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hmiskunnan historiaa ajatellen me tämän päivän ihmiset olemme 
aikaisempia sukupolvia tiukemmin riippuvaisia ajasta. Meidän olete-
taan olevan jatkuvasti saatavilla joko matkapuhelimen tai ainakin 
sähköpostin välityksellä. Ei tarvitse muistella kuin 1970–80 -lukuja, 

jolloin saatoimme olla kokonaisen viikon, päivästä puhumattakaan, tavoittamat-
tomissa. Nyt nuo kolmenkymmenen vuoden takaiset ajat tuntuvat kivikaudelta. 

Viisas psalminkirjoittaja puhuu ihmisen elinpäivien rajallisuudesta seuraa-
vasti: ”Seitsemänkymmentä on vuosiemme määrä, tai kahdeksankymmentä, jos 
voimamme kestää” (Ps. 90:10). Tuntien elinaikamme lyhyyden olemme jokainen 
vastuussa käyttämästämme ajasta. Kysymys on päivittäin tehtävistä valinnoista 
ja asioiden arvottamisesta. Vaikka syntiin langenneen ja paratiisista karkotetun 
ihmisen piti alkaa tehdä työtä elääkseen, ei ihmisarvoa kuitenkaan mitata sillä, 
mitä näkyvää hän on saanut aikaan. Ihmisen hyvä elämä on kristillisestä näkö-
kulmasta sellainen, jossa on koottu pysyviä arvoja eli aarteita taivaaseen iankaik-
kisuutta varten.

Olen usein pohtinut, miksi vain harvat ihmiset käyvät jumalanpalveluksissa ja 
mitä parempaa siihen käytettynä aikana voisi muka tehdä. Erityisen usein tämä 
ajatus herää vigilian jälkeen. Vaikka aloitusajankohtaa on monessa seurakunnassa 
aikaistettu, ei rukoilijoitten määrä ole kuitenkaan siitään kasvanut. Viikonvaihteen 
vigiliassa ja liturgiassa käynti on lepoa ja latautumista tulevaan viikkoon. Yhtei-
sissä jumalanpalveluksissamme saamme olla ajan ulkopuolella ja edes hetken 
ilman maallisia murheita.

Kristuksen syntymäjuhla lähestyy ja se näkyy erityisesti kaupoissa. Monilla 
työpaikoilla järjestetään ”pikkujouluja”. Meidän ortodoksien on kuitenkin syytä 
muistaa, että on vain yksi joulu, jota juhlitaan 25. joulukuuta. Sitä seuraa vuoden-
vaiheeseen saakka kestävä juhlakausi, jolloin on mahdollista muistaa ja juhlia 
seimessä syntynyttä ja luolassa maannutta Vapahtajaamme ja toivottaa: 

Kristus syntyy kiittäkää!

Piispa Arseni

Nyt
marraskuu • 2018

Aika ja iankaikkisuus

Äh, tätäkään ei ehdi kunnolla tekemään, 
aika loppuu, on kiire, deadlinet pauk-
kuvat, ruuhkavuodet, tiedäthän, täytyy 
mennä, täytyy ehtiä, tehokkaasti; inno-
voi, kehitä uutta, tehokkaasti, ei hetken 
rauhaa, älä pysähdy, jos lepää on laiska, 
jos ei halua kehittää itseään käyttämällä 
aikaa uuden opiskeluun, on jälkeen jäänyt 
suojatyöpaikkalainen tai muuten vaan 
laiska, jos ei käy jumalanpalveluksissa on 
pakana, jos jumalanpalvelus kestää liian 
pitkään kukaan ei jaksa käydä kirkossa, jos 
jumalanpalvelus toimitetaan nopeasti, 
siitä puuttuu se oikeanlainen tunnelma. 

Suoritan, suoritan, suoritan… Huomaan 
olevani robotti, kone, joka suorittaa annet-
tuja tehtäviä. Ei intoa, ei inspiraatiota, ei 
Jumalan kaipuuta, ei kauneutta, ei rakkaut-
ta, ei mitään. Aika ei vain riitä fiilistelyyn… 
Tässä ajassa ei ehdi mitään tekemään 
kunnolla. Aika vain ei riitä!

 Kadehdin lapsia ja nuoria, jotka eivät 
ole vielä joutuneet ymmärtämään ajan 
rajallisuutta. Sitäkö Kristus tarkoitti puhu-
essaan Jumalan valtakunnasta? Onko 
nuo riiviöt, jotka vievät vähäisemmän-
kin mahdollisuuden vapaa-aikaan, portti 
Jumalan valtakunnan ymmärtämiseen ja 
kokemiseen?

 Sanotaan, että hetkessä on ikuisuus. 
Laitan levyn soimaan, istun sohvalle, näen 
maiseman menneisyydestä, hörppään 
höyryävää kahvia, näen lasten leikkivän. 

Ajattelen, kyllä kaikki järjestyy aika-
naan. Jumalalle kelpaan sellaisena kuin 
olen. Ehkä on aika pysähtyä, aika eheytyä, 
aika rakastaa. Kiitos Jumalalle tästäkin 
hetkestä! Hetkestä, josta en haluaisi pois…

Kanttori Markus Hänninen

Kiire, kiire!

I
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S
iitä on jo useita vuosia aikaa kun kes-
kustelimme tyttäreni kanssa siitä mi-
ten meidän ortodokseina kuuluisi 
viettää joulua. Pieni lapsi ihmetteli 

sitä, miksi meidän perheessä paastotaan aina 
joulupäivään saakka, kun muut kaverit saavat 
syödä karkkia ja muita herkkuja jo paljon en-
nen juhlaa, ihan päivittäinkin suklaakalente-
rin muodossa. Samoin tytärtä hämmensi se, 
että suurin osa hänen koulukavereistaan ei 
ollut menossa jouluna kirkkoon. “Miksi me 
sitten olimme menossa? Miksi emme tee niin 
kuin muut ihmiset?”

Hyviä kysymyksiä. Jäin itsekin miettimään 

tuota asiaa. Olemmeko me ortodoksit joten-
kin epänormaaleja ihmisiä kun paastoam-
me ennen joulua, silloin kun muut viettävät 
pikkujoulujuhlia? Tai sitten itse jouluaatto-
na ja joulupäivänä kun menemme kirkkoon, 
vaikka muut vetäytyvät neljän seinän sisälle 
viettämään juhlapyhiä? 

Jumalan luona

Mikä on normaalia tai epänormaalia? Jos 
joulu on Kristuksen syntymäjuhla, niin eikö 
sen viettämisen silloin tulisi alkaa nimen-
omaan jumalanpalveluksella? Kristillises-
tä näkökulmasta katsottuna on enemmän 

epänormaalia olla menemättä jouluna kirk-
koon.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet ja on paljon 
helpompi tehdä niin kuin suurin osa ihmi-
sistä tekee. Ortodokseina olemme vähem-
mistö ja se luo suuria paineita. Enemmistö 
määrittelee sen mikä on normaalia. Tästä 
huolimatta enemmistö ei läheskään aina 
pysty määrittelemään sitä mikä on lopulta 
oikein. Mieleeni palautuu kertomus erääs-
tä Yhdysvalloissa tehdystä kyselystä, joka 
kohdistui tietyn asuma-alueen sähkönku-
lutukseen. Tuon alueen asukkaille lähetettiin 
kirjeet joissa kerrottiin onko heidän talouten-

Liturginen aika  
ja tämän maailman aika
Kristityn ihmisen elämään tulisi kuulua liturgia ja ajan pyhittäminen. Mitä se tarkoittaa 
arjessa? Miten voimme ymmärtää sen merkityksen?
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sa sähkönkulutus korkeampaa kuin keski-
määrin, yhdenmukaista kuin suurimmalla 
osalla, vai sitten vähäisempää. Kuten arvata 
saattoi, niin keskimääräistä enemmän kulut-
taneet taloudet alkoivat vähentää sähkön-
kulutustaan saatuaan kirjeen kotiin. Ne taas 
jotka kuluttivat keskiarvon mukaisesti, eivät 
muuttaneet kulutustottumuksiaan. Sen sijaan 
nuo keskimääräistä vähemmän sähköä kulut-
taneet ekologiset ihmiset eivät jatkaneetkaan 
entiseen malliin, vaan lisäsivätkin kulutus-
taan lähemmäksi keskiarvoa. Tämä kuulos-
taa suoranaiselta hulluudelta! Mutta moni 
ihminen ei ajattele järkevästi, vaan ainoas-
taan sitä miten enemmistö toimii.

Me emme kristittyinä voi tuijottaa sitä 
miten suurin osa ihmisistä toimii, vaan 
meidän tulee toimia oikein. Meidän tulee 
pystyä elämään uskonmukaista elämää, vaik-
ka se tarkoittaakin sitä, että erotumme selke-
ästi suuresta joukosta. Mutta mikä on olen-
naista uskonmukaisessa elämässä?

