.– To 19.7. ristisaatto Profeetta
Elian kirkon praasniekkaan
Koverosta Sonkajanrannan ja
Sonkajan kautta Elian kirkkoon.
Tiedustelut: isä Vesa Takala,
vesa.takala@ort.fi.

Karjalan hiippakunann
ristisaatot kutsuvat kesällä
kulkijat koolle. Mutta mikä
on ristisaatto?
K.S. Joensuun piispa Aleksin
pitämä saarna ristisaaton
alkaessa Tuupovaaran
Saarivaaran tsasounassa
6.8.1981 kertoo seuraavaa:
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Kristuksen kirkastumisen
ristisaatto
6.8. klo 9 liturgia Saarivaaran
tsasounalla
klo 10.30 vedenpyhitys
klo 13 – 18 ristisaatto Saarivaara –
Hoilola
klo 19 – 22 ristisaatto Hoilola –
Pörtsämö
Pentti Potkonen

T

apa suorittaa ristisaattoja on
peräisin kristinuskon ensimmäisiltä vuosisadoilta. Näissä pyhissä saattueissa kuljetaan ristiä, kirkkolippuja ja ikoneja kantaen lyhyempiä tai pitempiä matkoja.
Monen ortodoksin elämä alkaa oikeastaan ristisaatosta, sillä vastakastettua kuljetetaan juhlallisesti kolme
kertaa kasteastian ympäri. Ajatus rististä, ristin tiestä ja kilvoituksesta on
luonnollinen, kun puhutaan Kristuksen seuraajista, kristityistä. “Joka ei ota
ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa
minulle.” Matt.10:38.
Jo vainojen kestäessä, mutta erityisesti niiden lakattua, kristillinen kirkko alkoi voimakkaasti ilmaista uskoaan myös jumalanpalvelusten ulkopuolella tapahtuvina menoina, saattoina ja
kulkueina, joihin liittyi rukouksia ja
kirkkolauluja.
Ennen pääsiäisyöpalvelusta kastetut tulivat juhlallisena kulkueena pyhäkköön osallistuakseen ensimmäistä kertaa Pyhään Ehtoolliseen. Tästä
saivat nykyisinkin tuntemamme pääsiäisyön ristisaatot alkunsa. Vanhan
kristillisen juhlan, Teofanian viettoon

 Joensuu

Kesä kutsuu ristisaattoon
kuuluu myös tapa mennä ristisaatossa tisaatto on ilmausta tästä lähetystehveden äärelle suorittamaan vedenpy- tävästä.
hitys. Sama toimitus tapahtuu tänäkin
1400- luvulla elänyt Tessalonikan
päivänä mikäli mahdollista myös temp- arkkipiispa Simeon kirjoittaa: “ Rukoipelien praasniekoissa.
lemme teillä ja teiden risteyksissä, että
Ristisaatossa Jumala on läsnä siu- puhdistuisivat kaikki tiet ja niiden risnaten ja pyhittäen. Siellä missä Juma- teykset, jotka ovat saastuneet meidän
la saa olla läsnä ihmissynneistämme. Tuomme
ten elämässä, siellä saaulos temppeleistä pyhiä
daan myös kokea Jumaikoneja, kannamme kunRistisaatto on
lan läsnäolon tuoma siuniallisia ristejä ja toisisuunnanantaja
naus ja rauha. Kirkko ei
naan, missä on pyhien ihtoimi vain kirkkorakenmisten jäännöksiä, pyhitnuksen sisäpuolella. Ristäkäämme sekä ihmiset
tisaatto on uskon todistusta maailmal- että kaiken mikä on heille tarpeen eläle. Siinä ihmiset ovat kokoontuneena mää varten: rakennukset, tiet, vedet,
Jumalan kansana, kirkkona, antamas- ilman ja itse maan, joka on syntisten
sa todistusta uskostaan. Kirkko ja sen tallaama ja saastuttama. Teemme täjäsenet on lähetetty maailmaan ja ris- män siksi, että asuinpaikkamme ja ko-

ko maa tulisivat osallisiksi jumalallisesta armosta…”
Ristisaatto on myös liikkeellä oleva
seurakunta, ryhmä kristittyjä, jotka
kulkevat ajassa kohti ajatonta ja pysyvää. Pyhä saatto kertoo, että kristityt
ovat muukalaisia, vaeltajia maan päällä. Ristisaatto on vaeltajille suunnanantaja, ja siinä me olemme liikkeellä
kohti Jumalan valtakuntaa.
Piispa Aleksin sanoin, “Antakoon
ristisaatto hyvän todistuksen uskostamme ja toivostamme. Kuljettakoon
se meitä kappaleen kohti taivasten valtakuntaa ja Jumalan pyhän tahdon toteutumista.”- Myös tänä kesänä.
Mari Vainio

 Taipale
Veneristisaatto
La 4.8. nuorisotyötoimikunnan
järjestämä Veneristisaatto
Sotkumasta Viinijärvelle.
Ohjelma tarkentuu lähempänä
ajankohtaa. Seuraa ilmoittelua
Outokummun seudussa ja
Kotiseutu-uutisissa, sekä. netissä.
www.ort.fi/taipale.

