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K

Nyt
Kesäkuu • 2016

esän kynnyksellä tehdään matkasuunnitelmia kirkollisiin ja maallisiin 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Jonkun ajatuksissa voi kyteä halu lähteä 

talkoolaiseksi luostariin. Niin Valamossa kuin Lintulassakin on vapaa-

ehtoistyöllä hyvä mahdollisuus auttaa luostaria käytännössä, mutta 

myös saada osallistua päivittäisiin jumalanpalveluksiin ja tutustua siihen maail-

maan, jossa itsensä Jumalalle omistaneet elävät ja työskentelevät. 

Vierailut luostarissa voivat kypsyttää siihen soveliaissa halun kokeilla itse askeet-

tista elämäntapaa. Kirkon opetuksen mukaan on kaksi tietä, joista toinen on avio-

liitto ja toinen luostarielämä. Tähän sisältyy ajatus siitä, että yhtä hyvin perhe kuin 

luostariyhteisökin hioo ihmisestä tarpeettomia särmiä ja kasvattaa hengellisesti. 

Luostarin elävyys on kirkolle ensiarvoisen tärkeää. Luostarielämää ajattelevan on 

syytä lähteä kilvoitustielle nuorena, sillä luostari ei ole vanhainkoti, jonne mennään 

vasta eläkkeelle päästyä. Kirjailija Tito Colliander on todennut osuvasti eräässä 

haastattelussa luostarien olevan kirkon ”hengellinen lämpömittari”. Voimme iloita 

ensiksikin siitä, että meillä on pari lämpömittaria, mikä väestöpohjaamme ajatel-

len on sopiva määrä. Toiseksi voimme iloita, että kummassakin luostarissamme 

ollaan ”plussan puolella” eli ne ovat eläviä.

Kuten lukija havaitsee tämänkertaisen Aamun Koiton artikkeleista, luostareil-

lamme on merkkivuodet. Lintula juhlii kilvoitteluelämän jatkumista Palokissa 

70 vuotta. Valamossa puolestaan vietetään luostarin uudelleen perustamisen 

300-vuotisjuhlaa. Molemmat ovat huomionarvoisia tapahtumia, joita kannattaa 

mennä juhlimaan paikan päälle.  

Kesälle on luvassa leirejä kaiken ikäisille. Nuorille on tarjolla oman seurakunnan 

tai Ortodoksisten Nuorten Liiton järjestämä kristinoppileiri. Kriparilla on taatun 

varmasti luvassa oppimista oman kirkon uskosta, hauskaa yhdessäoloa liikun-

nan ja pelien merkeissä ja ystävyyssuhteita, jotka parhaassa tapauksessa voivat 

jatkua läpi elämän. Perheellisille on tarjolla perheleirejä ja vanhuksille kultaisen 

iän leiri Valamossa. Nämä 

kaikki ovat toiminnallisia, 

kasvattavia ja seurakun-

nalliseen yhteisöön sitovia 

tapahtumia.

Olkoon tämä kesä kaikil-

le Aamun Koiton lukijoil-

le hengellisesti vahvista-

va, iloa ja voimia antava, 

mutta ennen muuta Juma-

lan siunaama. 

Piispa Arseni

Vaihtoehtoja tarjolla

Kahdesta luostareistamme nuorempi, noin 

111 vuotias Pyhän Kolminaisuuden Lintu-

lan naisluostari on tänä vuonna toiminut 

Heinäveden Palokin kylässä, Koskijärven 

kartanossa vuodesta 1946 jo 70 vuotta.                      

Minulle on Jumala antanut mahdollisuu-

den vierailla usein pyhiinvaeltajana tässä 

Pyhän Kolminaisuuden luostarissa sen 

neljän igumenian aikakautena.

Luostarissa kävijä saa rukouksen ja hiljai-

suuden ympäröimässä miljöössä kokea 

todella ainutlaatuisen mahdollisuuden 

tutkistella itseään sisäisen peilin kautta. 

Millainen on suhteeni Jumalaan, millainen 

on Hänen armollisen rakkauden kohteenaan 

oleva lapsi? Olenko osannut oikealla taval-

la ottaa vastaan Hänen laupeutensa lahjat? 

Millainen on minun rakkauteni niitä lähim-

mäisiä kohtaan, joita Herra johdattaa minut 

elämäni aikana kohtaamaan?

Usein itsemme aiheuttaman kiireen 

lomassa emme löydä aikaa tarkemmin 

pohdiskella näitä elämällemme tärkeitä 

asioita. Vierailu luostarissa, vaikka kuinka 

lyhyen käymisen yhteydessä, antaa tähän 

mahdollisuuden. 

Hetket joita saamme rukouksen ja hiljai-

suuden ympäröimässä tilassa kokea, antavat 

meille henkistä latautumista niihin elämäm-

me kohtiin, joita Herran armosta ja rakkau-

desta osallisina saamme elää. Käynti luosta-

reissa antaa ihmiselle toivoa, vahvistumista 

ja kokemusta elämän jokaiseen päivään, 

tästä kiitos olkoon Jumalalle.

Yksi pyhiinvaeltajista
Rovasti Viktor Porokara

Pyhiinvaeltajan 

mietteitä
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V
alamon saariluostarin varhais-

vaiheista on tiedetty vähän. Säi-

lyneet tekstilähteet ovat vähäisiä, 

pirstaleisia ja keskenään ristirii-

taisia. Niinpä luostarin perustamisajankohta 

on sijoitettu tutkijasta riippuen joko 1100-lu-

vulle, 1300-luvun alkuvuosikymmeniin tai 

1300- ja 1400-lukujen vaihteeseen. Yhtenä 

vaihtoehtona toisinaan esitetty 900-luku pe-

rustuu erään uudehkon tekstilähteen väljään 

tulkintaan, ja akateemisissa piireissä se hy-

lättiin jo 1800-luvulla.

Pitävimmäksi on nykytiedon valossa osoit-

tautunut näkemys, jonka mukaan munkki 

Sergei asettui Valamon saarille vuosien 1388 

ja 1407 välisenä aikana. Samoihin aikoihin 

perustettiin toinen Laatokan saariluostari, 

Konevitsa. Virallisen luostaristatuksen Novgo-

rodin arkkipiispan alaisuudessa Valamo sai 

muutamaa vuotta myöhemmin. 

Sergein seuraajana luostarin johdos-

sa toimi Herman. Viimeistään 1500-luvul-

la molempia alettiin kunnioittaa luostarin 

perustajina, vaikka ”virallisten” pyhien luet-

teloista heitä ei löydykään. 

Sekä Valamon että Konevitsan luostarin 

perustaminen liittyy lähetystyöhön, jota orto-

doksinen kirkko teki nykyisen Venäjän alueen 

pohjoisissa erämaissa. Munkkien pyrkimyk-

senä oli paitsi kilvoitella luonnon rauhassa, 

myös ohjata alkuperäisväestöä kristinuskon 

tavoille.

Valamon kolme vuosisataa
Valamossa vietetään tänä vuonna luostarin 300-vuotis juhlaa. Aika on laskettu vuodesta 
1716, jolloin luostari toiminta Laatokalla alkoi uudelleen sadan vuoden tauon jälkeen.

Kalastaminen toi proteiinia luostarin lihattomaan ja maidottomaan 
ruokapöytään. 

1800-luvun toisella puoliskolla Valamoon rakennettiin kaksi hotellia. Satamasta oli tarjolla hevoskyyti.

 Valamon luostari hedelmätarhoineen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

1500-luvulle tultaessa Valamo oli kasvanut 

jo verrattain vauraaksi erämaaluostariksi. 

Vuoden 1499 verotustiedot kertovat Valamon 

omistaneen pitkälti toistasataa maatilaa, jois-

ta kaukaisimmat sijaitsivat Ilomantsissa saak-

ka. Tilat maksoivat luostarille veroa rahana ja 

erilaisina maatalous tuotteina. 

Valamon omaisuus karttui verotulojen, 

maahankintojen ja lahjoitusten myötä aina 

1570-luvulle saakka. Tuolloin luostari jäi 

Ruotsin ja Moskovan välisen sodankäynnin 

jalkoihin. Munkit joutuivat toistuvasti pake-

nemaan Valamosta sotajoukkojen tieltä. 

1600-luvun alussa alueita Karjalasta, 

mu kaan lukien Laatokan läntinen osa, siir-

tyi Ruotsin hallintaan. Luostaritoiminta Vala-

mossa lakkasi yli sadaksi vuodeksi. Vanhoista 

puurakennuksista ei jäänyt saarelle jälkeäkään.   

 
Vaivalloinen alkutaival

Venäjä valtasi menettämänsä alueet takai-

sin Ruotsilta suuressa Pohjan sodassa  

1700-luvun alussa. Jo ennen vuonna 1721 

solmittua rauhansopimusta Valamon saaril-

la alkoi tapahtua. Vologdan alueella sijainneen 

Kirillo-Belozeron luostarin munkit pyysivät 

lupaa käyttää Valamon maita viljelyyn sekä 

kalastaa saaria ympäröivillä vesillä. Käytännös-

sä se tarkoitti luostariasumuksen perustamista. 

Luvan toimintaan myönsi tsaari Pietari 

Suuren oikeana kätenä toiminut ruhtinas A. 

D. Menšikov vuonna 1716. Seuraavana vuon-

na vahvistettiin suostumus luostarin ja kirkon 

rakentamiseksi pääsaarelle. 
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la esitettiin epäilyksiä jopa koko uudel-

leen perustamisen laillisuudesta. Valamon 

olemassaolo katsottiin lopulta oikeutetuksi, 

koska saarilla oli sijainnut luostari jo ennen 

Ruotsin vallan aikaa. 

Vuonna 1754 tulipalo tuhosi melkein kaik-

ki rakennukset, jotka siihen mennessä oli 

saatu valmiiksi. 

Igumeni Efremin (1758-1781) aikana Vala-

mon onni alkoi kääntyä. Hallitsijoiden myötä-

mielisyys luostaria kohtaan kasvoi, mikä johti 

muun muassa taloustilanteen paranemiseen. 

Yleinen luostariaatteen ja kilvoitteluperin-

teen elpyminen kohensivat niin ikään sekä 

Valamon että muiden luostareiden asemaa. 

Tärkeä taustavaikuttaja oli metropoliit-

ta Gavriil (1770-1799). Vaikutusvaltainen 

ja maallisten vallanpitäjien kanssa hyvissä 

väleissä ollut metropoliitta kiinnitti toimis-

saan erityistä huomiota Valamon kehittämi-

seen. Hän lienee nähnyt lähellä pääkaupun-

kia sijaitsevan saariluostarin mahdollisuudet.

Gavriil nimitti igumeni Efremin seuraa-

jaksi Nazarin (1781-1801), joka oli tehokas 

ja aikaansaava johtaja. Hän muun muassa 

uudisti Valamon luostarisäännön ja laati 

rakennussuunnitelman, jonka myötä puiset 

rakennukset korvattiin kivisillä. Valamon 

ulkoiset piirteet alkoivat hahmottua nykyi-

sen kaltaisiksi.

Maineen kierre

Luostarin päästyä jaloilleen se alkoi kiinnos-

taa myös korkea-arvoisia vieraita. Aleksante-

ri I aloitti keisarillisten Valamon-vierailujen 

perinteen vuonna 1819. Vierailu oli osa kier-

tomatkaa uudessa Suomen suuriruhtinas-

kunnassa, johon kuuluivat myös Laatokan 

luostarit. Tuolloin igumenina oli Innokenti 

(1801-1823). 

Keisarin vierailulla oli kauaskantoiset 

seuraukset. Yksi niistä oli Sergein ja Herma-

nin liittäminen kirkkokalenteriin. Käytän-

nössä se merkitsi heidän tunnustamistaan 

ortodoksisen kirkon pyhiksi – käänne, jota 

luostarissa oli hartaasti toivottu ja jonka eteen 

varsinkin Innokenti oli tehnyt hartiavoimin 

töitä. 

Igumeni Damaskinin aikana (1839-1881) 

Valamo nousi kukoistukseensa. Veljestö 

kasvoi ja Valamon ulkoiset puitteet kohe-

nivat ja komistuivat uusien rakennushank-

keiden myötä.

Vallanpitäjien lisäksi myös pyhiinvaelta-

jat, taiteilijat ja kirjailijat löysivät idyllisen 

luostarin. Matkailijamäärät alkoivat nope-

asti nousta, kun 1850-luvulla avattiin suora 

höyrylaivayhteys Pietarista Valamoon. Kun 

kävijät kertoivat kokemuksistaan lehdissä ja 

muissa julkaisuissa, syntyi eräänlainen itse-

ään ruokkiva maineen kierre. Yhä useampi 

halusi nähdä paikan omin silmin. Osa kävi-

jöistä löysi elämänsä kutsumuksensa luosta-

rielämästä ja liittyi veljestöön. 

Vilkas matkailutoiminta toi luostarille tulo-

ja lahjoitusten muodossa. Osa vähävaraisem-

mista pyhiinvaeltajista teki vapaaehtoistöi-

tä luostarissa. Kasvanut väkimäärä aiheutti 

kuitenkin omat ongelmansa. Kilvoitteluelämä 

pääluostarissa hankaloitui, mikä oli yksi syy 

rakentaa saarille lukuisia skiittoja eli muuta-

man munkin asuttamia erakkoloita. 

Suomalaiseksi luostariksi

Vuonna 1812 Valamo oli päätynyt luterilaisen 

Suomen suuriruhtinaskunnan lainsäädän-

nön alaisuuteen. Käytännössä luostareiden 

ja ortodoksisten seurakuntien asioista päät-

ti kuitenkin Pyhä Synodi. Tilanne muuttui 

täysin vajaan sadan vuoden kuluttua, kun 

Suomi vuonna 1917 itsenäistyi ja Suomen ja 

Neuvosto-Venäjän raja sulkeutui. 

Valamo, joka oli jo kärsinyt oman osansa 

ensimmäisen maailmansodan ja vallanku-

mouksen vaikutuksista, jäi osaksi Suomea. 

Luostareiden ja ortodoksisen kirkon yhteys 

suomalaiseen hallintoon oli luotava uudel-

ta pohjalta. Haasteita riitti, koska venäläistä-

mispolitiikan muistot ja leima ”ryssän kirk-

kona” eivät olleet mikään suositus valtavä-

estön silmissä. 

Käytännössä jo vuoden 1918 lopussa orto-

doksisesta kirkosta tuli Suomen toinen valtion- 

tai kansankirkko. Se siirtyi länsimaiseen kalen-

teriin ja suomesta tuli pääasiallinen jumalan-

palveluskieli. Kanonisessa mielessä kirkko 

jäi Moskovan patriarkaatin alaisuuteen aina 

vuoteen 1923 saakka. 

Valamon venäläisperäinen veljestö sai 

Suomen kansalaisuuden, mutta kieli- ja 

ajanlaskukysymykset aiheuttivat luostarissa 

ongelmia koko maailmansotien välisen ajan. 

Valamon suomalaistuminen kävi hitaasti, 

vaikka 1930-luvulta alkaen kirkko kiinnit-

ti erityistä huomiota luostareiden lähentä-

miseksi suomalaisiin ortodokseihin ja koko 

yhteiskuntaan. 

Laatokan Valamon avautuminen ja suoma-

laistuminen katkesi helmikuussa 1940, kun 

munkit evakuoitiin talvisodan tieltä. Raskaan 

evakkotaipaleen jälkeen luostariyhteisö löysi 

uuden sijoituspaikan seuraavana kesänä 

Heinäveden Papinnimestä. Valamon 1700-

luvun alussa elvytetty luostariperinne on 

sittemmin jatkunut pohjoissavolaisissa 

maisemissa.

Kati Parppei  
Kuvat: Valamon kuva-arkisto

Igumeni Damaskin rakennutti Avraam Rostovi-
laisen nimeä kantaneen skiitan vuonna 1873. 

Valamon nykyinen pääkirkko valmistui vuonna 
1896.