Jumalanpalvelusten tulisi olla osa normaa-
lia elämää siitäkin huolimatta, että yhteiskun-
nassa suurimmalle osalle ihmisistä ne eivät 
sitä ole. Miksi meidän pitäisi rukoilla, mennä 
kirkkoon, paastota ja viettää kirkkovuoden 
juhlia? Millä tavoin se on meille tarpeellista?

Jotta voisimme vastata näihin kysymyksiin, 
täytyy meidän  ensin hyväksyä se, että kaikki 
on lähtöisin Jumalasta. Koko luomakunta, tai 
laajemmin sanottuna, koko maailmankaik-
keus on Jumalan. Kaikki elämä on Jumalasta 
lähtöisin. Tämä sanotaan myös eräässä litur-
gian rukouksessa seuraavasti:

 ”Kiitämme Sinua, näkymätön Kunin-
gas, joka äärettömällä voimallasi olet kaikki 
tehnyt ja suuresta armostasi olet saattanut 
kaikki olemattomuudesta olemiseen.”

Kun tunnustamme tämän, ymmärräm-
me sen, että meidän tulisi olla Jumalalle 
kiitollisia aivan kaikesta. Jokaisena aamuna 
meidän tulisi olla kiitollisia uudesta päivästä 
ja jokaisena iltana meidän tulisi olla kiitolli-
sia Jumalalle siitä, että olemme taas saaneet 
elää yhden päivän. Tuo kiitollisuus ei rajoitu 
vain meidän yksityisiin rukouksiimme, vaan 
meidän tulee kokoontua osoittamaan kiitosta 
myös yhteisen rukouksen muodossa.

Yhteisöllisyys ja yhteen kokoontuminen 
on koko kristinuskon perusta. Ihminen ei 
ole kristitty silloin kun hän on yksin, vaan 
silloin kun hän on osa yhteisöä, eli kirkkoa. On 
myös sanottu, että pelastuksen tietä on lähes 

mahdotonta kulkea yksin, vaan avuksemme 
tarvitsemme erityisesti niitä ihmisiä joilla 
on sama päämäärä ja jotka haluavat rukoilla 
toistensa puolesta. Yhteisen rukouksen avul-
la pysymme myös paremmin oikealla ruko-
uksen tiellä. Yksin rukoillessa ihminen voi 
eksyä ja lopulta pyytää Jumalalta sellaisiakin 
asioita, jotka eivät ole pelastuksen kannalta 
hyödyllisiä ja jotka voivat viedä jopa pois-
päin Jumalasta. Sen sijaan yhteinen ruko-
us ei ole koskaan itsekästä, vaan se tähtää 
kaikkien yhteiseksi parhaaksi. Kun ihminen 
astuu sisälle kirkkoon, ei hän ole enää osalli-
nen ainoastaan ajallisesta elämästä, vaan hän 
pääsee osalliseksi myös taivaallisesta. Tässä 
kohden on käytetty myös sellaista kaunista 
sanontaa, että “liturgiassa ihmisellä on jo 
toinen jalka taivasten valtakunnassa”.

Pyhä aika

Kirkko ei rajoitu kaikissa tilanteissa ainoas-
taan kirkkorakennuksen seinien sisäpuolelle. 
Esimerkiksi jos ihminen on sairas tai huono-
kuntoinen ja hän ei pääse liturgiaan, tulee 
kirkko silloin hänen luokseen, kun pappi tai 
diakoni tulee tuomaan ehtoollista. Eli yhteys 
seurakuntaan ei rikkoudu, jos ei oikeutetuista 
syistä pääse tulemaan jumalanpalvelukseen.

Jumalanpalvelus kuuluu siis olennaisesti 
tuohon ajan pyhittämiseen ja keskeisimpänä 
kaikista palveluksista on liturgia. Se kantaa 
itsessään koko ortodoksisuutta ja traditiota. 
Monesti olen ensimmäisenä ohjeena sanonut 
ortodoksisuudesta kiinnostuneelle ihmiselle, 

että uskonopillisen tai teologisen kirjan sijaan 
ensimmäisenä pitää astua sisälle kirkkoon ja 
osallistua jumalanpalvelukseen. Eikä vain 
yhteen jumalanpalvelukseen, vaan mahdolli-
simman moneen. Jos olet kiinnostunut orto-
doksisuudesta, täytyy  sinun olla kiinnostu-
nut myös jumalanpalveluksista. Liturgiaan  
osallistuminen kertoo itsessään enemmän 
kuin 1000 sivuinen kirja. Tämä edellä oleva ei 
tietenkään tarkoita sitä, että voisimme laimin-
lyödä sellaisen kirjallisuuden, josta on meil-
le hyötyä.

Miten tuo ajan pyhittäminen sitten käytän-
nössä toteutuu? Jos katsomme ortodoksis-
ta kalenteria, niin huomaamme, että juhla-
päiviä on huomattavasti enemmän mitä 
tavallisesta almanakasta löytyy. Kirkkovuo-
si on hyvin värikäs. Siihen kuuluu 12 suur-
ta juhlaa, pääsiäinen näiden huipentuma-
na, sekä lukuisia muita juhlapäiviä. Lisäksi 
kirkkovuoteen kuuluu neljä paastokautta, 
vaikka suurin osa ihmisistä muistaa ainoas-
taan pääsiäistä edeltävän suuren paaston. 
Nämä paastot valmistavat juhlaan, mutta ne 
myös muistuttavat meitä siitä mikä on meille 
tarpeellista ja mikä taas tarpeetonta. Paaston 
näkyvin osa on ruokapaasto. Meidän tulee 
pystyä Jumalan avulla hallitsemaan sitä mitä 
laitamme suuhumme sisään. Yhtä tärkeä osa 
paastoa on kiinnittää huomiota siihen millai-
sia sanoja päästämme suustamme ulos ja 
mitä ajattelemme.

Kirkkovuoden juhlat tekevät todellisiksi 
ne tapahtumat, jotka ovat pelastuksemme 
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kannalta oleellisia. On totta, että esimerkik-
si Kristuksen syntymäjuhla on tapahtumana 
ainutkertainen, eikä sitä siinä mielessä voida 
toistaa uudelleen. Kuitenkin se on tapahtuma, 
joka ei ole vain mennyttä historiaa. Kristuksen 
syntymä on niin oleellinen osa pelastushis-
toriaa, että se ei ole vain osa menneisyyttä, 
vaan se vaikuttaa koko ajan ja juuri tälläkin 
hetkellä. Siksi emme juhli sitä ainoastaan 
menneenä tapahtuma, vaan juhlana joka on 
todellinen myös nyt. Ei siis ihme, että orto-
doksinen joulutervehdys “Kristus syntyy! - 
Kiittäkää!” ei ole menneessä aikamuodossa, 
vaan tässä hetkessä.

Maailman muovaama kirkko

Maallisessa ajattelussa painopiste on luon-
nollisesti maallisissa asioissa. Siinä pohdi-
taan ennen kaikkea sitä mikä on suurin hyöty 
jonka voi saada tässä ja nyt. Raha ja vaiku-
tusvalta ovat parhaimpana mittarina tuos-
sa maallisen hyödyn saamisessa. Maallis-
tunut ihminen elää kuin viimeistä päivää, 
koska hän ei näe iankaikkisuutta. Kristitty 
ihminen elää taas niin kuin jokainen päivä 
voisi olla viimeinen, jolloin hän jatkuvasti 
ajattelee myös iankaikkisuutta. Aineellisten 
rikkauksien sijaan kristitty suuntaa katseen-
sa aineettomiin rikkauksiin. Aineelliset asiat 
voidaan nähdä myös uhkana pelastukselle, 
jos kiinnymme niihin väärällä tavalla. Kris-

tus on muistuttanut meitä siitä, että emme 
voi palvoa kahta herraa yhtä aikaa, vaan jos 
toista palvomme, niin silloin käännymme 
toista vastaan. 

Maailma on jo muovannut meidän toimin-
taamme ajankäytön suhteen. Ajatellaan vaik-
ka kauppojen sunnuntai- tai pyhäpäiväauki-
oloja. Katukuvasta on enää nykyään vaikea 
erottaa, onko kyseessä arki vai pyhä. Ihmi-
set eivät ennenkään ehtineet kuolla nälkään 
viikonlopun tai esimerkiksi loppiaisen aika-
na, mutta nyt kauppojen aukiolo pyhäpäivinä 
nähdään lähes välttämättömyytenä. Ei ehkä 
välttämättömyytenä ruuan saamisen tähden, 
mutta taloudellisen hyödyn kannalta kylläkin. 
Maalliset tarpeet ovat käyneet hengellisten 
tarpeiden edelle.