 Lintulan luostari

 Valamon luostari
Pyhän Johannes Edelläkävijän
syntymän tsasouna
24.6. Ristisaatto Valamon pääkirkosta Valamon hautausmaan
Pyhän Johannes Edelläkävijän
syntymän tsasounalle, jossa pieni
vedenpyhitys
Kristuksen kirkastumisen kirkko
12.7. Ristisaatto Lintulan luostariin
1.8. Kunniallisen ja eläväksi
tekevän ristin esiintuominen,
jolloin ristisaatto Valamon laivalaiturille, jossa pieni vedenpyhitys
6.8. Ristisaatto Valamon laivalaiturille, jossa pieni vedenpyhitys
- uudishedelmien siunaus pääkirkossa
Pt. Herman Alaskalaisen
tsasouna
9.8. Tsasounan vuosijuhla,
pieni vedenpyhitys
Lisäksi Pyhät polut järjestää
useita vaellustapahtumia, joiden
reitille myös Valamon luostari
sijoittuu.
Lisätietoja osoitteesta:
http://www.pyhatpolut.fi/fi_FI/
vaellukset/aikataulut

2.7. P. Paraskevan ristisaatto
 Lapinlahti – Alapitkä
Kunniallisen ja eläväksitekevän
ristin esiintuomisen juhlan ristisaatto
Ti 31.7. klo 18.00 vigilia
Ke 1.8. klo 07.00 liturgia
Liturgian jälkeen aamiainen. Ristisaatto lähtee kävellen kohti Pajujärveä. Piispa Arsenin kotona Mäntyrinteellä lounas ja vedenpyhitys.
Pajujärveltä ristisaatto kulkee kohti Alapitkän tsasounaa, jossa ehtoopalvelus ja iltatee.
Ristisaatto kulkee kauniin luonnon keskellä, vanhaa tietä pitkin ja matkan varrelle on useita rukous-ja levähdyshetkiä sekä tarjolla juotavaa.
Ristisaaton ruokailut ja huoltopalvelut 20 e. Mukaan voi ottaa myös
omat eväät.
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset ruokailuja varten mielellään
29.7. mennessä puh 017 816441.
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uutisvaaka

Vieraskirja

Analogi

PSHV:n vuosijuhla 2012

dollisuuksia. Miltä PSHV:n toiminta
voisi näyttää tulevaisuudessa?
Viikonlopun seminaari päättyi sunnuntaina KS piispa Arsenin toimitta-

maan juhlaliturgiaan Uspenskin katedraalissa ja yhteiseen päiväjuhlaan.
Tapaamisiin vuosijuhlilla 2013!

•

Valamon päärakennus mietityttää
Maaliskuulla tulipalossa vaurioituneen vaurioituneita ja kastuneita rakenteita.
Valamon luostarin päärakennuksen Purkutyön yhteydessä osoittautui, että
korjaus askarruttaa Valamon veljestöä. koko talo on sammutusvaiheessa kasTulipalo tuhosi luostarin vanhan pää- tunut läpimäräksi. Käytetyt eristeet
rakennuksen kolmannen kerroksen lä- ovat pääosin purua, sammalta ja turhes täydellisesti. Kaksi alempaa ker- vetta, jotka on purettava kokonaisuurosta saatiin varjeltua tulelta, mutta dessaan. Samalla on vanhoista runkorakenteet kärsivät vakavista vesi- ja sa- rakenteista paljastunut lahovaurioita.
vuvahingoista.
Rakennus on suojeltu. MuseovirasPäärakennus on hirsirunkoinen ra- to edellyttää, että rakennuksen käyttö
kennus 1840-luvulta. Rakennusta on laa- ja ulkoasu suojellaan entisellään. Kosjennettu pariin otteeseen
ka rakenteet paljastuvat
ja siihen oli rakennettu
nyt oletettua huonokunlautarakenteinen kolmas
toisemmiksi, on korjausRakennustyöt
kerros 1920-luvulla.
tapa harkittava tarkkaan
alkavat syksyllä
Palovahinkojen korjasekä suojelullisesti että
us aloitettiin purkamalla
rakennusteknisesti.
16
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Valamon veljestö ja tehtävään palkatut rakennusammattilaiset neuvottelevat rakennuksen kohtalosta yhdessä
Museoviraston kanssa. Veljestön lähtökohta on, että rakennus kunnostetaan
tai rakennetaan uudelleen ja että se jatkossakin toimii luostarin päärakennuksena ja edustustilana. Käytännön toimenpiteet selviävät kuluvan kevään aikana ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tulevana syksynä.
Valamon vakuutukset korvaavat palon aiheuttamat vahingot. Mikäli talo
kuitenkin joudutaan rakentamaan uudelleen, on luostarin harkittava mahdollisuuksia uuden päärakennuksen
rahoittamiseen.

•

Palkinnon ottivat vastaan
päätoimittaja Kari M. Räntilä
(oik.) ja taittaja Heikki O.
Jokinen.

Jutussa ei piilotettu mitään.
– Tämä on esimerkki hyvästä journalismista, jossa ongelmista kerrotaan rehellisesti. Tämä altistaa myös kritiikille, mutta sen kestäminen
kuuluu journalismiin.
Palkinnon ottivat vastaan
lehden päätoimittaja Kari M.
Räntilä ja taittaja Heikki O. Jokinen.

•

Lieksan koululaisten pääsiäistapahtuma

Nanna Sarjasto

Juhla päättyi KS piispa Arsenin toimittamaan juhlaliturgiaan.