Lupa luostarin perustamiseen oli mielen-

kiintoinen ratkaisu aikana, jona luostarilaitos 

ylipäänsä oli ahtaalla. Läntisestä Euroopasta 

uudistusten mallia ottanut Pietari halusi saat-

taa kirkon ja luostarit visusti maallisen vallan 

kontrolliin. Luostareita pyrittiin ennemmin 

vähentämään kuin lisäämään. 

Ilmeisesti vallanpitäjät kuitenkin tiedos-

tivat Valamon symbolisen arvon uudelleen 

vallatulla alueella, vieläpä lähellä vasta perus-

tettua uutta pääkaupunkia Pietaria. Hengelli-

nen tukikohta edusti venäläisen vallan läsnä-

oloa rajaseudulla. 

Valamon alkutaival ei ollut helppo. Veljestö 

kasvoi hitaasti ja rahaa oli vähän. 1730-luvul-
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Laatokan Valamon pääkirkko 1930-luvulla.

Ilmakuva Heinäveden Valamosta 1950-luvulta aikoihin.

V
alamon luostarin lähihistoria ja-
kaantuu kahteen merkittävään 
ajanjaksoon: aikaan Laatokan Va-
lamossa ja Heinäveden Papinnie-

messä. Näitä ajanjaksoja yhdistää jatkuvuus, 
perinne, joka kantaa sekä Jumalansynnyt-
täjän ja pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin 
esirukoukset.

Vanhasta uuteen vanhaan

Elämää Laatokan Valamossa rytmittivät kuuli-
aisuustehtävät, jatkuva rukous ja jumalan-
palveluselämä. Luostarista kasvoi merkittä-
vä pyhiinvaelluspaikka, jonne saapui vieraita 
hyvinkin kaukaa.

Talvisodan syttyessä veljestö aloitti matkan 
kohti uutta, tuntematonta asuinsijaa. Pappis-
munkki Nestor kuvasi lähtöä: ”Tulipalojen 
roihun valaistuksessa me keskiyöllä aloimme 
hiljaa ja varoen laskeutua Laatokan jäälle. ‒ ‒ 
Kerran päiväaikaan ajoimme metsän reunaa. 
Annettiin käsky poistua vaunusta, paeta ja 
kätkeytyä metsään. Päätin olla menemättä. 
Ajattelin, tulkoon mitä on tullakseen.”

Uusi asuinsija löytyi Heinäveden Papin-
niemestä. Merkkinä tästä oli uuden asuin-
sijan päärakennuksesta löytynyt Sergein ja 
Hermanin ikoni. Isä Nestor kirjoitti: ”Se oli 
itse pyhittäjäisien ihmeellinen osoitus, että 
juuri tämä paikka oli meille valmistettu.” 

Luostarin työtä ja arkea

Laatokan Valamossa kuuliaisuustehtäviin 
kuuluivat muun muassa puutarhanhoito ja 
työt lukuisissa eri työpajoissa. Työtä teettivät 
myös kesäaikaan saapuvat pyhiinvaeltajat ja 
monet huoltotyöt.

Evakkomatkan jälkeen veljestö pyrki vaike-
uksista huolimatta keskittymään kutsumuk-
seensa, työhön ja rukoukseen. Skeemaigu-
meni Johannes kirjoitti vuonna 1940: ”Juma-
lan armosta olen säilynyt hengissä. Vaikka 
nukunkin lavitsalla, olen hengessä levolli-
nen enkä edes ajattele Valamoa – aivan kuin 
en olisi siellä elänytkään.” Seitsemän vuotta 
myöhemmin hän kirjoitti: ”Luostarissa on 
toistaiseksi kaikki hyvin, vietämme tavallis-
ta luostarielämää, ja mikä meitä edessäpäin 
odottaa – olkoon Herran tahto kaikessa.”

”Jumalansynnyttäjä, Neitsyt,   me iloitsemme katsoessamme 
pyhää kuvaasi”– HETKIÄ VALAMON LUOSTARISTA
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 Karjan lastausta proomuun Laatokan Valamossa.Sadonkorjuuta Laatokan Valamossa.

Kasvimaa Heinäveden Valamossa, vasemmalla varajohtaja Iisak ja igumeni 
Hariton. 

Pappismunkki Filagri oli luostarin taloudenhoitaja ja vastuussa 
maanviljelystä.

Leivänkulutus oli huimaa myös Heinäveden 
Valamossa. Leipä leivottiin itse aivan kuten 
tänäänkin.

Luostarin kilvoittelijat keittiötöissä.

”Jumalansynnyttäjä, Neitsyt,   me iloitsemme katsoessamme 
pyhää kuvaasi”– HETKIÄ VALAMON LUOSTARISTA

Munkit kunnostivat Papinniemen tilat 
vastaamaan tarpeita. Vanhasta varastosuo-
jasta ja autotallista tehtiin vaatimaton kirkko, 
joka palveli myös ruokasalina. Arkinen työ 
liittyi paljolti peltoviljelyyn ja karjanhoitoon.

Vähitellen jouduttiin luopumaan karjasta 
ja peltoviljelystä, rakennukset rappeutuivat 
ja monet kilvoittelijat saateltiin luostarin 
hautausmaahan. Rukous kuitenkin jatkui. 
Pappismunkki Jevlogi kuvasi luottamusta 
Jumalan apuun: ”Jokunen vuosi sitten ‒ ‒ 
sairaus alkoi vaivata minuakin. Laskeuduin 
lepäämään ja sängyssä maaten aloin rukoil-
la avuksi Jumalan Äitiä ja pyhiä ihmisiä. Ja 
mitä tapahtui! Kymmenen minuutin kulut-
tua sairaus oli tiessään ja menin kirkkoon.”
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Veljestöä nykyisen Valkoisen vierasmajan edustalla 1940-luvulla. Luostarin johtajana toimi igumeni Hariton.

Pappismunkki Filagri levähtämässä.

Munkit hakemassa kuumaa vettä keittiöstä teen valmistukseen. Veden 
keittäminen keljoissa kiellettiin tulipalojen vuoksi.

Munkki Akaki ja hänen hoitajansa pappismunkki Efraim. Akaki eli 110-vuotiaaksi.

Munkkidiakoni Herman, pappismunkki Sergei, 
igumeni Simforian ja pappismunkki Panteleimon 
1970-luvulla.

Veljestö vanhenee kunnes taas nuorenee

Veljestön vanhetessa arjesta tuli yhä haas-
teellisempaa. Alkeelliset olosuhteet ja ruoka-
huollon vaikeudet aiheuttivat tulipalon alku-
ja. Isä Jevlogi kirjoitti eräästä tapauksesta: 
”Palo tärveli vain isä Ivan Ivanovitšin keljaa. 
Tuli ei ehtinyt päästä kammion ulkopuolel-
le, ja näin koko luostari pelastui kauhealta 
onnettomuudelta. Kaikessa tässä on koetta-
vissa Jumalan suurta armoa meitä kohtaan. 
Ilman hänen varjelustaan olisimme jääneet 
ilman suojaa, ilmaa paikkaa mihin pääm-
me kallistaa.”

1970-luvun alussa luostarissa oli enää vain 
viisi munkkia. Veljestöä johti yli 80-vuotias 
igumeni Simforian. Hän yksinään kantoi luos-
tarin liturgisen perinteen eteenpäin. Niille, 
jotka huomauttivat, ettei kukaan ole kuun-
telemassa varhain toimitettuja palveluksia, 
Simforian vastasi: ”Ei Jeesuskaan rukoil-
lut, jotta ihmiset kuulisivat häntä, vaan jotta 
Jumala kuulisi.” Simforianin luottamus kantoi 
vaikean ajan yli.

Kirjailija Tito Colliander kirjoitti luosta-
rin hiipumisen kipeistä tunnoista: ”Koitti 
kuitenkin aika, jolloin ei jäljellä ollut enää 

juuri mitään. Vain raukeaminen ja rappio, auki 
pysyvä haava Suomen ortodoksisen kirkon 
ruumiissa ‒ ‒ Sallittaisiinko tämän nyt kuolla”?

Kirkon johto alkoi kiinnittää huomiota luos-
tarin tulevaisuuteen ja nuorempi sukupolvi 
alkoi kiinnostua luostarielämästä. Uusi Kris-
tuksen kirkastumisen kirkko vihittiin vuon-
na 1977 valtakunnallisen keräyksen ja valtio-
vallan tuella. Matkailijoiden määrä kasvoi ja 
luostarialuetta kehitettiin rakentamalla uudet 
asuinrakennukset, luostarihotelli, kulttuuri-
keskus, kansanopisto ja muita tiloja.
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Igumeni Simforian pyhittämässä ehtoollislahjoja.

Ristisaatto rantaan vedenpyhitykseen elokuussa vuonna 2013.

Pieneksi 
kutistunut veljestö 
ruokailemassa 
luostarin Vanhassa 
kirkossa. Kuvassa 
vasemmalla munkki 
Timofei ja igumeni 
Simforian, oikealla 
pappismunkki Pamva.

Karvion huoltoaseman ovenpielessä 
otettu kuva levisi usealle internet-
sivulle. Pelkästään Ilta-Sanomien 
julkaisemaa kuvaa jaettiin yli 6000 
kertaa. 

 Jumalanäidin esirukoukset kantavat.

Luostarin veljestö viitankantajien vihkimyksessä vuonna 2014. Vasemmalta viitankantajamunkki  
Timoteus (nyk. munkki Simeon), munkki (nyk. pappismunkki) Kassian, pappismunkki Aleksanteri, 
munkkidiakoni Viktor, arkkimandriitta Herman, munkki Andreas, arkkimandriitta Sergei, munkki 
(nyk. munkkidiakoni) Joona, pappismunkki Mikael, munkki Trifon, munkki (nyk. munkkidiakoni) 
Jaakob, kuuliaisuusveli Savva ja viitankantajamunkki Pietari (nyk. munkki Nasari). Veljestöön on 
tullut lisää kuuliaisuusveli Vladimir. 

Pääsiäiskauden liturgia luostarin 
pääkirkossa.

Lakkaamaton rukous kantaa

Yhä nykyään luostarin elämää rytmittää työ, 
jumalanpalvelukset, ateriat ja lepoaika. Aiem-
pien töiden rinnalle on noussut uusia elinkei-
noja, kuten luostariviinin valmistus. Arkkipiis-
pa Paavali lausui aikoinaan Valamon säätiön 
perustamiskokouksessa luostarin kehittymis-
tä hämmästelevät yhä ajankohtaiset sanat: 
”Jos salmen takaisessa kalmistossa lepäävät 
vanhat Valamon munkit nyt heräisivät eloon 
ja näkisivät tämän päivän Uuden Valamon, 
he eivät uskoisi silmiään.”

Jumalanäidin ikonin edessä lausu-
tut rukoukset ja pyhittäjäisien esirukouk-
set ovat kantaneet luostaria. Valamolaisen 
ikonin juhlan veisussa anotaan tästä armos-
ta kiitollisina: ”Jumalansynnyttäjä, Neitsyt, 
me iloitsemme katsoessamme pyhää kuvaa-
si, sillä sen edessä Valamon saarella hartaat 
rukoukset täyttyivät ja kilvoittelijoiden ehty-
neet voimat uudistuivat. Kuule, oi Puhtain, 
meidänkin rukouksemme”.

Pastori Marko Mäkinen
Kuvat ja kuvatekstit: Valamon luostarin 

arkisto, munkki Simeon
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T
änä kesänä tulee kuluneeksi 70 

vuotta siitä, kun Lintulan luosta-

rin sisaristo asettui evakkotaipa-

leensa päätteeksi Heinäveden Pa-

lokkiin. Luostari oli perustettu vuonna 1895 

Karjalan kannaksen Kivennavan pitäjään. 

Sieltä Heinävedelle saapui 30 sisarta. Naa-

purissa sijaitsi jo aiemmin aloilleen asettu-

nut Valamon luostari. 

Nykyisin sisaria on Lintulassa yhdeksän. 

Yksi heistä on nunna Ksenia, joka tuli luosta-

riin 23 vuotta sitten. Hänen ja muiden sisar-

ten elämää rytmittävät jumalanpalvelukset, 

oma rukouselämä sekä luostarin monet arki-

set tehtävät. 

Lintulan päivä alkaa vuodenajasta riippu-

matta 20 minuuttia yli aamuviiden. Tuolloin 

igumenia Mikaela soittaa kelloa asuinraken-

nuksen käytävällä ja herättelee uuteen päivään 

sisarista nekin, jotka kenties vielä nukkuvat. 

Jokaisella sisarella on oma huone eli kelja.

- Koetan itse herätä viiden maissa, jolloin 

ehdin rukoilla ja hiljentyä itsekseni ennen 

aamupalvelusta, kertoo nunna Ksenia.

Kuudelta luostarin väki kokoontuu Pyhän 

Kolminaisuuden kirkkoon, joka rakennettiin 

luostarin sydämeksi vuonna 1973. Palvelus-

ten lukuvuorot on listattu sen mukaan, ketkä 

sisarista ovat kulloinkin vapaana. 

- Osa on heti aamusta muissa tehtävissä, 

kuten keittiötöissä. 

Luostarin päivän käynnistävä aamupal-

velus kestää reilun tunnin. Puoli kahdeksal-

ta on aamukahvin aika. Talvisaikaan kaikki, 

niin talkoolaiset kuin sisaretkin, nauttivat 

aamiaisen trapesassa.

- Kesällä talkoolaisia on enemmän, viitisen-

toistakin kerrallaan. Silloin sisaret juovat arki-

päivinä aamukahvinsa leipomon takatiloissa.

Rukoile ja tee työtä
 – NUNNA KSENIAN PÄIVÄ
Luostarissa pikaisesti piipahtava näkee sen asukkaiden elämästä pienen osan. 
Talkoolainen pääsee tutustumaan päivärytmiin hieman paremmin. Mutta mitä mahtuu 
luostarissa koko maallisen elämänsä viettävän sisaren päivään?
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Talkooapu on tervetullutta

Kahdeksalta Lintula on valmiina päivän 

toimiin. Igumenia jakaa sisarten keskei-

set kuuliaisuustehtävät kuten keittiövuo-

rot, opastukset ja jumalanpalvelusten luku-

vuorot viikoksi kerrallaan. Töitä ei luokitella 

parempiin tai vähempiarvoisiin, vaan kaikki 

työ on luostarissa yhtä arvokasta. 

- Esimerkiksi minulla on keittiövuoroja 

ainakin muutamana päivänä viikossa, kesäl-

lä enemmänkin, valottaa Ksenia. 

Lisäksi sisarilla on omat pysyvät tehtä-

vänsä. Yksi Ksenian tärkeistä aamutoimis-

ta on talkootöiden jakaminen kulloinkin 

Päivittäisiin siivoustehtäviin osallistuvat sisaret voimiensa mukaan. Kirkon 
kaunista kivilattiaa hoidetaan huolella. Kesäaikaan se on puhdistettava 
päivittäin. Vuosittain tehdään suursiivous. 

Ulkotöissä riittää tekemistä niin sisarille kuin 
talkoolaisillekin. Haravan varteen pääsee, kun 
ottaa luostariin yhteyttä ja sopii talkoojaksosta.

Lintulan luostarin kynttilätehtaassa valmistuvat tuohukset koko kirkon tarpeisiin, kaikkiaan noin 7000 
kiloa vuodessa. Sisaret vastaavat koneiden käytöstä, talkoolaiset auttavat muun muassa pakkaamisessa. 

Keittiötöihin osallistutaan vuorolistan mukaan. Tekemistä on ennen ja jälkeen 
ruokailujen. Kesäaikaan, kun talkoolaisia on Lintulassa enemmän, sisaristo 
ruokailee erillään. Viikonloppuisin kokoonnutaan kuitenkin yhteisille aterioille. 

luostarissa asuville talkoolaisille. Talkoolaiset 

viettävät Lintulassa kerrallaan pari viikkoa. 