Mitä siitä seuraa, jos ihmiset eivät erota 
arkea pyhästä? Salama ei varmasti iske 
taivaalta vaikka ihmiset menevät pyhäpäivinä 
kauppoihin ja ostoskeskuksiin. Se ei ole Juma-
lalta pois, vaan se on ennen kaikkea meiltä 
ihmisiltä itseltämme pois. Ajan pyhittämi-
seen kuuluu se, että annamme aikaa Juma-
lalle, läheisillemme ja itsellemme. Juma-
lalle annamme aikaa osallistumalla liturgi-
aan ja samalla ravitsemme omia hengelli-
siä tarpeitamme. Lähimmäiselle annamme 
aikaa olemalla heidän kanssaan ja kohtaa-
malla heidät persoonallisesti, ei siis pelkän 
kännykällä tekstittelyn välityksellä. Itsellem-

me annamme myös aikaa kun rauhoitumme 
ja edes hetkeksi päästämme irti nykyaikaa 
leimaavasta suorituskeskeisestä arjesta. Ajan 
pyhittäminen ja toisen ihmisen persoonal-
linen kohtaaminen ovat tärkeitä asioita ja 
niiden laiminlyöminen tai niiden hoitaminen 
erilaisten korvikkeiden välityksellä ei johda 
lopulta hyvään. Me ihmiset olemme kulut-
tamassa itseämme henkisesti ja sitä kautta 
myös ruumiillisesti loppuun.

Mieleeni palautuu tähän liittyen austra-
lialaisen Bronnie Waren vajaa kymmenen 
vuotta sitten tekemät huomiot, kun hän kysyi 
saattohoitajana potilailta, että mitä he olisi-
vat elämässään tehneet toisin. Monet ihmi-
set toivoivat, että heillä olisi ollut rohkeutta 
elää omaa elämää, eikä kaikessa olisi tarvin-
nut miettiä, mitä muut heistä odottivat. Työn 
suhteen moni toivoi, että ei olisi ollut liikaa 
kiinni omassa urassaan. Erityisesti miehet 
katuivat sitä, etteivät olleet viettäneet tarpeek-
si lasten ja puolison kanssa. Samoin monet 
katuivat sitä, etteivät olleet pitäneet yhteyttä 
ystäviinsä. Vielä oli toive siitäkin, että heillä 
olisi ollut rohkeutta osoittaa tunteensa, antaa 
itsensä olla onnellisempi eikä elää eräällä 
tapaa tukahdutettua elämää. 

Koska kaikki on lähtöisin Jumalasta, niin 
myös aika on Jumalan ja siksi meidän tulisi 
osata käyttää sitäkin oikein ja vastuullisesti. 
Edellä olleet saattohoitajan huomiot kertovat 
juuri siitä, että meidän tulisi antaa enemmän 
aikaa itselle ja lähimmäisille. Tärkeysjärjes-
tyksessä ensimmäisinä on juuri sellaiset asiat 
jotka tavalla tai toiselle liittyvät rakkauteen. 
Ne ovat asioita, joita ei rahassa pysty edes 
mittaamaan.

Totuus koskettaa

Yksi suurimmista maallistumisen tuomis-
ta haasteista on siinä, että maailma haluaa 
jatkuvasti muokata kirkkoa. Vääristymä on siis 
siinä, että kirkon ei anneta muuttaa ihmistä, 
vaan ihmisen pitäisi saada muovata kirkkoa, 
jotta se olisi hänelle mieleinen. Mutta tämä 
ei ole koskaan ollut se periaate jolla kirkko 
toimii, koska se nojaa kaikessa Kristukseen. 

Vastakkain on Jumalan tahto ja ihmisen 
mielihalut. Ensin Johannes Kastaja ja sitten 
myös Kristus joutuivat ongelmiin nimen-
omaan sen vuoksi, että he eivät halunneet 
miellyttää ihmisiä. He toivat esille totuuden, 

Ajan pyhittämiseen kuuluu se, että annamme aikaa Jumalalle, läheisillemme ja itsellemme.
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vaikka tiesivät, että kaikki eivät sitä kestäisi 
kuunnella. 

Totuuden esilletuominen loukkaa aina 
joitakuita, monesti juuri sellaisia ihmisiä, 
jotka eivät haluaisi luopua siitä mitä tekevät. 
Lapsi loukkaantuu kun häntä kielletään tai 
nuhdellaan ja seurauksena on usein mököt-
täminen. Aikuiselle käy samalla tavoin. Hän 
loukkaantuu kun hänelle sanotaan totuus, 
vaikka totuuden kertominen olisikin tarkoi-
tettu hänen omaksi parhaakseen. 

Kirkon tehtävä on kasvattaa ihmistä. Kirkon 
opetus on monesti sellaista, että joudum-
me sitä noudattamalla oman mukavuusalu-
eemme ulkopuolelle. Mutta totuus on meille 
välttämätöntä. Se on välttämätöntä, vaikka 
se tekisi kipeää. Ajatelkaa mitä siitäkin tuli-
si jos lääkärit eivät koskaan sanoisi vakavas-
ti sairaille ihmisille mitään heidän taudis-
taan, koska pelkäisivät heidän pahoittavan 
mielensä?

Joskus on käynyt niinkin, että maallisel-
la puolella on kaikessa viisaudessa keksitty 
jotain, mikä on ollut kristillisessä perinteessä 
itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Joitakin 
vuosia sitten uutisoitiin siitä, että ihmisen 
olisi hyvä pitää ruokavalionsa vähintään kaksi 
päivää viikossa lihattomana. Hieno oival-
lus! Kukaan ei tuossa yhteydessä huoman-
nut mainita sitä, että kristillisessä perintees-
sä on viikottaiset paastopäivät: keskiviikko 
ja perjantai, jolloin ei syödä lihaa tai muita 
eläinkunnan tuotteita. Tämä tapa on ollut 
käytössä jo varhaiskirkon päivistä alkaen, 
eli vajaat 2000 vuotta. Tuntuu jopa hieman 
koomiselta, että tällainen asia nähdään ravit-
semustieteen saralla hienona ja uutena oival-
luksena vasta nyt. Toisaalta pitää olla kiitolli-
nen ja iloinen siitä, että kristillinen perinne 
saa tukea myös tieteen suunnalta. 

Liturgiaa liturgian jälkeen

Liturginen aika ei liity vain aikaan, jonka vietäm-
me kirkkorakennuksen seinien sisäpuolella. 
Puhutaan “liturgiasta liturgian jälkeen”. Tämä 
tarkoittaa sitä, että me toimimme myös juma-
lanpalveluksen jälkeen. Kirkossa me vastaa-
notamme evankeliumin opetusta, jotta voim-
me tehdä sen eläväksi jokapäiväisessä elämäs-
sämme. Liturgia on Jumalan palvelemista ja 
Herran pyhään Ehtoolliseen osallistuminen on 
Kristuksen kohtaamista. Liturgian jälkeen, kun 

astumme ulos kirkosta me kohtaamme Kristuk-
sen yhä uudelleen ja uudelleen toisissa ihmisis-
sä ja auttamalla heitä me samalla palvelemme 
Jumalaa. Tästä meitä muistuttaa Tuomiosun-
nuntain evankeliumiluku, jossa Kristus sanoo: 

“Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen 
te olette tehneet minulle.” (Matt.25:39)

Palatkaamme vielä tuohon aiheeseen, 
mistä lähdimme liikkeelle. Miten meidän 
kuuluisi valmistautua Kristuksen syntymä-
juhlaan ja miten meidän tulisi sitä viettää? 
Kirkon opetuksen mukaan paras valmis-
tautuminen tapahtuu paaston muodossa. 
Kristuksen syntymäjuhlaa edeltää 40 päivän 
joulupaasto, joka alkaa siis 15. marraskuuta. 
Kun me luovumme yltäkylläisistä ja raskaista 
ruoista, niin opimme arvostamaan yksinker-
taisia asioita ja silloin myös opimme näke-
mään juhlan juhlana. Suomalainen pikku-
jouluperinne sotii oikeastaan hyvin räikeäl-
lä tavalla kristillisestä joulupaastoperinnet-
tä vastaan. Mikä on lopulta sellaisen juhlan 
merkitys, jota olemme viettäneet monta 
kertaa etukäteen hieman pienimuotoisem-
pana? Tuolla tavoin viemme jotain pois varsi-
naisesta juhlasta.

Paaston henkeen kuuluu myös hyvänte-

keväisyys ja toisten ihmisten huomioimi-
nen. Joululahjojen antaminen on kaunis 
tapa huomioida sukulaisia ja muita lähei-
siä. Mutta joululahjat eivät ole juhlan itse-
tarkoitus, vaan vähäosaisista huolehtimisen 
tulisi olla se kaikkein tärkein asia. Se on juuri 
sitä liturgiaa liturgian jälkeen. Kaupallistumi-
nen on kuitenkin vaikuttanut hyvin voimak-
kaasti joulun viettämiseen. Mainoksia sataa 
jatkuvasti postilaatikoihin ja meitä yllytetään 
haaskaamaan rahaa mahdollisimman paljon. 
Siinä ohessa opetamme lapsetkin tarpeetto-
maan yltäkylläisyyteen. 