Analogi valittiin Kotimaa-yhtiöiden vuotuisessa Laatuseminaarissa vuoden 2012 Laatulehdeksi. Yli 30 kirkollisen alan lehden joukosta valinnan teki filosofi, kirjailija Jukka Relander.
Analogin pääpalkinnon perusteena oli laaja ja tasapuolinen juttu Valamon luostarin
ristiriidoista. Lehden päätoimittaja Kari M. Räntilä kirjoitti asiasta toimittaja Mikko Juneksen kanssa 9- sivuisen juttupaketin, jossa jokainen asiaan
osallinen sai sanoa sanansa.
Relander totesi Analogin
juttupaketin hyväksi esimerkiksi siitä, miten yhteisön sisäisiä ongelmia voi ja tulee käsitellä journalistisesti yhteisön
omassa julkaisussa.
– Lehti ei ottanut kantaa tapahtumiin, vaan esitteli näkökulmat tasapuolisesti. Ainut kannanotto oli, että myös ristiriitojen taustat kerrottiin lukijoille.

matti Karppinen

vuoden 2012 Laatulehti

Mari Vainio

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta vietti 20.- 22.4. Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa vuosijuhlaansa teemalla “Monikulttuurinen kirkko- elävä, muuttuva järjestötyö.”
Ympäri kirkkokunnan juhlaan saapunut vierasjoukko sai kuulla mielenkiintoisia alustuksia. KS Joensuun piispa Arseni luennoi monikulttuurisesta
kirkosta- Mitä se tarkoittaa?
Aamun Koiton kustantajan, Kotimaa- yhtiöiden viestintäjohtaja Mikko
Hormio sen sijaan muistutti viestinnän hyvistä käytännöistä, toimintatavoista ja niiden kautta löydettävistä
ratkaisuista.
Ryhmätyöt kokosivat kuulijat yhteen kun PSHV:n varapuheenjohtaja
Seppo Salmi kertoi näkemyksiä Veljeskunnan järjestötyöstä seurakuntatasolla- ja laittoi myös muut kertomaan.
Ryhmätöiden kautta pohdittiin järjestötyön eri näkökulmia, vaateita ja mah-

Kuin virta tai tie

Kirkkaalla viikolla lieksalaiset koululaiset kokoontuivat perinteiseen pääsiäistapahtumaan. Pääsiäisliturgian ja ristisaaton
jälkeen tarjolla oli pääsiäisherkkuja seurakuntasalilla. Pianonsoitonopettaja, Lieksassa kaikkien tuntema uusseelantilainen
Leslie Hindle kertoi vauhdikkaasti ja iloisesti kirkkoonliittymisestään ja näkemyksistään ortodoksisuudesta. Kanttori Paula
informoi kesän leireistä. Mukavaa oli.

Aikakauslehti unohtuu syliin, jään katsomaan
ohi lipuvaa, kevätkohmeista maisemaa. Bussi
ajaa pitkin viitostietä kohti Savoa. Olen palaamassa lapseni luota Helsingistä.
Viitostie on monen vuosikymmenen ajan ollut
elämässäni  todellinen TIE. Matkat eivät merkitse huviajelua, vaan matkantekoa sekä työn tiimoilta että siirtymisenä pois jostakin, perille jonnekin.
Matka-ajatukset voi jakaa kahtia. Mennessä
miettii kohdetta, ketä siellä tapaa, mitä voisi tehdä, mitä on tehtävä. Voi olla iloista odotusta tai
huolta, pelkoakin.   Tullessa jostakin viipyvät
muistot ja mietteet yhä käyntikohteessa. Eron
tuska voi vielä vihlaista. Sitten perille tulo palauttaa kulkijan kodin arkeen.
Ruumiillisesti istun bussissa rauhallisena.
Hajamielisesti katson ulos, mutta mieli askartelee siinä matkassa, joka on lapseni elämä. Kestääkö liitto nykyisen kumppanin kanssa, jaksavatko he ponnistella läpi kovien aikojen? Liittyykö mukaan lapsia? Miten työelämä hahmottuu tulevina vuosina? Kuinka pitkään voin olla
tukena ja saada itse tukea?
Nuorena piirustuksissani oli usein maiseman
läpi virtaava joki tai kiemurteleva tie. Se kertoi
eteenpäin menosta. Nyt hahmotan, että kyseessä oli – silloin aavistamattani – elämän symboli. Joen lähteet olivat kuvan ulkopuolella ja vesi
virtasi jonnekin tuntemattomaan. Sama päti tiehen, vei se sitten läpi kylien ja kaupunkien, peltojen,  metsien ja tuntureiden.
Tiellä kulkee muitakin. Ystäviä voi kutsua kanssavaeltajiksi. Yleensä yhdessä kuljettujen matkojen määrä on rajallinen, kanssavaeltajat vaihtuvat
ajan mittaan. Joskus on onni saada mukaan ystävä, joka kulkee mukana kauan ja tukee, kun oma
heikkous hidastaa askelia. Joskus tuntee ontuvansa yksin ylämäkeä illan hämärtyessä.
Vanhemmiten tajuaa elämän rajallisuuden, ei
sitä nuorena ajattele eikä pidäkään ajatella, on
niin paljon koettavaa ja tehtävää edessä. Iän ja
kokemusten myötä perspektiivi pitenee. Tietää
tien jatkuvan, virran virtaavan eteenpäin muiden
kulkea, vaikka oma matka pysähtyy aikanaan.
Jeesus on sanonut olevansa tie, totuus ja elämä. Siinä kiteytyy kaikki.
Leena Orro
AAMUN KOITTO
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uutisvaaka

media
Yle Radio 1
26.5. Aamuhartaus klo 6.15 ja
7.50 Kirkkoherra Timo Tynkkynen, Lappeenranta

PSHV haastaa villasukkatalkoisiin

Neulo lämmin joululahja luostariin!