Tuona aikana he työskentelevät täysipainoi-

sesti luostarissa kukin kykyjensä ja taitojen-

sa mukaan. Vastineeksi he saavat ruoan ja 

majoituksen. 

- Esimerkiksi piha- ja puutarhatöissä, kuten 

kitkemisessä ja haravoinnissa, apukädet ovat 

välttämättömiä. Sisaria on vähän ja monilla 

on jo ikää. Kesäaikaan talkooapu on tarpeen 

myös kaupassa, kahviossa ja keittiössä. 

- Jonkin verran työllistämme lisäksi paikal-

lisia nuoria. Ortodoksinuoret ovat niin ikään 

tervetulleita meille kesätöihin. 

Myös luostarin pyykin peseminen, silittä-

minen ja mankelointi ovat iso urakka varsin-

kin kesäaikaan, kun majoittujia on enemmän.

- Lakananvetäjille on aina tarvetta!

Lokakuun alusta pääsiäiskauden alkuun 

Lintulassa toimii kirkkokynttilätehdas, joka on 

vastannut koko Suomen ortodoksisen kirkon 

kynttilätuotannosta aina vuodesta 1967. Vaik-

ka kynttilät valmistetaan nykyisin koneellisesti, 

tehdas työllistää sekä sisaria että talkoolaisia.

- Luostarin kynttilätehdas ei ole kesällä toi-

minnassa, mutta tuohustilauksista huoleh-

timinen ottaa sekin oman aikansa, Ksenia 

mainitsee.

Vihanneksia ja yrttejä

Luostarin aamupäivän askareet katkaisee 

lounas, joka on yhdeltätoista. Päiväkahvi 

nautitaan puoli kahdelta, kesällä seisovasta 

pöydästä pihalla lammen rannalla. Se kokoaa 

hetkeksi yhteen niin sisaret kuin talkoolaiset. 

Lounaan ja kahvittelun välissä sekä ilta-

päivällä ehtii tehdä vielä paljon. Talkoolai-

sia kierretään opastamassa ja kyselemässä 

mahdollisia tarpeita. 

- Joku tarvitsee villasukkaa tai kumikenkää, 
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toinen käsineitä, kuvailee Ksenia. 

Keväällä ja kesällä työtä riittää kasvihuo-

neissa ja kasvimaalla. Taimien esikasvatus 

alkaa varhain keväällä, kun maa on vielä 

lumen peitossa. 

- Luostarissa on kolme kasvihuonetta, jois-

sa kasvaa muun muassa tomaatteja, paprikaa 

sekä yrteistä basilikaa, tilliä ja persiljaa. Myös 

papuja ja salaattia mahtuu mukaan, nunna 

Ksenia kertoo. 

- Kurkuista luovuimme, kun niiden säilö-

minen vei loppukesästä niin paljon aikaa. 

Maustekasveja tarvitaan paitsi keittiöön, 

myös suosittuihin yrttisuoloihin, joita Lintu-

lassa valmistetaan myytäväksi lähinnä luos-

tarin omassa kaupassa. Niitä varten viljellään 

avomaalla purjoa ja selleriä perunan, pork-

kanan ja sipuleiden lisäksi. 

- Lisäksi Lintulassa on erikseen suurehkot 

yrttimaat, Ksenia toteaa.

Vielä 2000-luvun alussa huomiota ja 

hoivaa vaati myös luostarin mailla laidun-

tanut lammaskatras. Ennen lampaita luos-

tarissa oli lypsykarjaa, kuten jo ennen sotia 

Karjalan kannaksella. Sittemmin eläinten-

pito päätettiin lopettaa, koska se otti enem-

män kuin antoi.

- Myös navetta oli mennyt huonoon 

kuntoon, ja se olisi pitänyt korjata. Eläimis-

tä huolehtinut äiti Varvara ikääntyi, eikä jatka-

jaa hänen työlleen ollut tiedossa. Luostariin 

tullaan nykyisin kaupungista, joten sisarilla 

ei ole kokemusta maataloustöistä, kuvailee 

Ksenia kotieläimistä luopumisen taustoja.

- Mutta on meillä täällä edelleen yksi kissa, 

hän hymyilee. 

Käännöstöihin keskittymistä

Päivän ulkotyöt lopetellaan viideltä, jolloin 

on sisariston iltaruokailu. Ehtoopalvelus on 

kuudelta. Ksenia pyrkii viettämään rauhal-

lisen rukoushetken myös ennen illan palve-

lusta, mutta varsinkaan kesäaikaan se ei aina 

onnistu. Hänen tehtävänään on huolehtia, 

että monet välttämättömät asiat, kuten tiskit, 

siivoukset ja pihamaiden siistimiset tulevat 

talkoolaisten avulla hoidetuksi.

- Joskus on niin kiirettä, ettei itsekään 

oikein tiedä, mitä kaikkea päivän aikana tuli-

kaan tehdyksi, hän naurahtaa. 

Vaikka luostarissa kaikki tekevät kaikkea 

voimiensa mukaan, jokaisen sisaristoon liit-

tyvän omat erikoistaidot otetaan huomioon. 

- Ne ovat Jumalan lahjoja ja niitä saa ja 

tuleekin käyttää luostarin ja kirkon hyväksi. 

Ksenian oma erikoisala on venäjän kielen 

ja kääntämisen taito. 

- Opiskelin venäjää ennen luostariin tulo-

ani. Tein graduni loppuun täällä. 

Venäjän taidosta on ollut Lintulassa suures-

ti hyötyä. Ksenia opastaa venäjänkielisiä 

matkailijoita ja kun muut tehtävät antavat 

myöten, hän kääntää kirjallisuutta venäjäs-

tä suomeksi. Tällä hetkellä Lintulan nunnil-

la on työn alla on muun muassa Synaksari-

on, eli kokoelma pyhien elämäkertoja. Niitä 

käännetään suomeksi kreikasta ja venäjästä. 

- Kääntäminen on minulle sydämen asia, 

vaikka paikallaan istuminen ei olekaan vahvin 

puoleni, Ksenia tuumii.

- Se kuitenkin vaatii aikaa ja paneutumis-

ta enemmän kuin luostarin arki aina sallii. 

Hengellisten tekstien kieli on haastavaa kään-

nettävää ja vie mennessään. 

Kevät on kasvun aikaa. Tomaatin ja muiden 
hyöty-kasvien taimia hoivataan sisällä, ennen 
kuin ne siirretään aikanaan jatkamaan kasvuaan 
luostarin kasvihuoneisiin.  
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Nunna Ksenian erityistehtävänä ovat venäjän käännöstyöt. Hengellisten tekstien kääntäminen vaatii 
aikaa ja keskittymistä. 

Luostari elää ja hengittää kahdesti päivässä toimitettavien jumalanpalvelusten rytmissä. Liturgia 
toimitetaan yleensä kahdesti viikossa. Sisaret toimivat palveluksissa lukijoina, laulajina sekä 
alttariapulaisina. 

Rukous on luostarin moottori

Ehtoopalveluksen jälkeen hyörinä laantuu ja 
luostari laskeutuu vähitellen lepoon. Yhdek-
sältä illalla suljetaan portit. Kukin tekee omia 
hiljaisia askareitaan.

- Esimerkiksi sähköposteihin vastaaminen 
ja muiden virallisten asioiden hoitaminen jää 
usein iltaan, toteaa Ksenia.

Jos päivällä onkin ollut kiirettä, viimeistään 
nyt sisarilla koittaa rukouksen ja hiljentymi-
sen aika omassa keljassa. 

- Rukouselämä on kaikesta arkisesta aher-
ruksesta huolimatta luostarin tärkein tehtävä. 
Se on kuin moottori, joka pitää kaiken muun 
käynnissä, nunna Ksenia tähdentää. 

Vaikka rukoilla voi ja pitää myös muita töitä 
tehdessään, sille on varattava oma aikansa ja 
tilansa. Illalla kiitetään kuluneesta päivästä 
ja pyydetään voimia seuraavaa varten. Ruko-
uksissa muistetaan myös lähimmäisiä lähel-
lä ja kaukana. 

- Sisarilla on esirukousvuorot. Psalttaris-
ta luetaan yksi katisma ja sen jälkeen esiru-
koukset. 

Ksenian mukaan erityisesti kesäaikaan 
esirukoushetki yksin hiljaisessa kirkossa 
tuntuu merkitykselliseltä, kun kaikkia luos-
tarissa olevia talkoolaisia voi muistaa nimeltä. 

- Monesti talkoolaiset toivoisivat kes-
kusteluhetkiä sisarten kanssa. Aina niihin 
ei ole paljon aikaa, mutta edes rukoukses-
sa jokaista voi muistaa. Se kantaa rukoilijaa 
itseäänkin. 

Luontopoluille hiljentymään

Rukouselämää tukee myös Lintulaa ympäröi-
vä luonto. Ksenian mukaan luostarin päivä-
rytmi ei itsessään tunnu raskaalta, mutta 
kesäaikaan hälinä ja puuhaaminen voi hetkit-
täin käydä voimille. 

- Silloin tulee tehtyä pieniä pakenemisia 
luontopoluille. Kesäiltoina voi rauhoittua 
oman keljan lisäksi myös luostarin pihapii-
rissä ehtoopalveluksen jälkeen, hän kuvailee. 

Tiistai-iltaisin puoli yhdeksältä niin sisaret 
kuin talkoolaiset kokoontuvat hautausmaan 
tsasounaan, jossa lauletaan yhteislauluna 
akatistos Jumalansynnyttäjälle. 

- Siitä on tullut jo mieluisa perinne.
Lintulan rauha on jätettävä aika ajoin, kun 

asiointiretket kutsuvat sisaria ulkomaailmaan. 
Luostarin ruokahankinnat tehdään osin lähi-
seudun kaupoista, mutta suurempien ostos-
ten osalta suuntana on yleensä Joensuu.

- Siellä käydään myös lääkärissä ja muita 
pakollisia asioita hoitamassa. 

Lintulan sisarilla on vuodessa kaksi viik-
koa lomaa. Ne, joilla on esimerkiksi ikäänty-
viä vanhempia, viettävät usein ajan näiden 
kanssa. 

- Itse olen lähtenyt mielelläni vierailuil-
le muihin luostareihin. Venäjä on minulle 
kielen vuoksi luontevin suunta, mutta olen 
käynyt myös esimerkiksi Kreikassa ja Siinail-
la, Ksenia kertoo.  

Kotiin on kuitenkin aina hyvä palata – ja 
emännöidä vuorostaan Heinävedelle saapu-
via vieraita muista luostareista. 

- Onhan se huikeaa tulla tänne metsien 
keskelle vaikkapa jostakin Pietarin kaupun-
kiluostarista. Se, mikä meille on arkea, on 
heille ylellisyyttä, Ksenia pohtii, ennen kuin 
kiirehtii hoitamaan jälleen jotakin monista 
toimistaan.
   Kati Parppei

Kuvat: Lintulan luostari
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Kultainen ketju

N
eljäsataa vuotta sitten 1617 Stol-

bovan rauhassa koko Laatokan 

Karjala siirtyi Ruotsin haltuun. 

Luostarit autioituivat sadaksi 

vuodeksi. Uusi jälleenrakennustyö käynnis-

tyi 300 vuotta sitten monista vastoinkäymi-

sistä huolimatta ja pikku hiljaa Valamon ja 

Konevitsan luostareista kehittyi hengellisen 

elämän keskuksia karjalaisen kansamme 

asuinsijoille.

Tämänkin ajan luostarit ovat osa suurta jat-

kumoa, osa katkeamatonta kultaista ketjua, 

joka alkaa Egyptin ja Siinain erämaista, jatku-

en Syyriassa, Bysantissa, Kiovassa, Novgoro-

dissa ja lopulta Karjalassa. Tässä kultaisessa 

ketjussa ovat olleet lenkkeinä omina aikoinaan 

kaikki pyhät ihmiset, jotka ovat kuulleet Kris-

tuksen käskyn ja sitä noudattaneet. Jokainen 

omana aikanaan ja omalla tavallaan, kuitenkin 

kaikki kuuliaisina Jumalan tahdolle ja vain 

sille. Näin kaikkialle maailmaan hahmottuu 

ja syntyy itäisen luostarilaitoksen ketju. Tähän 

jatkumoon me liitämme myös Valamon luos-

tarin. Se on osa ortodoksisen kirkon lähetys-

historiaa, osa helminauhaa, joka liittää 

toisiinsa Egyptin erämaan ja Jäämeren 

rannan. Se on ollut hyökyaallon kal-

tainen prosessi, joka vääjäämättömäs-

ti on vyörynyt yli koko tunnetun maa-

ilman. Siinä on omat suuruuden aikan-

sa ja omat rappion aikansa, mutta sitä 

ei ole mikään voinut pysäyttää, sillä 

luostarien syntyminen ja kehittyminen 

ei ole viime kädessä kiinni ihmisen 

tahdosta, vaan Jumalan siunauksesta. 

Luostari elää tästä siunauksesta ja sii-

tä se myös kasvaa aikakaudesta toi-

seen. 

Yhteisessä rukouksessa toteutuu kris-

tillisen elämän todellinen päämäärä, 

joka ei ole sidoksissa tiettyyn paikkaan 

tai aikaan; hengellinen kasvaminen kohti Ju-

malaa. Pyhät isät opettavat, että oletpa missä 

tahansa, Jumala tulee sinun luoksesi, jos sie-

lusi kammio on sellaisessa tilassa, että Hän 

voi asua sinussa. 

Pienestä ihmisestä voi tuntua pelottavalta aja-

tus, että Jumala asuisi meissä. Kuitenkin se 

juuri on suuri päämäärämme kaikkina aikoi-

na. Edelleen pyhät isät varoittavat meitä ope-

tuksessaan, että jos pidämme sisäisen ihmi-

semme täynnä pahoja ajatuksia, niin olem-

mepa Golgatalla tai Öljymäellä, tai vaikka 

seisoisimme ylösnousemisen muistokalliolla, 

olisimme yhä yhtä kaukana Kristuksesta, kuin 

olimme kilvoituksemme alussa. Tänäänkin 

Kristus asettaa eteemme oman elämänsä, kuin 

tienviitaksi meille vasta-alka jille.

 

Tästä pyhästä elämästä meidän on etsittävä 

pelastava viesti, samoin kuin pyhittäjäisäm-

me Sergei ja Herman etsivät ja löysivät sen. 

He luopuivat maailmasta sisäisen maailman 

tähden ja seurasivat Kristusta lähempää kuin 

kukaan meistä. Heillä oli omat uhrausten ai-

kansa ja omat koettelemusten aikansa, mut-

ta myös luja luottamus Jumalaan kaikessa 

mihin he ryhtyivät.

Mielen ja sydämen nöyryys on avain päämää-

rämme ymmärtämiseen, totuutta tulee etsiä 

puhtain sydämin. Mitä pidemmälle matkam-

me edistyy, sitä ankarampana meihin iskee 

tietous ettemme tiedä mitään. Totuus on 

meitä suurempi, emme voi käsittää sitä, olem-

me aina vain alussa. Mutta, jos meillä on lu-

ja luottamus Jumalaan, hän itse antaa meil-

le vastauksen, jokaiselle oman ja erityisen, 

joka on kuin uusi nimi, jota kukaan muu ei 

tiedä, sillä se on sydämen syvyydessä Juma-

lalta saatu. 

Meillä on etsinnässämme apuna sokean luot-

tamuksen etuoikeus, jossa vain kuuliaisuus 

ja rakkaus todella merkitsevät jotakin. Ehkä 

tässä on osa viestistä, jonka pyhittäjäisämme 

Sergei ja Herman ja kaikki Valamon 

pyhät tahtoivat meille opetuslapsil-

leen jättää perinnöksi. Me olemme 

lähestymässä pyhää lähdettä, josta 

elämä pulppuaa esiin pyhänä rakkau-

tena. Se on elämää, jossa suostumme 

toteuttamaan Kristuksen käskyä olla 

täydelliset. Tuntuuko tämä teistä täy-

sin mahdottomalta? Niin, ihmiselle 

se olisikin mahdotonta, mutta siksi 

me jatkamme matkaa rukouksin, ru-

kouksin jotka yhdistävät meidät py-

hittäjäisiimme ja kaikkiin kilvoituk-

sensa kunnialla päättäneiden pyhien 

kanssa. Rukouksin, jotka yhdistävät 

meidät Kristukseen ja niin Jumalan 

armo ja rakkaus on aina kanssamme.

