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Puheenjohtajan joulutervehdys 

Kristus syntyy – kiittäkää! 
Enkelit ylistivät Vapahtajamme maailmaan tuloa laulaen: ”Jumalan on kunnia korkeuksissa, 

maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.” (Luuk. 2:14). Jumalan syntyminen ihmiseksi 

Betlehemin kedon luolassa toi Jumalan rauhan maailmaan. Siitä todistavat Vapahtajamme sa-

nat: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma an-

taa.” (Joh. 14:27). Toistuvat viestit sodista ja niitä pakenevista ihmisistä kantautuvat korviimme 

ja saavat meidät epäilemään, onko rauha mahdollinen? Täydellinen rauha ihmisten kesken ja 

omassa sielussa on saavutettavissa ainoastaan Jumalassa – Rauhan Ruhtinaassa. Rauhan sano-

ma on meille totta, kun turvaudumme rukouksin luolassa syntyneeseen ja seimessä maannee-

seen Jumalan Poikaan ja luotamme Hänen apuunsa. 

Tämän joulutervehdykseni myötä kiitän Teitä, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan jäse-

net, työstänne yhdistyksemme hyväksi ja toivotan alkavaan vuoteen 2016 parasta menestystä 

ja sen vaatimaa Jumalan siunausta. 

Vapahtajamme syntymäjuhlan riemussa teitä tervehtien, 

+Arseni 

Joensuun piispa 

Hyvät ystävät,  

miten paljosta voimmekaan kiittää! Kuluneen vuoden aikana olen ollut tilaisuudessa käydä mo-

nessa seurakunnassa ja vierailla useissa tiistaiseuroissa. Kaikkialla on ollut vastassa motivoitu-

neita, innokkaita ihmisiä. Ulkoiset puitteet yhtä hyvin kuin yhteen hiileen puhaltamisen henki 

on ollut käsin kosketeltava! Missä käynkään, joka paikassa saan huomata, että yhdessä rukoi-

leminen, palveleminen ja tekeminen ovat lohtua ja iloa tuovia asioita. Veljeskunnan jäsenet ja 

sen toiminnan piirissä muuten olevat ihmiset ovat löytäneet hyviä tapoja toteuttaa tärkeitä osia 

järjestömme tavoitteista. Toiminnan tarkoituksenahan on vahvistaa Kirkon jäsenten hengellistä 

kasvua, elävää yhteyttä seurakuntaan ja yhteisöllisyyttä, kuten säännöissämme sanotaan. 

Veljeskunnan vuosijuhlat pidettiin Valamossa 23.–25.10., joka sattui vainajien muistelupäiväksi. 

Panihidassa muisteltiin muiden vainajien ohella myös rovasteja Sergeitä (Okulov) ja Erkkiä (Pii-

roinen) sekä kaikkia veljeskunnan piirissä toimineita ja nyt tuonilmaisiin siirtyneitä. Lauantain 

alustuksissa ja keskusteluissa oli etualalla muutamia esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta. Sun-

nuntain päiväjuhlan juhlapuheen piti veljeskunnan uudelle kolmivuotiskaudelle valittu puheen-

johtaja, piispa Arseni. Pianotaitelija Anastasia Injushina soitti muun muassa Jean Sibeliuksen 

pianomusiikkia säveltäjän juhlavuoteen liittyen. Veljeskunnan kunniajäsen, arkkipiispa Leo, 

kunnioitti päiväjuhlaa läsnäolollaan. 

Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan, 10 euroa jäseneltä. Veljeskunnan hallitukseen 

valittiin uutena isä Marko Mäkinen Joensuusta ja jatkamaan isä Reijo Marjomaa Kajaanista. Hal-
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lituksen muut jäsenet ovat Tuula Jokiranta Oulusta, Liisa Karlsson Vantaalta, Kari Päivinen Val-

kealasta ja Seppo Salmi Jyväskylästä. 