Juhlakonsertin
suurkuoroa
johti Riikka
Patrikainen.

Ilomantsin profeetta Elian kirkon juhlavuosi
Ilomantsissa on tänä keväänä juhlittu
monin tavoin 120 vuotta täyttävää profeetta Elian kirkkoa, Suomen suurinta
puista ortodoksista pyhäkköä. Juhlavuoden tapahtumien tarkoituksena on
ollut koota paikalliset ihmiset yhdessä
järjestämään erilaisia tapahtumia, sillä
Ilomantsin ortodoksisen kirkon historia on vahvasti koko paikkakunnan his-

toriaa. Pääsiäisenä arkkipiispa Leo avasi Parppeinvaaran Runopirtissä ”Elämää Elian kyydissä” -näyttelyn. Se esittelee seurakunnan vanhoja aarteita –
jumalanpalveluspukuja ja sakraaliesineistöä – mutta myös esimerkiksi lasten maalaamia ikoneja, jotka ovat seurakunnan tätä päivää. Viimeisin kevään tapahtumista oli juhlakonsertti,

jossa ilomantsilaiset kuorot esittivät
ortodoksisia veisuja. Konsertti kokosi
sunnuntaina 22.4 yhteen liki 400 ihmistä. Juhlavuosi huipentuu Iljan praasniekkaan 19.-20.7, jolloin ensi-iltansa saa
Jussi Suvannon käsikirjoittama ja Ilomantsin kansalaisopiston nukketeatteriryhmän valmistama ”Hetkiä Elian
matkassa” -esitys.

•

Valamon opiston kesän kursseja - luostari kutsuu oppimaan
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Laululeiri lapsille 17.-21.6.
Luovasti luostarissa, askartelu-		
kurssi lapsille 16.-20.7.
Kristinoppikoulu aikuisille
15.-20.6.2012
Uusi-Valamo pyhiinvaelluskohteena 24.-28.6.
Kirkon koristelu 25.-29.6.
Hyvä parisuhde – yhteinen

•
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tavoite 27.6.-1.7.
Kuoronjohdon perusteet 9.-14.7.
Kuoronjohtajana ortodoksisessa
kirkossa 9.-15.7.
Valamon opiston kamarikuoro 	
16.-22.7.
Ortodoksisuus tutuksi: perustietoja ortodoksisesta kirkosta 		
31.8.-2.9.



Perhe ja kirkko: Yltää itseen,
kasvaa toiseen 14.-16.9.

Lisäksi kesä-elokuussa viikottain kädentaidon kurssien työnäytöksiä
(viikot 25-32) mm. hopeatyöt, kasvivärjäys, kellonvalanta, kirjansidonta.
Lisätietoja: www.valamo.fi/valamonopisto

Kreikan valtiota on viime aikoina koetellut velkakriisi. Tämä on vaikuttanut suuresti tavallisten kreikkalaisten elämään: elinkustannukset
ovat kasvaneet samalla, kun palkkoja ja muita valtion maksamia
tukia on leikattu. Lapsia on
hylätty kirkon haltuun,
terveydenhuoltoon
ei ole varaa ja ruoasta on pulaa.
Myöskään luostarit, jotka ovat
taloudellisesti
itsenäisiä yksiköitä, eivät ole selvinneet kriisistä vahingoitta. Esimerkiksi ikonimaalauksesta elävät luostarit ovat menettäneet
paljon tuloja, kun köyhtyneillä asiakkailla ei ole varaa lunastaa ikoneja.
PSHV haastaa kirkkomme ja alaosastojensa jäsenet neulomaan villasukkia joululahjaksi kreikkalaisiin
luostareihin. Kreikan talvi on kylmä,
samoin kivestä rakennetut luostarit,

eikä lämmitystä ole tässä
taloudellisessa tilanteessa
varaa pitää jatkuvasti päällä. Luostarit harjoittavat  
kreikkalaisessa yhteiskunnassa laajalti hyväntekeväisyyttä, joten luostarien kautta
villasukat löytävät tiensä
myös yhteiskunnan köyhimpien jalkoihin ilman raskasta byrokratiaa.
Toivomme, että mahdollisimman moni ottaa haasteen vastaan
ja ryhtyy työhön rukoillen lahjan saajan ja koko maailman puolesta. Näin
jo villasukkia neulottaessa muodostuu rukouksen yhteys Athos-vuorelle ja muualle Kreikan luostareihin.

