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Kristuksen kolmiosainen risti,  
vahva suojelukseni,  
pyhitä minut voimallasi, 
että uskoen ja rakastaen  
kumartaisin ja kunnioittaisin Sinua. 

Ristin ylentämisen juhlan ehtoopalveluksesta, 2. sävelmä 

 

Hyvät ystävät,  

Herran risti seuraa meitä kasteesta hautaan. Se on jatkuvana innoittajana, se viestittää siitä, et-

tä kuolema on voitettu ja että meille on viitoitettu tie taivasten valtakuntaan. Yksityisissä ruko-

uksissa, aamuin illoin, työhön ryhdyttäessä ja sen päätyttyä, aterialle käydessämme ja pöydästä 

noustessamme – joka käänteessä on risti käytössämme ristinmerkin muodossa. Ristinmerkin 

teko on pyhä toimitus, joka voimaannuttaa ja rauhoittaa. Olisi hyvä yhdistää siihen myös pieni 

rukoushuokaus, esimerkiksi Siunaa, Herra! tai Suojele ja varjele tai Kunnia olkoon sinulle, Juma-

la! tai jokin muu huokaus, joka vastaa sitä tilannetta, jossa kulloinkin olemme. 

Kun kirkkovuotta on kulunut kaksi viikkoa, vietämme Herran ristin ylentämisen juhlaa. Näin 

meitä evästetään vuoden kiertoa varten! Se risti, joka Jerusalemissa 300-luvulla ylennettiin 

kansan kumarrettavaksi, oli tyhjä: sen sanoma oli ja on kahtalainen. Toisaalta se ilmaisee, että 

Herran seuraamiseen liittyy ristin kantaminen muodossa tai toisessa. Toisaalta tyhjä risti viestii 

siitä, ettei se ole päätepiste, vaan kulkutie iankaikkiseen elämään. Ja iankaikkinen tarkoittaa si-

tä, että voimme saada sitä maistaaksemme jo tässä ja nyt ja että taivasten valtakunta on avau-

tuneena keskellämme. 

* * *  

Lämmin ja vähäsateinen kesäsää on tarjonnut hyvät puitteet monien praasniekkojen ja ris-

tisaattojen pitämiseen. Jumalan ylistäminen luonnon keskellä on monella tapaa sykähdyttävää 

ja oikealta tuntuvaa! Luojan meille lahjoittama sopusuhtainen luomakunta on ihmisten toimin-

nan vuoksi tullut yhä lukuisempien uhkien alaiseksi. Kirkon jäseninä voimme osoittaa kiitolli-

suuttamme Herraa kohtaan tekemällä valintoja, jotka myötävaikuttavat syntyneiden haavojen 

paranemiseen. Ekologisesti kestävien tekojen puntarointi ei ole ”viherpiiperrystä”, vaan vas-

tuullista toimintaa Jumalan luomistyölle aiheutettujen vaurioiden hillitsemiseksi. 

Vaikka tällä hetkellä lämmin ja aurinkoinenkin sää jatkuu, toiminta veljeskunnan alaosastoissa 

on siirtymässä sisätiloihin. Toivon teille jokaiselle antoisia hetkiä yhdessäolon, opiskelun tai lau-

luharjoitusten merkeissä! Muistattehan aloittaa ja päättää kokoontumiset rukouksella. Viittaan 

myös opintomateriaaleihin, jotka ovat noudettavissa veljeskunnan nettisivuilta. Viime kevät-

kaudella aineisto täydentyi videoilla: on kolme lyhyttä videota, jotka voivat toimia keskustelun 

avaajina. Lisäksi on piispa Arsenin sakramenteista kertova sarja, joka ei oikeastaan vaadi katse-

lua: isä esipaimenen puhe on tämän sarjan kantava voima. 



Veljeskunnan vuosijuhlat ovat kohta ovella. Ne pidetään tänä vuonna Tampereella pe–su 12.–

14.10. Otsikkona on Kirkko kutsuu kaikkia. Jatkamme siis Juuret ja monikulttuurisuus –teeman 

alla. Tämä teema on kirkon yhteistyöjärjestöjen yhteinen ja se jatkuu kuluvan vuoden loppuun. 

Näiden päivien aikana opimme, kuinka varjella juuriemme muistoja, kun nämä ovat valokuvien 

tai asiakirjojen muodossa. Tästä kertoo meille FT Sari Hirvonen. Kirkkomme monikulttuuriseen 

ilmeeseen saamme tutustua maahamme viimeisten vuosikymmenien aikana asettuneiden kir-

konkävijöiden kokemusten kautta. Myös Aamun Koitto, veljeskunnan lehti, on osa juuriamme. 

FT Paula Tuomikoski pitää sunnuntain päiväjuhlassa puheen, jossa hän kertoo pappismunkki 

Paavalista Aamun Koiton päätoimittajana. Paula Tuomikoski on koonnut aineistoa arkkipiispa 

Paavalin elämästä aina piispaksi vihkimiseen asti vuonna 1955. Suunnitelmissa on, että tästä 

julkaistaan kirja lähiaikoina. – Siispä tervetuloa Tampereelle! Ohjelmalehtinen on tämän kirjeen 

liitteenä.  

