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Venäjänkielinen teksti

Isien opetuksia

Nyt
toukokuu • 2020

Turvallinen muuttumattomuus?
Kaiken nopean muutoksen ja hektisyyden keskellä turvaamme mielellämme asioihin, jotka eivät muutu. Monille tärkeä
asia ortodoksisessa kirkossa on juuri se, että kirkon sisällä
asiat pysyvät ennallaan samalla, kun kirkon seinien ulkopuolella muutoksen vauhti vain kiihtyy. Ortodoksiset jumalanpalveluksetkaan eivät kuitenkaan ole muuttumattomia –
ne eivät ole vain muuttuneet näkyvästi meidän aikanamme.
Syntyneen poikkeustilan aikana koko ihmiskunta on
pakotettu muuttamaan toimintatapojaan ennennäkemättömän nopeasti. Muutokseen pakotettuna olemme myös
keksineet monia asioita, jotka muuten olisivat ehkä jääneet
keksimättä. Esimerkiksi kirkon toiminnan pääpaino on
hetkeksi siirtynyt nettiin ennennäkemättömällä vauhdilla, mikä on asia, jota tuskin kukaan olisi osannut meistä
ennustaa.
Nettiyhteys ei tietenkään koskaan täysin korvaa toisen
ihmisen läheisyyttä ja kirkon tuomaa fyysistäkin turvaa
rukouksen paikkana. Poikkeusajan päättymisen jälkeen
toivon silti monien toimintatapojen kokeman muutoksen
olevan myös pysyviä. Toivoisin, että ne, joiden kirkkoon
pääsy poikkeusajan jälkeenkin on etäisyyden tai invaliditeetin takia mahdotonta, pääsisivät palveluksista edelleen osallisiksi. Mielelläni soisin lasten ympäri Suomea
ja maailmaa osallistuvan Helsingin ortodoksisen seurakunnan järjestämään virtuaalimuskariin, sillä muskaria
tuskin joka seurakunnalla on, tai jos on, sinne voi silti olla
hyvin pitkä matka. En haluaisi myöskään omassa työssäni luopua nyt saavutetusta mahdollisuudesta pitää entistä
helpommin yhteyttä kollegoihini nettikokousten avulla –
syrjäisestä asuinpaikastani huolimatta.
Toivon että löydämme kirkkona uusia tapoja tavoittaa
kirkon turvallisesta yhteydestä etääntyneitä ihmisiä myös
poikkeusajan päätyttyä. Ihmiset tarvitsevat yhteyttä toisiin
ihmisiin ja kirkkoon tänä aikana kuten aikaisemminkin,
mutta haasteet tämän yhteyden löytymiseksi voivat eri
vuosikymmenillä ja vuosisadoilla olla erilaisia. Kirkon
ydinsanoma ei muutu, mutta kirkon toimintaympäristö
muuttuu, ja nämä kaksi asiaa on hyvä pystyä erottamaan
toisistaan. Kirkon työntekijöinä meidän tehtävämme on
tunnistaa näitä haasteita ja poistaa hyvään yhteyteen tulemisen esteitä – olivatpa ne meissä itsessämme tai meidän
ulkopuolellamme.

Muutoksia luvassa

M

ikään ei tässä maailmassa ole pysyvää. Kaikki organisaatiot,
toimintatavat ja jopa ympäristömmekin on ainakin aika ajoin
liikkeessä ja muutoksessa. Erityisellä tavalla meitä muistuttaa
tästä käsillä oleva epidemia. Varsin usein kuulee todettavan,
että ortodoksinen kirkko on muuttumaton. Menneisyyttä tutkimalla voi
kuitenkin havaita, ettei se pidä paikkaansa. Jo varsin lyhyellä aikavälillä
on tapahtunut paljon muutoksia yksistään seurakunnallisessa toiminnassa ja niitä tulee tapahtumaan jatkossakin. Eihän kirkko olisi elävä, jos
muutoksia ei tapahtuisi. Oppi ei muutu, mutta toimintatavat ja käytännöt
muuttuvat osittain myös meistä riippumattomista syistä.
Jotkut yhteiskunnan ja sen toimijoiden uudistukset tapahtuvat hitaana
kehityksenä, toiset taas nopeana ja kertaluonteisena muutoksena. Kirkkomme elämässä olemme nyt ainakin kahden muutoksen kynnyksellä.
Kädessänne on kolmanneksi viimeinen Kuopion ja Karjalan hiippakunnan koteihin jaettava Aamun Koitto. Ensi vuonna kirkko julkaisee yhtä
lehteä kaikkia kolmea hiippakuntaa varten. Varat uuteen lehteen kootaan
keskusrahastomaksujen yhteydessä, eli lehden julkaisu ei käytännössä
ole seurakuntien päättäjien ratkaistavissa. Saattaa jopa olla, että tämän
Suomen vanhimman kirkollisen lehden nimi jää tulevana vuodenvaihteena historiaan - ainakin painetun lehden muodossa.
Toisena ja pitkään valmisteltuna uudistuksena on pian toteutuva seurakuntarakenteen muutos. Yhdeksän seurakunnan sijasta Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa on ensivuoden alussa enää viisi seurakuntaa. Yhdistymisiin on pakottanut vääjäämättä väestö- ja talouskehitys. Monilla paikoin,
jossa aiemmin oli tsasounan läheisyydessä elävä yhteisö ortodokseja ei
enää asu juuri ketään ja pyhäkön säilyttämistä on sen johdosta harkittava.
Kuluneena keväänä olemme saaneet kokea odottamattomia muutoksia,
joita koronaviruksen tuoma uhka on synnyttänyt. Jumalanpalveluksiin on
voinut osallistua vain pieni joukko seurakuntalaisia muiden seuratessa
palvelusta internetin välityksellä. Tänä poikkeuksellisena pääsiäisaikana
on hyvä palauttaa mieleen pyhän
Johannes Krysostomoksen pääsiäissaarnan lohduttavat sanat:
”Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema
on meidät vapauttanut: kuoleman
hallussa pitämä kukisti kuoleman.”
Metropoliitta Arseni

Kanttori Riikka Patrikainen
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Uutta seurakuntaa rakentamassa
Kirkossamme on jo kauan mietitty seurakuntarakennetta ja sen muuttamista ajan
vaatimusten mukaiseksi. Vuosikymmenten varrella on ollut esillä erilaisia malleja
kirkon toiminnan järjestämiseen.

Y

htenä seurakuntarakenteen esimerkkinä on esillä ollut hiippakuntakeskeinen malli, jossa kaikki
hiippakunnan sisällä olevat seurakunnat olisivat hallinnollisesti ikään kuin yksi
seurakunta. Vuonna 2007 tehdyssä Suomen
ortodoksista kirkkoa koskevassa lakiuudis-
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tuksessa kirkon perusyksiköksi nostettiinkin,
aiemman seurakunnan tilalle, hiippakunta.
Myös hiippakuntaneuvostoja alettiin pian sen
jälkeen perustaa hiippakuntiin, joskin niiden
toiminta jäi varsin alkutekijöihinsä selkeän tehtävän ja toimivallan niiltä puuttuessa.
Muutoksen ehtoja sanelee nyt pitkälti

väestön ikääntyminen ja Keski- ja PohjoisSuomen alueelle aikanaan, 1950-luvulla,
muodostettujen uusien seurakuntien kuin
koko kirkkokunnankin negatiivinen väestönkehitys ja sen mukanaan tuomat taloudelliset
vaikutukset seurakuntien ja sitä myötä koko
kirkkokunnan talouteen. On pohdittu erilai-

sia versioita siitä, miten seurakuntien hallinnon rakennetta tulisi muuttaa taloudellisesti
kestävämpään suuntaan. Joitakin seurakuntia
oli jo liitetty osaksi suurempaa seurakuntaa,
kuten esim. Pielavesi Kuopioon vuonna 2005,
Lieksa Joensuuhun vuonna 2015 ja Kiuruvesi Iisalmeen vuonna 2016. Näin oli jo kolme
seurakuntaa ”tipahtanut” seurakuntakartalta.
Myös yksi kahden seurakunnan yhdistyminen nähtiin, kun Varkaus ja Mikkeli liittyivät
yhdeksi Saimaan ortodoksiseksi seurakunnaksi vuoden 2017 alusta.

Karjalan hiippakunnan hanke
Karjalan hiippakunnassa käynnistyi vuonna 2016 hanke, jonka tavoitteena oli siirtyä
seurakuntien yhteistyön pohdinnasta käytännön tekoihin. Kirkkoherrojen kokouksessa
päätettiin alustavasti tehdä selvitys Karjalan
hiippakuntien taloudesta, suunnitelma uusista toimialueista sekä niille talousarviot sen
hetkisen taloudellisen tilanteen ja väestöpohjan perustella. Kirkollishallitus oli kokouksessaan 9.2.2016 päättänyt vuoden 2015 kirkolliskokouksen päätöksiä käsitellessään, että
hiippakunnat etsivät ja käynnistävät yhteistyöhankkeita sekä –kokeiluja alueellaan ja
raportoivat tuloksista vuosittain kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokousseminaarissa syyskuussa 2016 esiteltiin Karjalan hiippakunnan
talous- ja jäsenselvitysten tuloksia.
Vuoden 2017 syksyllä arkkipiispa Leon,
Kirkollishallituksen istunnossa Joensuussa
8.9.2017, esille tuoma esitys oli jatkoa alkaneelle prosessille: ”Esitän Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 7 §:n perusteella,
että kirkollishallitus käynnistää yhteistyössä
Karjalan hiippakunnan seurakuntien kanssa selvityksen, jonka tavoitteena on kahden
seurakunnan muodostuminen Karjalan hiippakuntaan. Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Ilomantsin, Joensuun, Nurmeksen sekä Taipaleen seurakunnat ja läntiseen
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion, Rautalammin ja Saimaan seurakunnat.” Eli nyt oli kyse
tuosta kahden, itäisen ja läntisen, Joensuun
ja Kuopion, seurakuntien mallista Karjalan
hiippakunnassa.
Aiemmin mainitut ja jo toteutetut seurakuntien yhdistämiset ja yhdistymiset koskivat
lähinnä vain Karjalan hiippakuntaa, joskin

Kiuruvesi oli aiemmin osa Oulun hiippakuntaa. Nyt viimeisimpänä, vuonna 2018, käynnistettiin koko kirkkokunnassa seurakuntarakenteen muutos kaikkia hiippakuntia koskien.
Kaikille seurakunnille tuli joulukuussa 2017
kirkollishallituksen lausuntopyyntö asiassa. Ehdotuksena oli aluksi Karjalan hiippakunnan osalta, että Karjalan hiippakuntaan
muodostettaisiin siis vain kaksi seurakuntaa:
Kuopio ja Joensuu. Kaikki muut alueen seurakunnat liittyisivät näihin kahteen seurakuntaan. Kuopioon olisivat liittyneet Jyväskylä,
Saimaa, Iisalmi ja Rautalampi ja Joensuuhun
Taipale, Ilomantsi ja Nurmes. Rautalampi oli
jo tosin ehtinyt anoa liittymistä Kuopioon tai
Jyväskylään, koska seurakunnan väkiluku oli
laskenut voimakkaasti. Rautalammen orto-

Seurakuntalaiset
muodostavat
seurakunnan
doksisen seurakunnan väkiluvun lasku oli
johtunut väestön ikärakenteen muutoksesta ja osin siitä, että seurakunnan alueeseen
kuulunut Karttula oli kuntana liitetty Kuopioon vuoden 2011 alusta ja Karttulan ortodoksit siirtyivät näin Kuopion ortodoksisen
seurakunnan jäseniksi.

Toteuttamisen järjestys
Toteuttamisaikataulua oli alunperin kaavailtu
seuraavanlaiseksi : Aluksi pidetään keskustelutilaisuudet seurakunnittain (luottamushenkilöt, henkilöstö), jonka jälkeen seurakuntien
neuvostot käsittelevät asiaa ja valmistelevat
seurakunnan lausunnon asiasta syksyllä 2017.
Valtuustot käsittelevät neuvostojen valmisteleman lausunnon loppuvuodesta 2017 ja
Kirkollishallitus käsittelee lausunnot ja päättää jatkosta alkuvuodesta 2018. Kirkollishallituksen lopullinen päätös asiassa suunniteltiin annettavaksi keväällä 2018. Yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista henkilöstö- ja
toimenkuvamuutoksista alkaisivat sen jälkeen
kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, vuoden 2018 kirkolliskokouksen päätettyä tarvittavista kirkkojärjestyksen teknisistä
muutoksista. Vuoden 2019 valtuuston vaalit

olisi pidetty marraskuussa 2019 uuden aluejaon mukaan. Uusien seurakuntien toiminnan käytännön organisoinnille oli varattu
vuosi 2019 ja uusien seurakuntien toiminnan
aloitus olisi ollut 1.1.2020. Tällä aikataululla
olisi selvitty yksillä valtuuston vaaleilla. Nyt
valtuuston vaaleja tulee kahtena peräkkäisenä vuonna. Tosin perusteltua oli ottaa aikalisää alkuperäiseen esitykseen. Suurin osa
seurakuntia piti suunniteltujen muutosten
aikataulua liian kiireisenä.
Kirkollishallitus asetti selvitysmiehen,
asianajaja varatuomari Hannu Palsolan,
tekemään selvitystä ja toimittamaan kuulemiset seurakunnissa syys- lokakuussa 2018.
Seurakuntien vastustus esitettyihin liitoksiin
oli sen verran voimakasta, että kirkollishallitus ei onneksi mennyt ainakaan Karjalan
hiippakunnassa pakkoliitoksiin. Kenties näin
oli parempi. ”Parempi laiha sopu kuin lihava
riita”. Kirkon jos minkä olisi parempi pysyä
julkisten riitelyiden ja riitojen ulkopuolella.
9.4.2019 teki kirkollishallitus päätöksen seurakuntauudistuksesta. Karjalan hiippakunnan
itäiseen osaan tulee kaksi seurakuntaa: Joensuu ja Taipale. Ilomantsi liittyy Joensuuhun ja
Nurmes Taipaleeseen kappeliseurakuntina.
Samoin läntisessä osassa hiippakuntaa malli
muuttui niin, että Iisalmi ja Rautalampi liittyvät Kuopioon ja Jyväskylä ja Saimaa säilyvät
omina seurakuntinaan.
Myös Helsingin- ja Oulun hiippakunnissa seurakuntia yhdistyy. Alkuperäisessä
esityksessä oli, että Helsingin hiippakunnan
Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset
Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat ja läntiseen Turun, Hämeenlinnan ja
Lahden seurakunnat sekä kolmantena nykyinen Helsingin seurakunta. Itäinen alue toteutuu esitellynlaisena, Kotkan ja Haminan liittyessä Lappeenrantaan kappeliseurakuntina,
mutta Lahti ja Hämeenlinna ovat liittymässä näillä näkymin Helsingin seurakuntaan
toiminta-alueina, eikä kappeliseurakuntina.
Alkuperäisestä esityksestä poiketen Turku
säilyy omana seurakuntanaan.
Oulun hiippakunnan alueella pohjoiseen
seurakuntaan tulevat kuulumaan nykyiset
Oulun, Kajaanin ja Lapin seurakunnat. Eteläisen seurakunnan keskuspaikka on, Helsingin
hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan muutettu, Tampere. Nykyisestä Vaasan seurakunnasta
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Jokainen voi omalla aktiivisella osallistumisellaan vaikuttaa seurakunnan toimintaan.

tulee Tampereen kappeliseurakunta.
Hallinnonuudistuksen aikataulu uudistuksen voimaantulolle on nyt 1.1.2021. Yhdistyvät seurakunnat ovat tehneet omia keskinäisiä yhdistymissopimuksiaan vuoden 2019
syksyllä ja tänä vuonna on tarkoitus tehdä
käytännön suunnitelmat ja pitää syksyllä
valtuuston vaalit tulevia seurakuntia varten.

