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Puheenjohtajan joulutervehdys 

Kristus syntyy – kiittäkää! 
Kristuksen syntymäjuhlan keskeinen sanoma on, että Jumala tuli ihmiseksi. Hän ei tullut kes-

kuuteemme kunniassa ja loistossa, vaan köyhänä ja avuttomana. Vapahtajan ensimmäinen le-

popaikka oli vaatimaton karjan ruokintaan käytetty kaukalo, mikä osoittaa hänen nöyrää alen-

tumistaan.  

Opetuksillaan ja elämällään Kristus osoitti meille esimerkin suhtautumisesta apua tarvitseviin 

lähimmäisiin ja muukalaisiin. Tätä esimerkkiä Kristuksen syntymäjuhla kutsuu meitä, Veljeskun-

nan jäseniä, seuraamaan. Voimme jokainen kohdallamme pohtia, jääkö Kristuksen opetus meil-

le vain Raamatun kertomuksiksi joistain kauan sitten tapahtuneista, vai saavuttaako se meidät? 

Tänäkin jouluna seurakuntiemme pyhäköissä toimitetaan joulunajan jumalanpalveluksia, jotka 

kutsuvat meitä yhteisiin rukouksiin ja välittävät joulun pyhää sanomaa maailmaan. Näistä kir-

kon palveluksista voimme saada voimaa auttaa lähimmäisiämme ja suhtautua maahamme 

muuttaneisiin Kristuksen esimerkin mukaisesti.   

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

net, työstänne yhdistyksemme hyväksi ja toivotan alkavaan vuoteen 2017 Jumalan siunausta. 

Vapahtajamme syntymäjuhlan ilolla teitä tervehtien, 

+Arseni 

Joensuun piispa 

Hyvät ystävät,  

matkalla kohti Jeesuksen syntymää kirkko-äiti tuo eteemme monia pyhiä, jotka ovat esirukouk-

sillaan meidän tukenamme, kun valmistaudumme juhlaan. Joulukuun 15. päivänä on pyhittäjä 

Trifon Petsamolaisen juhla ja tämä säväyttää meitä veljeskunnan jäseniä erityisesti. Vuotuiset 

pyhiinvaellukset elokuun lopulla Sevettijärvelle ja Neideniin ovat kiinteä ja selvästi hengellinen 

osa toimintaamme ja tämä lähentää meitä tähän pohjoisten alueiden valistajaan. Myös tuleva-

na vuonna on pyhiinvaellus järjestömme ohjelmassa ja toivomme, että jo seuraavassa jäsenkir-

jeessä voimme kertoa siitä lisää! 

Vuosijuhlat Jyväskylässä pidettiin 14.–16.10. otsikolla Jaettu ilo – uudistuva perinne kantaa. Ja 

toden totta: iloinen ja luottavainen tunnelma oli käsin kosketeltava! Kiitämme erityisesti Jyväs-

kylän tiistaiseuraa ja Jyväskylän ortodoksista seurakuntaa yhteistyöstä ja kaikesta valmistelu-, 

toteutus- ja loppusiivoustyöstä, joka näihin juhliimme liittyi! Vuosikokous päätti pitää jäsen-

maksun ennallaan, 10 euroa jäseneltä. Hallituksen jäsen kanttori Kari Päivinen Kouvolasta oli 

erovuorossa ja hän oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä. Vuosikokous valitsi yksimie-

lisesti Tuula Jokiranta Oulusta jatkokaudelle ja hallituksen uudeksi jäseneksi kanttori Leena Lo-

mun Hämeenlinnasta. Lämmin kiitos Karille paneutuvasta osallistumisesta hallituksen työsken-

telyyn! Ja Leenalle sydämellisesti tervetuloa! 
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Hallitus kokoontui 30.11.–1.12. suunnittelupäiville Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostariin. 

Hallitus keskusteli muun muassa kirkon järjestöjen eli Filantropian ja Ortodoksisten Nuorten Lii-

ton sekä Valamon opiston yhteistyön tiivistämisestä. Järjestöjen toimihenkilöt ovat vuoden ai-

kana pitäneet neljä suunnittelutapaamista, joissa on selvitetty yhdessä toimimiseen liittyviä 

seikkoja ja hankkeita. Hallitus piti yhteistyön lähentämistä hyvänä.  

Vuoden 2017 teema on nyt järjestöille ja opistolle yhteinen: Juuret ja monikansallisuus. Vuosi 

on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi ja nyt on sopiva hetki pysähtyä miettimään omia ja toisten 

juuria ja niiden suurta merkitystä ja arvoa osana jokaisen ihmisen sisäistä omakuvaa. 

Vuoden 2015 kirkolliskokouksen hyväksymän diakonia- ja lähetystyön suunnitelman innoitta-

mina veljeskunta yhdessä Filantropian kanssa järjestää alkuvuodesta seurakuntaryhmittäin Dia-

konian ja lähetyksen iltoja. Nämä ovat tietojenvaihto- ja koulutustilaisuuksia kaikille, jotka seu-

rakunnissa tekevät tai ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta diakoniasta ja eriuskoisten kohtaa-

misesta. 