Eräs vanhus kertoi minulle omasta lapsuu-
den joulustaan. Tuolloin hän sai ainoastaan 
yhden joululahjan: uudet villalapaset, jois-
ta hän oli äärimmäisen iloinen ja kiitolli-
nen. Mikäli tämän päivän lapsi saisi aino-
astaan yhden joululahjapaketin, joka sekin 
olisi pehmeä, niin monesta talosta saattaisi 
silloin kuulua iso itku ja parku. Ehkä tämä 
kirjoitus onkin hyvä päättää kysymykseen: 
Kuinka paljon haluamme enemmistön maail-
man muokkaavan meitä? Vai olisiko sielum-
me pelastumisen kannalta kuitenkin parem-
pi, että rohkenisimme elää kristillisten perin-
teiden mukaan?

Pastori Andrei Verikov

Kirkko toimii, koska se nojaa kaikessa Kristukseen. 
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H
idastelijoita on ollut aina ja kaik-
kialla, mutta kansainväliseksi 
trendiksi hitaus ampaisi 1980-lu-
vulla Italiasta. Ja tietenkin hitau-

den arvon nosti pintaan kiihtyvä nopeus.
Rikkaasta ruokakulttuuristaan tunnettuun 

Italiaan, sen historiallisiin miljöisiin, alkoi 
nousta McDonald’s -pikaruokaravintoloi-
ta. Ja kiihkeät italialaiset vetivät niin sano-
tusti hampurilaisen nenäänsä. ”Hävityksen 
kauhistusta” nousi vastustamaan kansanliike, 
etujoukoissaan poliittinen aktivisti ja kirjai-
lija Carlo Petrini.

Slow food (Hidas ruoka) -nimen saanut 
liike ei tyytynyt vastustamaan vain yksittäi-
siä, väärään paikkaan rakennettavia seiso-
masyöttölöitä. Ruoka lähtökohtanaan se alkoi 
puhua ylipäätään tyydyttävämmän elämän-
tavan puolesta.

Slow food -liikkeellä on tänä päivänä noin 
100 000 jäsentä 160 maassa, joissa toimii 1500 
paikallisosastoa eli pöytäkuntaa, convivi-
aa. Liike edistää paikallisia ruokakulttuu-
reita, puhtaan ja lisäaineettoman lähiruoan 
tuotantoa, ympäristön ja tuottajan huomi-
oivaa ekologista ja reilua ruokaa. Tämän 
lisäksi liike muistuttaa ruokailun sosiaali-
sesta ulottuvuudesta: ruuanlaiton, ruokailun 
ja vieraanvaraisuuden sielua ravitsevasta ja 
yhteisöä rakentavasta merkityksestä.

Moniin muihin ekologisesti tiedostaviin 

liikkeisiin verrattuna Slow food lähestyy 
ruokaa enemmän ilon ja nautinnon kautta. 
Paikallinen, tuore, terveellinen ja vastuul-
linen ruoka on suurempi nautinto. Hitaasti 
tuotettu, valmistettu ja nautittu ruoka ravit-
see syvemmältä!

Ihmisen kokoinen kaupunki

Myös toinen Slow-aatetta ajava järjestäyty-
nyt liike sai alkunsa saapasvaltiossa. Joukko 
italialaisia kaupunkeja julistautui Hitaiksi 
kaupungeiksi, jotka sitoutuvat hitaamman 
elämän edistämiseen kaupunkisuunnitte-
lussaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi 
autoliikenteen vähentämistä, kävelykatujen, 
pyöräteiden ja puistojen lisäämistä, paikal-
listen perinteiden ja käsityöammattien tuke-
mista sekä vieraanvaraisuuden ja yhteisölli-
syyden arvojen esillä pitämistä. Ja tietenkin 
hitaan ruuan arvostamista.

Cittá Slow (Hidas kaupunki) -verkoston 
kaupunkeja on 30 maassa 252. Suomen 
ensimmäiseksi ja toistaiseksi ainoaksi Hitaak-
si kaupungiksi julistettiin Kristiinankaupun-
ki vuonna 2011. Hitaaksi kaupungiksi ei niin 
vain ilmoittauduta: Citta Slow -järjestöltä 
statusta hakevan kaupungin pitää täyttää 72 
kriteerin pitkä lista.

Varsinaiseksi Hitaaksi kaupungiksi kelpuu-
tetaan vain pieni, korkeintaan 50 000 asuk-

Pyörät pyörivät ja aika juoksee koko ajan kiihtyvää vauhtia. Vai juokseeko sittenkään? 
Monet ihmiset haluavat kesyttää vauhkoontuneen ajan ja palauttaa elämäänsä hyvää 
tekevän kiireettömyyden. Hitausliike leviää maailmalla nopeasti. 

HIDASTA ELÄMÄÄ

kaan kaupunki, joka sitoutuu edistämään 
mm. viihtyisää ja puhdasta kaupunkiympäris-
töä, uusiutuvia energiamuotoja, hyviä tieto-
liikenneyhteyksiä (etätyöskentelymahdol-
lisuuksia), vieraanvaraisuutta, asukkaiden 
yhteisöllisyyttä, sekä kaikenlaisen syrjinnän 
ja rasismin ehkäisyä.

Miten Hidas kaupunki sitten hyötyy a se-
mas taan? Ainakin se saa hyvät suuntaviivat 
ihmisen kokoisen, hyvään elämänlaatuun ja 

Kiireettömyyden opettajana luonto on verraton.
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onnellisuuteen tähtäävän kaupungin kehit-
tämiselle. Hidas kaupunki -nimeä käytetään 
myös kaupunkien markkinoinnissa niin uusil-
le asukkaille kuin matkailijoille.

Hitauden juurruttaminen elämään

Vain osa Slow-liikkeestä on järjestäytynyt 
virallisiksi toimijoiksi kuten Slow food- ja Cittá 
slow -järjestöt. Muilta osin Slow-liike on kuin 
suuri värikäs sateenvarjo, joka kokoaa alleen 
ihmisiä hyvin erilaisista ideologisista ja kult-
tuurisista lähtökohdista. Ilman keskusjohtoa 
toimivan kansalaisliikkeen jäseniä yhdistää 
ainakin yksi asia: he pitävät vieraantumista 
aikamme sairautena ja elämänrytmin hidas-
tamista ainoana lääkkeenä sairauteen.

Liike on keskittynyt tiedonvälitykseen ja 
asennevaikuttamiseen, mutta siitä on kehit-
tynyt myös poliittisesti aktiivinen toimija. 
Radikaalisti uudenlainen elämäntapa vaatii 
paitsi yksilöiden rohkeutta ja ennakkoluu-
lottomuutta myös yhteisön rakenteellista ja 
lainsäädännöllistä tukea.

Italiasta Slow-liike on levinnyt kaikkialle 
maailmaan. Sen piirissä esitellään luonnolli-
sen hitauden ja kiireettömyyden soveltamis-
ta eri elämänalueille, kuten kasvatukseen, 
matkustamiseen ja harrastamiseen. Yksinker-
taisen ja hitaan elämisen mallissa yhdistyvät 
pyrkimys työajan lyhentämiseen ja nykyistä 
tyydyttävämpään vapaa-aikaan.

Hitausliikkeen voi ymmärtää vastavetona 
noupeutta ja tehokkuutta ihannoivalle kult-
tuurille. Hitautta täsmällisempi termi voisi 
kuitenkin olla kiireettömyys. Kiireettömyys 
ei ole sama asia kuin hitaus. Kiireettömyys 
tarkoittaa toimimista sellaisella rytmillä, joka 
on itselle ja kulloinkin suoritettavalle tehtä-
välle luonnollinen. Kärsivällinen läsnäolo 
toiminnassa on sille luonteenomaista, se ettei 

yritä ehtiä itsensä ja asioiden edelle.
Kiireettömyys antaa tilaa hitaudelle. Se 

palauttaa arvon ja oikeutuksen myös jouti-
laisuudelle, joka voi toimia luovuuden, palau-
tumisen ja virkistymisen maaperänä. Mutta 
ennen kaikkea kiirettömyys palauttaa meille 
kyvyn olla aidosti yhteydessä: omaan itseem-
me, toisiin ihmisiin, paikkoihin ja ympäris-
töömme, omiin juuriimme ja historiaan, 
luontoon. Kiireettömyys tekee meistä itses-
tämme syvempiä, koska se liittää meidät 
syvemmin kaikkeen muuhun.

Miksi me emme keksineet tätä?

Hitausliike saattaa nostattaa niin innostusta 
ja ihastusta kuin happamampaakin suhtau-
tumista. Ihastusta, koska sen arvot ja tavoit-
teet tuntuvat niin luonnollisilta ja oikeilta; 
happamuutta, koska näin luonnollisille ja 
itsestään selville asioille ei tarvita italialaisia 
konsultteja ja vierasperäisiä hienoja nimiä.