Pappismunkki 
Johannes Parviainen 
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Helmenkalastaja
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i pidä kysyä, mitä kaikkea kirkko voi 

antaa siihen liittyvälle. Tärkeämpää 

on, mitä kukin kirkon jäsen voi an-

taa kirkolle.” 

Isä Timo Lehmuskoski lausui nämä sanat 

vuonna 1984 Liisa Heikkilä-Palolle, joka oli 

tuolloin liittymässä ortodoksiseen kirkkoon. 

Jo samana vuonna Heikkilä-Palo keksi, miten 

hän voisi parhaiten antaa oman panoksensa 

ortodoksiselle yhteisölle.

Valamon luostarin silloinen johtaja, igume-

ni Panteleimon pyöritti 1980 perustettua kirja-

kerhoa. Hän pyysi Heikkilä-Paloa suunnitte-

lemaan kannet ja ulkoasun isä Johanneksesta 

kertovaan kirjaan.

- Silloin oivalsin, että tässä voin antaa jotain 

kirkolle. Siitä lähti liikkeelle oma talkootyöni, 

joka päättyi vasta 2011.

Yhteistyö alkoi heti sujua. Kirjakerhon 

neljän vuosittaisen julkaisun lisäksi työtä 

riitti esimerkiksi postikorttien, adressien ja 

erilaisten esitteiden suunnittelussa.

Heikkilä-Palo korostaakin moneen ottee-

seen vapaaehtoisuuden merkitystä Valamon 

luostarin toiminnassa. Luostarille talkoo-

laisuus on elinehto, koska tulot toiminnan 

pyörittämiseen pitää saada jostain. 

- Se ei saa kuitenkaan lähteä siitä, että autan 

niin kauan, kun on mukavaa ja lopetan, kun 

en enää jaksa. Sitä pitää ajatella pitemmällä 

aikajänteellä. Lupaus on aina lupaus, Heik-

kilä-Palo painottaa. 

Ammattioppia vapaaehtoistyöstä

Heikkilä-Palo sanoo saaneensa kirjakerhosta 

erinomaiset ammatilliset eväät vuonna 1999 

alkaneeseen kirjankustantajan toimeensa. 

Kirjakerhon julkaisuista hän oivalsi, että kaik-

ki lähtee kirjapainotekniikasta.

- Kirjamme painettiin Gummeruksella, 

jossa oli kaksi erinomaista opettajaa, fakto-

ri Ville Kelli ja myyntifaktori Erkki Laine. He 

opastivat esimerkiksi paperilaadun valinnas-

sa ja siinä, minkä kokoista kannattaa painaa, 

jotta se tulisi edulliseksi.

Kustannuskysymykset olivat kirjakerhol-

le tärkeitä, koska kirjapaino oli ainoa, jolle 

Kustantaja Liisa Heikkilä-Palo muistelee yli 25-vuotista 
taivaltaan Valamon kirjakerhon julkaisujen graafisena 
suunnittelijana.  

maksettiin, muut vaiheet tehtiin talkoilla.

Oma lukunsa ovat ortodoksisen perinteen 

symbolit ja ornamentiikka. Heikkilä-Palo oli 

tehnyt graafista suunnittelua luterilaiselle 

kirkolle, mutta ortodoksinen maailma oli 

hänelle uusi, vaikka hän oli toki opinnois-

saan tutustunut ikoneihin.

- Pelkkä typografian hallitseminen ei tässä 

työssä riitä. Ikonimaalari Petros Sasaki opet-

ti minulle, miten ja millaista ornamentiikkaa 

voi käyttää missäkin yhteydessä. Myös ristin 

käytön lukuisissa yksityiskohdissa Sasakista 

oli paljon apua. Yhteistyömme kesti hänen 

kuolemaansa asti.
 

Työtunteja ei laskettu

Kun Heikkilä-Palo oli kerran tehnyt lupauk-

sensa ryhtyä työhön, hän ryhtyi siihen 

tarmokkaasti ja omalla tyylillään. Hän oli 

huomannut, että graafikot pelkäsivät lähes-

tyä hengellisiä tekstejä, jolloin ulkoasu saat-

toi jäädä askeettiseksi ja tylsäksi.

Hänellä oli vapaassa käytössään Valamon 

luostarin runsas kuvamateriaali, jota saat-

toi käyttää hyödyksi esimerkiksi näyttävien 

kansien tekemisessä.

- Minulle hengellinen teksti on suuri ilon-

lähde, jossa voi ja pitää olla runsaasti värejä 

ja ornamentteja. Mitä pitempään suunnit-

telin, sitä rohkeammin aloin niitä käyttää. 

Ortodoksinen perinne antaa onneksi siihen 

mahdollisuuden, ja myös igumeni Pantelei-

mon ja isä Sergei kannustivat tähän.

Työtunteja ei laskettu, ja Heikkilä-Palo 

saattoi suunnitella samaan kirjaan jopa 

kolmet eri kannet eri painoksiin. 

- Milloinkaan tämä ei ole tuntunut ikäväl-

tä, raskaalta tai ylimääräiseltä puurtamiselta. 

Joinakin iltoina saatoin jopa unohtua tunti-

kausiksi lukemaan suunnittelemieni kirjojen 

tekstejä. Kerran Lintulan luostarin johtaja, 

igumenia Marina sanoi, että ”Muistathan, 

sinulla on myös perhe!”. Kyllä minä muis-

tin, kotonahan minä tätä suunnittelutyötä 

enimmäkseen tein, Heikkilä-Palo naurahtaa.

Hänen viimeiseksi työkseen kirjakerholle 

jäi Riikka Löytökorven kanssa suunnittele-

ma Valamon aarteet, jota hän pitää yhtenä 

hienoimmista töistään.

Heikkilä-Palo pitää Valamon kirjakerhon 

toiminnan jatkumista tärkeänä ortodoksisel-

le yhteisölle, koska kirjakerhon lisäksi kirkon 

piirissä ei ole tällä hetkellä muuta säännöllistä 

julkaisutoimintaa. Ortodoksisen kirjallisuu-

den julkaisuneuvostokin julkaisee lähinnä 

kirkon liturgiseen toimintaan liittyvää mate-

riaalia.

Kaupalliset kustantamot eivät voi juuri 

julkaista tällaista kirjallisuutta kannattavas-

ti. Tämä onkin ainoita väyliä, joita pitkin orto-

doksit saavat hengellistä luettavaa.

Ville Pekkanen

Ortodoksin oppivuodet

Liisa Heikkilä-Palo.
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Kasvokkain

Elämän tuulet kuljettivat 
talkoolaisten työnjohtajan, 
Raimo Lehoniemen Valamon 
luostariin. Talkootyö 
on parhaimmillaan 
vahvaa yhteisöllisyyttä ja 
elämänmittaista kaveruutta.

E
räs mies kierteli Suomea kesällä 
vuonna 2000 ja asettui syksyn tul-
len Valamon luostariin talkoolai-
seksi. Hän oli Raimo Lehoniemi 

(62) eli tutummin Rami. Loppuun palami-
nen kantoi miehen Heinävedelle.

Maisemanvaihdos  Lapin Pyhätunturilta 
lienee tehnyt hyvää, sillä hän on juurruttanut 
itsensä kauniin Juojärven rannalle luostarin 
maisemiin. Lehoniemi oli aiemmin lopetta-
nut oman yrityksensä, ja aika alkoi olla kypsä 
uusille haasteille. Jo vuonna 2001 Lehonie-
mestä tuli talkooväen työnjohtaja, ja tässä 
tehtävässä hän on edelleen. 

– Luostari on tuttu ja turvallinen ympäristö, 
Lehoniemi sanoo ja hörppää kahvikupposes-
ta luostarin Punaisessa kabinetissa.

Yhteinen tekemisen ilo antaa voimia

Lehoniemi asuu Ksenia-taloyhtiössä 
Juurikkaselän rannalla luostarin läheisyy-
dessä, joten työmaa sijaitsee aivan kotinur-
killa tien toisella puolella. 

– Työ täyttää pitkälti maailmani. Se kiin-
nittää minut tähän yhteisöön. Näen kätteni 
jäljet, ja se antaa suurta tyydytystä olemisen 
ja tekemisen keskiössä, Lehoniemi toteaa.

– Voisi sanoa, että työ on mun rukousta.
Voiko työnteosta enää kauniimmin sanoa-

kaan.
Lehoniemi puhuu lämpimästi myös ”kave-

reista”, joilla hän tarkoittaa työkavereitaan, 
talkoolaisia, jotka ovat tulleet tekemään 
talkootyötä luostarin hyväksi. Kaverit ovat 
oman alansa ammattilaisia. 

– Olen tosi kiitollinen näille ihmisille, ilman 
heitä homma ei pelittäisi. Tällä hetkellä meillä 
on kertakaikkisesti hyvin toimiva työyhteisö, 
Lehoniemi kehuu.

Hänen mielestään ”kavereiden” kanssa on 
mukava  olla, sillä he ymmärtävät toisiaan. 
Lehoniemeä on helppo uskoa, sillä hän itse-
kin vaikuttaa helposti lähestyttävältä ja seural-

”Työ on mun rukousta”
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Valamon Kristuksen kirkastumisen kirkko saa luostarin juhlavuoden kunniaksi uudet ikkunat.
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”Työ on mun rukousta”
liselta ihmiseltä. Huulenheittokin on jalos-
tunut sisäpiirityyppiseksi huumoriksi, joten 
ulkopuoliset eivät vitsiä välttämättä ymmärrä. 
Vaikka luostarissa ollaankin, on yhteisöllinen 
huumori silti voimavara. Se saattaa samal-
la sekä naurattaa että itkettää. ”Kavereiden” 
kanssa voi puhua mistä vain, jo puolesta sanas-
ta ymmärretään toista. Lehoniemen mukaan 
iloa pitää olla – myös luostarissa. Ja asuuhan 
ortodokseilla tunnetusti ilo sydämessä.

Lehoniemi kertoo viihtyvänsä Valamossa 
työnsä myös siksi, että ympäristö on hengel-
linen. 

 – Tiedän, että puolestani rukoillaan, hän 
sanoo. 

– Valamossa on tietynlaista kulttuuria, 
jopa kansainvälisyyttä. Täällä saa tavata 
uusia ihmisiä ja oppia tuntemaan vuosien 
varrella eri alan taiteilijoita. Tietysti luonto 
on tärkeä, vaikken olekaan luontoihminen, 
mutta jos se puuttuisi, sen huomaisi. Ihmis-
ten välinen sosiaalisuus on tärkeää, vaikeuk-
sistakin huolimatta. 

Työpäivän moninaisuus kiehtoo

Työpaikkana Valamon luostari on monipuo-
linen. Lehoniemen mukaan työ on antoisaa, 
ja positiivisiksi asioiksi hän mainitsee itse-
näisyyden, työn vaihtelevuuden, liukuvan 
työajan ja mahdollisuuden itse suunnitella 
työt. Samanlaista päivää ei oikeastaan ole. 
Työpäivä alkaa yleensä noin klo 7. Työajan 
päättymiselle on vaikea sanoa tarkkaa aikaa. 
Työpäivään voi mahtua juoksevien asioiden 
hoitamista, tavaran kuljetusta, eri kohteissa 
käymistä, mutta myös apumiehenä olemista 
talkookavereille. 

Lehoniemi tukee työllään jokaista yksik-
köä, kuten esimerkiksi Trapesaa, kauppaa, 
kirjastoa ja konservointilaitosta. Siellä missä 
kulloinkin miestä ja hänen talkoolaisryh-
määnsä tarvitaan, sinne he menevät ahke-
roimaan.  Aiemmin Lehoniemi on huoleh-
tinut myös naispuolisten talkoolaisten työn-
johtamisesta, mutta nykyään he ovat Elina 
Lehmuskosken vastuulla. 

– Hiljainen aika luostarissa ei kuitenkaan 
ole hiljaista. Sesongin ulkopuolellakin riittää 
tekemistä yllin kyllin.

Aktiivisin aika ajoittuu toukokuusta syys-
kuulle, jolloin matkailijoita on eniten, ja vils-
kettä riittää luostarin ympäristössä. 

Lehoniemi kertoo olevansa töissä lähes 
joka päivä, joskus hän päivystää viikonloppui-
sinkin. Kun hän joskus malttaa lomailla, niin 
silloin hän matkustaa mieluiten Helsinkiin. 

Valamo viettää tänä vuonna 300-vuotis-
juhlavuottaan, ja se näkyy luostarin ympä-
ristössä, vaikka vielä onkin hiljainen kausi 
meneillään.

TALKOOLAISIA VALAMON LUOSTARIN 
ARJESSA

– Olemme harvinaisen edellä valmisteluis-
sa. Pihaa ja kalusteita on jo kunnostettu, paikat 
ovat siistinä huhtikuun loppuun mennessä, 
Lehoniemi sanoo hienoista ylpeyttä äänes-
sään. 

Isompi remontti on tällä hetkellä meneil-

lään pääkirkossa,  jossa ikkunoita vaihdetaan 
uusiin. Aikansa palvelleita vanhoja ikkunoita 
lojuukin parhaillaan kirkon edustalla odot-
taen poiskuljetusta. Puuhaa riittää luosta-
rin ympäristössä, kun paikkoja kohennetaan 
voimakkaasti talven jäljiltä. Eräs kohennus-
kohde on laivalaituri ja ranta, jonne pyritään 
lisäämään viihtyisyyttä muun muassa kalus-
teilla. Ei tekeminen lopu tähänkään, vaan 
vanhan maatilan pihaan on rakenteilla valu-
paja, jossa valmistetaan kirkonkelloja. Näissä 
kaikissa on Lehoniemen jättämä käden jälki 
tavalla tai toisella.

Ramin valamolainen sielunmaisema 

Mikä paikka mielestäsi kuvastaisi sinun vala-
molaista sielunmaisemaasi parhaiten? Mihin 
sijoittaisit itsesi luostarin alueelle? 

Lehoniemi näkee itsensä luostarin kirjas-
tossa, koska se on lähellä ja sinne on helppo  
mennä. 

– Kirjastossa on oma rauha, tieto sekä tie-
tynlainen tunnelma, joka kertoo ortodoksi-
sesta kulttuurista. Luen yleensä tietokirjoja, 
kaunokirjallisen teoksen pitää olla tosi hyvä, 
että siihen tarttuisin. Olen utelias kaikelle ja 
kiinnostunut tästä ajasta ja historiasta. Kiin-
nostaa tietää, mikä meitä yksilönä ja yhtei-
sönä liikuttaa. 

Anne-Mari Lemmetyinen

Useat työt Valamon luostarissa jäisivät 
tekemättä ilman talkoolaisia. Kahden 
viime vuoden aikana luostarin kirkko 
on ollut päivittäin auki jumalanpalve-
lusten ulkopuolellakin. Kirkossa tekee 
työtään kirkkovahti, jota usein kirkko-
mummoksi kutsutaan, sukupuoles-
ta riippumatta. Myös luostarin taide-
näyttelyt on voitu pitää auki ympä-
ri vuoden juuri talkoolaisten avulla, 
kaksi talkoolaista kerrallaan.

Luostarin hieno pihamaa on täysin 
talkoolaisten hoitama, heidän työn-
johtajansakin on talkoolainen. Kesäl-
lä talkoolaisia on sadonkorjuussa, 
mattojen pesussa, keittiötöissä   ja 
remonttitöissä. Kesäaikana myös 
luostarioppaina toimivat pääasiassa 
talkoolaiset.