Hallituksen vuonna 2016 myöntämät huomionosoitukset 

Kultainen ansiomerkki: Seppo Pyy, Kuusamon tiistaiseura; Kaarina Turunen, Raahen tiistaiseura 

Hopeinen ansiomerkki: Salme Koivumäki, Jyväskylän tiistaiseura 

Pronssinen ansiomerkki: Kaija Kareinen, Hilkka Lihavainen ja Ensio Hiltunen, Ylämyllyn tiistai-

seura;  

Viiri: Risto ja Kristina Lipitsäinen, Ylämyllyn tiistaiseura; Eija Mätäsaho, Raahen tiistaiseura 

Kultainen laulajamerkki: Juha Mentu ja Sanni Silvennoinen, Jyväskylän Anastasis-kuoro; Tatjana 

Ihatsu, Raahen tiistaiseura 

Hopeinen laulajamerkki: Riitta Penttinen ja Aleksi Hänninen, Jyväskylän Anastasis-kuoro 

Pronssinen laulajamerkki: Hanna Saatsi, Erna Suutari ja Nadejda Ilmanen, Jyväskylän Anastasis-

kuoro 

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

neille! 

* * * 

Tämän jäsenkirjeen liitteinä ovat vuosijuhlien tiistaiseura-aiheisen ryhmätyön yhteenveto. Toi-

vomme, että nämä ajatukset voivat innoittaa tiistaiseuratoimintaa! Mukana on myös kolme 

Rukous-sarjan opinto-osiota. Sarja päättyy kahdeksanteen osaan, joka ilmestyy alkuvuodesta ja 

käsittää Efraim Syyrialaisen paastorukousta. 

Ystävät, toivotan teille jokaiselle sielunne syvyyksiin ulottuvaa Kristuksen syntymän juhlamieltä 

sekä varjelusta ja kaikessa hyvässä menestymistä Herran vuonna 2017! 

   

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. 



 

TULEVIA TAPAHTUMIA  

TALVI JA KEVÄT 2017 
 

 

Isä Sergius vierailee 

Kouvola ke 18.1. 
klo 18 

Ehtoopalvelus ja tiistaiseurailta 

Viinijärvi 
la 25.3. klo 9 

Neitsyt Marian ilmestys, liturgia kirkossa, lounas vanhassa pappilassa ja Taipaleen seura-
kunnan alueella toimivien tiistaiseurojen yhteinen tapaaminen 

Vihanti la–su 
6.–7.5.  

Vihannin tiistaiseura viettää 35-vuotisjuhlaansa. Vihannin tšasounassa jumalanpalvelukset 
lauantai-iltana ja sunnuntaina, joihin liittyy juhlatilaisuus. Tarkemmat tiedot myöhemmin! 

Valamon opiston kurssi yhteistyössä veljeskunnan kanssa  

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

17.–19.3. pe–su Kaikkien kirkko – Church for Everyone (kurssikielenä englanti) 
Välähdyksiä monikasvoisesta ja kulttuurisesti rikkaasta ortodoksisesta kirkosta. 
 

 

 

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta  

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

 

Kuulkaamme – opas Raamatun lukijalle 
 

Vaikka Suomessa Raamattu on jokaisen ulottuvilla, Pyhän kirjan luke-

minen ei näyttäisi olevan ortodoksien keskuudessa kovin yleistä. Kui-

tenkin Raamattuun sisältyvät kirjoitukset ovat kirkon peruspilareita. 

Nyt julkaistava kirjanen ohjaa tutustumaan Raamattuun ortodoksisuu-

den hengessä. 

Opas on tunnetun yhdysvaltalaisen teologin, isä Thomas Hopkon 

(1939–2015) laatima ja se ilmestyi ensimmäisen kerran suomeksi 

vuonna 1979. Suomennosta on nyt muokattu vastaamaan käytössä 

olevaa vuoden 1992 raamatunkäännöstä. 

Kirjanen on kädenojennus niille, jotka haluavat itsenäisesti uudistaa 

suhdettaan pyhään Raamattuun ortodoksisuuden hengessä. Opas so-

veltuu myös erinomaisesti raamattupiirien opintoaineistoksi. 

76 sivua, leveys 10 cm, korkeus 19 cm 

Hinta veljeskunnan nettisivuilta tilattuna 3,50 euroa/kappale + toimi-

tuskulut. Kymmenen tai sitä useamman kappaleen erissä tilattaessa 

hinta on 2,50 euroa/kappale + toimituskulut. Hinnat sisältävät arvon-

lisäveron. – Tilauksia voi myös tehdä puhelimitse 020 6100490



 



 

 

 

 

 

Tiistaiseura 130 vuotta –  

minkälaisena toiminta jatkuu? 

Vuosijuhlat Jyväskylässä 14.–16.10.2016 

 

1. Mikä tulee olemaan tiistaiseurojen merkitys: yksilölle, seurakun-

nalle, kirkolle? 

Yksilölle:  

Yksinäisyyden torjuminen, perinteet ja niiden säilyttäminen, ver-

taistuki 

Yhteisöllisyys – tuki – turva, antaa myös mahdollisuuden; ikkuna 

avoimuuteen kirkkoon kuulumattomille / ekumeeninen näkökulma 

Mahdollisuus toimia seurakunnan yhteydessä 

Toisten ihmisten kohtaaminen 

 

Srk:lle ja kirkolle:  

Vapaaehtoistyön resurssi 

Portti ortodoksisuuteen 

Sosiaalinen tilaisuus; ”työvoimaa”, apua; pystyy luomaan yhteyksiä, 

sisälähetystyö, ekumeeninen työ 

Säännölliset tapaamiset, yhteisöllisyys, vertaistuki 

Kahvitilaisuuksien järjestäminen liturgian yhteyteen 

Kirkon siistiminen, hautausmaiden kunnossapito 

Lähetystyön tukeminen 

Maallikkopalvelukset, kesäakatistokset, kirkon ”apulaiset” 

Kasvualusta vapaaehtoistyölle kirkon hyväksi 

Tiistaiseurojen merkitys korostuu, kun ei ole jumalanpalveluksia: 

on edes tiistaiseura-toimintaa 

Yhdistävä tekijä, kerää varoja, diakoniatoiminta 

Seurakunnan toiminnan tuki ja monipuollistaja 

Välittää asiallista tietoa kirkosta ja ortodoksisesta uskosta 

”Tiistaiseuran pitäisi korostaa kirkon asemaa koska hyvin monet 

henkilöt sanovat että kirkko ei ole kirkko niin kuin muut” 
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2. Kuinka voimme säilyttää ryhmän avoimena ja uusia ihmisiä ja vi-

rikkeitä vastaanottavana? 