Tämän jäsenkirjeen liitteenä on toinen osa Rukous-aiheisesta 8-osaisesta opintoaineistosta. Li-

säksi liitämme mukaan kauniisti sommitellun Optinan vanhusten rukouksen. Vuosi-

ilmoituskaavakkeet tulevat helmikuun alussa lähetettävän jäsenkirjeen mukana, mutta ovat 

jatkuvasti ladattavissa veljeskunnan nettisivuilta. 

Hallituksen vuonna 2015 myöntämät huomionosoitukset 

Kultainen ansiomerkki: Johannes Halmeentaus, Turun tiistaiseura; Laila Seppänen, Seija Mä-

kiaho ja Enni Sottinen, Kajaanin tiistaiseura; Heljä Rahikkala, Kempeleen tiistaiseura; Aleksandra 

Viskari ja Lahja Martikainen, Tikkurilan tiistaiseura 

Hopeinen ansiomerkki: Leena Nordenberg, Kyllikki Kinnari, Eila Sintonen, Pauliina Larjama, isä 

Ion Durac, Daniela Durac ja Helvi Määttä, Turun tiistaiseura; Tuulikki Likitalo, Heikki Ruotsalai-

nen ja Anna-Liisa Vainiomäki, Kuopion ikonimaalauspiiri; diakoni Sergei Podschivalow, Tikkuri-

lan tiistaiseura 

Pronssinen ansiomerkki: Meeri Joensuu ja Ritva Still, Kempeleen tiistaiseura; diakoni Andreas 

Stenberg, Tikkurilan tiistaiseura 

Viiri: ylidiakoni Paavo Kokotti, PSHV; Marja Hietamäki ja Sirkka Parviainen, Siilinjärven tiistai-

seura 

Kultainen laulajamerkki: Vesclina Valtchanova ja Anja Loikala, Kouvolan Pyhän Ristin kuoro 

Kannustuskirja: Rauni Väinämö ja Kirsi Lehto, Kuopion ikonimaalauspiiri; Klaudia Miettinen, Vik-

tor Mujunen ja Lauri Akkila, Siilinjärven tiistaiseura; Seija Laajala, Riitta Arponen ja Eeva Valka-

ma, Tikkurilan tiistaiseura 

Anna, Herra, hyvyyttäsi ja monia armorikkaita vuosia kaikille huomionosoituksen vastaanotta-

neille! 

* * * 

Ystävät, toivotan teille jokaiselle Kristuksen syntymän tuomaa sisäistä, seesteistä iloa, toivon ja 

rakkauden hipaisua sydämeenne! Pyhien Sergein ja Hermanin esirukousten varjeluksessa 

voimme näin lohdutettuina turvallisin mielin odottaa Jumalan huolenpitoa myös tulevana 

vuonna! 

   
Hyvää Kristuksen syntymäjuhlaa toivottaen 

 

Sergius Colliander 
toiminnanjohtaja, rovasti

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry.  
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 

Puh. 0206 100 491 
Sähköposti: pshv@ort.fi 

www.pshv.fi 
Y-tunnus 0207908-2, alv rek. 
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Tiistaiseura – mahdollisuuksien keidas 

Kokkola 23.–
24.1., Joensuu 
12.–13.3. ja Ha-
mina 16.–17.4. 

Kirkkoaan ja sen arvoja rakastavat seurakuntalaiset ovat vuosikymmenestä toiseen ko-
koontuneet yhteen ja löytäneet tapoja lähimmäisavun tarjoamiseen. Toinen toistaan tuki-
en moni hankaluus voi tulla voitetuksi. Jo 130 vuotta sitten aloitti veljeskunnan ensimmäi-
nen tiistaiseura toimintansa. Sen jälkeen tiistaiseurat jatkaneet mahdollisuuksien keitaina! 