Mikä kaikki muuttuu tai ei muutu?
On sanottu, että tässä maailmassa ei ole
muuta pysyvää kuin muutos. Muutos toisaalta aiheuttaa aina epävarmuutta ja synnyttää
pelkoa tulevasta. Varmasti kaikilla muutoskeskusteluissa mukana olleilla on ollut,
enemmän tai vähemmän, samat tuntemukset. Onhan nyt myös kyse suurimmasta
muutoksesta Suomen ortodoksisen kirkon
seurakuntarakenteessa sitten vuoden 1950.
Kenties asian käsittelyä omassa mielessä
auttaa myös se, kun ajattelee historiaa myös
taaksepäin. Esimerkiksi Taipaleen seurakunnassa on kyllä myös ollut monenlaisia
muutoksia, jos katselee 450-vuotista historiaa taaksepäin ja silti aina on selvitty eteenpäin, välillä paremmin ja välillä huonommin.
Toisaalta päätösten tekemisen jälkeen on nyt
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ollut jotenkin helpompi hengittää ja suunnata tulevaan kuin ennen niitä.
Mikä kaikki lopulta muuttuu ja miten?
Mitään aivan varmaa ei muutoksen edessä
ole voinut sanoa. Ensimmäisiä huolia monen
kirkon työntekijän mielessä on ollut työpaikkojen säilyminen. Työpaikat kuitenkin säilyvät. Edelleen tarvitaan pappeja ja kanttoreita.
Työntekijöitä ei ole liikaa siinäkään mielessä,
että eläkkeelle on jäämässä seuraavan 5-10
vuoden aikana useita pappeja ja kanttoreita.
Koulutus ei valmista ainakaan liikaa uusia
työntekijöitä. Päinvastoin tulevaisuudessa
voi tulla pulaa niin papeista kuin kanttoreista. Kenties seurakuntarakenteen muutos
toimiessaan voisi tulevaisuudessa antaa intoa
teologian opiskeluunkin.
Seurakuntien nimet pääosin pysyvät.
Seurakunnan nimen liitteeksi tosin tulee osalle seurakuntia tuo kappeliseurakunta. Seurakuntien alueet pysynevät pääosin samoina.
Tutut papit ja kanttorit toimivat edelleen
seurakunnissa. Palveluksia ja toimituksia
toimitetaan edelleen ja yhteyttä seurakuntalaisten kanssa pidetään. Vapaaehtoistoimintaa seurakunnissa tarvitaan myös edelleen ja tulevaisuudessa kenties vielä enem-

män kuin nykyisin. Vapaaehtoiset osallistuvat hallinnon lisäksi hyvin moniin käytännön tehtäviin seurakuntien toiminnassa aina
kirkkokahvituksista kirkkorakennusten ylläpitoon ja kunnostuksiin. Seurakuntalaiset
voivat olla turvallisin mielin. Seurakunnan
perustoiminta säilyy.

Muutoksilla uutta kohti
Hallinnon rakenne muuttuu kyllä. Kirkkoherrojen määrä vähenee väistämättä seurakuntien
yhdistyessä. Seurakuntien valtuustot valitaan
entistä laajemmalta alueelta (emäseurakunta+
kappelit). Kappeliseurakuntiin muodostetaan
kappelineuvostot ja niihin kuuluu kappeliseurakunnan pappi ja 5-7 jäsentä, jotka seurakunnan valtuusto valitsee. Kappelineuvosto esittelee kappelin asiat seurakunnan neuvostolle ja
johtaa kappeliseurakunnan alueen toimintaa
ja tukee vapaaehtoistoimintaa kappeliseurakunnan papin kanssa.
Kappeliseurakuntien hallinto kevenee ja
niihin jää vain tuo kappelineuvosto ja emä- ja
kappeliseurakunta yhdistelmälle tulee yhteinen valtuusto, neuvosto ja kiinteistölautakunta. Toimielimiin valitaan jäsenet seurakuntien
vaalialueiden väestön lukumäärän suhteessa.

ARI SAVINAINEN

Kiinteistötoimen yhdistämistä kirkkokunnalliseksi on myös suunniteltu, mutta pitkien
välimatkojen takia näillä näkymin se lienee
hankala järjestää kannattavaksi.
Kirkkokunnallinen alustava kiinteistöselvitys on myös tehty. Seurakuntien rakennuksista, niiden kunnosta ja niiden tarpeellisuudesta seurakunnan toiminnalle on esitetty jo
työryhmäarvioita. Varsinkin monet ns. siirtoseurakuntien alueille rakennetut pyhäköt
ovat päässeet huonoon kuntoon ja ovat nykyisiin väestön keskittymiin nähden syrjässä tai
väärässä paikassa. Työryhmäarviot rakennuskannan voimakkaasta supistamisesta saivat
seurakunnissa varsin tyrmäävän vastaanoton ja museovirastokin antoi oman lausuntonsa tuosta työryhmän arviosta. Loppukä-

Hallinnonuudistus
voimaan 2021 alusta
Seurakunnan jäsenyys on rukouksen yhteisön jäsenyyttä.

dessä seurakunnat omistavat kiinteistönsä,
joten myös päätökset omien rakennustensa suhteen tekevät seurakunnat. Rakennusten tulevaan kohtaloon seurakunnat joutuvat
kyllä pakostakin puuttumaan tulevina vuosina. Korjaukset ovat varsin arvokkaita ja rahoitus niiden tekemiseen ei välttämättä enää
onnistu seurakuntien pienenevien verotulojen avulla. Viime vuosina monet pienet seurakunnat ovat joutuneet tekemään remonttinsa, omien varojen puuttuessa, hyvin pitkälti
kirkollishallituksen korjausavustusten turvin.
Nyt kirkollishallitus on linjannut avustusten
kohdistuvan vain toiminnan kannalta välttämättömiin rakennuksiin.
Seurakunnan jäsenyys on rukouksen yhteisön jäsenyyttä, mutta seurakunnatkin tarvitsevat toimiakseen myös rahaa. Useissa muissa
maissa kirkko saa jäseniltään tuntuvia lahjoituksia ja velottaa toimituksista erikseen. Meillä
kirkko kerää jäseniltään veroja ja niillä rahoitetaan seurakuntien toiminta suurimmalta osalta ja kirkolliset toimitukset ovat maksuttomia.
Verotulot menevät niin seurakunnan toiminnan kuin rakennusten ylläpitoon. Kirkollisvero
asiaa voi ajatella esimerkiksi niin, että urheiluseuroihin ja järjestöihin kuuluvat maksavat jäsenmaksua, että seurat ja järjestöt pystyvät toimimaan. Samoin tekevät seurakunnat.

Monet seurakunnan toiminnoista ovat sellaisia, että ne eivät näy suuresti julkisuudessa
mutta ovat tärkeitä yksittäisille seurakuntalaisille.
Millainen on uusi seurakunta, jota kohti
ollaan sitten menossa? Siihen jokaisella on
kenties oma mielipiteensä, mutta jokainen
voi myös siihen vaikuttaa omalla aktiivisella osallistumisellaan seurakunnan toimintaan. On hyvä muistaa, että seurakuntalaiset muodostavat seurakunnan. Seurakunta
ei ole papit tai kanttorit tai kirkkorakennus,
vaan ihmiset, jotka on liitetty seurakunnan
jäsenyyteen kasteen ja mirhavoitelun kautta. Seurakunnan jäsenyyttä myös ikään kuin

ylläpidetään rukoukseen ja sakramentteihin
osallistumisella.
Kristus sanoo:
” Sillä missä kaksi tai kolme on koolla
minun nimessäni, siellä minä olen heidän
keskellään,” ja opetuslapsilleen edelleen:
”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. ”
Rakentakaamme seurakuntiamme sovussa,
sillä riitely harvoin rakentaa. Meitä kaikkia
tarvitaan.
Kirkkoherra Paavo Ratilainen

Jälkikirjoitus
Viruspandemian jyllätessä vielä melko alkuvaiheissaan tätä kirjoitettaessa, voi vain aavistella
pandemian lopullisia vaikutuksia seurakunnissa ja kirkkokunnassa. Inhimilliset kärsimykset
taudin osalta ovat tietysti aivan oma lukunsa, mutta niiden lisäksi väistämättömänä vaikutuksena ovat valtion ja kuntien verotulojen pieneneminen ja talouden painuminen. Nämä vaikutukset tulevat varmasti samassa mittakaavassa vaikuttamaan myös seurakuntiin ja niiden
toimeentuloon. Seurakuntien vero-, tilavuokra- ja muut tulot pienenevät myös, kulujen säilyessä lähes ennallaan. Ei ole vielä tiedossa, joudutaanko jossain vaiheessa seurakunnissakin
lomauttamaan työntekijöitä määräaikaisesti, taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia,
kuten on tehty jo kunnissa. Seurakuntatalouden heiketessä myös rakennusten korjausten ja
ylläpidon edellytykset seurakunnissa heikkenevät. Kaikesta huolimatta, eteenpäin on elävän
mieli. Kaikesta on selvitty tähän asti ja kaikesta selvitään eteenkinpäin.
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MAAILMA MUUTTUU,

MUUTTUUKO
KRISTINOPPIKOULU?

Kripari kuuluu tänä päivänä 15-vuotiaan ortodoksinuoren elämään.

K

ristinoppikoululla on Suomen ortodoksisessa kirkossa virallinen asema ja se on määritelty kirkkojärjestyksessä seurakunnan tehtäväksi
järjestää. Se on kirkkomme työmuoto, jollaista ei ole missään muualla ortodoksisessa maailmassa.
Kristinoppikouluja tai tuttavallisemmin
kripareita, on järjestetty jo 1800-luvun lopulla, leirimuotoisia 1950-luvulta lähtien, ja
erityisesti leiri onkin osoittautunut toimivaksi tavaksi toteuttaa kristinoppikoulu.
Sadan hengen telttaleireistä on tultu aikojen saatossa sisämajoitukseen ja huomattavasti pienempiin ryhmäkokoihin. Yhteistä
leireille on kuitenkin se, että yhdessä eletyn
leiriarjen myötä kirkon elämä tulee tutuksi
käytännössä.
Tilastotietoja kristinoppikoulun käyneiden
osuudesta ei kirkossamme ole kerätty järjestelmällisesti, mutta seurakunnista kuultujen tietojen ja arvioiden perusteella valtaosa
8

nuorten ikäluokista osallistuu siihen. Pienissä seurakunnissa osallistumisprosentti voi
usein olla jopa sata, suurissakin seurakunnissa 60-80%.
Tästä saamme suurelta osin kiittää luterilaista rippikoulua ja sen myötä syntynyttä
vahvaa nuorisokulttuuria, jossa rippikoululeiri tai sitä vastaava tapahtuma kuuluu
15-vuotiaan elämään melkeinpä siinä missä
luokalta toiselle siirtyminen koulussa. Osa
kunniasta toki kuuluu myös onnistuneille
leireille, eikä sen varaan voikaan laskea, että
yhteiskunnan muuttuessa tämä ikäkausikokemus edelleen säilyttää merkityksensä
ilman aktiivista työskentelyä aseman ylläpitämiseksi.

Uusia tuulia
Piispainkokous antoi ensimmäisen ohjeen
kristinoppikoulun sisällöistä ja järjestämisestä vuonna 1993. Kristinoppikoulun
opetussuunnitelman uudistaminen onkin

ollut työn alla jo pitkään, mutta vuosi sitten
keväällä se lähti kunnolla liikkeelle muutamien seurakuntien aloitteesta. Ajatuksena
on ollut kannustaa leirien järjestäjiä uudenaikaisempaan lähestymistapaan, pois opettajavetoisesta luennoinnista.
Piispainkokous hyväksyi päivitetyn opetussuunnitelman helmikuussa 2020 ja sen tueksi
tuotetaan toteutusvinkkejä ja sekä henkilöstön että vapaaehtoisten toimijoiden koulutuksia, joiden avulla kokemattomampikin
- tai kovasti kokenut - leirin järjestäjä uskaltaa kokeilla erilaisia lähestymistapoja kriparin sisältöihin. Varsinainen opetussisältö
ei tietenkään muutu, vaan painopisteet ja
opetusmenetelmät. Tärkeimpänä tavoitteena on, että nuoret saisivat kristinoppikoulusta irti enemmän asioita, joiden avulla kirkon
opetus sitoutuu heidän kokemusmaailmaansa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. Tulee toisin
sanoen heille merkitykselliseksi. Opetussisältöjen omaksumisen myötä kirkko puoles-

taan saisi nuoristaan entistä aktiivisempia
ja tiedostavampia jäseniä. Parhaimmillaan
kristinoppileiri pysyy vuosien ajan mielessä
niin positiivisena kokemuksena, että nuori
haluaa osallistua kirkon elämään ja kastaa
lapsensa ortodoksiksi.

Yhteistä hyvää
Uudessa opetussuunnitelmassa painopiste
on sosialisaatiolla. Se perustuu suhteiden
luomiseen niin toisiin nuoriin kuin kriparilla mukana oleviin aikuisiinkin, parhaimmillaan oman seurakunnan turvallisiin aikuisiin. Myös papin on tärkeää olla luontevasti
mukana leirin ohjelmassa myös jumalanpalveluksien ja opetustuokioiden ulkopuolella. Tarkasti rajattujen oppituntiaiheiden
sijaan opetussisältöjä, vaikkapa ihmiskuvaa
tai sakramentteja, tulee käsiteltyä leiriarjessa kuin huomaamatta. Peleissä ja leikeissä
huomioidaan oikeudenmukaisuus ja toisaalta
se että kunkin vahvuudet pääsevät vuorollaan
esiin. Ehtoolliseen valmistaudutaan yhdessä
ja sille on annettu riittävästi tilaa leiriohjelmassa samoin kuin katumuksen mysteerioon
osallistumisellekin.

Kripari.fi -sivusto on äskettäin perustettu
palvelemaan sekä tietoa hakevia nuoria
ja heidän vanhempiaan, että seurakuntia. Sivustolle on jo koottu perustietoja
kristinoppikoulusta ja vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin. Jatkossa sivuston kalenterin kautta voi esimerkiksi etsiä
vaihtoehtoisia leirejä, jos vaikka oman
seurakunnan ainoan leirin ajankohta ei
sovi itselle. Myös ilmoittautumismahdollisuus löytyy ja seurakunnat voivat sen
halutessaan ottaa käyttöön jo tulevan
vuoden kripareille. Tällä hetkellä sivustolle on rakenteilla kirjautumisen vaativa
materiaali- ja vinkkiosio kristinoppikoulujen järjestäjille.

ONL

ONL

Kriparin päätöspäivä on juhlaa ohjaajillekin!

Pienryhmissä keskustelua syntyy vaikka askartelun äärellä.

Tätä kirjoitettaessa näyttää todennäköiseltä, että pandemiatilanteen vuoksi joudutaan muuttamaan kripareidenkin toteutusta
enemmän kuin ikinä osattiin odottaa. Yhteisöllisyyden kokemus on kuitenkin kriparin
kaikkein tärkein anti ja tavoite, miten siihen
päästään jos yhteen kokoontuminen on vielä
kesälläkin kielletty, tai hyvin rajattua? Jaksavatko nuoret mahdollisesti pitkäksikin venyneen etäkoulukevään jälkeen keskittyä vielä
kripariinkin verkon välityksellä ja tutustua
uusiin ihmisiin?
Parhaillaan suunnitellaan kristinoppikoulusta verkkokurssia, mutta siitä tulee
parhaimmillaankin vain poikkeustilannetta
varten tehty vähiten huono sovellutus. Pelkkää verkkokurssia kriparista ei mitenkään
voida tehdä, ainakin katumuksen sakramentti
ja yhteinen liturgia kuuluvat siihen niin olennaisesti, että ne järjestettäisiin ilman muuta
jotenkin, vaikka sitten selvästi myöhemmin
kesällä tai syksyllä tilanteen normalisoiduttua.

opettamista yhtä paljon kuin kastamistakin.
Toisin sanoen, jos kastamme, meidän tulee
myös opettaa. Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa koululaitokselle, vaikka se tekisi kuinka
hienoa ja perusteellista työtä kuten Suomessa, vaan se kuuluu paitsi jokaiselle kirkon
työntekijälle, myös jokaiselle kirkon jäsenelle, jokaiselle perheelle. Olosuhteet Suomessa
ovat antaneet tähän kouluopetuksen lisäksi
toisenkin lyömättömän keinon, kristinoppikoulun ja kaiken, mitä siihen liittyy ohjaajakoulutuksineen ja nuorten kerhoineen.
Kripareista näyttäisikin vääjäämättä tulevan
entistä tärkeämpiä kirkkomme olemassaololle. Tähänastista merkitystä ei ole tutkittu,
mutta toivottavasti tulevaisuudessa nykyisten ja entisten nuorten kokemuksia ja kripari-instituution merkityksellisyyttä kootaan
laajemminkin.
Annakaisa Onatsu
Pastori Teemu Toivonen

Kasteesta opetukseen
Koulun uskonnonopetus on lähes jatkuvassa muutoksessa, eikä sen tulevasta
asemasta ole tietoa.
Kuitenkin on todettava, että olipa koulun
katsomusopetuksen
tilanne mikä tahansa, kirkon on otettava kasvatustyöstään
se vastuu, joka sille
kuuluu. Evankeliumin
kastekäsky (Matt.
28:19-20) edellyttää
Jumalanpalveluksissa kaikki osallistuvat laulamiseen ja lukevat
“kaikkien kansojen” vuorollaan.
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KIRKKO POIKKEUSTILASSA

Koronapandemia herätti meidät vakauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tilasta
maailmaan, jossa epävarmuus, turvattomuus ja vakavan sairauden uhka ovat
arkipäivää. Miten kirkko sopeutui poikkeustilaan? Voiko kriisissä nähdä myös
mahdollisuuden hengelliseen kasvuun ja oppimiseen?