Avoimuudella, kohtaamalla, tiedottamalla; vetäjien vaihtuvuus toi-

vottavaa 

Toiminnalla täytyy olla runko; tiedottaminen tärkeää; monipuoli-

nen ohjelma 

Erilaisuuden hyväksyminen, ekumeenisuus  

Sosiaalisten verkostojen muuttumiskyky(?) 

Erilaisia kokoontumispaikkoja, esim. perheissä 

Avoimet luennot ja tilaisuudet 

Kirkkokahville kutsutaan kaikki kirkossa käyvät henkilökohtaisesti 

kätellen ja katseella (Venäjällä yhdistykset ovat aina kaveriporukan 

itselleen perustamia sisäpiirejä  tämän kulttuurieron poistami-

nen) 

Tiistaiseuran näkyvyys: tiedotuksen tärkeys, nykyaikaiset tiedotus-

välineet ja niiden luomat mahdollisuudet; fb-ryhmät; SOME 

Tervetulleeksi toivottaminen 

Avoimuus, ystävällisyys, hyvät tavat 

Avoin tiedottaminen, ekumenia 

3. Miten varmistetaan, että tiistaiseuran vastuutehtävät jakautuvat 

niin, etteivät aktiivisimmat väsy ja uraudu? 

Kiertävätkö avaintehtävät? Jo tehty työ näkyväksi! 

Johtohenkilöiden kierrättäminen: avoin keskustelu asiasta 

Mahdolliset sääntömuutokset (toimikausien enimmäismäärä) 

Vastuita jaetaan ryhmän jäsenille ajatuksella: ”Olen valmis anta-

maan tehtäviä muille.” 

Vuorotellen kahvittelun järjestäminen 

Eri tehtävien vaihtaminen, mutta ei pakoteta ketään 

Miesten osallistuminen käytännön toimintaan 

Järjestetään talkoita 

Ryhmä tukee avainhenkilöitä 

Mieskiintiöt! 

Tarkistetaan kokoontumiskertojen tiheys 

Jaetaan tehtäviä useimmille 

Pyydetään apuun muita, esim. nuoria 

Vastuutehtävien jako, herkkyys vastuunjaossa – ei tuputeta 
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[Kirjoita teksti] 
 

4. Päivän hullu ja rohkea ehdotus! 

Kaikki seurakunnan vapaaehtoistyö yhden sateenvarjon alle! 

Tiistaiseurakokoontumisiin kosmetologin käynti! ”Hoivailta”: kam-

paamista, hierontaa 

Lukupiiri; kuunnellaan musiikkia, levyraati 

Nuoret kertomaan pokemonista! 

Perheiden tukeminen 

Alustuksia parisuhteesta ja perheestä 

Perhekirkkoja: kutsutaan lapsiperheitä kirkkoon 

Seurakunnan työntekijöiden kannustus ja innostus, ei masentami-

nen 

Seurakunnan internet-sivuilla eri kielillä (ruotsiksi, englanniksi, ve-

näjäksi) 

Nuoret ja vanhat yhteen 

Esimerkiksi ruoan ympärille rakentuva tapahtuma 

Kirkot auki Tiistaiseuran voimin 

Suomenkieliset PSHV:n järjestämät perheleirit 

Verkostoitumista julkisen/kolmannen sektorin kanssa; PSHV:n tuki 

ja valtakunnallinen Ystävänpalvelukoulutus esim. Valamossa  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

5. Rukoustapoja 

Opintokokonaisuus Rukous, osa 5/8 

Kirkon perinne tarjoaa uskoville säännöllisesti toistettavia rukouksia ravitsemaan hengellis-

tä elämää. Jotkut niistä ovat päivittäisiä rukouksia, esimerkiksi aamu- ja iltarukoukset, en-

nen ja jälkeen aterioita luetut ruokarukoukset sekä hetkipalvelukset. Sunnuntaipäivät, jotka 

keskittyvät liturgiaan, pyhittyvät ennen muuta eukaristian rukouksilla. Koko kirkkovuosi ja 

sen suuret juhlat antavat kristittyjen rukouselämälle rungon ja järjestyksen. 

Ihminen tarvitsee Jumalan apua ja turvaa häneen erilaisilla rukoustavoilla. Niiden yhteinen 

peruspiirre on keskittyminen. Siunaamisen, pyynnön, esirukouksen, kiitoksen ja ylistyksen 

kantaminen Jumalalle kolmella eri tavalla on merkittävä osa kristillisen uskon todeksi elä-

mistä. 

Seuraavaksi esitän teille muutamia aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Sen jälkeen kun olette 

vastanneet kysymykseen, luen siihen annetun vastauksen.   

Minkälaisia rukoustapoja tunnet? 

Jumalaa ja hänen pyhiään voidaan rukoilla ääneen lausutuilla rukouksilla, mietiskelevillä 

rukouksilla ja sisäisillä rukouksilla. 

Mitä ääneen luettavia rukouksia muistat nimeltä? 