Tervetuloa talkootyöhön Valamoon!

Munkki Simeon 
Lisätietoja: www.valamo.fi
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Raimo Lehoniemelle mieluisin paikka Valamossa 
on kirjasto.
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Athoksen pyhiinvaelluksella on helppo eksyä päänsä sisäisiin. Aamuisin voi aina yrittää 
eksyä vielä paremmin. 

Pyhiin vaeltaen  
ja  siellä eksyen

T
een itseni kanssa yksinkertaisen so-

pimuksen. Heittäydyn vapaaseen 

pudotukseen ilman teologista las-

kuvarjoa. Joskus on parempi iloita 

saamistaan mahdollisuuksista kuin luulla ole-

vansa oikeassa.  Edessä on kokonainen viikko 

ja kymmenen luostaria tai skiittaa. 

Athos on ainutlaatuinen kilvoituskeskitty-

mä: 20 luostaria, 12 skiittaa, luvuton määrä 

erakkomajoja, 2 300 munkkia, tuhatvuotis-

juhlat vietetty. Kaikenlaista voi tietää, mutta 

kuinka pitkälle se riittää? Khalkidiken prefek-

tuurin kolmesta niemestä itäisimmillä oleva 

Athosvuori on yli 2000 metrin korkuinen. 

Tieyhteyttä mantereelle ei ole.

Athoksen huipulta alas vierivän päivän 

nousun valaistuksessa Simonpetra saa 

maineen mukaisen ryhtinsä.  Kalliojyrkänne 

nousee 300 metrin korkeuteen ja jatkuu siitä 

luostarin julkiseinänä. Täyteläisintäkään 

päivännousua ei voi kuvata perinteisesti 

laadukkaana, Simonpetran bysanttilaista 

kirkkolaulua kyllä voi. Siitä luostari laajasti 

tunnetaan.

Ihmisen mittainen juttu

Stavronikitaa pidetään yhtenä Pyhän Vuoren 

kauneimmista luostareista. Uskon heti. Luos-

tari on myös yksi pienimmistä. Ihmisen ko-

koisilla mittasuhteilla on merkityksensä. Luos-

tarin portilla, viiniköynnöksien varjoissa, tun-

tuu jo rinkan heivaaminen selästä perille pää-

syltä.

Kaikkivoipaisuus, niin omansa kuin 

muidenkin, kaventuu huomaamatta. Täällä 

on ollut luostari 900-luvun lopulta saakka. On 

kukoistettu ja köyhdytty, on tuhouduttu ryös-

töretkissä, on rakennettu uudestaan, ja toimi-

tukset ovat jatkuneet vuosisadoista toiseen. 

Vähävoimaisina vuosina vain muutaman 

munkin varassa, mutta jatkuneet.

Stavronikitan kirkko on kuin tasku, pieni ja 

hämärä.  Niissä himmeissä en näe Theofanes 

Kreetalaisen 1546 maalaamia ikoneita, niitä, 

joita monissa taidekirjoissa näkee. 

Ymmärrän vain muutaman sanan, milloin 

on oikea hetki tehdä ristinmerkki. Kerran vai 

kolmasti, en tiedä, en ole tarkkailussa, en 

suorittamassa, mutta mukana tasavertaisena 

ulkopuolisena. 

Jos pystyisi kuvaamaan kynttilöiden liek-

kien katoamista lattian mosaiikkiin häilyvinä 

heijastuksina, voisi yrittää kirjoittaa hetkiko-

kemuksesta. Ei pysty.

Miten ja miksi he ovat tänne päätyneet, 

ratkaisunsa tehneet ja elämänsä sitouttaneet? 

Ei vihjettäkään. He sukivat partojaan, tekevät 

ristinmerkit omalla käsialallaan ja taipuvat 

ikoneita suudellessaan. 

Askel kerrallaan

Ivironissa käynnin syy on ”Jumalanäiti Por-

taitissa” -ikoni. Sitä pidetään Pyhän Vuoren 

suojelijana. Legendan mukaan Neitsyt Maria 

ja evankelista Johannes olivat Kristuksen ylös-

nousemuksen jälkeen matkalla Jaffasta Kyp-

Stavronikitaa pidetään yhtenä Pyhän 
Vuoren kauneimmista luostareista.
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Risto Lindstedt.

Simonopetran luostari.

Athoksella on n. 2300 munkkia.

rokselle tapaamaan Lasarusta, kun laiva har-

hautui ja ajautui rantaan juuri Ivironin koh-

dalla. Paikan kauneus ihastutti Mariaa ja hän 

pyysi poikaansa sen siunaamaan. Athosvuor-

ta pidetään Jumalanäidin puutarhana. 

Ivirinonin matkamuistomyymälässä en 

vielä tohdi ikonia ostaa. Ikonin kohtaaminen 

tarvitsee kyvyn lukea, enkä osaa edes aakkosia.

Pappismunkki Stefanos johtaa romanialai-

sen Lakkoksen skiitan tunnetuinta, Juma-

lanäidin ilmestykselle pyhitettyä majaa. Hän 

puhuu oikein mitoitettujen askeleiden välttä-

mättömyydestä. Ei liian rivakasti yrittäen, 

liikaa ponnistaen, ei liian vähän, ei laahusta-

mallakaan. Kilvoittelussa tarvitaan oikeaa 

askelmittaa, silloin se muuttuu hengitykseksi.

Bysantin ajassa auringon lasku on keskiyön 

hetki. Aamupalvelus alkaa kolmen, neljän 

aikoihin ja kestää nelisen tuntia. Palvelus ei 

ole suoritus, se on osallisuutta, kullekin 

henkilökohtaisen, kulloinkin käytettävissä 

olevan henkisen tilavuuden mukaisesti. Ehkä 

tämä koskee vain pyhiinvaelluksella olevia, 

ei täällä kilvoitteluunsa sitoutuneita, tai ehkä 

pappismunkki Stefanoksen puheet oikein 

mitoitetuista askeleista koskevatkin meitä 

kaikkia.

Hengellinen rivakkuus saattaa kiusauksen-

omaisesti kasvaa etäisyyden neliössä. Varttu-

neempi veli ilmoittaa, että hänellä on 

huomenna hidas aamu. Nuorempi vaellus-

veli muistuttaa, miten kilvoittelun ensimmäi-

set askeleet ovat aina vaikeampi. Meilläpäin 

muistutetaan siitä, ettei vaaria pidä opettaa 

yskimään.

Vähän on enemmän

Kaikki eivät voi asua luostareissa. Se nyt on sel-

vää. Totaalinen sitoutuminen on kuitenkin pai-

navin ja hiertävin kysymys. Kuitenkin suoma-

laiset munkit, isä Prodromos Karakalloksen 

luostarista ja isä Joosef Andreaan skiitalta saa-

vat kaiken kuulostamaan kovin yksinkertaisel-

ta, selkeältä ”menettää vähän, voittaa paljon” 

-ratkaisulta. Täällä sitoutumisen erottaa vel-

vollisuudesta uskon intohimon arkisuus.

Toiset valitsevat toisin, ei huonommin, ei 

paremmin, mutta toisin. Hengellisyys ei ole 

traaginen eikä sankarillinen asia.

Arkkimandriitta Sofroni kirjoitti, miten 

pahuus ja miljoonien syyttömien kärsimys 

on niin jyrkkä vastakohta Jumalan väitetylle 

rakkaudelle, että se johtaa ihmisen joko eksis-

tentiaaliseen toivottomuuteen tai sitten 

panee ihmisen kaikesta huolimatta huuta-

maan Jumalaa. 

Ihmeet ovat olemassa, koska Jumalan 

hyvyyden täytyy toisinaan konkretisoitua. 

Ihmeiden dokumentaarisuutta monin verroin 

merkittävämpää ovat syyt, miksi niistä kerro-

taan. Ne ovat kuin pelastuslautan ajoankkuri. 

Muutoin kaikki olisi kosmisissa hämärissä 

kieppumista.

Jumalanäidin suojeluksen kelja on Athok-

sen eteläisimpiä. Vanhus Patapioksen kanssa 

elää kolme kuuliaisuusveljeä Jumalanäidin 

suojeluksen keljassa. Jumala, ohjaajavanhus, 

kuuliaisuusveli. Se on ikiaikainen hengelli-

sillä poluilla kulkemisen järjestys. 

Ajasta aikaan

Kallioseinämässä on leveä kiila, josta näkee 

merelle ja jonka repeämän kautta iskien päi-

vän valo valtaa työhuoneen. Maalaustelinei-

tä on kaksi, kummallakin keskeneräinen iko-

ni. Pöydällä rukousnauhojen tykötarpeita, 

ovisuunurkassa kaksi professionaalista heit-

tovapaa täydessä kelausvalmiudessa.

Aikaisimmilla luostarikäynneillä olen 

ajatellut itseäni luostarisäännöstössä. Millai-

nen kuuliaisuustehtävä voisi olla sopiva? Jo 

ymmärrys siitä, ettei kuuliaisuustehtäviä vali-

ta, ne määrätään, pakottaa kääntämään kysy-

myksen nurinpäin. Onkin ajateltava luosta-

risääntöä itsessään. 

Tämä kelja on pyhiinvaelluksen päätepiste. 

Istahdan reunuskivelle päivän kämmenelle 

lepuuttamaan jalkojani, tai ehkä sittenkin 

enemmän päätäni. Tiedän saaneeni viikon 

vapaassa pudotuksessa muutaman hierty-

män, muutaman haaltuvan mustelman, 

mutta en ruhjeita.

Ostan vanhus Patapiokselta rukousnauhan 

pysyväksi muistijäljeksi toisenlaisesta maail-

masta. Vierekkäin rukousnauha ja rannekel-

lo näyttävät samanaikaisesti kahta erilaista 

aikaa.

Risto Lindstedt
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Uutisvaaka
Kruuga kertoo tarinaa rakkaudesta ja sukupolvien siteistä
Vuosisatoja vanha karjalainen lauluhääperinne 
saa uuden tulkinnan 2000-luvun taiteilijoiden 
käsittelyssä, kun  musiikkinäytelmä Kruuga –  
Karjalaiset lauluhäät kohoaa näyttämölle heinä-
kuussa 2016 Liperin Viinijärvellä sekä Pielave-
dellä. 

Musiikkinäytelmän muotoon punottu ja van- 
han seremonian ympärille rakentuva tarina pei- 
laa perinteitä myös nykypäivän arvoihin ja asen- 
teisiin. Keskiössä on perinteinen runolauluin ja 
itkuvirsin johdateltu seremonia, jossa morsian 
siirretään oman sukunsa piiristä uuden perheen 
ja suvun jäseneksi. Yksilöitä yhteen kietova rak-
kaus kohtaa yhteisöä sitovat ja sen jatkuvuutta 
kannattelevat perinteet. Yleisölle jää arvioitavak- 
si, voivatko vanha yhteisöä ylläpitävä ja uusi yksi- 
lön valintoja korostava elämänkatsomus löytää 
yhteisen suunnan.

Ainutlaatuinen teatteriproduktio vaalii orto-
doksiuskoisten karjalaisten kansanperinnettä. 

Näytelmän käsikirjoitus ja musiikki perustuvat 
viime vuosisadan vaihteessa Taipaleen seura-
kunnan alueelta kerättyyn hääperinneaineis-
toon höystettynä pohjois- ja rajakarjalaisella 
materiaalilla. Laulettu ja soitettu musiikki soi- 
vat perinteiseen ja arkaaiseen tyyliin sekä nyky- 
sovitettuna, eikä häitä tietysti voi olla tanssimat-
ta ilman haitarin rempseitä rytmejä.

Idean ja esityskonseptin äiti on kansanmuusik-
ko, musiikkipedagogi Emilia Kallonen. Hän on  
laatinut käsikirjoitusta kokoamansa perinneai- 
neiston pohjalta sekä sovittanut näytelmän mu- 
siikin. Niiden pohjalta taiteellinen työryhmä on  
suunnitellut ja luonut näyttämöteoksen. Puvus- 
tuksen on suunnitellut ja valmistanut Leena 
Jääskeläinen, näyttämöohjaaja on Anneli Mah-
lamäki ja toinen käsikirjoittaja sekä tuottaja on 
Timoi Munne. Lisäksi näyttämöllä esiintyy kym-
menkunta pohjoiskarjalaista musiikin, teatterin 
ja tanssin ammattilaista. 

Kruuga – Karjalaiset lauluhäät on osa 
Taipaleen Kulttuuriviikkoa, jonka ohjelma löytyy 
osoitteesta www.viinijarvi.fi 

Emilia Kallosen (vas.) johtama Loihu -yhtye 
vastaa näytelmän musiikista.
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Valamon Ystävät ry rakennuttaa Valamon  
luostarin pihaan johtavan kuusikujan pää- 
hän pääportin. Hankkeen varainkeruu on  
ollut käynnissä jo pitkään, mutta nyt yhdis- 
tys on saanut valtakunnallisen rahankeräys- 
luvan, jonka puitteissa halukkaat voivat osal- 
listua uuden portin rakennuskustannuksiin.

Portti toimii paitsi kulkuväylänä luosta- 
riin, myös rajana hengellisen ja maallisen  
välillä. 

– Etenkin ulkomaisten pyhiinvaeltajien  
on ollut  vaikea hahmottaa  luostarin sijain- 
tia, kun alueelle on ollut niin monta kulku- 
väylää, eikä yhtään selkeää pääporttia, ker- 
too Valamon Ystävät ry:n puheenjohtaja  
Risto Nordell.

– Olemme tähän saakka saaneet  kokoon  
kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi olemme 
saaneet lahjoituksena noin 50 000 euron  
edestä rakennustarvikkeita.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
noin 160 000 euroa. Siksi yhdistys on käyn- 
nistänyt valtakunnallisen keräyksen, joka on  
voimassa 16.3.2017 saakka. Lahjoituksen  
voi tehdä joko keräystilille tai soittamalla  
keräyspuhelimeen. Yhden puhelun hinta  
on 10,01 euroa.

– Rakennustyöt saadaan käyn tiin näillä  
näkymin elokuussa. Uskon, että uuden por- 
tin läpi päästään kulkemaan jo vuoden ku- 
luttua, sanoo Nordell.

Portin on piirtänyt arkkitehti Sakari  
Siitonen.

Lahjoitukset ovat tervetul lut keräystilille  
FI78 8146 9710 1148 35, viitenumero  
201 5501 tai keräyspuhelimeen puh. 
0600 17 890. Puhelun hinta on 10,01€.

Lisätietoja: 
Risto Nordell puh. 040 830 7161 

risto.nordell@yle.fi
www.valamonportti.fi 

Valtakunnallinen 
rahankeräys 
Valamon luostarin 
porttihankkeen 
hyväksi

Kuulkaamme-kirjanen
Suuren kysynnän vuoksi on Veljeskunta 
ottanut KUULKAAMME – ohjeita Raa-
matun lukijalle –kirjasta lisäpainoksen!

Isä Thomas Hopkon laatima opaskir-
janen johdattaa tutustumaan Raamat-
tuun ja antaa viittauksia raamatunkoh-
tiin, jotka koskevat tavallista elämää.

Opas sopii jokaisen käteen Raa-
matun tutkistelua varten. Se soveltuu 
myös esim. raamattupiirien, kateku-
meenikerhojen tai kristinoppikoulujen 
käyttöön.

Suoramyyntihinta on 3,50 euroa 1–9 
kpl ja 2,50 euroa 10 kappaleesta ylös-
päin, toimituskulut lisätään. Tilaukset:  
pshv.fi tai p. 0206 100 490 (ti–to klo 
10–14)! Kirjaa myyvät myös Valamon 
Tuohus, Lintulan matkamuistomyymä-
lä ja Filokalia-kauppa.