Y

K:n pääsihteeri Antonio Guterres
on todennut koronapandemian
olevan pahin globaali kriisi sitten
toisen maailmansodan. Siihen on
tätä kirjoittaessani sairastunut virallisen tiedon mukaan 1 300 000 ja kuollut 75 000 ihmistä maailmassa. Suomessa vastaavat luvut lehden painoon mennessä ovat n. 5200
ja 230. Eurooppa ja Yhdysvallat ovat pandemian uusia keskuksia. Yhteiskuntien asettamat poikkeusolot rajoituksineen syöksevät
niiden taloudet lamaan, lisäten konfliktien
uhkaa. Meidän on täytynyt tottua suureen
epävarmuuteen.

Kaikki muuttui parissa viikossa
Suomi muuttui maaliskuussa niin nopeasti, että aika tuntui hidastuvan. Toistuvasti
päiviteltiin, onko todella kulunut vain pari
viikkoa siitä, kun kirkkojen ovet sulkeutuivat
tai kun Uusimaa eristettiin muusta maasta.
Onko lapset todella käyneet vain muutaman
viikon kotikoulua; se tuntuu kokonaiselta
lukuvuodelta!
On tarpeen esittää tiivistetysti aikajana,
jolla muutokset tulivat voimaan kirkossamme. Se tekee ymmärrettäväksi, miksi seurakuntien kaikki energia meni aluksi muutosten
vauhdissa pysymiseen, niistä tiedottamiseen
ja niiden voimaan saattamiseen.
4.3. kirkko tiedotti seuraavansa koronatilannetta ja eri paikalliskirkkojen reaktioita
10

siihen. 7.3. arkkipiispa Leo antoi ohjeen, että
fyysisistä kontakteista, kättelemisestä, kristottamisesta, papin käden ja ikoneiden suutelemisesta, tuli toistaiseksi luopua.
11.3. piispainkokous täydensi ohjeistusta.
Papiston käsihygieniaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Ehtoollisen jakamisessa otettiin epidemia-ajaksi käyttöön kertakäyttölusikat ja jälkiviinin jakamisesta suositettiin
luopumaan.
12.3. arkkipiispa Leo perusti kirkolle kriisija valmiusryhmän, joka 13.3. määräsi seurakunnat luopumaan kaikista kokoontumisista
jumalanpalvelusten ulkopuolella. Se kehotti
lisäämään seurakunnista lähetettäviä nettijumalanpalveluksia ja siirtämään ei-kiireellisiä
kirkollisia toimituksia epidemian jälkeiseen
aikaan. 13.3. tiedotettiin Ortodoksisten Kirkkolaulupäivien perumisesta. Yli 500 hengen
tapahtumat oli kielletty toukokuun loppuun
asti. Tapahtuma siirtyi keväälle 2021.
Valtioneuvoston asettamaan kokoontumisrajoitukseen liittyen kirkollishallitus päätti
16.3., että jumalanpalvelukset toimitetaan
niin, että paikalla on enintään 10 henkilöä.
17.3. kirkon valmiusryhmä suositti, että jumalanpalvelukset toimitetaan suljetuin ovin, eli
paikalla on vain minimimiehitys jumalanpalveluksen toimittajia ja avustajia. Kirkkokansa
seuraa palveluksia netin välityksellä. Tämän
oli tarkoitus hidastaa viruksen leviämistä ja
suojella seurakuntien toimintakykyä. Kriisi-

aikana seurakuntatyö ei saa lamaantua joukkosairastumisen vuoksi.
Seurakunnissa kävi suhina, kun kevään
kalenterit tyhjenivät merkinnöistä: juhlista, laitoshartauksista, koulu- ja päiväkotivierailuista, leireistä, kerhoista. Monella työt
silti lisääntyivät, koska kaikki rutiinit menivät uusiksi.
Miten reagoida seurakunnan hallinnossa muuttuviin määräyksiin? Miten järjestää
jumalanpalvelusten striimaukset? Miten
järjestää poikkeusolojen tiedotus? Miten
reagoida tilanteeseen diakonia- ja vapaaehtoistyössä? Miten varautua kesän leirien vaihtoehtoiseen toteuttamiseen? Miten palvella
erikseen seurakuntalaisia, jotka eivät voi nyt
kokoontua yhteen?
Seurakunnat eivät menneet tauolle, vaan
poikkeustila tarkoitti havahtumista moneen
uuteen haasteeseen.

Sopeutumista ja kasvamista
Poikkeustilan voimaan saattaminen kirkossa aiheutti hämmennystä rajoituksineen.
Varsinkin kun ne tehtiin valtiovallan ja terveysviranomaisten linjan mukaisesti ennakoivasti. Toimet tuntuivat monista suhteettoman kovilta rauhallisessa tilanteessa. Jotkut
seurakuntalaiset kokivat ne hullutuksiksi ja
uhmasivatkin niitä.
Uutiset maailmalta ovat kuitenkin vaientaneet kriittiset äänet. On nähty, miten hallitse-
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mattomasti leviävä virus voi johtaa sairaanhoitojärjestelmän ylikuormittumiseen ja
ihmishenkien menetyksiin. On ymmärretty,
miten rajoitusten noudattamisessa on kysymys elämästä ja kuolemasta, varsinkin riskiryhmiin kuuluvien kohdalla.
Sopeutuminen poikkeustilaan on ollut
lähimmäisyyden koulu: rajoittamalla vapauttamme ja mukavuuttamme olemme ehkä
säästäneet jonkun heikommassa asemassa
olevan hengen. Sopeutumista helpotti käynnissä ollut suuri paasto; raskaimmat rajoitukset nostettiin harteillemme ristinkumartamisen viikolla. Paasto kannustaa meitä pysähtymään, hiljentymään, syventymään rukoukseen ja huomiomaan lähimmäisiä. Koronaajan suuri paasto tarjosi näihin erinomaisen
mahdollisuuden.
Joillekin suurin järkytys oli hygieniamääräysten tunkeutuminen kaikkein pyhimmälle
alueelle elämässämme: kirkon jumalanpalvelukseen ja jopa ehtoolliseen osallistumiseen. Miten uskovan ihmisen on mahdollista ajatella, että Herran Pyhään Ruumiseen
ja Vereen osallistuminen voisi olla sairauden lähde? Pyhässä Ehtoollisessahan me
kohtaamme sielujemme ja ruumiidemme
Lääkärin Kristuksen, osallistumme Hänestä,
joka on elämän ja terveyden lähde.
Tästä on keskusteltu kaikkialla maailmassa.
Eri paikalliskirkot ovat omaksuneet erilaisia
käytäntöjä, suurimman osan mukautuessa
terveysviranomaisten määräyksiin – muuttaen ehtoollisen jakamisen tapaa tai laittaen jumalanpalvelukset kokonaan tauolle.
Suomessa on haluttu turvata jumalanpalvelusten jatkuminen ja ihmisten osallistuminen niihin edes netin välityksellä.
Kertakäyttöisistä ehtoollislusikoista ei
pidä tehdä teologiaa. Ne eivät perustu kirkon
muuttumattomaan opetukseen ehtoollisesta, vaan ne ovat myönnytys maailmalle. Ne
saavat edustaa hengellisen elämämme keskiössä sitä yhteistä sotaa, jota me kristityt käymme koko maailman kanssa virusta vastaan.
Sodassa olemme osa komentoketjua ja hyväksymme sodanjohdon strategian.
Patriarkka Bartolomeos kirjoitti paimenkirjeessään:
”Tässä kamppailussa valtiot, hallitukset ja
asianmukaiset terveydenhuollon auktoriteetit ovat pääasiassa vastuussa kriisin hallinnassa, kohtaamisessa ja voittamisessa. Voisimme
kuvailla heitä kenraaleiksi taistelukentällä
näkymätöntä, mutta nyt jo hyvin tunnettua
vihollista vastaan.”
Vaikka hyväksymmekin, että lääketiede
ja valtion tehokas kriisihallinto ovat tämän
sodan johdossa, on kirkkolaivan ruorissa
edelleen piispat. Ja kirkolla on kriisin ylittä-

Seurakunnat lähettivät jumalanpalveluksiaan YouTuben tai Facebookin välityksellä.

misessä tärkeä tehtävänsä. Kulttuuriministeriö määrittelee sen näin:

Rukous pitää sisällään
toiminnan
”ihmisten henkisestä kriisinkestokyvystä huolehtiminen”. Kirkko itse lisää tähän:
”pelastus, kasvaminen Jumalan kaltaisuuteen, käyminen ristin kautta iankaikkiseen
elämään”.
Paikalliskirkkomme piispat lähestyivät laumaansa sekä yhteisellä että omilla
paimenkirjeillään, joissa he kehottivat paitsi kuuliaisuuteen valtiovallan määräyksiä
kohtaan, myös ahkeraan rukoukseen kodeissa, luottamukseen Jumalan huolenpitoon,
lähimmäisen rakastamiseen ja palvelemiseen ja kestävyyteen koettelemuksen aikana. He ohjasivat näkemään ajallisten huolien
yli iankaikkiseen päämääräämme ja kääntämään koettelemukset hengelliseksi kasvuksi.
Kun poikkeustila on ohi, on kirkon tarpeen
tarttua kasvun mahdollisuuteen ja arvioida,
miten hyvin onnistuimme kriisin aikana pitämään esillä kirkon ääntä ja sanomaa, miten
jatkamaan kirkon tehtävää ja työtä. Emme
olleet varautuneet tällaiseen. Seuraavalla
kerralla olemme.

Ilon kyyneleitä ja elävää etäyhteyttä
On mahdotonta saada mahtumaan näille
sivuille kaikkea luovuutta, ponnistelua ja
rakkautta, jota seurakuntaelämässä ja kirkon
järjestöissä on nähty koronan aikakaudella.
Alkusäikähdys muuttui pian innostukseksi:
poikkeustila oli mahdollisuus löytää uutta!
Siksi haastankin Aamun Koiton julkaisemaan
jatkoa tälle jutulle. Jumalanpalveluselämän,

kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatyön uudet
muodot poikkeustilan aikana ansaitsevat
oman juttunsa.
Seurakunnat käynnistivät nopeasti jumalanpalvelusten striimaamisen nettiin. Nämä
lähetykset keräsivät hyvin katsojia paitsi omasta seurakunnasta myös muualta
Suomesta ja ulkomailtakin. Ihmiset tekivät
kirkkoretkiä olohuoneestaan ympäri maata.
Lähetyksistä saatu palaute oli koskettavaa.
Eräs ikäihminen vuodatti ilon kyyneleitä, kun
sai osallistua satojen kilometrien päästä liturgiaan lapsuutensa kirkossa. Toinen oli ollut
vuosia osaton yhteisistä palveluksista sairauden vuoksi. Näitä palautteita tulee kuunnella herkällä korvalla. Miksemme ottaisi mallia
niistä seurakunnista, joissa striimauksia on
tehty ahkerasti jo ennen poikkeustilaa?
Striimausten lisäksi seurakunnissa on
nähty muitakin ”digiloikkia”. Etsittäessä kanavia seurakuntayhteyden kokemiselle on otettu käyttöön sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kirkon tärkein yhteyden kanava
on kuitenkin rukous – nyt ja aina. Kaikista
kodeista löytyy mahdollisuus siihen yhteyteen. Jos tämä kriisi jotakin opettaa niin
kirkolle kuin uskoville, se on kotirukouksen
tärkeys. Hengellinen elämämme ei voi olla
vain yhteisten jumalanpalvelusten varassa.
Rukous pitää sisällään toiminnan. Teemme kaikkemme, että olisimme Jumalan
palvelijoita maailmassa. Lääkäreinä, hoitajina, opettajina, poliiseina, pappeina, taiteilijoina – missä tahansa tehtävässä voimme
toimia yhteiseksi hyväksi, tuoda maailmaan
rakkautta, kauneutta ja toivoa. Olla lähimmäisiä toisillemme.

Pastori Tuomas Kallonen
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Kasvokkain

Työtä Jumalan kunniaksi
Työ Valamon kirjastonhoitajana on Virva Suvitielle sydämen asia.

V

alamon luostarin kirjasto on kaikkien käytettävissä. Se toimii kuten
Suomen kirjastot toimivat – mutta on kuitenkin erityislaatuinen.
Kirjastossa on mm. läntisen Euroopan laajin
venäläisen ortodoksisen kirjallisuuden kokoelma, n. 20 000 nidettä: kirjoja, aikakausjulkaisuja ja käsikirjoituksia. Ortodoksisen
kirkkomuseo Riisan rinnalla kirjasto on Suomen ortodoksisen kirkon tärkein muistiorganisaatio.
Ja onhan kirjasto luonnollinen osa Valamon luostaria. Ja juuri siitä Suvitie on kiitollinen. Valamossa saa työtä tehdä konkreettisesti rukouksen keskellä. Hän kokee olevansa
unelma-ammatissaan.
Matka Valamoon on sisältänyt monta värikästä elämän askelta. Mukana on ollut Jumalan johdatus.
Suvitie sanoo lapsesta saakka olleensa kiinnostunut henkisistä ja uskonnollisista asioista.
– Yläasteikäisenä sain mansikoita keräämällä rahaa ja pääsin Kreikkaan.
Se oli alku ortodoksisuuteen tutustumiselle. Suvitie muistelee pieniä tunnelmallisia
kappeleita ja palveluksia niissä.
Kreikka viitoitti osaltaan tien myös kohti
omia opiskeluja. Suvitie on valmistunut Tu-
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run yliopistosta uskontotieteiden maisteriksi.
Lisäksi hän opiskeli antiikin kreikkaa, klassista arkeologiaa, kirjallisuustiedettä ja luovaa
kirjoittamista. Yliopiston jälkeen hän pätevöitti itsensä vielä kirjastoalalle Turun ammattikorkeakoulussa. Opiskelujen jälkeen
hän teki työtä informaatikkona Turun pääkirjastossa. Siellä hän vastasi vanhusten palveluista.
Lapsesta saakka sydämessä kulkenut kutsu
ortodoksisuuteen vei Suvitien mm. pyhiinvaelluksille. Uskontotieteilijä tutki monien uskontojen pyhiä paikkoja, mutta ortodoksinen
kirkko syveni vähitellen yhä enemmän omaksi
hengelliseksi kodiksi. Pitkän harkinnan jälkeen Suvitie siirtyi luterilaisesta ortodoksiseen kirkkoon vuonna 2016.
– Tunnen, että erityisesti ortodoksisuudessa on läsnä todellinen rakkaus ja armo.
Pyhityksen tie koskettaa koko elämää. Kun on
osa kirkkoa, on osa Kristusta. Jumalan, kirkkaan Valon kutsu on minulle voimakas.