•

Lisätiedot ja tarkemmat
toimintaohjeet:
Toiminnanjohtajan sijainen
Eija Räsänen puh. 0206 100 491
tai pshv@ort.fi

21.6. Iltahartaus klo 18.50  Rehtori Sirpa Koriala,Heinävesi
16.7. Aamuhartaus klo 6.15 ja
7.50.  Kirkkoherra Timo Honkaselkä, Kuopio
17.7. klo 11–12 Liturgia Lintulan
Pyhän Kolminaisuuden kirkko.
Arkkimandriitta Herman.
19.7. Iltahartaus klo 18.50. Pastori
Veli-Matti Antikainen, Heinävesi.
31.7. Liturgia klo 11-12 Jumalansynnyttäjän Suojeluksen kirkko
Kirkkonummen Jorvas. Pappismunkki Hariton.
6.8. Aamuhartaus klo 6.15 ja
7.50  Pastori Heikki Honkamäki,
Tampere.
14.8 Liturgia klo 11–12 Pyhän
Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen kirkko, Tampere.
Kirkkoherra Markku Toivanen.
16.8. Iltahartaus klo 18.50 Ortodoksinen Lähetys ry:n toiminnanjohtaja Aino Nenola, Helsinki.

Lahjoita Laffkaan!
Valamon luostari haluaa olla mukana
talkoissa luonnon puolesta. Luostarin
Lafka, kesäkuun alusta elokuu loppuun saakka avoinna oleva kirpputori kierrättää vanhaa tavaraa. Mikä on
ehkä tarpeeton sinulle voi olla tarpeellinen toiselle!
Laffka kaipaa myytäviä tuotteita

27.5. Liturgia klo 11.00. Pyhän
Kolminaisuuden katedraali, Oulu.
Oulun metropoliitta Panteleimon.

ensi kesäksi. Kirpputori ottaa lahjoituksina vastaan siistejä ja ehjiä tavaroita kuten astioita ja muuta käyttötavaraa, koriste-esineitä ja kirjoja. Vaatteet eivät kuulu Laffkan valikoimiin.
Tee hyvää ja laita tavarat kiertoon! Lisätietoja: Tuohus, p. 017-570
1501 tai tuohus@valamo.fi.

•

27.8. Aamuhartaus klo 6.15 ja
7.50 OrtAidin projektipäällikkö
Riina Nguyen, Helsinki.
28.8 Liturgia klo 11–12 Pyhän
Nektarios Eginalaisen kirkko, Kitee. Kirkkoherra Iivo Suvanto.

AAMUN KOITTO
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keskustelua

Ortodoksinen kirkko ja itsemurha
Aamun Koiton edellisessä numerossa (2/2012) olleessa keskustelupuheenvuorossa käsiteltiin ortodoksisen kirkon suhdetta itsemurhaan.

A

ivan ensiksi on syytä todeta,
että ortodoksinen kirkko rukoilee myös itsemurhaan ajautuneiden ihmisten puolesta. Jokaisessa jumalapalveluksessa pyydämme ”elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvää
vastausta Kristuksen pelättävän tuomioistuimen edessä”. Tuo anomus pitää sisällään evankeliumista kasvavan
käsityksen siitä, että elämän antaja on
yksin Jumala: ”Minä olen tullut antamaan elämän” (Joh. 10:10).
Elämän ainutkertaisuus ja sen varjeleminen on kristillisyyden kulmakivi. Se lähtee Mooseksen saamien kymmenen käskyn periaatteista, joista yksi sanoo yksiselitteisen selvästi ”älä tapa” (2. Moos 20:13).
Varhaisen kirkon suhtautuminen
oman elämän päättämiseen muodostui vastavoimana antiikin kreikkalaisroomalaisen yhteiskunnan moraalille.

Kyynikot, epikurolaiset, stoalaiset ja
gnostikot olivat sitä mieltä, että ihmisellä oli esimerkiksi vakavan sairauden
kohdatessa oikeus päättää itse päivänsä. Monet Rooman keisarit ja muut yhteiskunnan vaikutusvaltaiset käyttivät
usein tuota oikeutta.
Apostolisista kirkkoisistä Kleemens
Aleksandrialainen asettui jyrkästi periaatetta vastaan. Pyhän Kleemensin mukaan itsemurha olisi asettumista Jumalan paikalle oman elämän tuomariksi.
Kirkon kanonisten periaatteiden
muodostuessa kysymystä itsemurhasta ryhdyttiin katsomaan myös pastoraalisista lähtökohdista. Kanonien kreikankielisessä selitysteoksessa Pedalionissa todetaan, että kirkon on tarjottava siunaustoimitus niille itsemurhan
tehneille, jotka ovat teon tehdessään olleet pahojen henkien vallassa tai henkisesti tasapainottomassa tilassa.
Modernin psykiatrian ja psykologian
tutkimus on osoittanut, että ihmisen
henkinen tasapainottomuus on erittäin
monisyinen ongelma. Esimerkiksi depressiot syntyvät monien eri psykosomaattisten seikkojen seurauksena. Sairastavaa ihmistä ei voida näin ollen ar-

vioida helposti täydessä ymmärryksessä
toimivaksi tai oikeustoimikelpoiseksi.
Ortodoksisen kirkon käsitystä itsemurhan kohdatessa tulee ohjata ennen
kaikkea yhteisöllinen vastuu. Apostoli Paavalin sanoin ”jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja
jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa,
iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa”
(1. Kor 12:26). Jokainen itsemurha on
tragedia, jonka hoitoon meidät kaikki
kutsutaan osallistumaan.
Ortodoksinen kirkko haluaa olla
mukana rakentamassa yhteiskuntaa,
jossa jokaisella ihmisellä on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisena kuin hän on
eikä kukaan yksilö ole koskaan hyödytön. Jokaiselle meistä on varattava mahdollisuus kunnialliseen ja rauhalliseen
loppuun.
Ortodoksisen kirkon papisto ottaa
ennen päätöksen tekemistä näissä kysymyksissä yhteyden piispaansa.
Lähtökohtana on kuitenkin se, että
oman käden kautta kuoleman kohdannut, hänen sukulaisensa ja ystävänsä
ymmärretään kirkon lohtua ja ymmärtämystä kaipaavina lähimmäisinä.
Arkkipiispa Leo