Vai haluaako joku mennä metsään poimi-
maan mustikoita illalla leivottavaan piirak-
kaan, koska se on slow lifeä aidoimmillaan? 
Tai haluaako joku pysähtyä länsirannikon 
pienen kaupungin keskustaan kahville ja käsi-
työpuotiin, koska se on slow foodia suosiva 
Cittá Slow? Eikö tämä ole sittenkin samaa 
vieraantumista ja some-ajan pintakulttuuria, 
jota koko liikkeen piti vastustaa?

Oman happamuuteni juuren paljastan 
mielihyvin: Miksi me emme keksineet tätä? 
Meillä on ortodoksisen kirkon askeettisessa ja 
liturgisessa perinteessä kaikki kiireettömyy-
den ja yhteydessä elämisen ohjeet: on sydä-
men rukous, paastoperinne ja elämää ravit-
seva lähde evankeliumissa ja sakramenteissa.

Meillä on luostarit, todellakin poikkeuk-
selliset ”aikavyöhykkeet”, jotka kampeavat 
maailman päättömän vauhdin raiteiltaan ja 
tarjoavat myös pyhiinvaeltajille ”kellojensiir-
toa” kiireettömään rukouksen rytmiin. Luos-

tariyhteisöissä toteutuvat myös monet muut 
hitaan elämän arvot ja tavoitteet. 

En suin surminkaan haluaisi liimata näiden 
aarteidemme päälle mitään Slow life -serti-
fikaattia. Mutta jos italialaisesta ruokakult-
tuurista voi versoa koko maailman yli pyyh-
käisevä havahtuminen hitauden merkityk-
seen, niin minkälainen muutosvoima meillä 
onkaan löydettävissä omasta ortodoksisesta 
perinteestämme?

Hitausliikkeen aallonharja suomalaisessa 
keskustelussa oli kymmenen vuotta sitten. 
Liikkeen tavoitteet ja kannattajat jatkavat 
elämäänsä, mutta eivät välttämättä tämän 
sateenvarjon alla. Ihmisillä on kiireettömyy-
den ja syvän kokemisen jano, yhteisöllisyy-
den ja liittyneisyyden nälkä.

”Illan suussa opetuslapset menivät hänen 
luokseen ja sanoivat: ”Tämä on asumatonta 
seutua, ja päivä on jo pitkällä. Lähetä ihmiset 
pois, että he menisivät kyliin ostamaan itsel-
leen ruokaa.” Mutta Jeesus sanoi: ”Ei heidän 
tarvitse mihinkään mennä. Antakaa te heil-
le syötävää.” ”Ei meillä ole mukana muuta 
kuin viisi leipää ja kaksi kalaa”, he vastasivat.

”Tuokaa ne tänne minulle”, sanoi Jeesus. 
Hän käski väkijoukon asettua nurmelle. Sitten 
hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi 
ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi 
leivät ja antoi palat opetuslapsille, ja opetus-
lapset jakoivat ne väelle. Kaikki söivät kyllik-
seen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 
kaksitoista täyttä korillista.”( Matt. 14:13-21)

Pastori Tuomas Kallonen
Carl Honoré: Slow – Elä hitaammin (Bazar, 
2008)
www.slowfood.com
www.cittaslow.org
www.slowmovement.com
www.visitkristinestad.fi
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Luonnon rytmit ovat kaikkialla ihmisen ympärillä ja sisällä. Ja onpa siellä ikuisuudenkin siemen.
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H
iljaisuus ja puhumattomuus voi-
vat ihmetyttää tämän päivän 
ihmistä. Äänettömyys voi olla 
pelottavaa. Olemme tottuneet 

meluun, kiireeseen, menoon ja meininkiin. 
Jatkuva puhe on jopa turvan muoto. Hiljai-
suudessa on kohdattava itsensä. Kosketus it-
seen on kadonnut. On vaikea pysähtyä. Jatku-

va huolehtiminen, elämän eri asioiden kanssa 
kamppailu väsyttää ja lannistaa. 

”Sinä huolehdit ja hätäilet niin monista 
asioista. Vain yksi on tarpeen.” 

(Luuk. 10: 41– 42)
On välillä vaikea luottaa ja laskeutua Juma-

lan kannettavaksi. Taistelu on tullut monen 

ihmisen arjen armottomaksi aseeksi. Keho 
puskee ja punnertaa. Mieli ei löydä rauhaa. 
Murehtiminen ja huolehtiminen täyttävät 
ajatukset. Olo on raskas. 

Kiireinen elämä on kuitenkin löytämäs-
sä yhä enemmän vastavoimansa. On pakko 
pysähtyä. Moni etsii elämäänsä uusia arvoja, 
luottamusta vain olla. Hiljaisuus avaa kuule-

Hiljaisuus antaa tilaa Jumalan muistamiselle. Ortodoksinen hiljaisuuden viljely 
rakentuu hesykasmin perinteen varaan. 

HILJAISUUDEN TILASSA
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maan sitä mikä elämässä on merkityksellis
tä juuri nyt. 

Rovasti Sergius Colliander on ohjannut 
vuosia Valamon opistolla ns. Hiljaisuuden 
retriittejä. Retriitti tarkoittaa sivuun tai syrjään 
vetäytymistä. 

– Hiljaisuuden retriitissä ollaan yhdessä, 
mutta yksin. Sen aikana osallistujat laskeu
tuvat täydelliseen vaikenemiseen, kertoo 
Colliander.

– Retriitit kantavat ihmiset luos ta rin rau has
sa rukouksen äärelle, Jumalan kasvojen eteen. 
Retriitissä hiljaisuus antaa tilaa Jumalan puhua. 
Kaikkien ulkoisten vaikutusten hälvetessä, 
tähän hetkeen suostumisella, annetaan tilaa 
sydämessä tapahtuvalle Jumalan äänen kuule
miselle. 

Hiljaisuuden retriittejä on pidetty Suomen 
ortodoksisen kirkon piirissä ainakin jo 1980– 
luvun alusta asti. Retriitin kesto on yleensä 
34 päivää, joiden aikana osallistujat sitou
tuvat noudattamaan hiljaisuutta eli olemaan 
puhumatta. Vaikeneminen ei kuitenkaan ole 
pakko vaan mahdollisuus. Muutaman päivän 
voi vain levähtää. Hiljaisuus luo mahdollisuu
den rukoukseen ja mietiskelyyn. 

Retriitin ryhmä osallistuu päivittäin juma
lanpalveluksiin ja asettuu kuulemaan ohjaa
jien ns. virikepuheita, jotka kantavat osallis
tujaa eteenpäin hänen omassa hiljaisuudes
saan, ravitsevat mieltä.

Hiljaisten aterioiden aikana joku retriit
tiin osallistuvista tai ohjaajista lukee ääneen 
pyhien elämäkertoja tai muuta hengellistä 
kirjallisuutta. Näin toimitaan yleensä myös 
luostarien aterioiden aikana. 

Puheen päättyessä mieli täyttyy sanois
ta. Hiljaisuus kantaa syvienkin kokemusten, 
muistojen ja elämäntilanteiden äärelle. Aina 
sanattomuus ei ole helppoa. Niiden taakse 
arjessa on helppo piiloutua. Hiljaisuus voi 
avata näkyviksi elämän haavat. 

– Tämän vuoksi retriittipappi on käytettä
vissä henkilökohtaisia keskusteluja varten. 

Ortodoksiosallistujat voivat halutessaan 
osallistua myös katumuksen sakramenttiin. 

Hiljaisuuden juuret

Ortodoksiset hiljaisuuden retriitit löytävät 
syvät juurensa luostarielämästä ja siinä jo 
vuosisatoja eläneestä hesykasmista. Hesy
kasmissa korostetaan hiljaisuutta ja sisäisen 
rauhan etsimistä sekä rukousta, joka laskeu
tuu sydämeen asti.

Sergius Colliander kertoo hesykasmin 
historiasta ja luonteesta:

– Hesykasmi on tullut näkyviin erämaa
kilvoittelijoiden harjoittamana rukouselä
män suuntauksena vähitellen. Sen voidaan 
nähdä syntyneen miltei samaan aikaan kuin 
munkkilaisuus, joka levisi nopeasti 300luvul
la vastareaktiona kirkon maallistumiselle. 
Tämä taas johtui kirkon saamasta yhteiskun
nallisesta asemasta Rooman valtakunnassa.

Collianderin mukaan kuitenkin vasta 
toisella vuosituhannella hesykasmi erot
tuu omana suuntauksenaan. Sen tunnus
omaisia piirteitä on Jeesuksen rukouksen, 
”Herra Jeesus Kristus Jumalan Poika, armah
da minua”,  toistaminen ja hiljaisen, keskitty
neen elämänmuodon omaksuminen. 

Autiomaaisät painottivat harjoituksia, 
joiden tarkoituksena oli saavuttaa syvä 
hiljaisuus eli hesykhia. Tämä onnistui yksi
näisyydessä irtautumalla kaikista maallisista 
huolista. Merkityksellisiä olivat vain evanke
liumin mukainen elämä ja taivaan valtakun
nan löytäminen.