Tie sydämen tehtävään
Ei liene sattumaa, että Suvitie on löytänyt elämänsä tehtävän juuri luostarin yhteydessä
olevasta kirjastosta.
– Tunnen, että henkisyyttä ja hengellisyyttä
on helpompi kohdata kokonaisvaltaisesti

luostareissa. Siellä ihmistä ympäröivä rauha
ja hiljaisuus tukevat rukouksellista elämää,
Suvitie pohtii.
Valamon ja Lintulan luostarit tulivat tutuiksi jo ennen kirjaston työtä. Viime syksynä
Suvitie matkasi yksin Venäjän halki Optinan
luostariin. Palvelukset siellä ja läheisessä Shamordinon luostarissa koskettivat.
Kaiken kaikkiaan Suvitie toivoo voivansa
kulkea elämässä askeettisempaan ja ekologisempaan suuntaan, olla kaikin tavoin yhä lähempänä Jumalaa.
– Luostarielämä on itselleni rakasta ja tärkeää.
Näin myös työn ympäristö on suuri ilo.
– Turun kirjastossa työskennellessäni ihmiset olivat vähemmässä määrin kiinnostuneita uskonnollisesta kirjallisuudesta tai pyhästä ortodoksisesta aineistosta. Täällä se on
osa jokaista työpäivää.
– Täällä saan tehdä työtä pyhien tekstien
kanssa, veljestön rinnalla, pyhiinvaeltajien
keskellä. Minulla on mahdollisuus päivittäin
käydä jumalanpalveluksissa. Rukous on aina
läsnä.
Suvitie pohtii sitä kuinka Valamoon tulo on
tarkoittanut kaikilla tavoin Jumalaan lähestymistä.
– Tuntuu, että täällä saa elää perimmäisten

Tässä päivässä
Kirjastonhoitajan työ on monipuolista tiedollista työtä mutta myös palvelutehtävä. Peruskäyttäjien lisäksi Valamon kirjastoa käyttävät
mm. monet yliopistotutkijat. Varsinkin Laatokan Valamon kokoelma on tutkijoiden mielenkiinnon kohde.
– Meille tulee erilaisia tiedonhakukysymyksiä. Pyrimme auttamaan asiakkaitamme kaikin mahdollisin tavoin.
Ja vaikka Valamossa ollaan iankaikkisuuden äärellä, on kirjaston elettävä tätä aikaa,
seurattava kirjastolaitoksen vaateita. On oltava ajassa mukana. Paljon on tapahtunut sen
jälkeen kun Suvitie aloitti tehtävässään
vuonna 2015. Ja kunhan koronasta päästään,
uudistuksia tulee tapahtumaan toivottavasti
myös tulevaisuudessa.
Viime vuosien aikana Valamo-säätiön apurahan turvin kirjastoon on hankittu lisää teologista aineistoa.
Ns. QR-koodi on otettu osaksi aineistojen
moniväyläisempää vinkkausta. Koodin avulla
kameralla ja verkkoyhteydellä varustettu päätelaite, esim. puhelin tai tabletti, ohjautuu
haluttuun verkko-osoitteeseen. Näin kirjastomateriaalin käyttö on oman älylaitteen
kautta entistä helpompaa.
Tällä hetkellä digitoidaan ortodoksisia lehtiä. Näin julkaisut pääsevät valtakunnalliseen
Finna-hakupalveluun.
– Valamo-säätiö myönsi kirjastolle apurahan myös Laatokan Valamon vanhojen tekstikäsikirjoitusten digitoimiseksi. Tutkimusvalokuvaaja Petter Martiskainen ja kuuliaisuusveli Mikael tekevät työtä kanssani. Näin
arvokkaat käsikirjoitukset saadaan muutettua
virtuaaliseen muotoon.
Kirjojen säilytysolosuhteita pyritään tulevaisuudessa myös parantamaan.
– Toivomme saavamme kirjastoon kansallisarkiston standardoimat säilytysolosuhteet.
Vanhojen kirjojen holvi ja kaksi siihen liittyvää taidevarastoa uudistetaan.
Valamon kirjasto saa myös paljon kirjalahjoituksia.
– Ehkä jossain vaiheessa saamme tehtyä
hyllyihin korotuksia, jotta mahdollisimman
paljon näistä kirjoista saadaan esille ja lainaan.
Ja luostarin kirjasto toki palvelee kaikkia
kirjastojen käyttäjiä ympäri Suomen. Oma
lähialueen kirjasto voi kaukolainata Valamon
kirjastosta.
Vuosi sitten Valamon kirjasto liittyi myös
Valtion erityiskirjasto Celiaan. Mikäli nor-

maali kirjaa ei enää pysty lukemaan, voi sen
saada Celian kautta muussa muodossa. Tarjolla on pistekirjoja ja mm. n. 45 000 äänikirjaa.
– Celian palvelussa mm. Filokaliat on luettu äänikirjoiksi, muistuttaa Suvitie.

ANNA JÄ ÄSKELÄINEN

asioiden äärellä. Täällä on turvallinen, ohjauksellinen ilmapiiri.

Lukeminen on ilo
Ja lukea kannattaa! Aina! Lukeminen kuljettaa osaltaan kohti hengellistä elämää.
– Kirjojen kautta pääsee pyhien elämäkertojen ja pyhien ajatusten äärelle. Heidän esimerkkinsä nousee eletystä elämästä. Niiden
kautta voi saada lohtua koviinkin elämäntilanteisiin.
– Meillä on hienoja esimerkkejä, jotka kannustavat jatkamaan ja kulkemaan rauhassa
eteenpäin. Nämä koettelemukset voivat olla
portaita pyhityksen tiellä. Vaikeat asiat voidaan kääntää viisaudeksi. Kirjallisuudessa on
hyviä roolimalleja, Suvitie pohtii.

Hengellisyys on helpompi
kohdata luostarissa
– Toivon, että ihmiset löytäisivät kirjojen
avulla yhä lähemmäs pyhien viisautta ja sanomaa. Ja jos tavallista kirjaa on vaikeaa käyttää, autamme mielellämme löytämään jokaiselle ihmiselle oikean tavan nauttia kirjallisuuden lahjoista.
Juuri nyt kirjastonhoitaja Suvitietä itseään
koskettaa pyhittäjä Porfyrios Kausokalivialaisen kirja Rakkauden haavoittama. Samoin
Filokalia-sarja ja nunna Kristodulin kirjat ovat
hänelle tärkeitä. Myös pyhittäjä Johannes Valamolainen ja pyhittäjä Paisios Athosvuorelainen ovat antaneet kirjoituksillaan elämään
paljon ajateltavaa.
– Se syvä armollisuus ja rakkaus, mikä heidän teksteistään välittyy, koskettaa minua.
– Tietoisesti haluan hankkia kirjastoon positiivista kirjallisuutta, jonka avulla maailmassa voi nähdä sen kauneuden ja hyvyyden,
Jumalan siunauksen ja viisauden.
Nöyryys, elämän edessä nöyrtyminen on
asia, jota Suvitie juuri nyt pohtii.
– Ortodoksiset pyhät neuvovat juuri nöyrtymisen tielle ja vaatimattomuuteen.
Suvitielle elämä on jatkuva kasvun tie.
– Me kaikki kuljemme kohti Kristuksen Valoa. Kun ihminen löytää oman pienuutensa,
hän löytää samalla Jumalan suuruuden. Tavallaan se on hyvin voimaannuttavaa kun sen
asian äärelle hiljentyy.
Korona-virus koettelee maailmaa ja koti-

Valamon kirjastoon tulee paljon tiedonhakukysymyksiä.

maatamme tämän haastattelun aikana. Aika
on uusi. Ihmisten elämä on epävarmaa. Myös
Valamon kirjasto on suljettu.
– Uskon valoisaan tulevaisuuteen. Kyllä
kaikki järjestyy. Olemme Jumalan siunauksessa.
– Toivon, että maailmaa koetelleen kriisin
jälkeen päästään mahdollisimman pian takaisin normaaliin arkeen. Ja juuri tässä ajassa
kannustan kaikkia asettumaan kirjallisuuden
äärelle. Lukeminen on hyvä tapa viettää aikaa. Se avaa maailmaa laajasti ja johdattaa
Jumalan luo, sanoo Virva Suvitie.
Mari Vainio
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Riipaisuja
Kaikki mikä on kultaa ei kiillä, kaikki jotka
vaeltavat eivät ole eksyksissä.
– J.R.R. Tolkien

Nollahetken tyhjyydessä

M

uutoksia, uusia suuntia, uusia
mahdollisuuksia, kehityksien kulkuja, tieteen ratkaisuja,
uskoa ihmiskunnan tuleviin.
Voiko mikään käsite olla niin toivontäyteinen
kuin muutos sanana on. Sellainenkin aika
tässä ihan hiljan vielä oli. Toiveikkuudessa
oli jälleen yksi varmistamaton oletus: kaikki
on meidän vallassamme ja käsissämme.

ei. Jokainen sukupolvi rakentaa ajanpyöränsä uudelleen ja kokee historiansa oman aikansa vaikutuksista ja motiiveista käsin, oman
henkilöhistoriansakin.
Olisi niin toiveikasta ajatella, että nyt on käynnistynyt suuri muutos, paluu välittämisen,
huolenpidon maapalloiseen paluuseen. Sen
toivonliekin ympärille tuskin kannattaa jäädä

Koronan äärellä oma elämänkokemus
ei riitä edes hyväksi aluksi. Ajatuspolkujen päitä pitää yrittää nytkin raivata pienen mustan kirjan avulla. Siihen on riipaistu vuosikymmenten ajan sellaisia
tuumauksia, joita yhdistää salaperäisyyden tunne. Aavistus siitä, että riveille on
vangittuna jotain todellista. Siksi tämä
sitaattiruuhka.

Voiko historiasta oppia mitään? Arvattavasti
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Overtonin ikkuna on selällään. Se aukesi tilanteessa, missä jokin liian radikaali tai mahdoton asia muuttui hyväksytyksi tai jopa
suosituksi.
ARI SAVINAINEN

”Olemme osa luonnosta, mutta vaadimme oikeutta olla kaikki”, kirjoitti 31-vuotias preussilainen filosofi Immanuel Kant
Lissabonin maanjäristyksen jälkeen vuonna 1755. Järistyksessä ja sen jälkeisessä
tsunamissa menehtyi 60 000 – 100 000
ihmistä.

”Historia on sitä, mitä aika tekee meille.”
Lähdetieto hukassa, mutta se on jo lähellä Leo Tolstoin historian filosofiaa.
Ihminen ei määrää historian muodostumista.
Historia syntyy äärettömän kauas ulottuvista
ja kaikkialla vaikuttavista syysuhteista. Niissä
voi nähdä lainalaisuuksia, mutta niiden tarkoitusta ja alkuperää emme sittenkään tunne.
Tolstoin mielestä historiallisen syiden etsiminen ihmisistä antaa väärän kuvan elämästä.

teorian mukainen bifurkaatiopiste, jossa kukaan ei tiedä, miten pitkän aikavälin seuraukset kehittyvät.

Pienmies ei bifurkaatiopistettä miettinyt, 10-vuotias oli oppinut uuden silmänkääntötempun. Siitä riemuissaan
hän pyöräili isoisänsä luokse silkassa
huijauksen tarkoituksessa. Poika temppunsa osasi, mutta isoisä säilytti tyyneytensä eikä mennytkään vipuun. Lievästi turhautunut lapsi kuittasi tilanteen.
”Sinä käyt niin hitaalla, että sinulla on
aikaa ajatella.” Se kuulosti ylisukupolviselta viestiltä ja erinomaisen ajankohtaiselta.

Saul Bellowin romaanissa Sadekuningas on ajatus, jonka mukaan rohkeus
on pelon pysäyttämistä itseensä. Pelätä voi ja joskus pitääkin, mutta kierrätykseen pelkojaan ei pitäisi siirtää.

lämmittelemään. Kipinällisen verran voi ajatella, että globalisaatio kutistuu paremmin ja
häiriöttömämmin maailman mittoihin sopivaksi.

Uusien termien opiskelu ei sinänsä varjele
yhdeltäkään pärskeeltä, mutta ne antavat uudenlaisia työkaluja tulevaisuuden hahmottamiseen. Meneillään on nollahetki, systeemi-

Aivan kaikkia asioita ei voi hävittää maailmasta ”ei kuulu minulle”-torjunnalla. Yksi
tosiasioista on se, että elämän imperatiivi on
tilapäisyys. Ja ehkä, loppujen lopuksi, juuri
tämän takia ihmisen ainoaksi todelliseksi vapaudeksi jää vapaus valita, miten asioihin ja
niiden muuttumiseen suhtautuu. Tämän ajatuksen todenperäisyyttä kysyisin Leo Tolstoilta, jos unien maailmassa saisin haastattelusta sovittua.
Risto Lindstedt

Kirjoitettu sana korvin kuultavaksi

”

gion-kirjoja on koottu kirkkosalin puolelle
suuri määrä.
Seminaarin kirkon upean kaikuisa akustiikka sopii erinomaisesti juuri tällaisen levyprojektin taltiointipaikaksi. Äänittäjänä
toimivan Markus Hännisen ohjeet kaikuvat
kirkon seinillä ja Orologion-projektia varten
perustettua kuoroa johtavalta Larissa Qvintukselta kuuluu neuvoja miten troparit ja kontakit tulisi neumittaa. Neumittamisella tarkoitetaan sitä, että laulaja kirjoittaa tekstin
päälle kynällä merkkejä miten mikäkin äänilaji laulunsa suuntaa sävelmiä laulettaessa.
Tällä tavoin kuoro saadaan laulamaan veisu
kuin yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä.
Orologion-kirjaa nauhoittaessa huomio
kiintyy etenkin kahteen aspektiin: luettaviin
rukouksiin ja laulettaviin veisuihin. Veisut,
jotka Orologionin tapauksessa ovat suureksi
osaksi tropareita ja kontakkeja, noudattavat
kuoron laulamana slaavilaisen perinteen oktoehoksen sävelmiä. Yhtenä tavoitteena levytyksessä oli, että tutut veisut pyritään taltioimaan mahdollisimman autenttisina ja
vailla ylimääräistä tulkinnallista painotusta.
Lukukappaleet puolestaan luetaan kirkosta
tutulla resitoivalla lukutavalla. Rukousten lukijoina toimivat tässä levytyksessä vuorollaan
kukin projektin laulaja. Levyä äänitettäessä
lukijana toimivan laulajan täytyy kiinnittää
huomiota siihen, että rukouksen sanat tulee

MARKUS HÄNNINEN

Miten haluat, että tuo lopuke lauletaan?”, ”Tuossa kohtaa pitäisi käyttää
sävelmäkaavan harvinaista poikkeusta, jota ei tänä päivänä aina muisteta
käyttää.”, ”Tuo äskeinen laulu kuulosti hyvältä, mutta edellinen otetaan vielä uudestaan.” Kirkkosali pulppuaa laulajilta tulevista
ideoista ja kommenteista, mutta äänitysvalon palaessa punaisena tunnelma tihenee ja
laulajat keskittyvät tekstiin sekä laululliseen
ilmaisuun sataprosenttisen tarkasti. Tässä
hetkessä nuppineulan putoaminen lattialle aiheuttaisi suuren kilahduksen korvissa.
Johtajan kädet nousevat ilmaan lähdön merkiksi ja kuoro alkaa laulaa. Neliäänisen laulun sulosointujen täyttäessä kirkon, ajatukset
kirkastuvat ja sävelet lähtevät lentoon kuin
kyyhkyset. Kuten ortodoksisen seminaarin
kirkkomusiikin opettaja ja kanttori Petri Nykänen asian ilmaisi kaksipäiväisen äänityssession päätteeksi: ”Olemme ortodoksisen
kirkon työn ytimessä.”
Kahdeksan eri puolilta Suomea kokoon
kutsuttua kirkkomusiikin ammattilaista kokoontuu tammikuun hämärässä Joensuuhun
ortodoksisen seminaarin Pyhän Johannes
Teologin kirkkoon laulamaan ja äänittämään
Orologion-levyä. Levyn ensimmäinen äänityskerta oli ollut keväällä 2019 ja nyt on tarkoitus saada loput veisut ja rukoukset purkkiin. Mikrofoneja, nuottitelineitä, ja Orolo-

luettua tarkasti kirjan mukaan, ettei sekaan
eksy esimerkiksi sanoja aiemmista käännösversioista tai muita lausuntavirheitä. Lisäksi
etukäteen on sovittu, miltä korkeudelta mikäkin rukous luetaan, jotta mukaan ei eksy
häiritseviä sävellajien vaihdoksia.
Rukouskirja ja Orologion, joka käännettynä
tarkoittaa hetkien kirjaa, jatkaa vuosina 1893
ja 1912 painetun, Rukous- ja hartauskirjan
perintöä. Edellisen kerran Rukous- ja hartauskirjan tekstejä on julkaistu arkkipiispa Paavalin, yhdessä avustajiensa kanssa toimittamassa Rukoile kanssamme-levytyksessä vuodelta 1988. Orologion-kirjassa vanhat käännökset on tarkistettu ja osin niitä on käännetty

Orologion-projekti on saanut avustusta kirkollishallitukselta kirkkomusiikin
kehittämiseen varatusta määrärahasta.
Ortodoksisten Nuorten Liitto ry. on tukenut levyprojektia ja mukana olleet
laulajat ovat toteuttaneet projektin omien töidensä ohella talkoovoimin.

uudestaan kreikan kielestä ja niitä on verrattu
vastaaviin kirkkoslaavinkielisiin käännöksiin.
Orologion on ollut kirkossa käytössä vuodesta
2000 lähtien, mutta sitä ei ole vielä tässä muodossa taltioitu levylle. Tilausta tällaiselle, ihmisen henkilökohtaista rukouselämää tukevalle äänitteelle on paljon, sillä kirkkomusiikkilevyt, radio- ja tv-jumalanpalvelukset ym. mediat,
ovat monelle tärkeä osa arjen
hengellistä elämää.
Tätä juttua kirjoitettaessa
uusi Orologion-levy ei ole
vielä ilmestynyt. Tarkoitus on
saada levy julkaistua keväällä
2020. Levyä kannattaa kysellä
omasta seurakunnasta kesän
korvalla. Tarkoitus on tulevaisuudessa myös julkaista projektin sisältöä sähköisesti siten, että materiaali olisi vapaasti kuunneltavissa ja kaikkien halukkaiden saatavilla
internetissä.
Kanttori Aleksi Suikkanen

Kuoro työn tiimellyksessä levytyksen toisena päivänä.
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Järjestöt kirkon työn tukena
Kirkossamme toimii lukuisia yhdistyksiä. Osaa näistä yhdistyksistä kutsutaan kirkon
järjestöiksi. Suomen ortodoksisen kirkon 2016–2020 tavoite- ja toimintasuunnitelman
mukaan ”Ortodoksiset kirkolliset järjestöt tukevat kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman
sekä perustoimintojen toteutumista yhteistyössä seurakuntien kanssa”.