Ortaidin kesäkeräys: Veden lahja
Ortaidin kesäkeräys alkaa helluntaina 27.5. Keräyksellä ”Veden lahja” tuetaan Etiopian kuivuusalueella eläviä yhteisöjä.
Itä-Afrikkaa koetteli vuosi sitten kuivuus ja nälänhätä. Sateet ovat jälleen
myöhässä ja kuivuustilanne ajaa miljoonat ihmiset liikkeelle veden ja ruuan perässä.
Ortaid toteuttaa Etiopiassa vesi- ja
ruokaturvahanketta, jossa Haikin alueella Pohjois-Etiopiassa rakennetaan
kaivoja, vesipisteitä ja kastelujärjestel20
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miä. Kastelujärjestelmien avulla ruokaa voidaan tuottaa sadekauden ulkopuolella ja kaivoista kyläyhteisöt saavat elintärkeää puhdasta vettä.
Kanna vettä ja osallistu keräykseen!
Keräys päättyy kirkastusjuhlaan 6.8.
Lisätietoja: www.kirkkotoimii.fi/ortaid, ortaid@ort.fi,
puh. 044 336 7064.
Keräysaika: 27.5.–6.8.2012
Ortaidin keräystili:
FI53 5480 0520 0233 08
Viite: 12218
Keräyslupa: 2020/2011/3412

Kirjan pyhiinvaellus
René Gothóni Athos,
Pyhä vuori
Schildts Kustannus Oy
164 sivua.
Uskontotieteilijä René Gothónilta olemme saaneet lahjaksi kooltaan pienen, mutta sisällöltään rikkaan ja syvällisen kuvauksen pyhän Athosvuoren munkkien elämäntavasta ja hengellisyydestä. Vuodesta 1984 lähtien professori  
Gothóni on tehnyt yli kolmekymmentä kenttätutkimusmatkaa Athoksen luostareihin.
Niiden pohjalta hän raottaa
tuon tuhatvuotisen uskonnollisen maailman salaperäistä
verhoa ja tekee ymmärrettäväksi, mikä mielekkyys sen
luostarielämässä on. Kirjan on
suomentanut isä Sergius Colliander.
Kirjan alkulehdillä taustoitetaan lyhyesti Jumalansynnyttäjän puutarhaksi kutsutun munkkitasavallan pääluostareita sekä niiden ja koko
Athosvuoren yhteistä hallintoa. Jo kirjan alkusivuilla päähuomio keskittyy munkkien
arkeen. Keskeisiä aihepiirejä
arjen kuvauksessa ovat luostareiden vuorokausirytmi, päivittäiset jumalanpalvelukset
sekä munkkien kuuliaisuustehtävät. Merkittävä tiennäyttäjä luostarin kilvoittelijoille
on hengellinen isä (slaavilaisessa perinteessä starets), jollaisena toimii pitkälle askeettisen
kilvoittelun polulla edennyt
munkkivanhus.
Kirjan keskeisistä luvuista
toinen käsittelee munkkien sisäistä hengellistä kilvoittelua.
Siinä kuvataan munkiksi ha-

keutumista ja vihkimistä, munkin hyveitä, katumusta ja sydämen puhdistamista sekä lakkaamatonta rukousta ja pitkälle kehittyneiden kilvoittelijoiden saavuttamaa luomatonta
valoa. Kuuliaisuus ja nöyryys
ovat munkin tärkeimmät hyveet. Niinpä kilvoittelija kokee
kuuliaisuuden oman tahtonsa
haudaksi ja nöyryytensä ylösnousemukseksi. René Gothónin tekstit antavat kattavan läpileikkauksen luostarikilvoituksesta, sen vaativuudesta ja
ehdottomuudesta.
Athoksen merkitystä kuvataan myös pyhiinvaeltajan näkökulmasta ja annetaan käytännön ohjeita Pyhälle vuorelle matkaaville. Taskukokoisena kirja onkin oivallinen
matkakumppani. Kirjaa voi
myös lämpimästi suositella
kaikille luostariperinteestä
kiinnostuneille. Lukijalleen
kirja jättää pyhiinvaelluksen
mielikuvan ja tunteen.
Jorma Aho