Isä Sergius vierailee 

Suonenjoki ke 
27.1. klo 17:30 

Tiistaiseurailta, keskustelu ortodoksina olemisesta tässä ajassa 

Pielavesi  
to 18.2. klo 17 

Tiistaiseurailta 

Savonlinna  
ti 23.2. klo 17 

Tiistaiseurailta 

Hämeenlinna  
su 3.4.  

Tiistaiseuran 65-vuotisjuhla seurakuntakodissa liturgian jälkeen 

Valamon opiston kursseja yhteistyössä veljeskunnan kanssa  

Kysy lisää tai ilmoittaudu: www.valamo.fi/opisto, puhelin (017) 5701 401 tai sähköposti kurssit@valamo.fi 

19.–21.2. pe–su Kirjoita ja kuvaa koukuttavasti – tapahtuma seurakuntalehtien avustajille 
Tämä on vuorovaikutteinen kurssi, jossa vetäjien ohjauksessa vaihdetaan kokemuksia ja 
pohditaan lehdenteossa esille tulevia kysymyksiä. Opettajina Mari Vainio ja isä Tuomas 
Kallonen 

22.–28.2. ma–su Värikurssi ikonimaalareille  
Kurssi on tarkoitettu viime vuoden värikurssin käyneille, mutta siihen voivat osallistua 
myös pitkään ikoneja maalanneet. Kurssilla perehdytään piispa Arsenin johdolla niukan 
väriskaalan käyttöön. Kysy peruutuspaikkoja! 

13.–14.4., ke–to Nettiympäristön ortodoksinen missio ja pastoraalinen huolenpito 
Vuorovaikutukselle rakentuva seminaari on tarkoitettu kirkon piirissä toimiville työnteki-
jöille ja luottamushenkilöille sekä kaikille näistä kysymyksistä kiinnostuneille. 

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta  

pshv.fi 
Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo, puhelin 020 6100591, sähköposti pshv@ort.fi

Veljeskunnalta uusi julkaisu: 

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle 

Vaikka Suomessa Raamattu on jokaisen ulottuvilla, Pyhän kirjan lukeminen ei näyttäisi olevan ko-
vin yleistä. Kuitenkin Raamattuun sisältyvät kirjoitukset ovat kirkon peruspilareita. Nyt julkaistava 
kirjanen ohjaa tutustumaan Raamattuun ortodoksisuuden hengessä. 

Opas on tunnetun yhdysvaltalaisen teologin, isä Thomas Hopkon (1939–2015) laatima ja se ilmes-
tyi ensimmäisen kerran suomeksi vuonna 1979. Suomennosta on nyt muokattu vastaamaan käy-
tössä olevaa vuoden 1992 raamatunkäännöstä. – Kirjanen on kädenojennus niille, jotka haluavat 
itsenäisesti uudistaa suhdettaan pyhään Raamattuun ortodoksisuuden hengessä. Opas soveltuu 
myös erinomaisesti raamattupiirien opintoaineistoksi. – Ilmestyminen ajoittuu helmikuulle. 



 



 

 

 

2. Rukous Vanhassa testamentissa  

Opintokokonaisuus Rukous, osa 2/8 

 

Tämänkertaisessa kokoontumisessa perehdymme siihen, miten rukous ilmenee Vanhassa 

testamentissa. Seuraavaksi esitän teille muutamia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Sen jäl-

keen kun olette vastanneet esittämääni kysymykseen, luen siihen annetun vastauksen. 

Missä Raamatun kohdissa mainitaan rukoileminen ensimmäisiä kertoja? 

Ensimmäisen kerran rukous-sana mainitaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Sen yh-

deksän alkulukua kuvaavat ihmisen suhdetta Jumalaan uhrina; Abelin laumastaan tuomana 

esikoislahjana (1. Moos. 4:4), Jumalan nimen avuksi huutamisena Enosin aikana (1.Moos. 

4:26) ja Jumalan kansan kuuliaisena vaeltamisena (1. Moos. 5:24). Myös Nooan uhri oli Ju-

malalle mieluinen, ja Jumala siunasi hänet ja hänen kauttaan koko luomakunnan (1. 