Ääneen lausutuilla rukouksilla on merkittävä asema kristityn elämässä. Ääneen lausuttuja 

rukouksia on lukuisa määrä. Nimeltä tunnetuimpia niistä ovat: Isä meidän -rukous, Jeesuk-

sen rukous ja pyhän Efraim Syyrialaisen katumusrukous. Rukouskirjassa on rukouksia mui-

den muassa pyhältä Basileios Suurelta, pyhältä Johannes Krysostomokselta, pyhältä Johan-

nes Damaskolaiselta, pyhältä Simeon Metafrastekselta, pyhältä Makarios Suurelta, pyhältä 

Joannikokselta, pyhältä Antiohokselta, pyhältä Mardariokselta ja pyhältä Simeon uusi Teolo-

gilta. 

Kuka sopii esikuvaksi ääneen rukoilemisesta? 

Kristus on meille erityinen esikuvana rukoilemisesta. Hän ei rukoillut ainoastaan synagogan 

liturgisia rukouksia, vaan kuten evankeliumit osoittavat, hän lausui ääneen myös henkilö-

kohtaisia rukouksia. Hänen rukouksensa ulottuvat Isä meidän -rukouksesta aina Getsema-

nen kuolemantuskan täyttämiin rukouksiin (Mark. 14:36). 

Miksi rukoilemme ääneen ja mihin siinä kiinnitämme huomion? 

Jumala puhuu ihmiselle sanassaan. Oma rukouksemme saa muodon ajatuksissa ja sanoin 

lausutuissa rukouksissa. Mutta tärkeintä on, että sydän on läsnä rukouksessa. Pyhä Johan-

nes Krysostomos opettaa tästä seuraavasti: ”Rukouksemme kuulluksi tuleminen ei riipu sa-

nojen paljoudesta, vaan sydämemme palavuudesta.” 
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Tarve tehdä aistit osallisiksi sisäisestä rukouksesta on inhimillistä. Ihminen on ruumis ja 

sielu ja ihmisellä on tarve antaa tunteilleen näkyvä ilmaus. On rukoiltava koko olemuksel-

laan antaakseen anomiselle mahdollisimman paljon voimaa. 

Ääneen lausuttu rukous, joka perustuu ruumiin ja sielun ykseyteen ihmisluonnossa, liittää 

ruumiin sydämen rukoukseen Jeesuksen esimerkin mukaan: hän rukoili Isää ja opetti ope-

tuslapsilleen Isä meidän -rukouksen. 

Onko parempi rukoilla ääneen yksin vai yhdessä? 

Voimme rukoilla ääneen yksin, mutta ääneen luetut rukoukset ovat seurakunnan yhteisiä 

rukouksia. Molempia on tarpeen harjoittaa, mutta viimeksi mainittu rukoustapa on olennai-

nen osa seurakunnan elämää. 

Kuinka ymmärrät mietiskelevän rukouksen? 

Mietiskelevä rukous eli meditaatio on ennen kaikkea sisäistä, rukoilevaa etsimistä. Ihminen 

pyrkii ymmärtämään, miksi ja miten asiat ovat kristillisessä elämässä, voidakseen elää ne 

todeksi. Tähän tarvittava tarkkaavaisuus ja keskittyminen ovat vaikeasti ylläpidettäviä. 

Mikä tai mitkä ovat mietiskelevän rukouksen apuvälineitä? 

Mietiskelyssä auttavat päivän evankeliumi- ja epistolateksti sekä liturgiset tekstit, isien 

opetukset ja muu hengellinen kirjallisuus sekä ikonit. Mietiskelevää rukousta voi parhaiten 

oppia retriitissä, joita järjestetään muiden muassa Valamon opistossa. Mietiskelevä rukous 

käyttää hyväkseen ajattelua, mielikuvitusta, tunteiden liikkeitä ja kaipausta Jumalan luo. 

Niiden osuus on välttämätön uskon vakaumuksen syventämiseksi, sydämen kääntymisen 

edistämiseksi ja vahvistamaan tahtoa seurata Kristusta. 

Mihin mietiskelevällä rukouksella pyritään? 

Mietiskelevässä rukouksessa luetun miettiminen johtaa luetun soveltamiseen omassa elä-

mässä. Siinä siirrytään ajatuksista tekoihin. Rukoilija havaitsee mietiskelyllä nöyryytensä ja 

uskonsa määrän mukaisesti ne asiat, jotka vaikuttavat hänessä ja joita hänen on mahdollis-

ta arvioida ja parantaa. Valoon pääsemiseksi on kohdattava ensin totuus. 

Miten mietiskelevää rukousta harjoitetaan? 

Mietiskelevään rukoukseen on yhtä monta menetelmää kuin on hengellisiä ohjaajia ja ret-

riittien ohjaajia. Kristityn tulee harjoittaa mietiskelyä säännöllisesti, ettei hän muistuttaisi 

kylväjävertauksen kolmea hedelmätöntä maaperää (Mark. 4:4–7, 15–17). Mutta menetelmä 

on vain opas ja päämääränä on päästä eteenpäin rukouksen tiellä, joka johtaa Jumalan tun-

temiseen. 

Mitä on sisäinen rukous? 

Se on Jumalan etsimistä. Se on katseen kiinnittämistä uskossa Jeesukseen, Jumalan sanan 

kuulemista ja rakkautta hiljaisuudessa. Se liittää meidän rukouksemme Jeesuksen rukouk-

seen siinä määrin kuin se tekee meidät osallisiksi hänen salaisuudestaan. 
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Milloin sisäistä rukousta harjoitetaan? 