О путях Господних и
путях человеческих

Владимир Сократилин, преподаватель Валмааского
Народного университета
«О, человек! сказано тебе, что - добро и чего
требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом
твоим.» (Мих.6:8)
Жизнь человека - путь его перед Господом. Путь,
в который каждый отправляется в момент своего
рождения в мир. И это тоже дар Божий. Человеку
уже не нужно самому принимать подчас
непосильного решения идти или остаться. Идти!
Но и сохранить силы на жизненном пути и, тем
более, достичь его цели отнюдь не просто. «Жизнь
прожить - не поле перейти». Способов пересечь поле
– много, есть и простые, есть и сложные. Жизненный
же путь никогда легким не бывает, но он может быть
тягостным и скучным, а может стать увлекательным
приключением. Древние учили о «царском пути»,
некоей золотой середине в жизни, состоянии
внешнего и внутреннего равновесия, не требующего
от человека особых усилий. Тщетность попытки
найти этот путь очевидна для всякого, хоть скольконибудь знакомого с историей. Так ли легок путь
царя? Лейтмотивом царского служения был и
остается тяжкий вздох о тяжести «мономахова
венца», столь часто в истории обращавшегося в
венец мученика.
В чем секрет счастья? Что делает жизнь
интересной и помогает человеку находить себе силы
искать свой путь, а найдя его, следовать ему?
Опыт показывает, что ничто так не угнетает
человека, как отсутствие смысла: смысла действий,
смысла разговоров, смысла жизни, в конце в концов.
Когда есть цель, человек задумывается над
средствами ее достижения, он находит силы в себе
и ищет возможностей воплощения этой цели в
жизнь вне себя. Заинтересованный человек –
прекрасный собеседник... и прекрасный соработник.
Так человек перестает быть одиноким странником
на тернистом жизненном пути. С ним много
попутчиков, которыми он делит хлеб, кров и жизнь.
Но с ним и Тот, Кто путь этот проложил, и потому
может быть единственным путеводителем,
заслуживающим доверия. Вершитель судеб,
сказавший о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня.»
(Ин.14:6).
AAMUN
AAMUN KOITTO
KOITTO
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Snellman-kesäyliopisto
044 746 2840 • asiakaspalvelu@snellmankesayliopisto.fi

PariteraPiakoulutuS
PerheteraPeuteille (30 op)
22.10.2012–25.9.2013, kuopio

Kouluttajina psykoterapeutit-VET
Jan-Christer Wahlbeck ja Pirjo Tuhkasaari

1.990 e (alv 0 %), ilm. 1.10.2012 mennessä

www.kuopionkesayliopisto.fi
Tilaa Aamun Koitto

Kulttuuria Ja KansanPerinnettä
Vologda, Tihvinä ja Vanha Laatokka 2-8.7.
Arkangeli-Kargopol-Pinega-joki 21-30.7.
Romanian maalatut luostarit 4-11.8.
Siperia, Tuvasta Hakassiaan 14.8.-2.9.
Ukraina, Kiovasta Krimille 5-12.10.
Georgian kylät ja luostarit 12-20.10.

895 e
1 165 e
1 290 e
3 195 e
1 395 e
1 530 e

PyhiinvaelluKset
Laatokan Valamo 1-2.9.
Petsamon luostari, Murmansk 4-7.8.
Kreikka - Ateena, Aegina, Evia 15-22.9.
Turkin kierros Istanbulista Efesokseen,
Smyraan ja Lyykiaan 20-28.10.

180 e
430 e
1 395 e

Ikonimatka Vladimiriin ja Suzdaliin 3-9.6.

Lähde mukaan pyhiinvaellukselle
pyhittäjä Trifon Petsamolaisen
juhlille 23. – 27.8.

Ilmoittaudu mukaan 30.6. mennessä: pshv@ort.fi, puh.

0206 100 491. www.pshv.fi.

AAMUN KOITTO

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Pirjo Teva p. 020 754 2284
pirjo.teva@kotimaa.fi

KIITOS
Sydämellinen kiitos arkkipiispa Leolle ja isä Elias
Huurinaiselle minulle myönnetystä Pyhän Karitsan
Ritarikunnan I luokan ritarimerkistä palmusunnuntaina.
Helena Punkki, Lapinlahti.

Tee nyt kulttuuriretki kotimaan kesässä: Valamon luostarissa
nautit elämyksistä kauneuden, kiireettömyyden ja vehreän
luonnon äärellä. Tule päiväretkelle tai jää yövieraaksemme!

Valamon
kesässä
kukkii
kult t uuri.

• Valamo-trilogia I osa: Isän varjo
teatteriesitykset kesä-heinäkuussa, www.valamotrilogia.fi
• Valamon aarteet ainutlaatuinen näyttely luostarin taide-esineistä
• Uutta ja vanhaa Valamoa Sergei Pietilän öljyvärimaalauksia
• Konevitsa-kvartetti useita esiintymisiä kesän aikana
• M/S Sergein risteilyt luostarin laiturista mm. Täyssinän
rauhan rajakivelle, Varistaipaleen kanavalle ja Lintulan luostariin
• Valamon viinit uutta: esittely- ja maistelukierrokset ryhmille
• Kahvila-ravintola Trapesan runsas noutopöytä
• Kesäyöt luostarissa alk. 40 e/huone/vrk, sis. aamiaisen

Teatteri + majoitus
alk. 62 e/hlö/vrk/2hh

sis. teatterilipun Karvion kesäteatteriin
sekä päivällisen, majoituksen ja
aamiaisen Valamon luostarissa

Tulossa kansainvälinen Saarikoski-seminaari
24.–26.8. Lisätiedot ja kesän kurssit:
www.valamo.fi

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
(vain
tilaukset)

•

Aamun
Koitto

Tunnus 5005390
70103 Vastauslähetys
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Pyhien Sergein ja Hermanin
Veljeskunta ry. (PSHV)

kumppanina

790 e

Pohjoiskatu 6 • Ortodoksinen Kulttuurikeskus • Joensuu
ma-pe 10-16 • puh. 010 239 2080 • info@monasterytours.com