K

irkon tunnetuimmat järjestöt ovat
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry (v.1885), Ortodoksisen
Pappien liitto (v.1925), Ortodoksisten Kanttorien liitto (v.1932), Ortodoksisten Nuorten Liitto ry (v.1943) ja Filantropia
ry (v.2013), joka jatkaa Ortodoksisen kirkon
ulkomaanapu ry:n ja Ortodoksinen Lähetys
ry:n toimintaa.
Osa järjestöistä voi olla lukijalle täysin
tuntemattomia. Osa taas hyvin tuttuja. Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta voi olla
tuttu siksi, että tämän artikkelin lukija voi
maksaa jäsenmaksua joko tiistaiseuran, kirkkokuoron tai ikonimaalauspiirin kautta. Lehti,
jota pidät kädessäsi tällä hetkellä, on PSHV:n
kustantama ja on kirkkomme vanhin lehti.
Aamun Koitto on perustettu vuonna 1896. Voi
olla, että olet osallistunut PSHV:n järjestämään,
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Lappiin suuntautuvaan Pyhän Trifonin
pyhiinvaellukseen.
Ortodoksisten Nuorten Liitto on monille
sotien jälkeen syntyneille seurakuntalaisille
lähellä sydäntä. ONL:n järjestämät opintopiirit
ja vuosijuhlat olivat monille ortodoksinuorille ainut tapa tavata muita ortodoksinuoria ja
saada tietoa ortodoksisesta kirkosta. Posti tuo
edelleen lapsille ja nuorille ONL:n julkaiseman Tuohustuli-lehden. Sitä aikuistenkin
kannattaa lukea!
Filantropia on kirkkomme rinnalla toimiva
kansainvälisen diakonian ja lähetystyön
järjestö. Toiminta keskittyy Itä-Afrikkaan,
Lähi-itään ja kotimaahan. Kirkollista työtä
Filantropia tukee etenkin Keniassa, kehitysyhteistyötä Ugandassa ja kriisityötä Syyriassa.
Kotimaassa Filantropia järjestää ihmisoikeuksia ja lähimmäisyyttä käsitteleviä tapahtumia

ja esimerkiksi paastokeräyksen ennen pääsiäistä
ja joulua.

Palvelua kaikkien hyväksi
Järjestöjen toiminnan sisältö liittyy tavalla tai
toisella kirkkomme toimintaan. Järjestöjemme
historia on vanha. Ne on perustettu, jotta ne
voisivat palvella kirkkoamme erilaisissa muuttuvissa tilanteissa. Ilman järjestöjen toimintaa
monta asiaa olisi jäänyt tekemättä. Filantropian tekemä lähetys-, kehitys- ja kriisityö ovat
tästä oivallinen esimerkki.
Vuosien varrella kirkkomme järjestöjen
toiminta on muuttunut. ONL on järjestänyt
aikoinaan seurakunnissa nuorten opintopiirejä. Tällä hetkellä ONL:n työn pääalueita ovat
leiri-, koulutus- ja tapahtumatoiminta, tiedotus-, viestintä- ja julkaisutoiminta. ONL:n
kohderyhmä ei ole muuttunut mutta toimin-

KUVAT: PSHV, ONL, FILANTROPIA

tatavat ovat muuttuneet.
PSHV:n toiminnanjohtaja
painottaa, että järjestöyhteistyö
on lisääntynyt. Erilaisia kursseja, seminaareja tai seurakunnissa järjestettyjä tempauksia on
toteutettu yhteistyössä kirkon
muiden tukijärjestöjen ja Valamon opiston kanssa. On
huomattu, että yhteistyössä on
voimaa. Paikallistasolla tapahtumiin osallistuvat ihmiset ovat
usein samoja, jotka muutenkin
ovat aktiivisesti mukana erilaisissa toiminnoissa järjestöstä
riippumatta.
Filantropian työntekijät
pystyvät seuraamaan ulkomaantyötä reaaliajassa sosiaalisen median kautta, jolloin
se tulee eri tavalla lähelle
suomalaisten arkea kuin aikanaan. Filantropia ja sen kumppanit maailmalla ovat käytännön ”rukkasia”, joiden työidentiteetti kasvaa ruohonjuuritason kohtaamisesta ja välttää
institutionaalista pokkurointia.
Suomessa koronapandemian aiheuttamat rajoitukset
eivät ole Filatropian työntekijöille tuntemattomia. He ovat
tottuneet rajoittamaan liikkumista ja tekemistä työmatkoillaan Itä-Afrikassa ja Lähiidässä, ja tarkka hygienia on itsestäänselvyys.
Jotta järjestöt voisivat palvella ihmisiä tässä
ajassa, on niiden aika ajoin pysähdyttävä
pohtimaan toimintansa sisältöä ja kohderyhmää. Järjestöjen perustaminen tapahtui juuri
siksi, että piti löytää uusia keinoja palvella
seurakuntia ja seurakuntalaisia.

Järjestöjen ydinasiat
Suomi on muuttunut merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana, puhumattakaan siitä
minkälainen Suomi on ollut 50 vuotta sitten.
Kirkon hallinnossakin on todettu ääneen, että väestö on keskittynyt kasvukeskuksiin, erityisesti
eteläiseen Suomeen. Digimaailma on mullistanut
kommunikoinnin ja tiedonhaun tavat. Monikulttuurisuus on arkea pienilläkin paikkakunnilla. Ihmisten käyttäytyminen on muuttunut,
sitoutuminen eri asioihin on lyhytkestoista.
Uskonnollisuus on murroksessa.
ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila
sanoo:
- Lasten ja nuorten ajankäyttö ja sitoutumisvalmius on jossain määrin muuttunut.
Monilla nuorilla on runsaasti harrastuksia ja

arki kuormittavaa. Myös digitaalisen maailman tarjonta on todella laajaa, joten kynnys
lähteä leireille tai tapahtumiin on korkeampi
kuin aiemmin. Näihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin myös ONL:n on pitänyt reagoida.
PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttosen
mukaan veljeskunnan tulisi uudistaa toimintaansa ja kyetä saamaan ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen. Perinteisenä ja historiallisesti merkittävänä sisälähetysjärjestönä
PSHV:lla on kaikki mahdollisuudet tukea ja
täydentää seurakuntien työntekijöiden työtä
ja kirkon todistusta. PSHV voisi ottaa selkeämmän roolin aikuiskasvatuksessa esimerkiksi
katekumeeniopetuksen kehittäjänä yhdessä
seurakuntien kanssa.
Filantropian toiminnanjohtajan Riina
Nguyen taas muistuttaa, että Filantropian
tavoite on olla ketterä ja muutoskykyinen
toimija kirkon ja seurakuntien työn rinnalla.
Työn merkityksellisyys nousee kymmenen

Järjestöt palvelevat
kirkkoa
vuoden päästä samoista tekijöistä kuin
tänään, mutta yhteiskunnassa ja kirkon
elämässä on voinut tapahtua sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat Filantropian työn sisältöön kotimaassa.

Muuttuva maailma
Tässä muuttuvassa maailmassa järjestötyöhön
kohdistuneet vaatimukset ja odotukset ovat
kasvaneet. Muutos rahoituksessa koskee ei
vain järjestöjä vaan kaikkia organisaatioita.
Rahoituksen hankinta on muuttunut työläämmäksi, jopa epävarmemmaksi. Kirkomme
avustaa näitä järjestöjä. Avustus on sidoksissa
yhteistyösopimukseen, jonka kirkko allekirjoittaa erikseen jokaisen järjestön kanssa. Seurakunnat avustavat järjestöjä kirkon keräämän
keskusrahastomaksun kautta.
Seurakuntalaiset tukevat järjestöjä keskusrahastomaksujen kautta seuraavasti: ONL
n.2,5€/per kirkon jäsen, PSHV n.1€/per
kirkon jäsen ja Filantropia n.2€/per kirkon
jäsen. Edellä mainitut luvut voivat herättää
meissä erilaisia ajatuksia. Kun näemme mitä
järjestöt tekevät kirkkomme eteen on tilaisuus
pohtia, onko meidän tuki riittävä vai pitäisikö
rahoitusta uudistaa.
Aika ajoin on järjestöjä kohtaan osoitettu
kritiikkiä. Miksi ne ovat olemassa? Miksi niitä
pitää rahoittaa? Kuitenkin tosiasia on se, että
järjestöt tekevät yhdessä seurakuntien kanssa kirkkomme työtä. Järjestöjä tarvitaan.

Järjestöjen roolia tulisi jopa vahvistaa. On
merkityksellistä, että kirkon kyljessä on järjestöjä, joilla on erityistä asiantuntemusta
jostain yhteiskunnallisesta alueesta. Järjestöt
pääsevät käsiksi sellaiseen rahoitukseen,
johon kirkko tai seurakunnat eivät suoraan
pääse. Monissa paikoissa järjestö voi tuoda
kirkon arvoja ja näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Järjestöjen toiminta on ketterää. Tätä artikkelia kirjoitettaessa Suomessa ei ollut vielä
poikkeustilaa. Kun hallitus julisti poikkeustilan koronaviruksen estämiseksi, saatiin
huomata, että myös järjestöt kuten seurakunnatkin muuttivat toimintansa niin, että ne
palvelisivat kirkkomme jäseniä muuttavassa
tilanteessa. ONL ryhtyi valmistelemaan verkkomateriaalia lapsille ja nuorille, ja ohjasi
resursseja nettikristinoppikoulun järjestämisessä. Filantropia järjesti diakoniakeräyksen
koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden tukemiseksi. PSHV halusi kartoittaa
millaisia diakoniatyön muotoja seurakunnilla
on tällä hetkellä ja onko jokin seurakunta
kenties lähtenyt ideoimaan nyt jotain aivan
uutta. Tarkoitus on koota uusia diakoniatyön
malleja tietotaidon jakamiseksi seurakunnille.
Järjestökoordinaattori Antti Räsäsen
mukaan järjestöjen on osattava pitää työnäkynsä ja toimintamallinsa selkeinä. Järjestökoordinaattori korostaa, että kirkolle on
järjestöjen yhteistyökumppanina tärkeää
nähdä, miten järjestöt tavoittavat ihmisiä.
Tämä voidaan tulkita myös niin, että rahoittajaa kiinnostaa antamansa rahoituksen
vaikuttavuus.
Järjestöjen rooli kirkkomme tehtävässä on
laaja. Jotta se toteutuisi, meidän pitää tehdä
rohkeasti ja ennakkoluulottomasti yhteistyötä. Seurakuntien ja järjestöjen tavoite on
palvella kirkkoa ja lähimmäistä. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi seurakuntien pitää
kertoa järjestöille mitä apua he tarvitsevat.
Meidän pitäisi kuunnella toisiamme ja yrittää
löytää ne keinot ja toimintatavat, jotka auttaisivat meitä työskentelemään kansallisesti ja
kansainvälisesti lähimmäisen puolesta.
Pastori Ioannis Lampropoulos
Tämän artikkelin tekemisessä ovat avustaneet
Maria Kauppila (ONL ry), Riina Nguyen (Filantropia ry), Soili Penttonen (PSHV ry) ja
Antti Räsänen (ortodoksinen kirkollishallitus).
Tekstissä on myös hyödynnetty kirkon Tavoite- ja toimintasuunnitelmaa ja keskusrahaston talousarviota.
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LEHTIKUVA

Uskonnonopetus muutoksessa
Vuoden 2020 alussa Yle julkaisi uskonnonopetuksen järjestämismallista
kyselytutkimuksen tulokset. Noin tuhat suomalaista vastasi kyselyyn. Kolme neljästä oli
valmis muuttamaan nykyisen mallin kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi. Kysely avasi
taas keskustelun katsomusaineen tulevaisuudesta.

U

skonnonopetukseen liittyvissä
asioissa monet vastaavat omien,
jo vanhentuneiden tietojen tai
luulojen perusteella. Itä-Suomen
yliopisto järjesti Ylen kyselyn rinnalle oman
tutkimuksen, jonka kohdejoukkona olivat tällä hetkellä ortodoksista uskontoa opettavat
ja nykyisten ortodoksisten oppilaiden huoltajat. Tulokset poikkesivat Ylen kyselystä ja
tutkimuksessa saatiin mielenkiintoista dataa
taustamuuttujien kautta tarkasteltuna kuten
vastaajan uskonnollinen tausta.
Opetusministeri Li Andersson osallistui
keskusteluun kertomalla, että ministeriö
ryhtyy selvittämään elämänkatsomustiedon
(ET) avaamista myös evankelis-luterilaiseen
ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluville. Yhteisen katsomusaineen järjestämisen hän myönsi paljon vaikeammaksi asiaksi. Hän myönsi
myös, etteivät vähemmistöt kannata yhteistä
katsomusainetta (Demokraatti 17.1.2020).
Uuden oppiaineen järjestäminen ei kuulu
myöskään hallitusohjelmaan.
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Nykyisen lain mukaan ET ei ole avoinna
kummallekaan ”kansankirkolle”, jos kunnassa on opetus järjestetty. Ortodoksi voi eräissä
tapauksissa valita elämänkatsomustiedon,
mikäli kunnalla ei ole opetuksen järjestämisen velvoitetta (oppilaita alle kolme opetuksen järjestäjän alueella) tai kyseessä on
maahanmuuttaja, joka ei ole Suomen ortodoksisen kirkon jäsen.
Uskonnoton voi sen sijaan valita enemmistön opetuksen. Enemmistön opetus eli evankelis-luterilainen uskonto on kaikille avoin,
mikään muu katsomus ei sitä ole. Siinä on
ministerin mielestä selvä epäloogisuus, jonka
hän tahtoisi muuttaa avaamalla ET-opetuksen
kaikille. Seuraako yhdenvertaisuuden näkökulmasta se, että kaikki katsomukset pitää
avata kaikille? Muslimi voisi valita ortodoksisen uskonnon ja päinvastoin.

Katsomusopetus kahteen eri
oppiaineeseen
Ongelmana on se, että kahta eri oppiainetta

ei pitäisi asettaa vastakkain. Elämänkatsomustietoa pidetään kadunihmisen arvion mukaan
muodikkaana ja edistyksellisenä oppiaineena, joka opettaa monista uskonnoista. Uskonto edustaa taantumuksellisuutta (sic!). Etenkin pääkaupunkiseudulla tähän ollaan taipuvaisia.
Toisin kuin yleisesti ajatellaan, ET:n
opetukseen ei kuulu uskontojen tuntemus.
On selvää, että uskonnollinen yleissivistys
kaventuisi, mikäli suuri joukko osallistuisi
ET:n mukaiseen uskonnottomaan katsomusopetukseen. Uskonnollinen yleissivistys on
uskonnonopetuksen keskeisiä tavoitteita.
Elämänkatsomustiedon omien nettisivujen
mukaan ET-oppiaineen ydintarkoituksena on
etsiä hyvää elämää. Koska oppiaine on tarkoitettu uskonnottomille, alakoulun opetussuunnitelmassa ei juuri käsitellä uskontoja
hyvän elämän perustana. Erilaisia maailmankatsomuksia ja uskomuksia sivuutetaan.
Lehdissä olevien haastattelujen perusteella,
moni kuvittelee, että ET opettaa eri uskon-

noista ja oma uskonto keskittyy vain omaan
uskontoon. Se on virheellinen luulo.