Moos.8:20–9:17), koska Nooan sydän oli vilpitön ja nuhteeton. Hänkin ”vaelsi kuuliaisena 

Jumalan kanssa” (1. Moos. 6:9).  

Jumala kutsuu ihmisiä horjumattomassa liitossaan kaikkien eläviä olentojen kanssa yhä 

edelleen rukoilemaan häntä (1. Moos. 9:8–16). Mutta aivan erityisellä tavalla rukous on il-

moitettu vanhassa liitossa esi-isä Abrahamista lähtien. 

Ketkä Vanhassa testamentissa mainitaan rukouksen opettajina? 

Jumalan kansan rukous kehittyy Jumalan asumuksen, liiton arkun ja myöhemmin temppelin 

läheisyydessä. Papit ja profeetat kansan johtajina ovat ensimmäisiä rukouksen opettajia. 

Samuel-poikanen on varmasti oppinut äidiltään Hannalta, kuinka tulee rukoilla Herran 

edessä (vrt. 1. Sam. 1:9-18) ja pappi Eliltä, kuinka tulee kuunnella Jumalan sanoja (1. Sam. 

3:9-10). Myöhemmin Samuel saa tuntea esirukouksen arvon ja taakan: ”Enkä minäkään voi 

tehdä sellaista syntiä Herraa vastaan, että lakkaisin rukoilemasta puolestanne. Minä opetan 

teille sen, mikä on hyvää ja oikein” (1. Sam. 12:23). 

Keitä nimeltä mainittuja rukoilijoita muistat Vanhasta testamentista? 

Vanhassa testamentissa mainitaan rukoilijoina Iisak (1. Moos. 25:21), Raakel (1. Moos. 

30:6), Lea (1. Moos. 30:17), Mooses (2. Moos.9:29), Manoah (Tuom. 13:9), Hanna (1. Sam. 

1:10), Samuel (1. Sam. 7:9), Daavid (2. Sam. 7:18), Salomo (1. Kun.8:22), Joahas (2. Kun. 

13:4), Hiskia  (2. Kun. 20:2), Manasse (2. Aik. 33:13), Nehemia (Neh. 1:6), Job (Job 42:9), 

Jeremia (Jer. 42:9), Daniel (Dan. 6:12), Joona (Joona 2:8) ja Habakuk (Hab. 3:1). 

Kuka edellä mainituista rukoili katumusrukouksen? 

Kuningas Daavid lausui katumusrukouksen, joka on psalmi 51: ”Jumala ole minulle armolli-

nen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi 
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rikoksistani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on 

aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. 

oikein teet kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, 

synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. – –” 

Mitä rukousvastauksia muistat Vanhan testamentin kirjoista? 

Iisak rukoili vaimonsa Raakelin puolesta ja tämä tuli raskaaksi. (1. Moos. 25:21). Lea toivoi 

synnyttävänsä Jaakobille lapsen ja Jumala kuuli hänen rukouksensa (1. Moos. 30:17). Jumala 

lopetti ukonilman ja raesateen Egyptissä vastauksena Mooseksen rukoukseen (2. Moos. 

9:29). Profeetta Samuelin rukous kuultiin ja Jumala otti vastaan hänen uhrinsa, jolloin israe-

lilaisia vastaan hyökänneet filistealaiset joutuivat sekasortoon (1. Sam. 7:10). Herra kuuli 

myös Joahasin rukoukset ja vapautti israelilaiset Syyrian vallasta (2. Kun. 13:4-5). Syrjäytet-

ty kuningas Manasse rukoili Jumalaa, joka palautti hänet takaisin valtaistuimelle (2. Aik. 

33:13). Jumala kuuli Jobin rukouksen ja käänsi hänen kohtalonsa ja antoi Jobille kaksin ver-

roin kaikkea, mitä hänellä oli ennen ollut (Job 42:9-10). Jumala pelasti Häntä rukoilleen Da-

nielin leijonien luolasta (Dan 6:24). 