 

Trifon 
kutsuu pyhiinvaellukselle 

25.–29. elokuuta 
 

Tule sinäkin ottamaan osaa perinteiseen pyhiinvaellukseen 
Sevettiin ja Neideniin! Lähdemme linja-autolla liikkeelle Kuo-
piosta ja kuljemme Iisalmen, Kajaanin, Oulun, Rovaniemen ja 
Nellimin kautta Sevettijärvelle ja Norjan Neideniin ja takaisin. 
Hinta Kuopiosta ja Siilinjärveltä on 395 euroa, Iisalmesta ja 
Kajaanista 385 euroa ja Oulusta 375 euroa. Ilmoittautumiset 
15.6. mennessä s-postilla pshv@ort.fi tai puhelimitse 
0500314680. Nouda esite nettisivuiltamme pshv.fi! – Enää 
muutamia paikkoja jäljellä! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhä 

VUOSIJUHLAT 
Jaettu ilo – Tiistaiseura 130 vuotta
Tervetuloa Veljeskunnan vuosijuhliin Jyväskylään pe–su 
14.–16.10.

Tiistaiseuratoiminnan juhlavuoden merkeissä vietetään 
vuosijuhlat Jyväskylässä, jossa jatkuu Sortavalan Tiistaiseu-
ran perinne!

Perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään on ohjelmassa 
yhteislaulua, alustuksia, ruokailua, yhdessäoloa ja jumalan-
palveluksia! Järjestäjinä ovat Jyväskylän seurakunta ja Tiis-
taiseura yhdessä Veljeskunnan kanssa. Osallistumismaksua 
ei peritä. Ilmoittautuminen on tarpeen aterioiden mitoituksen 
kannalta. Ilmoittaudu Jyväskylän kirkkoherranvirastoon pe 
6.10. mennessä puhelimitse 0206 100380 tai sähköpostilla 
jyvaskyla@ort.fi.
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ORTODOKSISUUTTA TUTKIMASSA
Huhtikuun loppupuolella Itä-Suomen yliopiston 
Joensuun kampuksella jär jestettiin valtakunnal-
linen ”Ortodoksisuuden tutkijana” -symposium, 
johon saapui kolmisenkymmentä tutkijaa eri yli- 
opistoista. Teologian osaston järjestämä tapahtu-
ma oli lajissaan ensimmäinen. Sen tarkoituksena 
oli tuoda eri alojen tutkijat yhteen keskustelemaan  
tutkimusaiheista, joka tavalla tai toisella käsittele-
vät tai sivuavat ortodoksisuutta. 

- Moni tekee tutkimusta itsekseen, oman alansa  
marginaalissa. Tämän tyyppiset keskustelutilaisuu- 

det voivat lievittää tutkijan ahdistusta, sanaili jär-
jestäjien puolesta yliopistotutkija Pekka Metso. 

Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin alustuk-
sia muun muassa kirkkomusiikkiin, taidehistoriaan 
sekä aatehistoriaan liittyvistä aiheista. Esityksissä 
käsiteltiin myös Neitsyt Mariaa, iko-neita, kirkko-
tekstiilejä, ark kitehtuuria, itkuvirsiperinnettä sekä 
uskonnonopetusta. 

Tavoitteena on lupaavan alun jälkeen jatkaa 
kokoontumisia ja verkostoitumista.

 Kati Parppei

Valamon opisto ja PSHV  järjestivät huhtikuussa  
Valamossa seminaarin, jossa kokoonnuttiin poh- 
timaan kirkon ja somen suhdetta.

Isä Tuukka Rantanen pohti papin tilannetta so- 
messa: toisaalta pappina ja toisaalta yksityishen- 
kilönä. Vaikka omana itsenään esiintyminen on  
lähtökohtana, on kuitenkin pidettävä mielessä, että  
netti on aina julkista, riippumatta siitä, onko ryhmä,  
jossa aineisto ensin julkaistaan, suljettu vai avoin.

Eräs netin avaama uudentyyppinen viestintä- 
muoto on blogi. Isä Lars Ahlbäck on ylläpitänyt  
paljon luettua Sana papilta –blogia yli kolmen vuo- 
den ajan. Isä Larsille on vuonna 2014 myönnetty  
Kotimaa-yhtiöiden palkinto parhaasta kristilli- 
sestä blogista.

Isä Larsin pyrkimyksensä on pysyä uskollisena  
kirkon opille. Kieli asu on puhtaasti yleiskielen mu- 
kainen, mitään kirkollisia tai teologisia käsitteitä  
ei käytetä. Uusi kirjoitus julkaistaan joka toinen  

viikko, kesällä kerran kuussa. 
Seminaarin loppupäätelmä oli, että kir kon tulee  

olla netissä ja somessa läsnä julistuksensakanssa.  
Kanava on merkittävä. Kirkon on löydettävä vas- 
tuulliset tavat tuoda sanomansa esille.

Sähköisen viestinnän tulee olla selkeää, moni-
tulkintaisuutta pitää välttää. Verkonkäyttäjien on 
oltava valveutuneita ja heidän tulee pitää mieles-
sään verkkorikollisuuden vaarat. Roskakommen-
tit ja ilkeily edellyttävät ylläpitäjiltä valppautta.

Luterilaisen netti- ja someviestinnän keskeinen  
vaikuttaja Hannu Majamäki korosti chat-palvelun  
saa maa suosiota. Se toimii samaan tapaan kuin  
Auttava puhe lin, mutta tekstimuodossa. Näyttäisi  
siltä, että yhä useammalla ihmisellä on matalam- 
pi kynnys ilmaista itsensä lyhyinä teksteinä, kuin  
puheessa. 

Rovasti Sergius Colliander 

NETTI, SOME JA KIRKON LÄSNÄOLO 
Mikä on 
sääntökunta?
 
Sääntökunniksi kutsutaan sellaisia uskon-
nollisia instituutioita, joissa ainakin osa 
jäsenistä antaa juhlallisen valan. Muut 
instituutiot, joissa annetaan yksinkertai-
nen vala, ovat nimeltään kongregaatioita. 
Sääntökunnat ovat historiallisesti kongre-
gaatioiden edeltäjiä. 

Sääntökunnan sääty on pyhitetyn elä-
män julkinen tila, johon sitoo kolme evan-
kelista neuvoa: köyhyys, tottelevaisuus ja 
siveys. Näillä kolmella neuvoilla on yh-
teinen tavoite: ketään ihmistä tai asiaa ei  
aseteta Jumalan palvelemisen edelle. Nä- 
mä kolme lupausta sitovat vihittyyn elä-
mään uskovia seurauksena annetusta va- 
lasta. Lupaukset voivat olla jatkuvasti tai 
tietyn ajan voimassa. Viimeksi mainitut uu- 
sitaan, kun määräaika päättyy. 

Sääntökunnan säädyssä eletään veljel- 
lisessä yhteisössä, etääntyneenä maail-
masta riippuen jokaisen instituution luon-
teesta. Sääntökunnat  keskittyvät esim.  
rukouselämään, kasvatus- ja opetustyö-
hön, köyhien ja sairaiden hoitoon tai hiip-
pakuntien toiminnan avustamiseen.

Sääntökunnat voidaan jakaa seuraa-
viin ryhmiin: Munkki-nunnakunnat, esim. 
benediktiinit, kartusiaanit, trappistit ja 
sisterssiläiset viettävät kontemplatiivista  
rukouselämää ja päivittäisiä liturgisia het - 
kiä poistumatta tuskin koskaan luosta-
rista. Kerjäläisveljestöt, esim. fransiskaa- 
nit, dominikaanit, augustinolaiset, pal-
jasjalkaiset karmeliitat ja klarissat luke-
vat hetkirukouksia ja osallistuvat aktiivi-
sesti apostolaattiin. He elävät almuista.  
Regulaarikaniiki, esim. Pyhän Augusti- 
nuksen kaniikit ja sääntökuntakaniikit  
lausuvat kuorossa hetkirukouksia ja 
yleensä heidän vastuullaan on myös seu-
rakunta. Regulaaripapit, esim. jesuitta-
veljeskunta, saarnajaveljet ja Camilliani-
sääntökunta ovat sääntökuntapappeja, 
jotka harjoittavat aktiivista apostolaattia 
toiminnallaan.

Alkujaan luostari oli erakon tai anako-
reetin kammio. Luostareiden välinen elä-
mä on yhteisöelämää vastakohtana era-
kon anakoreettiseen elämään. Yleensä 
luostarit ovat maaseudulla.

Kaupunkien konventit alkoivat kehittyä 
1200-luvulta lähtien, jolloin kaupunki-
verkosto, yliopistot sekä kerjäläissääntö-
kunnat vahvistuivat. Nunna-munkkikon-
ventin ajateltiin palvelevan koulutus-, ko-
koontumis- ja lepopaikkoina niitä nunnia 
ja munkkeja, jotka olivat omistautuneet 
saarnaamiselle ja opetus- ja kasvatustoi-
minnalle kaupungeissa.

Yleisvikaari Raimo Goyarrola
Katolinen kirkko Suomessa

Suojärven pitäjän Moisseinvaaran kylässä 
2.2.1936 syntynyt Heikki Makkonen eli vaihe-
rikkaan elämän. Vuonna 2014 ilmestyneessä  
omaelämäkerrassaan (Karjalaisesta pakolais-
pojasta papiksi ja professoriksi) isä Heikki to- 
tesi karjalaispojan kulkeneen Moisseinvaaral- 
ta monien pakolais- ja evakkopaikkakuntien 
kautta mm. Sotkamon Vaarankylälle, Punkahar- 
jun Valoniemeen, Jyväskylään, Humaljärvelle,  
Kuopioon, Joensuuhun ja Rautalammille.

Evakkotie jätti isä Heikkiin jälkensä: koulu-
menestys oli vaatimatonta. Aikuistuttuaan opis-
kelusta tuli hänelle elinikäinen harrastus. Hän 
opiskeli kasvatustieteen maisteriksi (1983), teo-
logian lisensiaatiksi (1988) ja teologian tohtoriksi 
(1990, väitöskirjan otsikko Kuolema ortodoksi-
sessa perinteessä). 

Diakoniksi isä Heikki vihittiin vuonna 1965, 
papiksi vuonna 1979 ja rovastiksi vuonna 1986.

Työurallaan isä Heikki ehti toimia mm. Ortodok-
sisen Kirjallisuuden Julkaisuneuvoston toimitus-
sihteerinä (1966), arkkipiispa Paavalin sihteerinä 
(1967-1979), Jyväskylän kirkkoherrana (1980-1988) 
ja Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian 
laitoksen johtajana ja käytännöllisen teologian 
professorina (1988-1999). Eläkevuosinaan isä 
Heikki palveli pappina Fuengirolassa Espanjassa. 

Kaavilla 14.9.1941 syntynyt Risto Lintu val-
mistui Kuopion pappisseminaarista 1966. 

Diakoniksi ja papiksi Risto Lintu vihittiin 1967. 

Toimittuaan kaksi vuotta Joensuun seurakunnan 
toisena pappina isä Risto siirtyi Rautalammin seu-
rakunnan kirkkoherraksi. Tässä tehtävässä hän 
palveli vuodet 1970–1984. Vuosina 1984–1987 
hän toimi Oulun seurakunnan kirkkoherrana.

Tampereen seurakunnan kirkkoherrana isä 
Risto palveli vuosina 1987- 2005.

Isä Risto muisteli vuosiaan Tampereella kiitol-
lisuudella, mutta kertoi myös niistä haasteista, 
joita lamavuodet olivat tuoneet velkaantuneen 
seurakunnan arkeen ensimmäisen kymmenvuo-
tiskauden aikana. Samalla hän iloitsi eläkkeelle 
jäädessään siitä, että sai jättää seuraajalleen paitsi 
hengellisesti niin myös taloudellisesti hyvin voi-
van seurakunnan.

Rovasti Risto Lintu ehti palvella työuransa ai-
kana myös sivutoimisena uskonnonopettajana ja 
avustaa monia seurakuntia oman toimen ohessa 
toimivana kirkkoherrana. Vuosina 1975–1989 hän 
toimi kirkolliskokousedustajana, ensin Karjalan 
ja sittemmin Helsingin hiippakunnan papiston 
edustajana.

Suurena kirkkolaulun ystävänä tunnettu rovas-
ti Risto Lintu sai vuosien varrella monia kirkol-
lisia huomionosoituksia. Rovastiksi hänet vihit-
tiin vuonna 1988. Epigonaation käyttöoikeuden 
hän sai vuonna 1996 ja koruristin käyttöoikeuden 
vuonna 1999. Pyhän Karitsan Ritarikunnan rita-
rimerkin rovasti Risto Lintu sai vuonna 2005.  

www.ort.fi/uutiset

Rovastit Heikki Makkonen ja Risto Lintu tuonilmaisiin
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media
Kirkkomme maailmalla 1.6. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.50 

pastori Mikko Ylinen

12.6. 4. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Pyhän Nikolaoksen kirkko, Joensuu. 

19.6. 5. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Pyhän Kolminaisuuden katedraali, Oulu. 

21.6. Iltahartaus klo 18.50 
Pastori Alexander Hautamäki

9.7. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.50 
Pastori Jaakko Vainio

17.7. 9. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin 
kirkko. toimittaa arkkipiispa Leo. 

19.7. Iltahartaus klo 18.50 
Arkkipiispa Leo

30.7. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.50 
Pastori Heikki Honkamäki

4.8. Andrum kl. 6.54 
Fader Jonas Bergenstad

14.8. 13. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Pyhän Kolminaisuuden katedraali, Oulu. 

16.8. Iltahartaus klo 18.50 
Pastori Aleksej Sjöberg

20.8. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.50 
Pastori Martti Hänninen

1.9. Aftonandakt kl. 19.15 
Fader Sergius Colliander

4.9. 16. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Pyhän Nikolaoksen ja Aleksanteri Nevskin 
kirkko, Tampere.

10.9. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.50 
Pappismunkki Johannes

18.9. 18. helluntainjälkeisen sunnuntain 
liturgia klo 11–12
Valamon Kristuksen kirkastumisen kirkko.

Ortodoksinen liturgia radioidaan noin joka toinen 
sunnuntai, aamuhartaudet lähetetään kuukau-
den kolmantena lauantaina ja iltahartaudet kuu-
kauden kolmantena tiistaina. Liturgia lähetetään 
sunnuntaisin klo 11 alkaen, Iltahartaudet tiistaisin 
klo 18.50 ja aamuhartaudet lauantaisin klo 6.15. ja 
7.50. YLE Radio 1. 

Radiopalvelukset ja -hartaudet ovat kuunneltavis-
sa Yle Areenassa.
De svenska radiogudstjänsterna och andakterna 
sänds i Radio Vega.

Ortodoksisuus Valko-Venäjällä
Valko-Venäjän halkoo  
kolme keskiajan vesi- 
reittiä: Riianlahteen 
laskeva Väinäjoki, 
Kuurin laguuniin 
Liettuassa virtaava  
Niemen ja Mustaan-
mereen johtava 
Dnepr.

Valko-Venäjän en-
simmäinen pääkau-
punki oli Kiova. Tuon 
ajan muistomerkkejä 
ovat Jaroslav Viisaan 
rakennuttamat Hagia 
Sofia –katedraalit  
Kiovassa (1037), Po-
latskissa (1044) ja 
Novgorodissa (1050). 
Väinäjoen varrella Valko-Venäjällä si-
jaitseva Polatsk oli viikinkien kaup-
pakaupunki vesireitillä Konstantino-
poliin.

Euroopan idän slaavilaiset heimot, 
bulgaarit, serbit, ukrainalaiset, valkove-
näläiset ja venäläiset liittyivät Itä-Roo-
man ortodoksiseen kulttuuriin. Samaa 
aikaan lännessä kroaatit, puolaiset ja 
tšekit valitsivat roomalaiskatolisen län-
nen etupiiriin. Kolmas mahti alueella oli 
mongolivalta.