Rukoukseen käytettävä ajankohta ja sen kesto on rukoilijan päätettävissä. Sisäistä rukousta 

ei kuitenkaan harjoiteta vain silloin kun on vapaaksi jäävää aikaa, vaan sille on varattava 

aika, eikä tätä aikaa saa ottaa Herralta pois, vaikka rukoukseen liittyisi vaikeuksia ja kui-

vuutta. Aina ei ole mahdollista harjoittaa mietiskelyä, mutta sisäistä rukousta voi harjoittaa 

olosuhteista ja useimmiten myös terveydentilasta, työstä tai tunnetilasta riippumatta. 

Mitä rukousta sisäistä rukousta harjoittava lausuu? 

Jeesuksen rukousta, joka kuuluu näin: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua 

syntistä! 

Mitä sisäisen rukouksen harjoittaja etsii tai tavoittelee? 

Hiljaisuutta, sillä sisäisessä rukouksessa lausutut sanat eivät ole pitkiä puheita, vaan ne 

ovat kuin rukouksen liekkiä yllä pitäviä sytykkeitä. 

Kuuntelemista, sillä sisäinen rukous on kaukana passiivisuudesta. Se on uskon vastaanotta-

vuutta ja Jumalan lapsen rakastavaa kiintymystä, aktiivista hengellistä työtä. 

Yhteyttä, sillä Pyhä Kolminaisuus muovaa ahkerasti sisäistä rukousta harjoittavan ihmisen, 

Jumalan kuvan, Jumalan kaltaiseksi. 

Missä sisäistä rukousta harjoitetaan? 

Sisäisen rukouksen harjoittaminen on ominaista luostareille. Valamon iltarukouksiin liittyy 

Jeesuksen rukouksen toistaminen sisäisenä rukouksena. Joissain seurakunnissa toimitetaan 

Jeesuksen rukous -palvelusta, johon sisältyy sisäisen rukouksen harjoittaminen. 

Viime vuosisadalla sisäisen eli sydämen eli Jeesuksen rukouksen harjoittaminen on levinnyt 

luostarikansan parista kaikkien kristittyjen avuksi ja lohdutukseksi. Työssä ja levossa, koto-

na ja matkoilla, yksin ja toisten joukossa ollen, aina ja joka paikassa voit toistaa mielessäsi 

ja sydämessäsi Jeesuksen rukousta. 

Maaliskuu 2016



 

 



 

 

 

6. Kodin rukouselämä 

Opintokokonaisuus Rukous, osa 6/8 

Tänään pohdimme yhdessä, minkälainen on maallikon rukouselämä ja mitä tapoja siihen 

kuuluu eli milloin, mitä ja millä tavalla tulee rukoilla. 

Esitän seuraavaksi muutamia aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joihin voitte vastata oman ko-

kemuksenne ja tietojenne mukaan. Jokaisen kysymyksen jälkeen luen tietoja täydentävän 

vastauksen.   

Missä maallikko voi rukoilla? 

Voimme rukoilla kotona ja kirkossa, mutta myös esimerkiksi työmatkalla autossa. Itse asi-

assa voimme rukoilla kaikkialla, milloin löydämme siihen aikaa ja sopivan rauhallisen pai-

kan. Voimme siis rukoilla melkein missä ja milloin vain, mutta parhaimmat paikat ovat tie-

tysti koti ja kirkko. 

Mikä on sopiva rukouspaikka kodissa? 

Paras rukouspaikka kodissa on kotialttari, ikoninurkkaus tai muu rauhallinen paikka, jossa 

on pyhiä ikoneja ja yksi tai useampi lampukka niitä valaisemassa. Rukouspaikalla voi mah-

dollisuuksien mukaan olla kalteva analogipöytä tai hylly Evankeliumikirjaa tai Uutta testa-

menttia ja rukouskirjaa varten. Rukouksen aikana voi polttaa myös tuohusta. 

Mitä ikoneja kodin ikoninurkkauksessa tulisi olla? 

Voimme kuvata Jumalan lihaksi tulleen Pojan, Jeesuksen Kristuksen. Sen vuoksi ikoninur-

kassa tulisi olla Kristus-Jumalan ikoni. Isää Jumalaa emme voi kuvata, sillä kukaan ihminen 

ei ole Häntä nähnyt, emmekä voi kuvata Pyhää Henkeä kuin symbolein, sillä Hän on elävä 

Henki, ei siis symbolina kuvattu kyyhkynen tai tulen lieska. Parhaiten voimme rukoilla Kris-

tuksen ikonin edessä, mutta myös Jumalansynnyttäjän, Ainaisen Neitseen Marian ikoni olisi 

suositeltavaa olla kodin rukouspaikassa. Samoin ikoninurkkaan voi sijoittaa yhden tai use-

amman rukoilijalle läheisen pyhän, kuten esimerkiksi pyhän Nikolaoksen tai pyhän aposto-

lienvertaisen Helenan ikoni. Kuitenkin: mikä tahansa pyhitetty ikoni toimii ikkunana iäiseen 

taivasten valtakuntaan. 

Mitä rukouksia luemme kotona? 

Kotona kuuluu lukea aamu- ja iltarukoukset, ruokarukoukset sekä valmistautumisrukoukset 

Herran pyhän ehtoollisen edellä ja kiitosrukoukset ehtoollisen jälkeen, mikäli niitä ei lueta 

kirkossa. Myös rukouskanoneja ja akatistoksia voi lukea kotona. 

Montako kertaa päivässä on hyvä rukoilla? 

Vapahtajamme Jeesus Kristus kehottaa Evankeliumissaan meitä aina valvomaan ja rukoile-

maan. Sama opetus toistuu pyhien apostolien kirjoituksissa: ”Rukoilkaa lakkaamatta” 
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(1. Tess. 5:17). Rukoilla voi niin monta kertaa päivässä kuin kokee itselleen tarpeelliseksi. 