Mitä muistat profeetta Elian rukoilleen? 

Profeetta Elian nimi merkitsee ”Herra on minun Jumalani”. Nimi ennakoi kansan samansisäl-

töistä vastaushuutoa hänen rukoukseensa Karmelin vuorella (vrt. 1. Kun. 8:10-61). Pyhä 

apostoli Jaakob viittaa tähän huutoon rohkaistakseen meitä rukoukseen: ”Vanhurskaan ru-

kous on voimallinen ja saa paljon aikaan” (Jaak. 5:16). Opittuaan piilopaikassaan Keritin pu-

rolla laupeuden Elia opettaa Sarpatin leskelle uskon Jumalan sanaan, ja vahvisti sen herät-

tämällä henkiin lesken kuolleen pojan (1 Kun. 17:7-24). 

Karmelin vuoren uhritoimituksessa, joka oli ratkaiseva koe Jumalan kansan uskolle, Jumalan 

tuli kuluttaa polttouhrin Elian pyynnöstä (1. Kun. 18:30-38). Kun Elia jälleen palaa au-

tiomaahan, paikkaan jossa elävä ja tosi Jumala oli ilmoittanut itsensä kansalle, hän kätkeytyi 

luolaan, niin kuin muinoin Mooses, kunnes Jumala oli läsnä ”hiljaisessa huminassa” (1. Kun. 

19:12). Jumala, jonka kasvoja ihmiset etsivät, paljastaa itsensä kuitenkin vasta kirkastus-

vuorella. Ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen kasvoissa ihmiset tunnistavat Jumalan 

kirkkauden. 

Missä Vanhan testamentin kirjassa tulee erityisesti esiin kansan rukous? 

Se näkyy erityisesti Psalmien kirjassa. Daavidin ajan ja Messiaan tulon välisen ajan pyhissä 

kirjoissa on rukoustekstejä, jotka todistavat siitä, että rukous omasta ja toisen puolesta on 

saanut lisää syvyyttä. Psalmit ovat yhteen kokoontuneen Jumalan kansan rukouksen ilmaus-

ta. Psalmien rukous on yhtä aikaa sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä. Se koskettaa ru-

koilijaa itseään ja kaikkia ihmisiä.  

Psalmien kirjassa kirjoittajan sanat ilmoittavat Jumalan pelastustekoja lauluna Jumalan kun-

niaksi. Sama Pyhä Henki innoittaa sekä Jumalan toiminnan että ihmisen vastauksen. Kristus 

liittää ne yhteen. Hänessä psalmit opettavat meitä rukoilemaan lakkaamatta. Ovatpa psalmit 

ylistys-, valitus- tai kiitoslauluja, henkilökohtaisia tai yhteisön esittämiä pyyntöjä, kunin-
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kaan tai pyhiinvaelluksella olevan kansan lauluja tai viisauden mietiskelyä. Ne ovat kuin pei-

li, joka heijastaa Jumalan suuria tekoja hänen kansansa historiassa ja ihmiselämän tilantei-

ta, joita kirjoittaja on kokenut. 

Psalmeissa tulee esiin tiettyjä piirteitä: rukouksen yksinkertaisuus ja spontaanisuus ja ru-

koilijan Jumalaan kohdistuva kaipaus kaiken sen kautta ja sen kanssa, mitä Jumalan luomis-

työssä on hyvää. Yhteinen piirre on myös vaikea tilanne, jossa rukoilija on, kun hän rakkau-

dessaan Herraa kohtaan on vihollisten ja koettelemusten armoilla, ja odottaessaan, mitä 

uskollinen Jumala tulee tekemään, on varma rakkaudestaan ja valmis taipumaan hänen tah-

toonsa. Psalmien peruspiirre on ylistys, ne ovat ylistyslauluja Jumalalle. 

Marraskuu 2015 

 



 