Mielen tuli valvoa jatkuvasti ajatuksia. 
Sen avulla mieli saavutti hesykhian ja pääsi 
vapaaksi ulkopuolisista vaikutuksista ja 
saavutti mystillisen jumalyhteyden tilan.

– Pyhän Gregorios Palamaksen opetuksia 
1300luvulta pidetään hesykasmin tärkeim
pinä lähteinä. Kuitenkin on muitakin keskiai
kaisia kirjoittajia, joiden teksteistä on otteita 
Filokalia– antologiassa.

Monissa seurakunnissa pidetään ns. 
Jeesuksen rukous palveluksia ja monet ovat 
omaksuneet rukouksen osaksi rukouselä
määnsä. Mitä ajattelet tästä?

– Jeesuksen rukouksen harjoittaminen 
arjen keskellä on mahdollista ja suositelta
vaakin niille, joille se sopii. 

Colliander muistuttaa kuitenkin siitä, että 
Jeesuksen rukouksen, hiljaisen mielen ja 
elämän omaksuminen on mahdollista ensi
sijaisesti kokeneen ohjaajan elämää seura
ten ja hänen pitkäaikaisessa ohjauksessaan. 

– Ensi tuntumaa siihen voi saada myös lyhy
emmän opetuksen tai kirjallisuuden, kuten 
esimerkiksi Valamon luostarin julkaiseman 
Jeesuksen rukousta  käsittelevän kirjan avulla. 

Kirja on Valamon luostarin igumeni Hari
tonin kokoama antologia, joka antaa neuvoja 
Jeesuksen rukouksen harjoittamiseen. 

Kirjan esittelytekstissä muistutetaan, että 
Jeesuksen rukouksen harjoittaminen on 
mietiskelyä, jossa ihmistajunnan syväalu
eella, ”sydämessä”, kohdataan ajaton ja paika
ton – ikuinen ja kaikkialla oleva – hän, joka 
on sanonut itsestään: 

”Minä olen se, joka minä olen.”(2. Ms.3:14). 
Kohdataan Jumala sellaisena kuin hän on. 

Oleellisen äärellä

Valamon ja Lintulan luostarit ovat kantaneet 
kilvoitteluelämällään ihmisiä ymmärtämään 
hesykasmin merkitys ja arvo. 

– Vuosisatojen ajan Jeesuksen rukous ja 
hesykasmi olivat luostarikansalle tunnus
omaisia. Mutta 1800luvun jälkipuolelta lähti
en tämä hengellisen elämän muoto on levin
nyt yhä laajemmin. Se saavutti laajoja piirejä 
ortodoksien keskuudessa ja 1900luvun aika
na myös muita kristittyjä, kertoo Colliander.

Vaikka Jeesuksen rukous eläisi luontevasti 
omassa elämässä, vaikka hiljaisuus kutsuisi 
pysähtymään oman arjen keskellä, muistuttaa 
Colliander myös nöyryydestä, vähään tyyty
misestä. Eikä siinä ole kysymys vain elämän 
fyysisestä yksinkertaistamisesta. 

– Rinnan hiljaisen rukouksen kanssa pyhät 
isät tuntevat myös Jumalan muistamisen, jolla 
rukous korvautuu, jos tilanteet eivät ole otol
lisia rukousliekin ylläpitämiseen. 

– Vaatimattomuus on tässä tärkeä hyve; ei 
pidä odottaa mitään erityisiä kokemuksia, ei 
näkyjä eikä ääniä. Jos sellaisia nousee mieleen, 
niistä on parasta olla kokonaan välittämättä. 
Hengellinen harkinta ei riitä näiden alkupe
rän arvioimiseen. Rukoillessa ei pidä myös
kään ajatella mitään tiettyä kuvaa tai Raama
tun tapahtumaa. Suuntautuminen rukouksessa 
Jumalaa kohtaan ei näitä tarvitse.

Hiljaisuus kuitenkin ravitsee, sen kautta voi 
huomata oleellisen. Aistit herkistyvät. Ihmi
nen ei vain katso vaan näkee, ei vain kuunte
le vaan kuulee. On enemmän auki elämälle 
Jumalan toimia. 

Hiljentyminen on koko hengellisen elämän 
pohja. 

– Hiljaisuudessa ihminen voi omaksua laajan 
näkökulman omaan elämään osana luomakun
taa. Näin syntyy tilaa hengelliselle, transsen
denttiselle ulottuvuudelle. On lupa toivoa, että 
lähestymällä Jumalaa rukouksella, herää sydä
messä tuntemus hänen rakkaudestaan ihmis
tä kohtaan ja siitä, että hän jakaa ja vuodat
taa rakkauttaan niin runsaasti kuin voimme 
pyyteettömästi antaa sitä eteenpäin, sanoo 
rovasti Sergius Colliander. 

Mari Vainio
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Kasvokkain

Taidetta vuodesta toiseen
Taidemaalari Tarja Lanu pohtii ajankäyttöään ja muistelee viettämiään jouluja. 
Opettajana työuransa tehnyt Lanu piti ensimmäisen näyttelynsä Helsingissä v. 1980 ja 
on sen jälkeen järjestänyt lukuisia yksityisnäyttelyjä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin. 
Nyt hän viettää eläkepäiviään Iisalmessa ja opettaa ikonimaalausta Lapinlahden 
Kaskikuusen kansalaisopistossa.

O
lin kolmekymmentä vuotta opet-
tajana Lahden muotoiluinsti-
tuutissa. Siellä oli paljon kelloon 
katsomista, koska opetin mallipii-

rustusta. Croquis on nopeaa, luonnosmaista 
piirtämistä elävästä mallista. Croquis-piirus-
tuksia tehdään tavallisesti useita peräkkäin 
ja sama malli vaihtaa vain asentoa. Malli on 
yhdessä asennossa esimerkiksi kaksi minuut-
tia. Sitten hän vaihtaa asentoa ja näin ede-
tään kahdenkymmenen minuutin ajan. Sitten 
seuraa kymmenen minuutin tauko mallille. 

– Hitaampia mallitutkielmia piirrettiin pa-
rikymmentä minuuttia ja välillä pidettiin 
kymmenen minuutin tauko ja sitten jatkettiin. 

Minä otin aikaa ja näin rytmittyi työpäivä, 
kertoo taidemaalari Tarja Lanu Iisalmen ko-
dissaan. 

– Työviikkoon kuuluivat kodin lisäksi vain 
koulu, kauppa ja kirkko. Muualla en juuri eh-
tinyt käydä ainakaan viimeisinä vuosina, jol-
loin mieheni oli sairaana ja huonossa kun-
nossa. Niinä työntäyteisinä ja kiireisinä vuo-
sina ennätin aina tehdä mitä piti ja joskus 
tuntui, että tuli myös ihmeellisesti apua. Sil-
loin tunsi itsensä tärkeäksi, olemisella oli 
merkitys. 

Miehensä, kuvanveistäjä Olavi Lanun kuol-
tua Tarja muutti yhteisestä kodista aluksi ker-
rostaloon Hennalaan ja eläkkeelle siirryttyään 

Pohjois-Savoon Iisalmeen. Tampereella syn-
tyneellä Tarja Lanulla ei ollut Iisalmeen su-
kusiteitä, joten muutto oli samalla yksi suu-
rista elämänmuutoksista. Muutos toi ajan.

Omakotitalo muuttui paritaloksi ja asun-
topinta-ala pieneni tuntuvasti. Oli opittava 
elämään yksin. Myös kiireet väistyivät ja ajan-
käyttö on nyt oman tahdon varassa. Uudella 
paikkakunnalla on myös joutunut etsimään 
omaa paikkaa ja uutta ystäväpiiriä. Kirkko on 
kuitenkin tukenut elämänmuutosta ja sen 
piiristä on löytynyt ystäviä ja myös tehtäviä.  

– Nyt ajankäyttö venyy ja paukkuu joka 
suuntaan, kun ei ole työn tuomaa rajoitusta. 
Hävettää, kuinka aika valuu käsistä, eikä osaa 
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elää vapauden kanssa. Pienikin ryhdistäyty-
minen tuntuu kuitenkin palkitsevalta. Ajatte-
len, että kunpa käyttäisin aikani hyvin. 

– Mielestäni hyvää ajankäyttöä on se, että 
saa tehtyä keskeneräisiä tai aloittamattomia 
kotitöitä tai sitten maalattua ikonia tai muuta. 
Siinä on siunaus. Pelkkä oleilu ei minusta ole 
hyvin käytettyä aikaa. Tuntuu, että on hyödy-
tön, jos ei tee mitään. Minusta esimerkiksi 
pelkkä kävely tuntuu hyödyttömältä, vaikka 
pitäähän se kuntoa yllä, mutta jos otan käve-
lyretkelle mukaan kameran ja kuvaan, niin 
koen kävelyllä olevan jo merkitystä.”

Elämän paras aika

Ihmiselämään kuuluu vääjäämättä erilaisia 
vaiheita. Tarja Lanu pohtii, miten hänen elä-
mänsä on jaksottunut ja mitä hyvää ja paras-
ta kussakin elämänvaiheessa on ollut. 