Kirkon vai yhteiskunnan asia?
Koulun uskonnonopetuksen opetussuunnitelman perusteet laaditaan Opetushallituksessa. Yhdenvertaisuuden vuoksi kaikille uskonnoille luotiin yhteiset tavoitteet, joiden
perusteella kansalaisille pitäisi saada uskonnollinen yleissivistys.
Uskonnonopetus ponnistaa kotiseutuperiaatteelta. Lapsi tutustuu ensin omaan
uskontoonsa. Siitä siirrytään tutustumaan
luokan muiden oppilaiden ja lähipiirissä
esiintyviin uskontoihin ja uskonnottomuuteen. Juutalaisuuteen tulee kosketus automaattisesti Raamatun tiedon opetuksessa.
Myöhemmin opiskellaan myös maailmanuskontoja, joita ei esiinny oppilaan lähipiirissä.
Tämä kuuluu yleissivistykseen.
Maallistuneet suomalaiset ja uskonnottomat kansalaiset ovat esittäneet uskonnonopetuksen kuuluvan uskonnollisille yhteisöille ja kotien vastuulle. Olen vastustanut tätä
ajatusta, vaikka uskonnollinen kasvatus
kuuluu kodeille.
Koulussa opetetaan uskontoa ja uskonnosta, mutta ei harjoiteta sitä. Ristinmerkki opetetaan. Ikonit ja kirkkolaulut tukevat opetuksen
pedagogiikkaa. Kaikki nämä kuuluvat ortodoksisuuteen ja ovat oman uskonnon peruspiirteitä. Rukoilemaan ei pakoteta. Harva
suomalainen ekumeeninen tai monikulttuurinen perhe kykenee opettamaan uskontoon
kuuluvia tiedollisia asioita kodeissa.
Jos uskonnonopetusta ei olisi, olisimme
vaikean tilanteen edessä. Maallistuneessa
Suomessa kirkon lauantaikoulut ja koulun
jälkeiset uskontokerhot kilpailevat muiden
harrastusten kanssa nuorten ajasta. Kirkon
opetuksessa voisi sekä opettaa, että harjoittaa
uskontoa mielin määrin, mutta miten suuri
joukko osallistuisi toimintaan? Kuka olisi
opettaja? Pappi vai kanttori?
Uskonnonopettaja tavoittaa enemmän
oppilaita kuin ikäluokkaan kuuluu. Hän
tavoittaa myös ne maahanmuuttajalapset,
jotka eivät ole kirjoilla ortodoksisessa kirkossa. Muun muassa tämän vuoksi puolustan
nykyistä mallia.
Koulun uskonnonopetuksen tavoitteissa
on arvostus erilaisia katsomusperinteitä
kohtaan (Opetussuunnitelman perusteet
2014). Yhteisöjen opetus painottuisi vain
oman uskonnollisen perinteen opiskeluun,
eikä opetusta valvo kukaan. Tämän vuoksi
oman uskonnon opetus luettiin sisäisen
turvallisuuden piiriin kuuluvaksi asiaksi sisäasiain ministeriössä. Eräisiin uskontoihin liittyy myös pimeä puoli.

Yliopiston kyselytutkimuksen tulokset
Helmikuussa 2020 Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen uskontopedagogiikan lehtori Risto Aikonen laati kyselyn uskonnonopetuksen
mallista ja ET-opetuksen avaamisesta kaikille. Vastanneista vanhemmista 32 % oli sellaisia, joista molemmat olivat ortodoksisen kirkon jäseniä. Luku on suurempi kuin keskimäärin ortodoksisten perheiden määrä koko
kirkossa. Vastanneista toinen vanhemmista
oli ortodoksisen kirkon jäsen 60 % ja kumpikaan ei ollut ortodoksisen kirkon jäsen 9 %.
Kuusi prosenttia ei ilmoittanut kirkollista taustaansa. Näitä lukuja vertailemalla saadaan
tietoa, miten perheiden uskonnolliset taustat
vaikuttavat siihen, millaisen uskonnonopetuksen mallin he näkevät hyvänä.
Vastaajat suosivat selkeästi nykyistä oman
uskonnon mallia (65 % vastanneista). Yhtei-

Ikonit ja kirkkolaulut
tukevat opetuksen
pedagogiikkaa
nen oppiaine ei saanut kannatusta. 53 %
perusopetuksen vastaajista oli tästä täysin eri
mieltä. Eniten yhteistä oppiainetta kannattivat huoltajat, joista kumpikaan ei ollut ortodoksisen kirkon jäsen. Huoltajat kannattivat
yhteistä oppiainetta hiukan enemmän kuin
opettajat.
Elämänkatsomustietoa ei halunnut uskonnon kanssa valinnaiseksi 53 %. Yllättävän
suuri luku. Vaikuttaako asiaan tietämättömyys elämänkatsomustiedon sisällöistä?
Lukion puolella peräti 64 % vastanneista
tahtoisi ET opetuksen valinnaiseksi uskonnon
opetuksen kanssa.
Eniten kannatusta sai uskonnonopetukselle kyselyssä esitetyistä malleista se, jossa

oman uskonnon opetus säilyisi, mutta eräillä teematunneilla olisivat läsnä kaikki katsomusopetukseen osallistuvat oppilaat ja
heidän opettajansa.
Tätä mallia kannattavat myös kaikki
USKOT-foorumin edustajat (edustavat juutalaisia, kristittyjä ja muslimeja). Yhteistä
opetusta kannatetaan, mutta niin, että sen
suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat
kaikki katsomukset. Nyt se on ollut enemmistön sanelemaa ja toteuttamaa.

Uskonnonopetuksen tulevaisuus
Uskonnonopetuskeskustelu jatkuu. Opetuksen järjestämisen pohja on niin monen lain
takana, etteivät nopeat muutokset ole helppoja. Tällä hetkellä kaikille yhteinen katsomusopetus on lain vastaista, mutta sitä toteutetaan epävirallisesti etenekin eteläisessä Suomessa. Opetusministerikin myönsi, että sen
saaminen viralliseksi on hankala prosessi.
Siksi pidän todennäköisenä, että ET-opetus
avataan kaikille valinnaisena oppiaineena.
Tuolloin löyhästi kirkon yhteydessä olevat voivat halutessaan siirtää lapsensa toiseen katsomusopetusryhmään.
Uskonnonopetuksen mallikysymyksestä
tulee kenties selvitys tulevaisuudessa. Malliasiaa ei tarkastella nyt, sillä se ei kuulu hallitusohjelmaan. Uusi, yhteinen oppiaine ratkaisisi osan ongelmia, mutta se toisi tilalle monta
uutta ongelmaa. Keskeisimpiä varmasti olisivat oppisisällöt, opettajan koulutus, kelpoisuusehdot, yhdenvertaisuus ja oppimateriaalit. Norjassa yhteistä katsomusopetusta
opettava lehtori Matti Raudas kirjoitti (HS
2018) että yhteisen katsomusopetuksen haitat
ovat hyötyjä suuremmat. Yksi katsomusoppiaine ei ole ihan läpihuutojuttu.
Sirpa Okulov

Uskonnonopetuksessa lapsi tutustuu ensin omaan uskontoonsa.
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Uutisvaaka
Korona

- pandemia muutti käytäntöjä kirkossa
Koronapandemia alkoi Kiinassa jo joulukuussa 2019. Harvat uskoivat sen vaarallisuuteen,
kunnes tautiaalto saavutti Italian. Suomessa
asiaan reagoitiin maaliskuussa 2020, jolloin
Italiassa oli kuollut jo valtavasti ihmisiä.
Arkkipiispa Leo asetti 12.3. kirkolle valmiusryhmän seuraamaan Valtioneuvoston ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ohjeistuksia ja pohtimaan, miten turvata kirkon jäsenistön, työntekijöiden ja erityisesti
riskiryhmien turvallisuus ja seurakuntien
toiminnan jatkuvuus.
Ryhmään kuuluvat isä Ioannis Lampropoulos (pj), isä Jaakko Vainio, isä Mikael Sundkvist, järjestökoordinaattori Antti Räsänen,
tiedottaja Maria Hattunen, kasvatusasiain
koordinaattori Sirpa Okulov ja asiantuntijajäsenenä kansanterveystieteen professori
Jussi Kauhanen.
Tilanne muuttui nopeasti pandemian alkuvaiheessa ja seurakunnille laadittiin yhä
enemmän toimintaa rajaavia ohjeita.
Jumalanpalveluselämä on jatkunut, mutta
muu seurakuntaelämä on pandemian pituisella tauolla. Sekä hallinnollista että pasto-

raalista työtä tehdään uusilla tavoilla: puhelimitse, verkon välityksellä ja etäyhteyksin.
Pandemia on pakottanut kirkon digiloikkaan. Seurakuntien someviestintä on vilkastunut ja jumalanpalveluksia on striimattu
verkkoon sekä Facebookin että YouTuben
kautta. Myös yksittäiset työntekijät ja järjestöt
ovat tuottaneet paljon verkkosisältöjä: podcasteja, opetuspuheita, muskareita, nuorten
piirejä, keskustelutilaisuuksia ja musiikkia.
Katsojamääristä voi päätellä, että varsinkin
jumalanpalveluksia on seurannut aktiivisia
kirkossakävijöitä huomattavasti suurempi
joukko.
Striimauksista kävi ilmi, että annettuja ohjeita tulkittiin seurakunnissa eri tavoin. Pääosin ohjeistusta noudatettiin ja ainakin tätä
kirjoitettaessa voidaan iloita siitä, että minkään seurakunnan henkilöstössä ei ole ilmennyt tartuntoja. Työhyvinvointiin pandemialla on silti ollut negatiivinen vaikutus. Tämä
ilmeni ryhmän laatimasta kyselystä, johon
vastasi noin puolet kirkon keskushallinnon,
seurakuntien ja järjestöjen työntekijöistä.
Pandemian taloudelliset vaikutukset ulot-

tuvat sekä seurakuntiin että moniin koteihin.
Filantropia ry avasi ryhmän aloitteesta kotimaan diakoniakeräyksen, jolla tuetaan seurakuntien diakoniatyötä. Tähän mennessä
keräys on tuottanut lähes 7 000 euroa. Se on
hyvä alku. Kokoontumisrajoitusten purkamisen jälkeen seurakuntien on kuitenkin varauduttava diakonia-avun tehostamiseen. Kirkko puolestaan varautuu tiukan paikan tullen
tukemaan seurakuntia.
Kun tästä selviämme, arvostamme varmasti entistä enemmän sekä toisiamme että mahdollisuutta osallistua yhdessä Pyhistä
Lahjoista. Moni on kaivannut kirkko- ja seurakuntayhteyttä enemmän kuin arvasikaan.
Kirkon valmiusryhmä

Lisätietoa poikkeusolojen
jumalanpalveluksista ja muista
verkkolähetyksistä löytyy kirkon sivuilta
www.ort.fi / uutishuone - Polkuja
verkkolähetyksiin.

KIRKKOLAULUPÄIVILLE UUSI AJANKOHTA
Koronapandemian vuoksi Kirkkolaulupäivät
on siirretty ensi vuoteen. Joensuussa 23.–
25.4.2021 järjestettävät kirkkolaulupäivät
osuvat jälleen pääsiäisaikaan. Myös ohjelma
on samantyyppinen kuin tämän kevään suunnitelmissa oli. Tapahtuman keskiössä ovat
kirkkomusiikin koulutus, lapset ja nuoret.
Teemasäveltäjä on Timo Ruottinen ja päivien nuottijulkaisu on käytössä sellaisenaan.
Kaikki tämän kevään päiville konsertoimaan tulossa olleet kuorot kutsutaan esiintymään
myös ensi keväänä
ja työpajat pyritään
järjestämään aiempien suunnitelmien
mukaisesti. Suunnitelmissa on uusiakin
työpajoja, esimerkiksi
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Ortodoksinen Joensuu -kierros ja eri äänialoille tarkoitettua kuorotoimintaa.
Ensi vuoden kirkkolaulupäivät toteutetaan
lähes kuukausi tätä vuotta aiemmin. Näin ulkona toteutettaviksi suunniteltuihin ohjelmiin (ristisaatto, ehtoopalvelus torilavalla)
saattaa tulla muutoksia.
Viimeistään lokakuussa kirkkolaulupäivien
oma sivusto avataan uudelleen. Ilmoittautu-

minen avautuu pian sen jälkeen. Huomioitavaa on se, että kaikkien on ilmoittauduttava
uudelleen. Tämän kevään ilmoittautumiset
eivät siirry ensi vuodelle automaattisesti. Tämän kevään hotelli- ja matkalippuvarausten
perumisesta jokainen huolehtii itse.
Tietoa varmistuneesta ohjelmasta saattaa
tihkua jo aiemmin syksyllä.

NYT ON HYVÄ
AIKA PYSÄHTYÄ
KUUNTELEMAAN.
TT Ari Koponen pohtii www.
ort.fi sivuston podcasteissa
uskonilmiöitä. Sarja ”Kokeilisinko kristinuskoa?” esittää
tekijän henkilökohtaisia
näkemyksiä uskosta ja maailmasta kristillisen ajattelutavan näkökulmasta.

VIERASKIRJA

Muutoksen tunteita
Diakonian uusi aika?
Tarve lähimmäisen antamalle avulle
on korona-viruksen vuoksi kasvanut
kuluvana keväänä. Harva meistä pärjää
yksin. Poikkeusoloissa moni on onneksi
herännyt kantamaan huolta naapuristaan. Vanhojen keinojen rinnalle tarvitaan kuitenkin nyt pussillinen uusia.
Kirkossa ja paikallisseurakunnissa
mietitään miten tavoittaa yksinäisiä ja
yltää niiden luo, joiden luo ei oikeastaan saisi mennä, ettei vahingossa levittäisi koronavirusta. PSHV lähetti seurakuntiin kyselyn, jossa kysyttiin mitä
diakoniatyön muotoja seurakunnilla on
tällä hetkellä – ja onko jokin seurakunta
kenties lähtenyt ideoimaan jotain aivan
uutta. Tarkoitus oli koota tietoa, jota voi
jakaa kaikkien seurakuntien kesken. Samaan aikaan Filantropia käynnisti kotimaan diakoniakeräyksen koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin joutuneiden
tukemiseksi kotimaassa.
Ikävää kirkkoon on helpotettu erilaisin keinoin verkkoon viedyillä palveluksilla. Nettiyhteys kirkkoon on saanut
mukavasti ihmisiä yhteisen rukouksen
äärelle. Joensuussa on kokeiltu myös
puhelinhartauksia ja tarvittaessa ehtoollista viedään kotiin, jos se on mahdollista tehdä turvallisesti. Katumuksen
sakramenttiin osallistumista varten on
myös monia keinoja.