Aamun Koittoa jo vuodesta 1896

www.sujuu.fi

1 420 e

venäjän matkan hintoihin lisätään viisumi, 68 e

Teemme matkan KS Joensuun piispa Arsenin hengellisessä
ohjauksessa. Lähtö bussilla Joensuusta 23.8. varhain aamulla. Paluu Joensuuhun 27.8. myöhään illalla. Reitti: JoensuuKuopio-Iisalmi-Oulu-Rovaniemi-Ivalo-Nellim-Inari-Sevettijärvi-Neiden-Inari-Ivalo-Rovaniemi-Oulu-Iisalmi-Kuopio-Joensuu. Yövymme Rovaniemellä, Inarissa ja Sevettijärvellä. Matkan hinta: Joensuusta 320 €, Kuopiosta ja Iisalmesta 300 €,
Oulusta 280 €, Rovaniemeltä ja Ivalosta 260 €. Hinta sis.
ruokailut, yöpymiset, saunat ja bussimatkat. Tulosta ohjelma kotisivuiltamme ja kysy lisätietoa!

Sivut
sujuvasti
nettiin

www.monasterytours.com
Kesän matKat KarJalaan
Laatokan Valamo, 3 pvä 8-10.6. • 20-22.7. • 3-5.8.
285 e
Laatokan Valamo 2 pvä 11-12.7. • 25-26.7.
205 e
•
Solovetsk-Viena 4-8.7. 8-12.8.
495 e
Novgorod-Pihkova 11-15.7.
595 e
Aunuksen kylät-Petroskoi-Kizhi 25-29.7.
510 e

Aamun Koiton seuraava numero ilmestyy 30.8.
ja sen teemana on ”Lähimmäinen”.

PSHV RY:N OMA ILMOITUS
AAMUN KOITTOON NRO 3/2012 (24.5.2012)

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

Luonamme löydät minkä kiireelle kadotit.

AAMUN KOITTO

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

Amma Synkletiken opetuksia
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AAMUN KOITTO

Wikimedia

A

mma Synkletike sanoi:  ”Jumalaa lähestyvillä on ensin
suuri taisto ja vaiva mutta
sitten sanomaton ilo. Sillä
niin kuin ne, jotka haluavat sytyttää tulen, ovat ensin savussa ja kyynelehtivät
mutta sitten saavuttavat tavoitteensa –
sanotaanhan, että meidän Jumalamme
on kuluttava tuli -, niin pitää meidänkin ensin sytyttää itsellemme jumalallinen tuli kyynelin ja kärsimyksin”
Autuaalta Synkletikseltä kysyttiin,
onko omaisuudettomuus täydellinen
hyve, ja hän sanoi: ”Niille, jotka siihen
pystyvät, se on sangen täydellinen. Sillä ne, jotka sen kestävät, ovat kyllä lihallisesti ahdistuksessa mutta sielullisesti levossa. Niin kuin vanhoja vaatteita pestään polkien ja voimalla vääntäen, niin väkevä sielukin tulee vapaaehtoisen köyhyyden kautta entistä vahvemmaksi.”
Hän sanoi vielä: ”On hyvä olla vihastumatta. Ja jos se tapahtuukin, ei
Hän ole suonut sille tunteelle päivänkään mittaa sanoessaan: Älköön aurinko laskeko. Mutta sinä odotat, että
koko aikasi laskisi. Miksi vihaat sinulle murhetta tuottanutta ihmistä? Ei
hän ole tehnyt sinulle väärin vaan perkele. Vihaa sairautta, äläkä sairastavaa.” Hän sanoi vielä: ”Mitä pitemmälle taistelijat etenevät, sitä suuremman
vastustajan he kohtaavat.”
Hän sanoi vielä: ”Sen on vaarallista
opettaa, joka ei ole kulkenut käytännön elämän halki. Sillä se on samaa
kuin jos joku, jolla on lahonnut talo,
ottaisi vastaan vieraita ja vahingoittaisi niitä talon romahtaessa. Niin nekin,
jotka eivät ensin ole rakentaneet itse-

Nostakaamme
ylös risti
änsä, ovat tuhonneet luokseen tulleetkin. Sillä sanoillaan he ovat kutsuneet
pelastukseen, mutta pahoilla tavoillaan ovat tehneet enemmän vääryyttä
seuraajilleen.”
Hän sanoi vielä: ”Paastotessasi älä
vetoa sairauteen, sillä nekin, jotka eivät paastoa, ovat usein langenneet samoihin tauteihin. Oletko alkanut tehdä hyvää? Älä anna periksi vihollisen
keskeytettyä sinut, sillä kärsivällisyytesi kukistaa sen. Sillä purjehtimaan ryhtyvätkin saavat ensin myötätuulen,

mutta purjeet levitettyään he kohtaavatkin vastatuulen. Mutta eivät merimiehet kohtaamaansa vastatuulen takia pura laivaa, sillä vähän levättyään
tai ehkä taisteltuaan aaltoja vastaan he
taas lähtevät purjehtimaan. Niin mekin vastatuulen osuessa nostakaamme
purjeen sijasta risti ja viekäämme pelotta purjehdus loppuun.”
Hän sanoi vielä: ”On kirjoitettu: Olkaa siis viekkaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Käärmeitten
kaltaiseksi tuleminen on sanottu, ettemme olisi huomaamatta perkeleen
hyökkäyksiä ja juonia, sillä samankaltainen tuntee nopeimmin samankaltaisen. Kyyhkysen viattomuus taas
osoittaa toiminnan puhtautta.”
Suomentanut
Johannes Seppälä