– Elämän parasta aikaa oli varmaankin lap-
suus. Nyt aikuisena tajuan että kodissa oli toki 
ongelmiakin, mutta ei niitä lapsena havain-
nut. Tuntui hyvältä, että Messukylässä asuivat 
äidin, isän ja veljeni lisäksi vielä pappa eli äi-
dinisä ja äitini sisar. Kaikki oli lähellä: isän ja 
papan työ, kaupat ja apteekki. Äitini oli om-
pelija ja teki töitä kotona. Kun muutimme 
sieltä pois, olin jo murrosiässä ja alkoi tuntua 
epävarmuuksia. Olen kiitollinen vanhemmil-
leni, että he veivät minut kasteelle, eivätkä 
vain antaneet nimeä, kuten valitettavasti mo-
net nykyään tekevät muka antaakseen lapselle 
mahdollisuuden valita oman vakaumuksen. 

Taitelija jatkaa pohdintaansa: 
– Hyvää oli myös aika, kun jo osasin työs-

säni mitä ja miten pitää opettaa ja siitä nautti. 
Ostimme Ollin kanssa auton ja tuli vapauden 
tunne, kun pääsi milloin vain käymään pi-
demmällä. Aikaisemmin olimme liikkuneet 
vain polkupyörillä ja niillä ei voi pitkälle läh-
teä. Silloin oli monenlaista tekemistä, mutta 
ei liian täyttä työn suhteen, niin että sain myös 
maalattua. Elämä oli täyteläistä, mutta oli 
myös riittävästi vapaata.

– Kolmas hyvä aikajakso alkoi 2000-luvun 
alusta, kun liityin ortodoksiseen kirkkoon. Se 
on kirkon aikaa. Kirkkovuosi rytmittää hyvin 
elämääni, koska siihen kuuluvat sekä paasto-
ajat että juhlat. 

Se on ikään kuin köysi, jonka varassa voi 
nousta. 

– Jos kirkkovuoden kiertoa ei olisi, olisin hu-
kassa vapaa-ajan kanssa. Vaikka kirkkovuosi 
kertaantuu aina uudestaan, niin se on kuitenkin 
minulle joka vuosi erilainen. Joka kevät havain-
noin aina enempi joitain kasveja joihin en edel-
lisenä vuonna ole juuri kiinnittänyt huomiota. 
Samalla tavalla kirkkovuoden kierrossa jotkut 
pyhät tai tekstit vaikuttavat merkityksellisem-
miltä kuin edellisenä vuonna. 

– Minulle aamu- ja iltarukoukset ovat hyvin 
tärkeitä, koska niitä lukien pääsee tämän häi-
lyvän ja joskus hektisen ajan ulkopuolelle, ne 
hetket ovat voimaannuttavia ja merkityksel-
lisiä, jotenkin kokemus ikuisuudesta. Pyhistä 
ihmisistä lukeminen luo myös perspektiiviä 
tähän aikaan ja usein luen illalla Synaksario-
nia.

Aika ikoneissa

Tarja Lanu kertoo saavansa näkemistään iko-
neista vaikutteita omaan maalaamiseensa ja 
tunnistavansa venäläisistä pyhäinkuvista ai-
nakin summittaisesti niiden valmistusajan-
kohdan.

 – Vanhoista kreikkalaisista ikoneista en 
kykene päättelemään tarkkaan, milloin ne on 
tehty. Uusista ikoneista kuitenkin tulee joku 
tämän ajan viesti, vaikka ne olisikin tehty van-
haan tapaan. Vanhoista venäläisistä ikoneista 
sen sijaan voi päätellä tekoajankohdan tyy-
listä. Esimerkiksi barokin tunnistaa helposti. 

Tapa ilmaista tänään on toinen kuin men-
neinä aikoina. 

– Onhan myös ihmisten tapa puhua muut-
tunut, niin miksei myös ilmaisutapa muut-
tuisi. Aika välittyy kuviin, niin hengellisiin 
kuin maallisiinkin. Tyylistä riippumatta voi 
vanhat ikonit puhutella tämän ajan ihmistä, 
kun pääsee esimerkiksi barokki-ikonin tyylin 
muodostaman kuoren läpi. On ihana tunne, 
kun vaistoaa jonkun ikonin olevan vanha. 
Siinä on historiaa ja aikaa. Vanha ikoni on ru-
koiltu, siihen tiivistyy sen elämä.

Omien joulujen muistoja

– Joulusta tulee ensimmäisenä mieleen lap-
suus ja Messukylän aika tuoksuineen ja yh-
dessä oleminen perheen kanssa. Emme käy-
neet kirkossa, mutta kun adventti alkoi, kuun-
telimme radiosta Hoosiannan veisuuta. Aat-
tona käytiin saunassa ja hiukset kosteina, pos-

ket punaisina ja juhlamekko päällä kuuntelin 
joulurauhan julistuksen. Sitten syötiin. Oli 
perunalooraa, lanttulooraa, porkkanalooraa, 
rosollia, karjalanpaistia ja kinkkua. Päälle vie-
lä riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa. Joka 
joulu saimme yhdeltä sukulaiselta lahjana Vi-
herkosken leipomon käpykakun. 

Ruokaa piti olla moneksi päiväksi, koska 
siihen aikaa kaupat eivät olleet juhlapäivinä 
auki. Joulukuusessa paloivat oikeat kynttilät. 

– Sitten odottelimme joulupukkia. Vie-
timme kotona siis ihan tavallisen suomalai-
sen joulun. Aikuisiällä onkin sitten ollut mo-
nenlaisia jouluja. 

– Merkityksellisimpiä minulle lienevät Va-
lamon joulut. Kun sinne tuli loman alettua 
kiireisestä maailmasta, se oli laskeutumista 
tai pikemminkin äkillinen tunnelman muu-
tos hälystä ja jouluhössötyksestä hiljaisuu-
teen ja rauhaan. Luostarissa kuoriutui esiin 
joulun sanoma, koska ei ollut muita asioita 
täyttämässä sitä aikaa. Sanomalle tuli tilaa ja 
Martta minussa väistyi. Joulupäivänä oli sit-
ten jo juhlaa herkkuineen ja joululauluineen.

Luostarin joulusta on turha karsittu pois. 
Valamon pääkirkon joulukuusissa ei ole ko-
risteita. 

– Siellä ei ole sitä mihin maailmassa olin 
tottunut. Se niukkuus herkisti silmät ja kor-
vat. Joulun keskeinen sanoma löytyy juuri 
tällaisesta riisutussa mallissa, vaikka alussa-
han siitä oli ymmällään. Silti ihaillen katson 
kauniita joulukuusia ja -koristeita ja nautin 
kun jotkut osaavat koristaa kotiaan jouluksi.

– Pohdin edelleen, kuinka joulua pitäisi lä-
hestyä ja valmistella, eli mikä on se oikea tapa 
valmistaa itseä paastolla Kristuksen syntymä-
juhlaan niin, että siitä tulisi talven suloisin ja 
täyteläisin hetki ja voisi täyttyä kiitoksella niin 
kuin meitä joulutervehdyksessä kehotetaan.

Piispa Arseni

Ikonimaalaus on Tarja Lanulle Jumalan siunaus.
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Helmenkalastaja

Erämaan hedelmälliset puutarhat

M
e ihmiset sekä kaipaamme 
että kaihdamme hiljaisuutta, 
vaikenemista, yksinäisyyttä. 
Taukoa, joka saattaa lähettää 

meidät löytöretkemme sielun tuntematto-
man maiseman valtaville, laajoille alueille. 
Mutta meitä saattaa kauhistuttaa ajatus, että 
päästäisimme todellisuuteemme ulottuvuuk-
sia, joita emme ehkä voi hallita tietokone-
ruutumme kautta. Elämän tarkoitus jää ken-
ties löytämättä, jos kavahdamme sisäänpäin 
suuntautuvaa etsimistä. Joskus meidän on 
vain suljettava vastaanottimemme, aistim-
me, tauottomia virikkeitä tarjoavalta ympä-
ristön lähetyksiltä. 

Ehkä silloin on aika etsiä monituhatvuotisen 
hengellisen historian juuria. Kuunnella sisäi-
sen elämän tienraivaajia, joille Jumala oli 
suuri ja arvokas elinikäinen projekti. Heistä 
voi tulla tärkeimpiä tiennäyttäjiämme. Puhun 
nyt alkukirkon aikaisista erämaan isistä, suu-
rista hengellisen elämän pioneereista. He 
sekä kiehtovat että kauhistavat, sillä he tar-
joavat kaiken, mutta samalla vaativat kaiken. 
He viiltävät meidät irti harhakuvitelmistam-
me ja kehottavat meitä löytämään todellisen 
elämän hallinnan ja sisäisen kasvun.