Ilomantsissa kirkkoherra ovat poikkeustilanteessa vieneet lääkkeitä apua
tarvitsevien ovelle. Monet tarpeelliset
kanavat diakonia-avun perille viemiseksi on kuitenkin pitänyt sulkea, etteivät
ihmiset tulisi yhteen paikkaan samanaikaisesti. Esimerkiksi Joensuussa seurakunnan kootusti tapahtunut ruokakassien jako on pitänyt hajauttaa, koska
paikalla oli helposti satakunta ihmistä.
Asia kuulostaa nurinkuriselta, koska kirkossa niin paljon on perustunut yhdessäoloon. Monissa seurakunnissa on lisätty ihmisten tavoittamista soittamalla.
Päivän kohokohta voi olla se, kun joku
kysyy mitä kuuluu? Tällaista kädenojennusta voi tehdä itse kukin.
Filantropian diakoniakeräys tukee tätä arvokasta työtä. Diakoniakeräykseen
liittyviä avustuspäätöksiä tehdään sitä
mukaa kuin keräykseen tulee lahjoituksia. Keräystuloa välitetään ortodoksisten
seurakuntien diakoniatyöhön Filantropialle lähetettyjen pyyntöjen perusteella. Esimerkiksi Ilomantsin seurakunnassa saatiin 900 eurolla täytettyä
ruokakassit toimitettavaksi kymmeneen
lapsiperheiseen. Keräykseen on jo lahjoitettu tuhansia. Keräys jatkuu vuoden
loppuun asti.
Minna Rasku

Muutos kosketti yhteiskuntaa ja kirkkoamme yllättävällä tavalla. Koronaviruksen takia jouduimme poikkeusoloihin, ensimmäistä kertaa sitten sotien. Tilanne
pakotti toimintatapojen muutokseen mutta seuraako
siitä jotain pysyvää hyvää?
Ajattelen, että varovainen suhtautuminen muutokseen ei ole huono asia. Eikä sekään, että kirkossa muutokset ovat hitaita. Ymmärrettävää on, että muutos herättää tunteita. Esimerkiksi päätökset uusista seurakunnista tuovat mukanaan huolen siitä, että oma seurakunta lakkaa olemasta, kun jo moni muukin toiminta
on etääntynyt kauas.
Huolta voi aiheuttaa myös muuttumattomuus. Miten
meidän käy yhteisönä, jos emme halua nähdä muutokseen pakottavia syitä rehellisesti. Kirkko on antanut meille turvaa, toivoa ja lohtua jo vuosikymmenet. Eikö siihen
ole oikeus myös heillä, jotka tulevat meidän jälkeemme?
Kristus on sama eilen, tänään ja huomenna. Usko ja
kirkko eivät katoa, vaikka seurakuntien verotulot jatkaisivat laskuaan, maan sisäinen muuttoliike työntäisi ortodoksit muiden mukana kasvukeskuksiin ja toimintaa
jatkettaisiin samaan tuttuun tapaan.
Mutta me olemme Jumalan työtovereita, jotka on kutsuttu rakentamaan kirkon tulevaisuutta ja toimimaan
sen parhaaksi Jumalan avulla. Sotien jälkeen rakentaminen oli konkreettista. Tarvittiin uusia tiloja, jonne
kokoontua. Piti luoda hallinnollisia rakenteita ja järjestötoimintaa, joiden avulla hajallaan oleva lauma koottiin. Ehkä kiinnyimme kaikkeen tähän niin paljon, että
se esti valmistautumisen tulevaan.
Yhteiskunnan poikkeustila pakotti meidät muuttamaan toimintatapojamme nopeasti. Seurakuntien reaaliaikaiset nettilähetykset pystytettiin hetkessä, pappien
puhelinpäivystysringit saatiin toimimaan, kirkon sivuille saatiin chat ja ilmestyi podcasteja. Kirjeiden ja puhelinsoittojen avulla pyrittiin tavoittamaan ne, joita netti
ei tavoita. Syntyi auttamisrinkejä ikäihmisten avuksi.
Löysimme uudelleen sen, mikä on olennaista: rukous,
opetus, auttaminen, huolenpito. Pyrimme turvaamaan
sen, että poikkeusoloissa kirkon jäsenten yhteys seurakuntaan säilyy ja heikoimmista pidetään huolta. Näkyvä
läsnäolo sähköisissä viestimissä avasi kirkkomme elämää ja opetusta uudella tavalla myös ei-ortodokseille.
Yhteisömme onkin luovuuden, tahdon ja toiminnan
keidas! Pidetään tämä, rakennetaan tulevaisuus yhdessä tälle pohjalle!
Olemme muutoksen kynnyksellä. Joko tipumme taaksepäin tai astumme rohkeasti tulevaan. Pahinta lienee
kynnyksellä keikkuminen, jolloin suljemme samalla
tien niiltä, jotka haluaisivat päästä ohitse.
Sirpa Koriala

21

Uutisvaaka
Sodan ja koronan välissä

taa lähes kaikissa maakunnissa ja
yhteensä 45 toimintakeskusta. Työtapoja on kuitenkin pitänyt muuttaa,
koska ihmisten kokoontuminen
yhteen lisää riskiä viruksen leviämisestä. Huoli niistä, jotka elävät
pakolaisleireillä, on aiheellinen.
Huhtikuun alussa järjestö lähetti
viestiä kansainvälisille kumppaneilleen maailmalla. Suunnitelma pandemiaan liittyvistä töistä sisältää
viruksesta tiedottamista erilaisia
kanavia myöten. Sosiaalisen median avulla yritetään tavoittaa lapsia,
liennyttää jännitystä perheissä ja
neuvoa mistä saada apua väkivaltatilanteissa. Asiantuntija neuvovat
miten saada ruoka säilymään pidempään ja millaista hygieniatasoa
pandemian aikana pitäisi tavoitella.
Lisäksi järjestö jakaa edelleenkin
Lähes vuosikymmenen kestänyt sota on runnellut kuvaa Ihmisestä. ruoka-apua sitä tarvitseville sekä
hengityssuojaimia, käsidesejä ja
digitaalisia kuumemittareita sairaaloihin, poliiSyyrian sodan uhrien parissa työskentelevä Ansiasemille ja rajaviranomaisille. GOPA-DERDin
tiokian patriarkaatin diakoniaosasto GOPA-DERD
vapaaehtoiset auttavat myös kauppoja merkitei olisi ollut vailla pandemiaa, joka tekee mahdotsemään maalilla sopivia jonotusetäisyyksiä sekä
toman kuuloisesta työstä vielä vaikeampaa.
kehittämään noutotiskejä esimerkiksi apteekKoronavirus mullisti työn maan sisäisten
keihin. Suunnitelmaa varten on tehty budjetti ja
pakolaisten ja muiden apua tarvitsevien parissa
pyyntö auttaa missä vain on mahdollista.
maaliskuun lopussa. GOPA-DERDin toimistoa
Syyrian sota on kestänyt jo lähes vuosikymmen
desinfioitiin, liikkumisrajoitukset estivät sovittuja
ajan. Elämää ylläpitävät palvelut kuten vesijohtotapaamisia ja avustusten lisäksi piti keksiä uusia
ja sanitaatiojärjestelmä sekä sähköverkko ovat
tapoja pitää ihmisiä turvassa.
kärsineet pommituksista samoin kuin sairaalat,
Filantropian kumppanijärjestöllä Syyriassa
koulut ja ihmisten kodit. YK:n arvioiden mukaan
on noin 2000 palkattua ja vapaaehtoista työntemaassa on 11,7 miljoonaa ihmistä eriasteisen
kijää. Kaupungeissa töitä on pystytty tekemään
avun tarpeessa. Näissä olosuhteissa on vaikea
osittain toimistoissa. Työntekijöistä 90 prosenttia
taistella kulkutauteja vastaan.
asuu kuitenkin maaseudulla, josta kulkeminen
kaupunkeihin on estetty. Järjestöllä on toimin-

Minna Rasku

PYHÄN HENKILÖKOHTAINEN KOSKETUS
Valamon kirjastonhoitaja Virva Suvitie vietti joululomallaan praasniekkaa Meteorassa pyhän Stefanoksen luostarissa. Luostarikaupassa oli myynnissä
ikoni, jota ilman Suvitie ei pystynyt lähtemään pois,
vaikka kyseinen pyhä oli hänelle tuntematon. Hän
osti ikonin kotiinsa. Suvitie kuuli kaupasta, että
pyhän pappismarttyyri Haralampoksen pääkalloreliikki oli luostarissa myös esillä. Hän kävi kunnioittamassa sitä.
Kotonaan Suvitie kiinnitti ikonin olohuoneen seinälle näkyville. Maaliskuussa hän alkoi lukea Haralampoksen elämäntarinaa tarkemmin. Siinä kerrottiin, että hän suojaa ja parantaa kulkutaudeista.
Lisätietoa Pyhä Haralampoksesta: https://www.ort.
fi/pyha-pappismarttyyri-haralampos
Pyhä pappismarttyyri Haralampos rukoile Jumalaa meidän puolestamme!
Virva Suvitien haastattelu sivuilla 12-13.
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media
17.5. Liturgia klo 11,
Pyhän Nikolaoksen kirkko,
Joensuu. Palvelus toimitetaan
ilman kirkkokansaa.
31.5. Liturgia klo 11,
Pyhän Kolminaisuuden
katedraali, Oulu. Palvelus
toimitetaan ilman kirkkokansaa.
23.5. Aamuhartaus klo 6.15 ja
7.15,
pastori Tuukka Rantanen
(jos hartaus saadaan
koronatilanteesta huolimatta
nauhoitettua)
19.5. Iltahartaus klo 18.50,
hiippakuntasihteeri Artturi
Hirvonen (jos hartaus saadaan
koronatilanteesta huolimatta
nauhoitettua)
Mo´lidva sluužb da
ceerkavlaaulid,
Yle Sápmi
1.6. Nuorimo’lidva
13.7. Arkistomo’lidva
Liturgia radioidaan noin joka toinen sunnuntai. Tämän vuoden
alusta lähtien kirkko on lisännyt
myös ort.fi -sivustolle striimattavien palvelusten määrää. Kirkko
striimaa mm. kaikki suurten juhlien palvelukset, jos niitä ei ole
voi seurata Yleisradion kanavien
kautta. Kevätkaudella striimausten pääpaino on suuren paaston
palveluksissa.
Ortodoksiset aamuhartaudet lähetetään kuukauden kolmantena
lauantaina ja iltahartaudet kuukauden kolmantena tiistaina. Liturgia lähetetään sunnuntaisin
klo 11 alkaen, Iltahartaudet tiistaisin klo 18.50 ja aamuhartaudet lauantaisin klo 6.15. ja 7.15.
YLE Radio1. Radiopalvelukset ja
-hartaudet ovat kuunneltavissa
Yle Areenassa.
De svenska radiogudstjänsterna och andakterna sänds i Radio Vega.
Koltankieliset radiohartaudet
lähetetään Yle Saame (Yle Sápmi)
-kanavalla, jota voi kuunnella netin kautta kaikkialla Suomessa.

Kirjat

Kirjallinen näköisteos
Isä Erkki muistoissamme
Rovasti Erkki Piiroinen ystävien muistoissa
Toimittanut Petri Piiroinen
Keuruu 2019.

Rovasti Erkki Piiroinen oli sotien jälkeisen Suomen ortodoksisen kirkon pitkäaikaisin ja merkittävin toimija, vaikuttaja, valistaja ja hengennostattaja. Se käy vakuuttavasti ilmi myös hänen
syntymänsä 100-vuotismuistokirjasta.
Kirjassa on henkilökohtaisia muisteluksia, mutta myös aiemmin
julkaistuja haastatteluja ja muita kirjoituksia kaikkiaan 44 kirjoittajalta. Näistä 17 ei kuulu ortodoksiseen kirkkoon, ja heidän joukossaan on sekä kirkollisen että kulttuuri- ja talouselämän vaikuttajia
myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta. Tämä todistaa osaltaan siitä,
että isä Erkkiä arvostettiin ja hänen äänensä kuultiin, paitsi omassa
kirkossa, myös muiden kesken yli ”kirkonaitojen”. Osa kirjoituksista
on tuoreeltaan kuoleman jälkeen julkaistuja muistokirjoituksia, osa
tätä muistokirjaa varten kirjoitettuja muisteluita.
Monet ei-ortodoksisista ystävistä muistavat isä Erkin huumorintajuisena, iloisena ja ystävällisenä rovastina, joka edusti aidosti rikasta
ortodoksista traditiota ja osasi avata sen salaisuuksia myös muiden
kirkkojen jäsenille.
Ortodoksisuutta piti toki selittää omillekin ja vahvistaa heikkoja

ja horjuvia: Vaeltajan lauluja kului niin nuorten (ONL) kuin varttuneempienkin (PSHV) käsissä ja seitsemään painokseen yltänyt
”Piiroisen Ortodoksinen uskontokirja” oli suoranainen ”hittituote”.
Isä Erkin kirjallinen perintö Joensuun maakunta-arkistossa käsittää lähes kuusi hyllymetriä, ja se on tutkijoiden ja muidenkin tietoja
kaipaavien käytettävissä. On helppo yhtyä hiukan mukaillen esikoistyttären toteamukseen, joka heijastelee monen muunkin kirjoittajan näkemystä: Isä Erkki kasvatti puheillaan ja kirjoituksillaan sekä
omalla esimerkillään monta sukupolvea ortodoksista ja muutakin
suomalaista kristikansaa.
On ylivoimainen tehtävä esitellä lyhyesti tätä runsassisältöistä
muistojulkaisua – se pitää itse lukea. Siitä tulee elävästi mieleen iloa
ja rakkautta säteilevä, hyväntahtoinen, karjalainen ortodoksi-isä,
armoitettu puhuja, julistaja ja valistaja, Sanan palvelija sen syvimmässä mielessä, esikuva pappispolville sekä isä Erkin toimittaman
kristinoppikoulumuisto-vihkosen sanoin kaikille ”Kristuksen omille”. Muistokirja on isä Erkin näköinen, se on kirjallinen näköisteos.
Kun katson isä Erkin kuvaa kirjan sivulla 6, tulee mieleen katkelma eräästä hänen haastattelustaan, jossa hän sanoo: ’Sielussani on
ikävä jonnekin’.” Tuo ikävä sai täyttymyksensä viime vuosituhannen
viimeisenä pääsiäislauantaina.
Matti Jeskanen

Kolonialismin kosketuksia
Kivenmurskaajat, Kolonialismin historia
Antti Kujala
Atena, 2019

Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujalan kirjoittaman yli viisisataasivuisen tietoteoksen takakannessa todetaan,
että sitkeän käsityksen mukaan kolonialismi ei
koskenut suomalaisia. Täkäläisiä oli kuitenkin
pystyttämässä tai ylläpitämässä siirtomaavaltaa
sekä Venäjän että Ruotsin palveluksessa 1770-luvulta 1900-luvun alkuun. Kirja ei käsittele sisäistä kolonialismia eli alkuperäiskansojen
alistamista oman maan sisällä, joten se ei kerro kolonialismin harjoittamisesta maassamme. Siirtomaapolitiikan seuraukset ja sisäinen
kolonialismi koskettavat kuitenkin myös Suomea.
Kivenmurskaajat on ensimmäinen suomalainen kolonialismin
500-vuotista historiaa käsittelevä teos. Kolonialismi eli maata ja sen
alkuperäisasukkaita hyväksikäyttävä uudisasuttaminen on yksi muoto
siitä yleisemmästä historiallisesta käytännöstä, jossa erot resursseissa
ja kehityksessä johtavat usein heikomman osapuolen alistamiseen.

Kirja osoittaa, miten syvälle historiaan eriarvoisuuden juuret ulottuvat ja mikä merkitys kolonialismilla on ollut länsimaiden teollisessa
kehityksessä. Siirtomaiden rankka taloudellinen hyväksikäyttö ja poliittinen sorto liittyvät tavalla tai toisella moniin nykyisiin ongelmiin.
Kujala selvittää kirjassaan, kuinka maailmanlaajuisen eriarvoisuuden siemenet kylvettiin siirtomaakaudella, ja Afrikan, Aasian ja
Latinalaisen Amerikan yhteiskuntien hauraus juontaa juurensa aikoihin, jolloin mantereita jaettiin kysymättä niiden alkuperäisväestön mielipidettä ja niitä hallittiin vahvemman oikeudella. Kongon
siirtomaavallan alkuaikojen symboliksi nousivat kuminkerääjien irti
leikatut kädet, mutta pakkotyö oli yleistä kaikkialla Afrikassa. Suuren
valkoisen maahanmuuttajaväestön vaikutusvalta johti siihen, että Kenia ja Algeria saattoivat itsenäistyä vain sisällissodan kautta. Siirtomaapolitiikka suisti verraten kehittyneen Intian osaksi alikehittynyttä kolmatta maailmaa ja oli käynnistämässä myös Vietnamin sotaa.
Runsaalla lähdekirjallisuudella ja viitteillä varustettu teos tarjoaa
asiantuntevan ja monien nykyisten ongelmien alkusyitä valottavan
tietopaketin, jota voi suositella historiasta kiinnostuneille.
Metropoliitta Arseni
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Kirjat
Jatkoa odottaa vesi kielellä
Pietarilaispakolaisesta piispaksi
Paula Tuomikoski
Valamo Kustannus 2019