Tärkeää on rukouksen säännöllisyys. Rukouskirja antaa meille ohjeen rukoilla aamulla ja 

illalla. 

Minkälainen kodin aamurukous voisi olla? 

Kaava voi olla seuraava: Maallikon alkusiunaus. Sen jälkeen lauletaan ”Taivaallinen Kunin-

gas” tai pääsiäisaikana tämän sijaan ”Kristus nousi kuolleista”. Luetaan rukoukset Pyhälle 

Kolminaisuudelle, Herran rukous, aamurukouksia ja esirukouksia elävien puolesta. Sen jäl-

keen lauletaan viikonpäivän tai juhlan tropari ja luetaan päivän Evankeliumi. Suuren paaston 

aikana Evankeliumin sijaan luetaan Efraim Syyrialaisen paastorukous. Tämän jälkeen laule-

taan ”Totisesti on kohtuullista” ja lausutaan maallikon loppusiunaus. Kaikki nämä rukoukset 

löytyvät rukouskirjasta. 

Minkälainen kodin iltarukous voisi olla? 

Kaava voi olla seuraava: Maallikon alkusiunaus. Sen jälkeen lauletaan ”Taivaallinen Kunin-

gas” tai pääsiäisaikana tämän sijaan ”Kristus nousi kuolleista”. Luetaan rukoukset Pyhälle 

Kolminaisuudelle, Herran rukous, iltarukouksia ja esirukouksia edesmenneitten puolesta. 

Sen jälkeen lauletaan viikonpäivän tai juhlan tai vainajien kontakki ja luetaan päivän Episto-

la. Suuren paaston aikana Epistolan sijaan luetaan Efraim Syyrialaisen paastorukous. Tämän 

jälkeen lauletaan ”Iloitse Jumalanäiti” ja lausutaan maallikon loppusiunaus. Kaikki nämä ru-

koukset löytyvät rukouskirjasta. 

Miten rukoilemme aterian yhteydessä? 

Pienen aterian, kuten aamiaisen, päiväkahvin tai iltateen edellä luetaan ”Kaikkein pyhin 

Kolminaisuus”. Aterian päätteeksi lausutaan kiitosrukouksena ”Totisesti on kohtuullista”. 

Lounaan edellä luetaan tai lauletaan Isä meidän -rukous tai ”Kaikki katsovat odottaen Sinua, 

Herra” (Ps. 145:15–16) ja lounaan päätyttyä laulamme tai luemme kiitosrukouksena ”Kii-

tämme sinua, Kristus, meidän Jumalamme”. 

Ilta-aterialla luetaan tai lauletaan ”Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi” ja aterian päät-

teeksi ”Sinä, oi Jumalansynnyttäjä olet pyhä ateriapöytä” (Ps. 22:27). 

Miten valmistaudumme ehtoolliseen? 

Ehtoolliseen valmistaudumme lukemalla illalle kuuluvat rukoukset ja kanonin, sekä aamuksi 

määrätyt kaksitoista rukousta, jotka kaikki löytyvät rukouskirjasta. Illan rukoukset on hyvä 

lukea kokonaisuudessaan. Aamulle määrätyistä rukouksista voi valikoida muutamia yhdellä 

kertaa luettavaksi, jos elämäntilanne tai aika eivät mahdollista kaiken lukemista. Jos jo joi-

takin päiviä etukäteen päätämme osallistua ehtoolliseen sunnuntaina tai kirkollisena juhla-

päivänä, voimme jakaa ehtoollisen valmistavat rukoukset useammalle päivälle iltarukousten 

yhteyteen. 
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Miten kiitämme ehtoolliseen osallistumisesta? 

Rukouskirjasta löytyy kiitosrukoukset pyhän ehtoollisen jälkeen. Ne luetaan usein jo kirkos-

sa liturgian päätyttyä ja ne tulee kuunnella hiljaa ja keskittyneesti. 

Miksi rukoilemme pyhiä ihmisiä? 

Pyytäessämme pyhien esirukouksia tunnustamme nöyrästi omien rukoustemme heikkou-

den. Rukousyhteydessä pyhiin koemme heissä jo toteutuneen pelastuksen todellisuutta. 

Ylistäessämme pyhiä korostamme heissä tapahtunutta Jumalan pelastustekoa, Pyhän Hen-

gen työtä, jo toteutunutta pelastusta, jota kohti me pyrimme. Jumalalle kuuluvaa palvontaa 

osoitamme yksin Pyhälle Kolminaisuudelle – Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle – ja lunasta-

janamme on ainoa välimiehemme Jeesus Kristus. 

Miksi rukoilemme elävien lisäksi myös edesmenneitten puolesta? 

Eläville sukulaisille, ystäville ja tuttaville rukoilemme terveyttä ja oikeaa, Jumalan mielen 

mukaista menestystä elämässä. Eli toivomme läheisillemme kaikkea ajallista hyvää. Edes-

menneille rukoilemme heidän vapaasta tahdostaan tai tahtomattaan tekemiensä syntien 

anteeksi antamista ja iankaikkista muistoa Jumalan kasvojen edessä. Uskomme, että Jumala 

voi kuulla rukouksemme edesmenneitten läheisiemme puolesta ja huojentaa heidän tilaan-

sa. 

Mitä tarkoittaa esirukous? 

Esirukous on rukous, jonka luemme toisen henkilön puolesta. Esirukouksia voimme lukea 

muiden muassa esivallan, matkalle lähtevien, meitä vihaavien, murheellisten, varjelusta tar-

vitsevien, sairaitten ja vainajien puolesta. 