Kulttuurien rajalla sijaitsi Belarus, – 
”valkoinen” (bielaja) ”Venäjä” (Rus) – 
joka on sekoitus Kiovaa, Liettuaa, Puo-
laa ja Venäjää. Vanhalta nimeltä aluetta 
kutsuttiin ”rusien” maaksi eli Ruteniaksi.

Valko-Venäjä oli 500 vuotta osa Kons-
tantinopolin patriarkaatin suurinta pai-
kalliskirkkoa, Kiovan ja koko Venäjän 
metropoliaa. 1300-luvulla metropolia 
hajosi: hiippakunnat lännessä olivat 
Puola-Liettuan vaikutuspiirissä ja itäi-
set hiippakunnat Moskovan kontrollissa.

Vuonna 1547 kruunattiin ensimmäi-
nen ”koko Venäjän” tsaari ja 1589 Kons-
tantinopoli teki Moskovan metropolii-
tasta ”Moskovan arkkipiispan ja kaikkien 
pohjoisten maitten patriarkan”.

Hiippakunnat lännessä Valko-Venä-
jällä kuuluivat edelleen Kiovan metro-
poliaan, jonka piispanistuin oli vuosina 
1458–1596 Vilnassa. Ikuisessa rauhassa 

toukokuussa 1686 Kiovan metropolia lii-
tettiin Konstantinopolista osaksi Mosko-
van patriarkaattia.

Valko-Venäjä ilmestyy valtiona Euroo-
pan kartalle vuonna 1918. Ortodoksit pa-
kotettiin etniseen pakkopaitaan, vaikka 
he olivat historiallisesti sekoitus satoja 
slaavilaisia heimoja.

Valko-Venäjä yritti itsenäistymistä 
vuonna 1922, jolloin myös perustettiin 
Valko-Venäjän autokefaalinen ortodok-
sinen kirkko. Sen toiminta vahvistettiin 
Minskissä elokuussa 1942 saksalaismie-
hityksen aikana ja sodan jälkeen kirkon 
keskukseksi tuli New York.

Virallinen ja tunnustettu ortodoksi-
nen kirkko on Moskovan patriarkaatin 
eksarkaattina toimiva Valko-Venäjän or-
todoksinen kirkko. Sillä on 11 hiippa-
kuntaa, 1 500 seurakuntaa, 30 luostaria 
ja viisi teologista koulua.

Pääkaupungin Minskin julkisivua 
hallitsevat edelleen 1900-luvun kipe-
ät muistot, Leninin ja lokakuun kadut 
ja aukiot.

Ortodoksisuus Valko-Venäjällä on kui-
tenkin moni-ilmeistä. Sen identiteet-
ti kumpuaa edelleen yllättävän paljon 
Kiovan ajan perinteistä tuhannen vuo-
den takaa. 

 
Jyrki Härkönen

Pyhän Hengen ortodoksinen katedraali kirkon keskuksessa 
Minskissä rakennettiin 1600-luvulla ranskalaisen Bernhard 
Clairvauxlaisen sääntökunnan munkkiluostariksi. 
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Kirjat

Jaakko Numminen

Kirkko keskellä yhteiskuntaa

Kirjapaja

Tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelus-

sa paheksutaan usein, että johtavat virkamiehet 

ovat ottaneet valtaa pois poliitikoilta. Löysän 

puheen sijasta olisi hyvä tutustua lähihistori-

aan: vahvoja virkamiehiä meillä on ollut aina.

Yksi viime vuosikymmenten näkyvimmistä 

ja samalla vaikutusvaltaisimmista virkamiehistä on Jaakko Nummi-

nen, 87. Numminen oli opetusministeriön kansliapäällikkönä run-

saat kaksi vuosikymmentä. Vaikka Nummisen eläkkeelle jäämises-

tä on kulunut jo saman verran vuosia, hänen kädenjälkensä näkyy 

suomalaisessa yhteiskunnassa yhä.

Juuri julkaistussa kirjassaan Numminen valottaa mielenkiintoisella 

tavalla opetusministeriön roolia kirkkopolitiikassa.  Ministeriön kor-

keimpana virkamiehenä Numminen oli mukana pohtimassa yhteis-

kunnan ja molempien kansankirkkojen suhdetta 1970-luvulta lähtien.

Nummisen oma käsitys tulee selväksi jo kirjan alussa. Kansliapääl-

likkönä hän johdonmukaisesti korosti niin evankelisluterilaisen kuin 

ortodoksisen kirkonkin asemaa yhteiskuntamme keskeisinä insti-

tuutioina. Asema tuo myös vastuuta. Nummisen mukaa kirkot ovat 

ajoittain liian laimeasti vaikuttaneet esimerkiksi lainsäädäntöön.  

Nummisen kirkolliskokouksissa pitämistä puheista käy hyvin esille, 

että hän oli eräänlainen unilukkari myös kirkkoihin päin.

Numminen kuuluu luterilaiseen kirkkoon, mutta vaimonsa ja tä-

män suvun kautta myös ortodoksinen kirkko on tullut hänelle tutuk-

si.  Oli luonnollista, että kun Numminen 1970- ja 1980-lukujen vaih-

teessa siirsi äitinsä kotitalon Lapualta Sipooseen, siellä toimitettiin 

ortodoksinen kodinsiunaus. Siunauksen toimitti arkkipiispa Paavali, 

joka sen enemmän lupia kysymättä ennen toimitusta naulasi omin 

käsin tuvan takaseinälle Jumalanäidin ikonin.

Opetusministeriön kansliapäällikkönä Numminen oli läheisesti 

tekemisissä kahden suuren ortodoksisen kirkon projektin kanssa. 

Niistä ensimmäinen oli kolmannen hiippakunnan eli Oulun hiip-

pakunnan perustaminen. Kirkon autokefaliapyrkimyksille Nummi-

nen omistaa kirjassaan peräti erillisen luvun. Hän vaikutti siihen, et-

tä opetusministeriö tuki autokefaliahanketta ja uutta hiippakuntaa 

varten myönnettiin rahat valtion talousarviossa.

Toiseen suureen hankkeeseen eli Joensuun yliopiston teologisen 

tiedekunnan perustamiseen Numminen sen sijaan suhtautui epäi-

levästi. Hän ei innostunut molempia kansankirkkoja palvelevasta 

tiedekunnasta, koska pelkäsi sen sumentavan ortodoksisen kirkon 

omaleimaista perinnettä.

Numminen kirjoittaa elävästi, mutta siitä huolimatta tarkkuus ei 

kärsi. Kirja sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kansankirk-

kojemme ja valtion suhteista.

Mauri Liukkonen

Konservaattori Helena Nikkasen juhlakirja

Elämän jälkiä, ikoneja

Lintulan luostari

Mikään ei estä juhlimasta myös muiden kuin 

professorien elämäntyötä julkaisemalla teos, 

jonka tekijät ovat läheisesti työskennelleet juh-

littavan henkilön kanssa. Tämän juhlakirjan 

kohteeksi on valittu konservaattori Helena Nikkanen ja aihetta hänen 

juhlimiseensa todella onkin.  Kirjaa lukiessa suorastaan ihmettelee 

yhden ihmisen toimintaa, joka on ollut niin monitahoisesti ja –ta-

soisesti merkittävää useiden vuosikymmenten aikana.  Eikä vähiten 

juuri meidän ortodoksien oman kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, 

esilletuomiseksi ja kansainvälisten yhteyksien luomiseksi. 

Teos piirtää Helena Nikkasesta kuvan, jossa samanaikaisesti esitel-

lään hänet ammattiinsa laajalti kouluttautuneena, syvästi paneutu-

neena ja innostuneena. Hänet tunnetaan myös kouluttajana ja kan-

sainvälisesti aktiivisena ikoniasiantuntijana, yhteyksien solmijana, 

jota myös kollegat arvostavat. Kirja onnistuu hyvin välittämään sen 

todellisuuden, ratkaisujen pohtimisen ja ajoittain myös raadollisuu-

denkin, jossa taidekonservaattori työskentelee. 

Juhlakirjaa lukiessa viriää ajatus, että samalla juhlitaan myös Va-

lamon konservointilaitosta joka täyttää 30 vuotta. Ja miksei näitä 

voisi yhdistääkin, sillä onhan laitos nimenomaan Helenan käyn-

nistämä ja sille sen hengen antanut. Toimituskunnan tasokkuus tu-

lee ilmi laajojen ja periaatteellisten teemojen käsittelyssä, joita ovat 

mm. kirkkokuntamme suomalaisen identiteetin etsiminen ja vastuu 

kulttuuriperinnöstämme ja siihen liittyvän esineistön tutkimisesta, 

huoltamisesta ja säilytyksestä.  Kirjassa kuvatut esimerkit osoittavat, 

että vastuu on meillä jokaisella ja se vastuu on myös taloudellinen. 

Samalla teos myös voimaannuttaa ajatuksella, että tällä kulttuurityöl-

lä on ollut merkitystä: tieteellinen tutkimus on edennyt, asiantunti-

joiden määrä ja koulutus laajentunut ja yleinen arvostus ja yleisön 

mielenkiinto on virinnyt.

Kirjaa voi suositella myös uusiin käsitteisiin tutustumisena. Näi-

tä ovat esim.  ’kulttuuriomaisuus’, ’käyttöomaisuus/kulttuuriperin-

tö’, ’taidehistoriallinen arvo’, ’uudenaikaisuusajattelu’ tai ’historian 

kerroksellisuus’. Näitä sanoja käytetään raikkaasti ja terävästikin ja 

monesti järkyttävin esimerkein. Harvoin näin mielenkiintoinen teos 

on lisäksi varustettu niin selkein lähdemerkinnöin ja viittein. Ajoit-

tain taas suvantokohdissa kirjoittajat luotaavat ’juhlakalun’ persoo-

naa monivuotisen ystävyyden valaistuksessa.

Kirjassa on mielenkiintoinen kuvitus, joka tosin ei aukene aivan 

helposti. Korkeatasoiset röntgen- ja tutkimuskuvat vuorottelevat kaa-

vioiden ja henkilökohtaisten muistokuvien kanssa. Kannen kuvakin 

voisi olla edustavampi. Tekstin hento fontti aiheuttaa myös ongelmia 

jos näkö ei ole aivan hyvä.

Edesmennyttä arkkipiispa Johannesta lainaten  voi todella sanoa: 

”Tervehdin ilolla tätä teosta”

Matti Taalas

Vahva unilukkari

Elämän jälkiä, ikoneja
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Kirjat

Jukka Korpela

Länsimaisen yhteiskunnan juurilla.

Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn.

Gaudeamus 2015. 366 s.

Vuoden 2015 historiateoksen palkinnon 

saanut kirja Länsimaisen yhteiskunnan 

juurilla – Jumalan laista oikeusvaltion 

syntyyn on mielenkiintoista luettavaa. 

Itä-Suomen yliopiston yleisen historian 

professori Jukka Korpelan teos vie luki-

jan aikamatkalle antiikin ja keskiajan historiallisiin vaiheisiin, joissa 

yhteiskuntaelämän ja ajattelutavan perusteet muuttuivat nykyiseen 

suuntaan. Kirjan ydinkysymys on, miten, missä ja milloin läntisen 

ajattelutavan aatteet syntyivät ja erosivat aikaisemmasta mallista. 

Tiiviisti kirjoitetusta teoksesta voi lukea muiden muassa, millainen 

oli hellenistinen kulttuuri, joka yhdisti valtakuntia Välimereltä Inti-

aan ja mitkä historialliset kehityskulut saivat Länsi-Euroopan valit-

semaan 1100-luvulla eri tien kuin Itä-Eurooppa. 

Ortodoksisen kirkon kannalta erityisen mielenkiintoinen osuus 

on Idän Rooman historiallisten vaiheitten kuvaus. Korpela kertoo 

seikkaperäisesti kristillisen kirkon syntyvaiheet, taistelut harhaoppe-

ja vastaan sekä keisarin ja patriarkan aseman kehityksen. Teoksesta 

selviää myös paavin vallan kehitys hengellisestä johtajasta keisariksi 

sekä se, keitä tuohon aikaan pidettiin roomalaisina ja keitä kreikkalai-

sina. Kirja paljastaa kuinka kristinusko valjastettiin Länsi-Euroopas-

sa vallankäytön avuksi. Asetelmasta hyötyivät sekä keisari että kirk-

ko, koska tukemalla hallitsijaa kirkko lisäsi samalla omaa valtaansa.

Professori Jukka Korpelan kirja on tiivis historiallinen kuvaus idän 

ja lännen yhteiskuntajärjestysten kehityksestä ja sen myötä erinomai-

nen johdatus maailman nykyisten ongelmien taustoihin. Teos sopii 

valtiokehityksen oppikirjaksi aiheesta innostuneelle. Kirkkohistori-

asta kiinnostuneelle se paljastaa, ettei idän ja lännen välinen ero ole 

aina ollut nykyisen kaltainen. Suosittelen tämän tiiviin tietopaketin 

hidasta, nautinnollista lukemista kenelle vain läntisen kulttuurin ke-

hityksestä kiinnostuneelle.

Piispa Arseni

Arkkipiispa Leo

Metsätähti ja mies joka metsään lähti

Meččütiähti da mies kudai meččäh lähti

Karjalan Kielen Seura

2015

Metsätähti ja mies joka metsään läh-

ti- Me ütiähti da mies kudai me äh 

lähti on arkkipiispa Leon runokokoel-

ma, joka puhuu luonnosta ja ihmisen 

suhteesta luontoon sekä maaseudulla 

että kaupungissa.

Karjalan ja suomen kielillä kirjoitettu 

teos käsittelee nykypäivää ja tulevaisuutta, luonnon ainutlaatuista 

kauneutta, luonnonsuojelua sekä muuttuvaa luontoa erityisesti il-

mastonmuutoksen osalta pitkällä aikavälillä.

Runoissa kuvataan luonnollisesti kasvillisuutta, eläimistöä ja mai-

semia, mutta myös ihmisen suhtautumista luontoon, lähimmäisiin 

ja elämään kokonaisuutena.

Kirjan karjalankieli on livvin murretta, jota puhuttiin Suomen Raja-

Karjalassa, jossa ihmisten koko eläminen ja toimeentulo oli luonnon 

varassa. Luonto tarjosi ihmisille henkistäkin rikkautta ja voimavaraa. 

Voi sanoa, että luonto on ollut ja on vieläkin karjalaisille elinehto.

Kirjan runoissa on hyvin nähtävissä myös kirjoittajan omat koke-

mukset luonnosta. Kaupungin työhuoneen ikkunasta voi katsahtaa 

lähipuissa kisaileviin oraviin ja iloisesti pyrähteleviin pikkulintui-

hin. Puiston metsikössä kohtaa aamukävelyllä rusakon hyppele-

mässä ja rantakadulla kävellessä näkee sorsapoikueen uiskentele-

massa kaislikossa.

Voimakkaimmat elämykset ja yhteyden luontoon kokee kuiten-

kin kirjoittajakin kotiseudullaan maalaismaisemissa. Lähimetsässä 

näkee karhun temmellyksen jälkiä puissa ja muurahaispesissä. Sie-

nestämässä kuusikossa havainnoi tattien tuntumassa mustan jätös-

kasan, sekin kontion tekosia.

Savusaunan hämärässäkin kohtaa ihmisen katse pienen ikkunan 

takana lumessa kurkistelevan lumikon. Muuten saa kylläkin omassa 

uinottavassa rauhassaan vain nauttia pehmeästä löylystä ja hiljak-

seen mielessään filosofoida syntyjä syviä.

Vuodenajan vaihtelut Suomen luonnossa tuovat tuntuvasti vaih-

telua ihmisen elämään. Syksyn kaamos voi synkentää mieltäkin 

mutta keskikesän yötön yö ja paisteinen päivä saavat taas elämän 

tuntumaan elämältä.

Myös miehellä on runon mukaan neljän vuodenajan tapaan neljä 

mieltä: synkkyys, pidättyvyys, toiveikkuus ja ilo.

Karjalankielinen kaunokirjallisuus on tämän runokirjan myötä 

saanut jatkoa karjalaisten ikiaikaiselle runonlaulannan perinteelle.