Arkkipiispa Paavalin (1914-1988) kädenjälki
Suomen ortodoksisen kirkon historiassa on
suuri. Paavali toimi kirkkokuntamme piispana
liki kolme vuosikymmentä, arkkipiispana yli
neljännesvuosisadan. Hän oli rakentamassa
kirkkon liturgisen elämän pohjaa suomentamalla jumalanpalvelustekstejä, kehittämällä
kirkkomusiikkia ja liturgisia käytäntöjä. Taitavana kirkollisena diplomaattina hän vahvisti ortodoksisen kirkon asemaa suomalaisessa
yhteiskunnassa.
Vuonna 2014 Valamo Säätiö päätti arkkipiispa Paavalin syntymän
satavuotisjuhlan kunniaksi aloittaa lähteisiin perustuvan elämäkerran kirjoittamisen esipaimenesta. Kirjoittajaksi kutsuttiin tohtori
Paula Tuomikoski. Elämäkerran ensimmäinen osa julkaistiin viime
vuoden loppupuolella. Jo sen perusteella voi arvioida, että valinta
oli erinomainen.
Elämäkerran ensimmäinen osa kattaa Paavalin elämän vuoteen
1955 saakka. Saranakohta on luonteva: toiseen osaan jäävät Paavalin vuodet apulaispiispana ja arkkipiispana.
Osa Paavalin elämänvaiheista on tuttuja aikaisemmista teksteistä,
mutta Tuomikoski on kaivanut esiin lähteitä, jotka tuovat esiin uusia
tietoja sekä tarkentavat ja monipuolistavat aikaisemmin syntynyttä
kuvaa. Oleellista on, että Pietarista perheensä kanssa pakolaisena
Viipuriin vuonna 1921 tulleen Georgi Guseffin (vuodesta 1931 Yrjö
Olmari) matka apulaispiispa Paavaliksi on kerrottu nyt lähteisiin ei-

kä muisteluihin perustuen.
Paljon aikaisempaa tarkemmin Tuomikoski mm. pystyy kertomaan
pappismunkki Paavalin hankaluuksista esimiestensä kanssa sotilaspappina Itä-Karjalassa jatkosodan aikana. Tarkasti kirjassa kuvataan
myös Paavalin vaikeat vuodet sotien jälkeen. Paavali joutui hakeutumaan pois kirkon palveluksesta, jotta olisi kyennyt elättämään äitinsä. Ennen elämän järjestymistä hän ehti jo tekemään päätöksen
munkkeudesta luopumisesta.
Ansiokkaasti Tuomikoski kuvaa Paavalin kirkkokäsityksen muuttumista ja syvenemistä, joka ajallisesti osui samoihin vuosiin. Useimmille lukijoille kokonaan uusi tuttavuus on Pyhän Sergein seminaarissa
Pariisissa ja Oxfordin yliopistossa Englannissa opiskellut suomalainen Boris Sove, jonka jo 1930-luvulla kirjoittamat tekstit eukaristiakäytäntöjen uudistamisesta vaikuttivat Tuomikosken mukaan Paavaliin, vaikka hän ei niitä tuolloin täysin sisäistänytkään.
Oletettavaa on, että tätä teemaa Tuomikoski jatkaa elämäkerran
toisessa osassa. Iduillaan jo 1940-luvulla olleet käsityksethän johtivat Paavalin arkkipiispakaudella niin sanottuun liturgiseen uudistukseen, jonka vaikutukset edelleen näkyvät Suomen ortodoksisessa
kirkossa, tosin osin vaimentuneina.
Elämäkerran toista osaa jää odottamaan vesi kielellä. Tuomikosken
keräämässä valtavassa perustutkimusaineistossa (digitoituna noin
1200 sivua) on todennäköisesti mukana lähteitä, jotka tuovat lisää
valoa esimerkiksi arkkipiispa Paavalin ja Ekumeenisen patriarkaatin
kahnaukseen 1970-luvun lopulla. Tuo episodihan jätti kirkkoomme
rakenteellisen jäljen eli Oulun hiippakunnan.

Mauri Liukkonen

Aikataskua etsimässä
Aikaa hiljaisuudessa
Eija Nurmio, Mari Vainio
Kirjapaja 2020.

Aika ei ole vain kellon juoksuttamia minuutteja eikä hiljaisuus vain äänettömyyttä. Aika
ja hiljaisuus on myös mielentila. Sen löytäminen ei ole helppoa, mutta mahdollista se
on. Jopa välttämätöntä.
Tässä kirjassa on kysymys olennaisen etsimisestä, itsensä kuuntelemisesta, levollisuudesta ja rauhasta itsensä
ja ympäristönsä kanssa. Se ei ole kriisikirja eristäytymisestä, piiloutumisesta eikä pakenemisesta.
”Elämän matka ei ole pikajuoksu tai pelkkää suorittamista. Täyteen
ahdetussa maailmassa tarvitsen aikataskuja, joissa voin pysähtyä, olla rauhassa tekemättä mitään”, kirjoittaa Eija Nurmio.
Muutamaa kymmentä sivua myöhemmin Mari Vainio kirjoittaa:
”Arki vaatii pyhänsä, paljous paaston puhtauden. Retriitti on paastoa arjen asioista, maailman melskeestä. Jätän pois turhan, jotta tarpeellinen saa tilansa.”
Eija Nurmio ja Mari Vainio ovat kokeneita hiljaisuuden retriittien
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ohjaajia ja siksikin heillä on yhteinen nuottiavain, yhteistunto teksteihin. Ne jakautuvat kahteen tyylilajiin. Runot ovat rukouslyriikkaa
ja mietetekstit tuntemusproosaa. Levottavan kuvituksen on tehnyt
Satu Malin.
Nurmion ja Vainion tekstit ovat hämmentävällä tavalla jopa kipeän henkilökohtaisia. Arkisuudessaan avoimia, rohkeita, suoraan
päin meneviä. He eivät kirjoita suurilla kirjaimilla, äänekkäästi. He
kirjoittavat kärsivällisin, nöyrin kirjaimin. He eivät hairahdu teemoihin, joihin oman elämänkokemuksen kaiku ei vastaa.
Henkilökohtaisuudella on lopputuleman kannalta merkitystä. Ellei
kirjoittaja ole läsnä omissa teksteissään, miten hän voi edes olettaa,
että lukija olisi. Nurmion ja Vainion ei tarvitse olettaa.
Teemoja on 28, olemisesta ihmettelyn kautta yksinkertaisuuteen.
Niiden täydentäminen, kirjan kirjoittamisen jatkaminen, on jätetty
lukijoille. Jokaiseen teemaan liittyy 71 otsikoitua ehdotusta pohdinnoista. Niillä viittomilla päätyy pitkälle, kunhan aikaa ja hiljaisuutta riittää.
”Tiedän, että askel kerrallaan riittää. Sekin on hiljaisuuden minulle antamaa armoa”, Mari kirjoittaa.
Risto Lindstedt

KUVA AJA

О добродетели
смирения

Каждый из нас внутри себя имеет личное
представление о добре и зле, которое
Церковью именуется естественным нравственным законом. Разумеется, в разных
культурах, исторических эпохах, религиях и расах этические нормы имели между
собой существенные различия. Однако,
сам по себе грех, как нравственное преступление, всегда получал в человеческом
сознании отрицательную оценку, а в общественной жизни – справедливое отмщение и заслуженное наказание. В течении
множества веков и тысячелетий человечество формировало определенный моральный кодекс, на основании которого строило различные национальные законодательства. Но если понятие «преступления» как нарушения общественной морали имеет определенные рамки и существенные признаки, то такое понятие как
«добродетель» с большим трудом подвергается человеческому анализу и, соответственно, не может получить однозначное
для всех определение.
В поиске ответа на этот вопрос человеку приходит на помощь религиозное
мировоззрение, в котором объективным
Судьей над всеми людскими поступками
стоит Божественная Личность. Причем в
христианстве Бог – это не некое далекое
от тварного мира мерило добра и зла, а
единственный истинный Источник всех
человеческих добродетелей как таковых.
Среди множества добродетелей, которые подобно звездам рассыпаны на небосклоне духовной жизни, пожалуй, одной из
самых загадочных является добродетель
смирения. Желая укрепить Своих верных
чад в стремлении стяжать дух смирения,
Церковь предлагает благоговейно взглянуть на образ Самого Христа Спасителя,
Который: «смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.
2,8). Господь, движимый любовью к нам,
вольно принял на Себя «образ раба» (Фил.
2,7), став во всем подобным нам, чтобы
через это Его смирение перед страданиями и смертью мы смогли получить величайший дар вечной жизни в единении с
Небесным Отцом.
В практическом понимании христианской добродетели смирения верующие
зачастую попадают в различные крайности, воспринимая ее смысл слишком
буквально. Например, совершая добрый
поступок и получая за него заслуженную
благодарность, христианин, движимый

внутренним опасением
возгордиться, считает
своим долгом любым
способом уклониться
от похвалы и нивелировать значение своего доброго дела. Это
ложное смирение является неправильным как
по отношению к самому себе, так и в отношении Бога, являющегося Источником всего
благого в мире. Человек
создан и призван Богом
для того, чтобы творить
добро, поэтому осознание и принятие
собственных добрых дел само по себе
не может и не должно вызвать в нас горделивого превозношения. Нам просто необходимо внимательно следить за движениями своей души, чтобы с должным смирением осознавать себя лишь в качестве
орудия в руках Божьих, не забывая при
этом благодарить Творца за предоставленную нам возможность стать сотворцами в
деле практического воплощения любви к
своему ближнему. Наше участие в добре
важно и всегда носит активный характер,
поскольку, стремясь к единству с Богом,
мы в каждый миг своей жизни делаем
осознанное решение в пользу добра, преодолевая при этом свои греховные наклонности. Поэтому каждый добрый поступок,
совершенный нами, должен быть вдумчиво и ответственно прожит нами, а не обесценен ложным смирением.
Не менее важным для нас является и
тот факт, что смирение верующими зачастую воспринимается не как отдельная
и очень сильная добродетель, а лишь как
некий антипод таким греховным понятиям как гордость и тщеславие. На самом
деле, ступив на подвиг стяжания духа
смирения, человек начинает осознавать
как свое личное недостоинство, так и
реально ощущать в самом себе невидимое действие Благодати Святого Духа,
поскольку: «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать» (1Петр. 5,5).
Благодаря смирению человек делается
способным бороться как с горделивым
осознанием себя в качестве единственного судьи над собственными поступками, так и с тщеславным поиском внешнего одобрения и славы у других людей.
Глубинная природа данной добродетели

состоит в способности человека мирно
принимать и исполнять Божественную
Волю вне зависимости от своих жизненных обстоятельств.
При этом необходимо помнить, что Воля
Божия – это вовсе не только Его благое к
нам произволение. Наши неверные поступки, чужая злая воля, бесовские искушения
или вовсе независящие от нас природные
катаклизмы и различные общественные
потрясения являются всем тем окружением, в котором мы призваны реализовать свои духовные таланты, среди которых одним из фундаментальных как раз и
является добродетель смирения. Сохранение своего внутреннего мира, верности
Богу и открытости сердца для ближнего вне зависимости от внешних обстоятельств очень важно для нашего духовного плодоношения. Это вовсе не пассивное принятие «ударов судьбы», а активное
ощущение своего внутреннего апостольского призвания, которое вне зависимости от обстоятельств жизни стремится к
своей реализации.
В деле сохранения своего внутреннего мира, несмотря ни на что нам может
помочь твердая вера в постоянное невидимое присутствие рядом с нами Небесного Отца. В этом случае тернистый
путь земной жизни становится для нас
уже совместным шествием со Христом,
от Которого мы всегда можем услышать
утешительное напутствие: «Возьмите иго
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко» (Мф. 11, 29,30).
протоиерей Константин Стрекачев
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TUE ORTODOKSINUORTEN KULTTUURITYÖTÄ
Ortodoksisen kulttuurin säätiö ottaa vastaa
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Aamun Koiton seuraava
numero ilmestyy 27.7.2020.
Sen teema on ”Seurakunnan
kasvot”.

Varat käytetään erityisesti ortodoksinuorten kulttuurityön hyväksi.
Säätiö omistaa Joensuussa toimivan Ortodoksisen kulttuurikeskuksen.
Lisätietoja: Keijo Mutanen, Ortodoksisen kulttuurin säätiö
puh. 040 555 2943 tai mutanen.keijo@gmail.com

Kauppakatu 44, 80100 Joensuu
www.ortodoksinenkulttuurikeskus.fi

Lämpimät kiitokseni
Korkeasti pyhitetylle Kuopion ja Karjalan
metropoliitalle Arsenille saamastani
huomionosoituksesta Vesannolla 11.3.2020.
Brita Pystynen

Sydämellinen kiitos muistamisesta ja
Jumalan siunaamaa kesää kaikille!
Igumenia Mikaela

Polkuja jumalanpalvelusten
nettilähetyksiin löydät kirkon
sivuilta www.ort.fi.
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LINTULAN JA VALAMON LUOSTARIT TARVITSEVAT APUAMME
Maatamme vaivaava koronaepidemia satuttaa
erityisesti luostareitamme, joilla ei seurakuntien
tavoin ole verotuloja. Sen vuoksi nyt on oikea
aika tukea eri tavoin Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostaria ja Valamon Kristuksen
kirkastumisen luostaria. Sen voi tehdä rahalahjoituksella luostarien tileille.
Lintulan Luostarin Ystävät ry:n pienkeräystili: FI17 1064 3500 1763 70. Maksuviite:12124
Valamon luostarin tilinumero: FI 93 2102 1800
000193.
Apua voimme antaa myös ostamalla tuohuksia, jotka luostareissa sytytetään valitun ikonin
eteen tai jonkun läheisemme muistolle vainajainmuistelupöydälle.
Kolmen tuohuksen yhteishinta on 5 euroa ja
ne voi ostaa luostarien internetkaupasta (https://
lintulanluostari.fi/kauppa/index.php),( https://
webtuohus.valamo.fi/tuote/21428260).
Luostareiden nettikaupoista voidaan hankkia
myös muita tuotteita kuten mm. ikoneita,
ikonikortteja, äänitteitä, kirjoja, adresseja ja
laadukkaita elintarvikkeita.
Voit tehdä tilauksen joko yksin tai ystäviesi
kanssa joukkotilauksena, jolloin tilausmäärä on
suurempi ja pakkaus ja lähetyskulut pienemmät.
Lisätietoja: www.lintulanluostari.fi ja www.
valamo.fi.
Luostarit tarvitsevat nyt tukea. Auta niin kuin
voit.

MARI VAINIO

Aamun Koitto toivottaa
lukijoilleen mukavia
kesän hetkiä.
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Pyhien isien opetuksia mielenmuutoksesta

V

oimme itkeä tuntikausia, viikkokausia, vuosikausia, kunnes koko
olemuksemme on täydellisesti
Kristuksen Sanan, Hänen käskyjensä ja ennen kaikkea Pyhän Hengen armon
uudistama. Tämä muutos Aadamin lankeemuksen jälkeisessä olemuksessamme vaatii
suuria ponnistuksia. Ja se vaatii paljon aikaa.
Ei ole muuta tietä kuin lakkaamatta rukoilla työn aikana. Muuttakaa rukoukseksi
kaikki, mitä teidän on tehtävä. Avaatte oven,
pyytäkää, että Herra avaisi teille mielenmuutoksen, synninkatumuksen oven. Ladotte tiiliä. Muistuttakaa itseänne siitä, että työnne
on turhaa eikä mikään säily, ellei itse Jumala
osallistu rakentamiseen. Minulla ei ole tapana
etsiä hengellisiä neuvoja valtionpäämiehiltä eikä kenraaleilta, mutta tässä tapauksessa
Cromwell on kiinnostava. Valmistautuessaan
taisteluun hän sanoi: ”Oi, Herra, minulla on
tänään liikaa työtä. Saatan unohtaa Sinut,
mutta Sinä älä unohda minua.”
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Pyhittäjä Sofroni Essexiläinen

Ennen kuin alamme murehtia syntejämme
ja vuodattaa kyyneleitä, ”älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla”
(Ef. 5:6), älkäämme myöskään itse eksyttäkö
itseämme. Meillä ei ole halua mielenmuutokseen, emme todella tunne katumusta, eikä
meillä liioin ole Jumalan pelkoa sydämessämme, ellemme kyyneleitä vuodattaen murehdi syntiemme tähden; emme vielä tajua
syyllisyyttämme eikä sielumme selvästi tunne
tulevaa tuomiota ja iankaikkisia vaivoja. Jos
syyttäisimme ja tuomitsisimme itseämme,
jos todella tuntisimme nämä asiat ja niitä
ajattelisimme, puhkeaisimme heti kyyneliin. Ilman kyyneleitä ei kova sydämemme
voi koskaan pehmetä, sielumme ei voi saavuttaa hengellistä nöyryyttä, emmekä pysty
nöyrtymään. Joka ei ole nöyrä, ei voi yhdistyä
Pyhään Henkeen, ja joka ei ole puhdistunut
ja siten yhdistynyt Henkeen, ei kykene näkemään eikä tuntemaan Jumalaa. Hän ei liioin
ole otollinen omaksumaan nöyryyden hyveiden salattua opetusta.
Pyhittäjä Simeon Uusteologi

Muistutan pyhien isien neuvosta:
”Murheissa ja epäonnistumisissa on vain yksi
keino: kärsivällisyys ja rukous.”
Kun nämä vieraat käyvät kylässä, tuska, masennus ja kuivuus, on vakuutettava itselleen,
että se menee ohi. Jos on hyvällä mielellä,
tulee odottaa mielialan vaihtumista: samalla
tavalla kuin sää vaihtelee, niin on meilläkin
vaihteluita, koska sellainen on elämämme
täällä kyynellaaksossa.
Pyhittäjä Johannes Valamolainen
Suomennokset Pia Koskinen-Launonen,
nunna Kristoduli ja Sergius Colliander