Voimmeko rukoilla omin sanoin  

vai onko aina luettava rukouskirjan rukouksia? 

Voimme yksityisesti rukoilla omin sanoin, eli itse laadittuja rukouksia käyttäen tai vapaasti. 

On kuitenkin syytä muistaa, ettei rukous saa olla vain ainoastaan anomista, vaan siihen 

kuuluvat myös Jumalalle osoitettu kiitos ja ylistys. Rukouskirjan rukoukset ovat hengellises-

sä elämässä kokeneiden isien laatimia ja ne sisältävät kaikki rukouksen olennaiset elemen-

tit, joten niitä on turvallista käyttää. 
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Kaupan on tätä nykyä suomen kielellä kaksi eri rukouskirjaa. Toinen on Ortodoksisen kirjal-

lisuuden neuvoston julkaisema laaja rukouskirja. Se löytyy erillisenä julkaisuna tai Orolo-

gion-kirjan osana. Toinen, suppeampi rukouskirja on Ortodoksisen Veljestön julkaisema. – 

Näiden lisäksi Ortodoksisten Nuorten Liitto on lapsille ja nuorille julkaissut pienen Minun 

rukouskirjani. 



 

 



 

 

 

7. Herran rukous 

Opintokokonaisuus Rukous, osa 7/8 

Tällä kertaa perehdymme kaikille tuttuun Herran rukoukseen eli Isä meidän -rukoukseen. 

Pohdimme yhdessä, mitä rukouksen sanat syvimmältään tarkoittavat. 

Jäljempänä käytämme evankeliumin mukaista sananmuotoa. Jumalanpalveluksissa käytettä-

vä ja rukouskirjan mukainen Herran rukouksen teksti on tämän osan lopussa. 

Miksi kutsumme Isä meidän rukousta Herran rukoukseksi? 

Kutsumme rukousta sillä nimellä, koska se on Jeesuksen asettama ja opettama. Jeesus sa-

noi opetuslapsilleen: ”Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat. Teidän Isänne 

kyllä tietää mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään.” (Matt. 6:7a-8b) 

Jeesuksen rukousopetus on luettavissa kahdessa kohtaa Uutta testamenttia: Matt. 6:9–13 ja 

Luuk. 11:2–4. Sanamuodot näissä teksteissä ovat hieman toisistaan poikkeavat. Muun mu-

assa rukouksen viides pyyntö kuuluu Matteuksen mukaan: ”Ja anna meille velkamme an-

teeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.” Luukkaan mu-

kaan tämä pyyntö kuuluu: ”Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi 

jokaiselle, joka on meille velassa.”  

Milloin luemme Herran rukouksen? 

Luemme Herran rukouksen päivittäin aamu- ja iltarukouksien yhteydessä sekä ruokaruko-

uksena lounaalla. Herran rukous kuuluu alkurukouksiin, joten se luetaan myös kaikissa ju-

malanpalveluksissa. 

Mitä tarkoittavat rukouksen sanat: ”Isä meidän, joka olet taivaissa!”? 

Jumala on meille Isä, yksi Pyhän Kolminaisuuden persoona ja me Kristukseen kastetut 

olemme puolestaan Jumalan Isän lapsia.  Tästä vakuuttaa pyhä evankelista Johannes seu-

raavasti: ”Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet 

Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme.” (1. Joh. 3:1) Isänä Jumala ei ole 

maailmasta eristäytynyt, vaan Hän on meidän Isämme. Persoonapronomini me tarkoittaa 

koko maailmaa, eli Jumala on läsnä kaikkialla. Jumala ei ole pelkästään tämän maailman tai 

meidän aurinkokuntamme Jumala, vaan koko maailmankaikkeuden. Se, että Jumala on Isä 

meidän, saa jumalanpalveluksissa ilmauksensa myös siinä, että maanpäällinen seurakunta 

on yhteydessä kaikkiin taivaan pyhiin. Se merkitsee myös sitä, ettei kukaan rukoile yksin. 

Taivas ei merkitse rukouksessa paikan määrettä. Jumalan oleminen taivaissa tarkoittaa sitä, 

että Jumala on salattu. Ilmoittaessaan itsensä hän sanoo olevansa se joka Hän on. (2. Moos. 

3:14) Jumalan ilmoituksen tarkoituksena on julistaa Jumalan suvereenia ja sellaisena ihmi-

sen ymmärryksen ylittävää olemisen tapaa. 
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Mitä tarkoittavat rukouksen sanat: ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi”?  

Jumalan nimen pyhittäminen tarkoittaa yhtäältä sitä, ettei Jumalan nimeä kuulu lausua tar-

peettomasti. Tästä varoittaa Jumalan Moosekselle antama toinen käsky seuraavasti: ”Älä 

käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää vää-

rin hänen nimeään.” (2.Moos. 20:7) Toisaalta se tarkoittaa sitä, ettei Jumalan nimeen saa 

tarpeettomasti vannoa. Jumalan nimi on itsessään pyhä ja tässä rukouksessa sanomme sen 

ääneen. Jumalan nimen pyhittämisessä on kyse muusta kuin vain Jumalan nimen toistami-

sesta. Se edellyttää uskomista ja luottamista Jumalaan.  

Mitä tarkoittaa pyyntö: ”Tulkoon sinun valtakuntasi”? 

Liturgian alussa pappi lausuu: ”Siunattu on Isän ja Pojan Ja Pyhän Hengen valtakunta nyt ja 

aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.” Tällä viitataan siihen, että Jumalan valtakunta on jo 

meidän keskuudessamme. Se todentuu juuri liturgiassa, jossa pyydämme Isää lähettämään 

Pyhän Hengen muuttamaan leivän ja viinin Kristuksen Ruumiiksi ja Vereksi. 