Hyvät ystävät, vuoden loppuun asti kuljen kanssanne veljeskunnan toiminnanjohtajana – jos 

Luoja suo. Vastaan mielelläni toimintaa koskeviin kysymyksiin ja olen tavattavissa puhelimitse 

ja sähköpostitse. Jos käytte Valamossa, voimme sopia tapaamisesta, jollen satu olemaan työ-

matkalla. Tuntuu hyvältä, kun vuoden alussa voin luovuttaa viestikapulan TM Soili Penttoselle. 

Hänellä on monipuolista teologista sivistystä ja runsaasti käytännön kokemusta kirkkomme pii-

rissä toimimista ja myös järjestötyöstä! 

 

Herran siunaus tulkoon teille hänen armostaan ja ihmisrakkaudestaan! 

Sergius Colliander 
toiminnanjohtaja, rovasti 

 

 

Pyhän Trifonin esirukouksien turvin veljeskunnan pyhiinvaellus kolttien maille Suomessa ja Norjassa 23.–27.8. 

sujui turvallisesti ja matkan luonnetta vastaavassa hengessä! Kiitämme kaikkia, jotka olitte mukana! Tämän 

kuvan taustalla on pyhien Boriksen ja Glebin kappeli Keväjärvellä. Etualalla ovat sisarukset Faina Miettinen 

Kuopiosta ja Katri Vuori Tervolasta – he ovat syntyisin Petsamosta ja ovat vuodesta toiseen rikastuttaneet 

matkaamme mukanaolollaan!



 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
Seuraa pshv.fi! 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo 

puhelin 0500  314680, sähköposti pshv@ort.fi 

Veljeskunnan vuosijuhlat 

Ilmoittautuminen 

5.10. mennessä 

tampere@ort.fi  

puh. 040 034 6089 

Kirkko kutsuu kaikkia – Tampere pe–su 12.–14.10. 

Tule mukaan rukoilemaan, keskustelemaan ja olemaan yhdessä! Vuosijuhlat on kaikille 

avoin tapahtuma! Ohjelmassa on hengellistä ja tietopuolista antia. Jatkamme viime 

vuonna aloitettua teemaa Juuret ja monikulttuurisuus ja kuulemme nyt viime aikoina 

maahamme asettuneiden kirkossakävijöiden puheenvuoroja. 

Yhteistyössä Valamon opiston kanssa 

Ilmoittautuminen 

kurssit@valamo.fi  

puh. 0175701401 

Kristuksen syntymäjuhlan ikoni: 1. osa 2.–7.10. ti–su ja 2. osa 9.–16.12. su–su 

Piispa Arseni pitää ikonien piirros- ja maalauskurssin aiheena joulun ikoni. Kurssi on 

kaksiosainen. Mahdollista on myös osallistua jompaankumpaan osaan. 

Ilmoittautuminen 

kurssit@valamo.fi  

puh. 0175701401 

Diakonian ja lähetyksen tietojenvaihtopäivät pe–su 23.–25.11. 

Diakonia- ja lähetystyön kehityssuunnitelmasta on vielä kaksi vuotta jäljellä: olemmeko 

lähestyneet tavoitetilaa? Mitä vahvuuksia ja mitä kehityskohteita on nähtävissä? – Mi-

ten ovat lähteneet liikkeelle hankkeet, joille kirkko on myöntänyt avustusta: keskuste-

lemme kokemuksista eri seurakunnista. Puhumme myös vapaaehtoistoiminnan kehit-

tämisestä ja viemisestä digiaikaan. 

Perhepäivät Oulussa ja Turussa 

Oulu la 29.9. klo 14 

Torikatu 74 

Perhepäivään kuuluu ohjelmaa koko perheelle, oikeastaan kaiken ikäisille! Pomppulin-

naa ja videopajaa ikäryhmien mukaan ja aikuisille alustus ja keskustelua kokonaisvaltai-

sesta hyvinvoinnista! – Kyse on Filantropian, ONL:n, Valamon opiston ja veljeskunnan 

yhteisesti järjestämistä seurakuntatapahtumista. 
Turku 17.11. klo 14 

Yliopistonkatu 19 B 

Veljeskunta vierailee 

su 7.10. klo 10– 

Kuopio 

Kuopion tiistaiseura täyttää 80 vuotta 

Liturgia pyhän Nikolaoksen katedraalissa, ateria ja päiväjuhla 

ke 10.10. klo 18 

Keitele 

Keiteleen tiistaiseura viettää 60-vuotisjuhliaan yhdessä Keiteleen Karjalaseuran kanssa, 

joka täyttää 70 vuotta. Ev.-lut. seurakuntatalo, Kirkkotie 1 

la 27.10. klo 10– 

Järvenpää 

Liturgia Järvenpään Jumalanäidin kazanilaisen ikonin kirkossa. Jumalanpalveluksen jäl-

keen isä Sergius pitää venäjänkielisen opetus- ja keskustelutilaisuuden klo 12-14 Jär-

venpään kirkon salissa. 

la–su 27–28.10. 

Porvoo 

Alkaen kello 15 isä Sergius pitää venäjänkielisen opetus- ja keskustelutilaisuuden Kris-

tuksen kirkastumisen kirkossa, kello 17 vigilia. Sunnuntaina liturgia kello 10, minkä jäl-

keen kirkkokahvit ja keskustelua. 

su 11.11. klo 10– 

Lieksa 

Liturgia pyhän profeetta Elian kirkossa, minkä jälkeen kirkkokahvit ja isä Sergiuksen 

alustus ja keskustelua 



 
 
 