Kirjan runot herättävät myös ajatuksia rakkaudesta luontoon ja 

ihmisen osallisuudesta siihen vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä.

Aaro Mensonen

Länsimaisen yhteiskunnan juurilla

Metsätähti ja mies joka metsään lähti
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Призвание 
христианина

Размышляя о смысле своей жизни и ее 
цели, человек часто задумывается о 
своем личностном предназначении. В 
общечеловеческом смысле под призва-
нием понимается внутренняя склонность и 
влечение к какому-либо делу или профес-
сии. Часто в поиске своего призвания люди 
сталкиваются с большими сложностями и 
внутренней борьбой, они стремятся полу-
чить разностороннее образование, пробу-
ют себя в различных профессиях, обраща-
ются за психологической помощью, чтобы 
лучше понять себя и, как следствие, найти 
свое место в мире. 

Когда о своем предназначении размыш-
ляет христианин, то в основании его поис-
ков лежит не столько его собственная 
личность и попытки подобрать спосо-
бы ее реализации, сколько внутреннее 
ощущение своего призвания как некоего 
Божественного зова, который он слышит 
в своей душе. Призвание для верующего 
– это исполнение Воли Небесного Отца, 
Который зачастую лучше самого человека 
знает все его таланты и слабости. 

В своем желании узнать Божествен-
ную Волю человек стремится приблизить-
ся к Господу, и тем самым приобретает 
свой личный опыт Богообщения. Но любое 
хорошее дело можно испортить, если не 
имея критического мышления, все пони-
мать буквально. В бездумном стремле-
нии слепо следовать Божественной Воле 
существует большой риск воспитать в 
себе безволие. Постоянный страх того, 
что своими действиями человек проти-
вится Богу, может привести его к потере 
всякой личной инициативности. Возника-
ет опасность потерять одно из главных 
своих призваний – быть сотворцом Небес-
ному Отцу. Ведь именно творческий дар, 
наряду с личностной свободой, является 
в человеке одним из проявлений образа 

и подобия Божьего. 
Разумеется, нам хотелось бы знать тот 

Божественный замысел, который Господь 
имеет о каждом из нас. Читая различные 
священные тексты, мы видим перед собой 
картины явного вмешательства Боже-
ственной Воли в жизнь как отдельных 
людей, так и целых народов. И кажется, 
насколько было бы легче, если бы Господь 
подобно отцу, взявшему свое чадо за руку, 
неусыпно руководил всей нашей жизнью 
и вел за Собой во спасение.

Однако Премудрый Бог судил иначе. 
Проявления Его Воли в нашей жизни 
принимают более сложные формы. Вспом-
ним евангельский рассказ о призвании 
первых апостолов. Их встреча со Спаси-
телем состоялась на берегу реки Иордан, 
где Иоанн Предтеча засвидетельствовал 
о Христе перед своими учениками, сказав: 
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Ин. 1,29). Среди них были 
Андрей, названный Церковью Первозван-
ным и Иоанн, получивший имя Богослов. 
Каждый из них привел ко Христу своего 
брата, Андрей – Симона, будущего перво-
верховного апостола Петра, а   Иоанн – 
Иакова, чуть позже к ним присоединились 
Филипп и Нафанаил. 

 Они в своих сердцах обрели твердую 
веру, что Христос есть Сын Божий и долго-
жданный Мессия, но Господь не стал торо-
пить их с решением принять апостольское 
служение. Для Христа было важно, чтобы 
Божественный призыв, который они услы-
шали в своих душах, стал свободным выбо-
ром их сердец.

Желая духовно укрепиться перед 
началом Своей Евангельской пропове-
ди, Христос удаляется на сорок дней в 
пустыню, а Его ученики расходятся по 
домам. Лишь через пару месяцев проис-
ходит новая встреча. И    в тот момент, 

когда их жизнь вернулась в привычное 
русло, улеглось внутреннее потрясение, 
Спаситель вновь приходит, чтобы призвать 
учеников к апостольству. Уже имея в себе 
твердое основание веры, они с готовно-
стью откликаются на этот Божественный 
зов, оставляют все – своих родных и близ-
ких, домашний уют, знакомую обстанов-
ку и уходят за Христом в неизвестность. 

У каждого человека есть личный опыт  
переживания близости Бога. Мы получи-
ли от Него помощь, Господь услышал наши 
молитвы и утешил горе, с Ним мы связыва-
ем свое личное счастье. Каким бы не был 
этот мистический опыт, он дорог нам, и мы 
помним как в тот момент были готовы, 
подобно апостолу Петру, сказать Христу: 
«С Тобою я готов и в темницу и на смерть 
идти» (Лк. 22,33). 

Вместе с тем, как во время Своего 
земного бытия, так и в нашей сегодняш-
ней духовной жизни, Господь всегда укло-
няется от чрезмерных восторгов и сиюми-
нутных душевных порывов.  Он как мудрый 
Виноградарь понимает, что спасительная 
лоза веры должна пустить внутри нас 
глубокие корни, чтобы мы смогли прине-
сти Богу тот духовный плод, который Он 
действительно ждет от нас – искреннюю 
готовность всею своею жизнью ответить 
на Его главный духовный призыв: «Возьми 
крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8,34). 
Именно следование за Христом по пути 
своей личной духовной Голгофы являет-
ся главным христианским призванием. 
Оно наполняет смыслом человеческое 
бытие, приподнимая его над бренным 
миром, дарует христианину возможность 
уже здесь, на земле, ощутить себя граж-
данином Небесного Отечества. 

 
 

протоиерей Константин Стрекачев
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Kyllä, haluan tilata Aamun Koitto -lehden  

(viisi numeroa vuodessa)

Tilaushinnat 1.1.2014 alkaen  Alv. 0 % Alv. 10 %

 Kestotilaus 5 nroa, kotimaa  35 € 39 €

 Määräaikainen 5 nroa, kotimaa 35 € 39 € 

 Opiskelijatilaus 5 nroa, kotimaa 30 € 33 €

 Tutustumistarjous 3 nroa, kotimaa 21 € 24 €

 EU-maat, 5 nroa   50 € 55 €

 Muut maat, 5 nroa  55 € 61 €

 Olen ....................... ort. srk jäsen

Lehden saajan nimi ............................................................................

Lähiosoite .............................................................................................

Postinumero ja -toimipaikka ...............................................................

Puhelin ..................................................................................................

Sähköposti ............................................................................................

Maksajan (ellei saaja) nimi ...............................................................

Lähiosoite .............................................................................................

Postinumero ja -toimipaikka ..............................................................

Puhelin ..................................................................................................

Sähköposti ............................................................................................

Tunnus 5005390
70103 Vastaus- 
lähetys Vastaanottaja 

m
aksaa posti-

m
aksun (vain 
tilaukset)

Aamun Koiton 

seuraava 

numero 

ilmestyy 

19.9.2016 ja 

sen teemana 

on ”Kasvun ja 

opin tiet.”
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www.fi lantropia.fi 

KESÄKERÄYS 
24.5.–31.8.2016 

Keräyksellä tuetaan 
Filantropian työtä 

Moldovassa. 
Filantropian keräystili: 

FI53 5480 0520 0233 08, 
viite 12535

Sydämellinen kiitos
KP arkkipiispa Leolle 

ja Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle 

saamastani Pyhän karitsan ritarikunnan mitalista.

Ritva Huurinainen

Kiitämme lämpimästi
 igumeni Sergeitä, luostarinmäkeläisiä, opistolaisia sekä ksenia-

talojen asukkaita esirukouksista, avusta, tuesta ja myötä-

elämisestä Paavo Immosen (Valamon Paven) sairauden aikana 

sekä hänen siirryttyään tuonilmaisiin.

Paavo Immosen omaiset

Suuret ja lämpimät passibot
 KP arkkipiispa Leolle, Taipaleen ortodoksiselle seurakunnalle 

ja Outokummun tiistaiseuralle 

palmusunnuntaina 20.3. saamastani 

Pyhän Karitsan ritarikunnan I luokan mitalista.

Mirjam Väisänen, Outokumpu

Ylämyllyn tiistaiseura
kiittää kaikkia 50-vuotisjuhlaamme osallistuneita sekä 

muistamisista 17.4.2016 Ylämyllyn Monitoimitalolla.
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ASUKKAAKSI HELENAN VANHAINKOTIIN

Tarjoamme lyhyt- ja pitkäaikaista palveluasumista 
itsemaksaville ikäihmisille Helenan vanhainkodissa 
vain pari kilometriä Helsingin keskustasta. 
Asukkaaksi voit hakeutua myös Helsingin kaupungin 
myöntämällä palvelusetelillä.

Lisätietoja antaa johtaja/sosiaalityöntekijä  
arkisin puh. 040 4561 680 tai sähköpostitse 

Katso myös kotisivumme 

Tule

Sydämelliset kiitoksemme
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnalle 

saamistamme pronssisista ansiomerkeistä 

Ylämyllyn Tiistaiseuran 50-vuotisjuhlassa 17.4.2016.

Ensio Hiltunen     Hilkka Lihavainen     Kaija Kareinen

Sydämelliset kiitoksemme
KP arkkipiispa Leolle, isä Andreille 

ja Nurmeksen ortodoksiselle seurakunnalle saamistamme 

huomionosoituksista palmusunnuntaina Kuopiossa.

Liisa Mahlavuori         Jyrki Moilanen

Georgios Voittajan kirkko edustaa karjalaista ja 

pohjoisvenäläistä kirkonrakennusperinnettä, ja siitä 

on nopeasti tullut pyhiinvaelluskohde ja nähtävyys. 

Pyhän Georgios Voittajan kirkon sisätilat ovat 

todellinen käsityön taidonnäyte.

Kirkkokahvila
Kirkon kupeessa on kahvila, joka 

on avoinna touko-elokuussa, 

ryhmille myös muina aikoina 

ennakkovarauksena.

Tarjolla on perinteistä 

lähiruokaa, kotileivonnaisia ja 

oman tilan luomuhunajaa. 

PYHÄN GEORGIOS 
VOITTAJAN KIRKKO

Kirkko on kaikille avoin tutustuttavaksi

Lisätiedot ja aukioloajat www.stgeorge.fi 
Tiedustelut: info@stgeorge.fi   / +358 44 725 75 48

Osoite: Kaitaistentie 345, 79690 Kaitainen 
(Joroisten kunta, 6 kilometriä 5-tieltä)
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Taivaallinen 
juhlapöytä

A
ntelias isäntämme Kristus on 

asettanut tänään eteemme kun-

nioitusta herättävän juhlapöydän. 

Tätä pöytää ei tee kunnioitettavasi 

yksin perinteet, vaan siinä voimme tunnistaa 

tuntevamme Jumalan. Tätä pöytää ei kannat-

tele maallisen hyvän kaipaus, vaan taivaal-

listen asioiden jakaminen. Tätä pöytää eivät 

korista Salomonin herkut, vaan se on kruu-

nattu Jumalan antamilla laeilla. Tätä pöytää 

ei ole siunattu ruokien runsaudella, vaan sen 

tekee juhlavaksi Jumalan mielessä pitäminen. 

Sillä onko mitään Salomonin pitoja rik-

kaampaa? Mutta ruokalajien paljous ei lo-

pulta Salomonia hyödyttänyt eivätkä ne joh-

taneet häntä täydelliseen hyveeseen. Kävikin 

päinvastoin: Salomonin antautuminen ylelli-

syydelle vailla vertaa ajoi hänet lopulta hul-

luksi. Mutta Herramme kattama pöytä, ollen 

aineeton, ääretön, turmeltumaton, kuolema-

ton ja ihmisen käsityskyvyn tuolla puolen, 

ohjaa meitä maallisen hyveen lisäksi myös 

taivaallisten hyvyyksien äärelle. Tarkoitan, 

että Herramme Kristus palkitsee meitä joka 

päivä lahjalla, joka on Hän itse.

Ehkä puhun tyhjiä sanoja, kun vertaan Sa-

lomonin aistillista pöytää Herramme hengel-

lisiin pitoihin. Salomonin pöydässä saattoi 

olla karitsoja, mutta meidän pöydässämme 

on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maail-

man synnit. 

Näettekö? Herran pöydälle on katettu ate-

ria joka on noussut kuolleista! Mitä tähän 

verrattavaa Salomonilla oli? Salomon teu-

rasti monia eläimiä ja saattoi ne väkisin kuo-

lemaan; Kristus teurastettiin myös, mutta 

vapaasta tahdostaan hän antoi itsensä hau-

dattavaksi, nousi ylös taivaisiin ja ”on tuleva 

Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja 

silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen 

mukaan.” (Matt. 16:27)

Kun Kristus puhui omasta kuolemastaan 

opetuslapsilleen ei hän enää puhunut kuin 

pienille lapsille vaan puhutteli heitä kuin ai-

kamiehiä. Viisaan opettajan tapaan hän ei 

enää kuiskinut lempeästi, suonut pientä hy-

myä, vaan puhui suoraan uhasta ja antoi isku-

ja –  ei vahingoittaakseen vaan kehittääkseen 

opetettaviaan. Näin viisas opettajamme Kris-

tus puhui aluksi lempeitä ja pehmeitä sano-

ja evankeliumin julistamisen alkuvaiheissa: 

”Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä 

ihmisten kalastajia.” (Matt. 4:19). Ja kun ope-

tuslapset hylkäsivät hänet ja erehtyivät, osoitti 

Kristus heille ymmärrystä. Mutta kun opetus-

lapset alkoivat edetä hurskaudessaan, pääs-

tä perille Jumalasta, luottaa heille annettujen 

merkkien täyttymiseen, vahvistua Isän anta-

masta todistuksesta ja valaistua Pyhän Hen-

gen voimasta, tällöin hän ei enää tukenut hei-

tä heidän virheissään vaan ryhtyi opettamaan 

ankarammin: ”Jos joku tahtoo kulkea minun 

jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon 

ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24)

Siten kirkastumisen hetkellä Kristus otti 

mukaansa vuorelle vain kolme opetuslas-

taan, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen, jot-

ta hyvin tunnettu kirjoitus täyttyisi: ”Asia on 

vahvistettava kahden tai kolmen todistajan 

sanalla.” (5. Moos. 19:15) Opetuslasten kol-

mikko muodosti nämä todistajat, siunatun 

yhteyden, kun taas vuorella ilmestyneet pro-

feetat Elias ja Mooses olivat lain järkähtämät-

tömät pylväät. Mutta miksi näin tapahtui, 

miksi Kristus kirkastui, miksi hänet peitti kir-

kas pilvi ja miksi Isän ääni kuului ukkosenjy-

lyn lailla? Näin tapahtui, koska opetuslapset 

luulivat Kristuksen olevan vain ihminen, ei 

lihaksitullut Jumala. Olivathan opetuslap-

set nähneet Kristuksen itkevän, pelkäävän ja 

kuulleet hänen rukouksensa – ja näin pitivät 

häntä luonnoltaan vain ihmisenä eivätkä si-

ten uskoneet häntä ja pelkäsivät.

Näiden epäilysten hälventämiseksi Kris-

tus johdatti heidät vuorelle, raotti hetkeksi 

lihaksitulemisen ovea ja näytti heille kirk-

kaudessa sen kunnian, joka häneen kätkey-

tyi. Hän osoitti näin olevansa se jonka ”ni-

meä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, 

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja 

maan alla.” (Fil. 2:10) Hän houkutteli Elian 

laskeutumaan korkeudesta, nosti Mooseksen 

syvyyksistä ja otti opetuslapset siitä joukosta 

joka eli maan päällä, sillä kokonaisuushan 

tunnetaan ääriensä kautta. 

Taivaat ja maat ovat täynnä hänen kunni-

aansa, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaa, 

nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Leontios Konstantinopolilainen, 
Opetuspuhe Kristuksen kirkastumisesta.

Mukaillen ja valikoiden
 suomentanut Ari Koponen
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