Kristus puhui usein Jumalan valtakunnasta ja hän saattoi sen todeksi syntymällä ihmiseksi. 

Jumalan valtakunta on siis jo meidän keskuudessamme, ja se todentuu erityisesti kun ru-

koilemme yhdessä. Toisaalta me odotamme Kristuksen toista tulemista ja ikuista taivasten 

valtakuntaa. Jumalan valtakunnan saavuttaminen ei ole tietyn kansan tai kristillisen yhteisön 

etuoikeus, vaan kutsu on ulotettu kaikkialle: ”Minä sanon teille, niin idästä kuin lännestä 

tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja 

Jaakobin kanssa.” (Matt. 8:11)  

Mitä tarkoittaa: ”Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä  

niin kuin taivaassa”? 

Ihmisten päämääränä on toimia Jumalan tahdon mukaan. Kristus tuli ihmiseksi osoittaak-

seen meille, mitä tarkoittaa Jumalan tahdon mukaan eläminen. Tämän Kristus toteaa jo Hä-

nen kastamistaan epäröineelle Edelläkävijä Johannekselle: ”Älä nyt vastustele. Näin meidän 

on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.” (Matt. 3:15) Jumalan tahdon 

toteutumisessa me emme ole sivustaseuraajia, vaan jokainen meistä osallistuu Jumalan 

tahdon toteuttamiseen. Käytämme siitä synergia -nimitystä, mikä tarkoittaa Jumalan ja ih-

misen yhteistyötä. Kun haluamme teoillamme toteuttaa Jumalan tahtoa, niin Hän auttaa 

meitä siinä. 

Emmekä me pyydä Jumalan tahdon toteutumista maan päällä ja taivaassa, vaan että Jumalan 

tahto toteutuisi täällä maan päällä juuri samalla tavoin kuin se toteutuu taivasten valtakun-

nassa. Tämä rukouksen kohta nivoutuu yhteen edellisen kohdan kanssa, jossa rukoilemme 

Jumalan valtakunnan tulemista. Jumalan valtakunta tulee näkyväksi siellä, missä Jumalan 

tahtoa noudatetaan. 

Mitä tarkoittaa pyyntö: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme”? 

Ihminen tarvitsee elääkseen ravintoa ja tässä pyydämme Jumalaa antamaan elämälle välttä-

mätöntä leipää. Emme siis pyydä mitään ylimääräistä, vaan vain ja ainoastaan jokaiselle päi-
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vällemme tarpeellista ravintoa. 

Kristus on verrannut itseään leipään: "Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, ei 

koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan.” (Joh. 6:35) 

Rukoilemme tässä siis myös osallisuutta Kristuksesta. Pyydämme, että meillä olisi voimia 

seurata Kristusta ja uskoa Häneen. Kristus sanoo, että meidän ihmisten pitää tulla Hänen 

luokseen. Kristuksen luokse tuleminen tapahtuu täydellisimmin liturgiassa ja Herran Pyhäs-

sä Ehtoollisessa.  

Mitä tarkoittaa pyyntö: ”Ja anna meille velkamme anteeksi,  

niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa”? 

Tämä rukouksen kohta ei ole pelkkä anomus, vaan siihen sisältyy myös ehto. Me pyydämme 

Jumalalta armahtavaisuutta, mutta lupaamme myös olla armahtavaisia lähimmäisillemme. 

Kaikki ihmiset ovat lähimmäisiämme, kuten vertaus Laupiaasta samarialaisesta opettaa. Sen 

vuoksi armeliaisuutemme ei saa olla valikoivaa. Kristus opetti, että ”- - kaiken, minkä te 

olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 

25:40) Tekemisemme ja myös tekemättä jättämiset suhteessa toisiin ihmisiin vaikuttavat 

siis myös meidän suhteeseemme Jumalaan. Ristiriidat ihmisten välillä, vihanpito, katkeruus 

ja kauna ovat asioita, jotka sotivat Kristuksen opetusta vastaan.  

Mitä tarkoittaa pyyntö: ”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen,  

vaan päästä meidät pahasta”? 

Pyhä apostoli Jaakob opettaa kiusauksista seuraavasti: ”Älköön kukaan kiusauksiin joudut-

tuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse 

kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee.” (Jaak. 

1:13–14)  

Kiusaukset, paha ja vastoinkäymiset eivät tunnu kenestäkään hyviltä, silloin kun ne koh-

taamme. Ajan oloon saatamme kuitenkin nähdä ja ymmärtää, miten tarpeellisia ne olivat 

hengellisen kasvumme kannalta. Herran rukouksessa pyydämmekin Jumalan apua, ettemme 

joutuisi sielunvihollisen kiusaamaksi ja kun kohtaamme kiusauksia, niin jaksaisimme selvitä 

niistä menettämättä toivoa. Kun pyydämme Jumalaa päästämään meidät pahasta, niin siihen 

sisältyy luonnollisesti ajatus, että itse pyrkisimme noudattamaan kaikkea sitä mikä varjelee 

meitä pahasta. Ihminen ei Jumalan edessä ole tahdoton, vaan käyttää koko ajan Jumalan 

hänelle antamaa vapaata tahtoa. 
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Isä meidän, joka olet taivaissa. | Pyhitetty olkoon sinun nimesi. | Tulkoon sinun valtakunta-

si. | Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. | Anna meille tänä 

päivänä jokapäiväinen leipämme. | Ja anna meille anteeksi velkamme, | niin kuin mekin an-

namme anteeksi velallisillemme. | Äläkä saata meitä kiusaukseen, | vaan päästä meidät pa-

hasta. 