Jo lähes 2000 vuotta sitten ihmiset kamppai-
livat Jumalaa ja elämän tarkoitusta koskevien 
kysymysten kanssa. Miten Jumalan voisi löy-
tää maailmassa, jossa on niin paljon turhaa 
ja ohimenevää, jossa elämä tuntuu olevan 
tuomittu oravanpyörän yksitoikkoisiin kier-
roksiin. Tämä kaipaus on aina synnyttänyt 
kiihkeää etsintää. Silloin tarvitsemme hen-
gellisiä opettajia ja esikuvia, heidän neuvojaan 
ja kokemuksiaan, heidän jotka olivat jo elä-
essään ”Jumalan ystäviä”. On merkillistä, että 
nämä etsijät hakeutuivat erämaahan, yhä 

kauemmas autiomaan elottomaan hiljaisuu-
teen. Sieltä he etsivät lähdettä janoonsa, etsi-
vät jotakin, joka heiltä puuttuu. He aavistivat, 
että erämaan yksinäiset isät ja äidit ovat sen 
jo löytäneet. Inhimillisesti ajatellen ”Jumalan 
selän takaa”, mutta kuitenkin hänen kämme-
neltään. Heitä on aina ollut. Ihmisiä, jotka ovat 
lähteneet kaipauksensa ajamina kulkemaan 
kohti Jumalaa. Näitä, jotka löysivät kallisar-
voisen helmen. He kaipasivat elämää, jonka 
Jumala on kokonaan täyttänyt. Heidän pää-
määränsä oli jakamaton totuus ja siksi heidän 
tiensä johti autiomaahan. Autiomaahan, pois 
ihmisvilinästä, maailman hälyn ja vaatimusten 
ulottumattomiin. He menivät janoisina etsi-
mään lähdettä, levottomina ja harhailevina 
etsimään lepoa. Ja siellä, kaikkien rikkipuhut-
tujen sanojen kuulumattomissa, on pyhässä 
hiljaisuudessa löytynyt totuus. Totuus, joka 
puhdistaa ja muuttaa. Kahden Hänen kans-
saan, joka pitää avaruutta kämmenellään, on 
löytynyt ainoa todellinen todellisuus.

Kain meni autiomaahan synteineen löytääk-
seen anteeksiannon. Jaakob taisteli siellä 
Jumalan kanssa. Sinne meni myös Mooses 
etsimään uskoaan ja työstämään pettymyk-
siään. Sinne meni Johannes Kastaja ja hänes-
tä tuli tienraivaaja. Ja sinne meni heistä suu-
rin: Ihmisen Poika.

Nyt me ehkä kysymme itseltämme, miten 
autiomaa, kaikista mahdollisista paikoista, 
voisi olla sopiva paikka sille, joka kaipaa 
rikkaampaa, syvempää ja todellisempaa 
elämää? Vastaus on yksinkertainen! Au-
tiomaasta he löysivät sen, jonka maailma 
heiltä riisti. He saivat aikaa. Aikaa ajatella, 
aikaa kuunnella, aikaa rukoilla, aikaa kas-
vaa. Näin tuli autiomaasta etsijälle elämän-
täyteinen paikka. Paikka, jossa opittiin lisää 
todellisuudesta, lisää elämän tarkoitukses-
ta ja ennen kaikkea lisää Jumalasta. Näin 
sai alkunsa 300-luvun  Egyptin erämaakil-
voitus. 

Autiomaahan syntyi polku niiden ihmisten 
jäljistä, jotka tahtoivat seurata kaipaustaan. 
Heitä oli tuhansia: talonpoikia, piispoja, po-
litiikkoja, rikollisia, filosofeja, teologeja. Au-
tiomaa asutettiin ja siitä tehtiin pyhä kau-
punki, vaihtoehtomaailma. Maailma, jonka 
kautta maailma varjeltuu. Tämä on paradok-
si: vetäytyen maailmasta – maailma pelastuu!

Meilläkin on mahdollisuus seurata tätä pol-
kua. tie sinne kulkee mielen hiljaisuudessa, 
rukouksen hiljaisuudessa, äärettömässä sy-
dämen hiljaisuudessa.

Pappismunkki Johannes Parviainen
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O
rtodoksista kirkkovuotta ohjaile-
van kalenterin taustalla on erilai-
sia traditioita, jotka ovat toisistaan 
hieman poikkeavia. Kaikkia eri 

paikalliskirkkojen omia pyhiä ei voida tilan-
puutteen takia pienen kalenterin päivänä-
kymään sisällyttää, mutta Suomen ortodok-
sisessa kirkossa valmisteltava Menologion, 
jota ei vielä ole julkaistu, sisältää yksityiskoh-
taisemman listauksen kunkin päivän pyhis-
tä: samoin Synaksarion-sarjassa on kullekin 
päivälle listattu runsas määrä pyhien elämä-
kertoja. Nykyisissä suomalaisissa kirkkoka-
lentereissa painotetaan yleisortodoksisesti 
sekä Suomen paikalliskirkolle merkittäviä 
pyhiä, mutta myös viime aikoina pyhik-
si julistettuja. Mikään ei kuitenkaan estä 
muistelemasta myös niitä pyhiä, joita ka-
lenteriin ei ole listattu.

Myös Raamatun lukukappaleiden kehi-
tys on ollut pitkä ja monitahoinen. Jeru-
salemissa säilyneet georgian- ja armeni-
ankieliset lektionaarit, jotka sisältävät 
tietoa liturgisista juhlista ja niihin liitty-
neistä Raamatun lukukappaleista, ovat 
peräisin jopa 400-luvulta. Toisaalta Kons-
tantinopolissa oli oma perinteensä, jota 
välitettiin erilaisissa jumalanpalveluselä-
mää säätelevissä käsikirjoituksissa. Vähi-
tellen kehittyi myös erilaisia käsikirjoitus-
tyyppejä – Evangelistarion evankeliumi-
lukuja, Apostolos epistoloita ja Profetolo-
gion Vanhan testamentin lukukappaleita 
varten –, jotka tarjoavat tietoa lukukap-
paleiden kehityksestä. Nykyinen yleisor-
todoksinen traditio on yhdistelmä Pales-
tiinan ja Konstantinopolin perinteistä, 
mikä näkyy esimerkiksi suuren paaston 
sunnuntaiden jumalanpalvelusteksteissä: 
niiden tematiikka seuraa yleensä kahta 

eri evankeliumin lukukappaletta.
Raamatun luvuissa noudatetaan pääasias-

sa kahta päällekkäistä periaatetta: ns. lectio 
continua –järjestelmää, jossa tiettyjä Uuden 
testamentin kirjoja luetaan luku luvulta. Tämä 
pätee lähinnä arkipäiviin. Sunnuntaisin ja 
juhlapäivinä luetaan päivän muistoon liitty-
vät omat epistola- ja evankeliumitekstit, jotka 
niin ikään vaihtelevat hieman eri paikallis-
kirkkojen perinteessä. Vanhan testamentin 
tekstejä luetaan ortodoksisissa palveluksissa 
pääsääntöisesti vain juhlapäivien aattoina 
ehtoopalveluksissa.

Kirkkokalenteriin listatut raamatunluvut 
ovat apuna paitsi papistolle jumalanpalvelus-

ten toimittamisessa, myös jokaiselle ortodok-
sille henkilökohtaisessa rukouselämässä. 
Olisikin suotavaa, että jokainen lukisi kullekin 
päivälle kuuluvat lukukappaleet, vaikka ei 
kirkkoon pääsisikään. Näin kirkkovuoden 
rytmi tulee osaksi uskovan arkea.

Monissa maissa kirkkokalenteri julkaistaan 
paksuna kirjana, joka sisältää myös yksityis-
kohtaisia ohjeita kunkin päivän jumalanpal-
velusten toimittamiseen. Suomalaisen kalen-
terin viimeaikaisissa liturgisissa ohjeissa on 
pyritty minimaalisuuteen, jottei kalenteri 
paisuisi kooltaan liian suureksi. Liturgisiin 
ohjeisiin voi suhtautua joustavasti: on tyypil-
listä, että eri kirkoilla on omia paikallisia tradi-

tioitaan. Myös kirkkoslaavin- ja kreikan-
kielisten typikonien välillä on jonkin 
verran eroja. Ohjeet tarjoavat kuitenkin 
yhden hyväksi havaitun ratkaisun moni-
mutkaisempien jumalanpalvelusten 
toimittamiseen.

Suomalaiselle kirkkokalenterille o mi-
nai nen piirre on suomalaistettujen tai 
karjalaistettujen nimipäivänimien sisällyt-
täminen. Tällaista ominaisuutta ei yleen-
sä ulkomaalaisissa kalentereissa ole. 
Suo ma lai ses sa perinteessä on ollut tapa-
na valita juhlittava pyhä läheltä omaa 
syntymäpäivää, mutta on myös mahdol-
lista juhlia tietyn rakkaan pyhän juhlapäi-
vää nimeämällä lapsi hänen mukaansa. 
Myös nimikokoelmaan tulisi siis suhtau-
tua joustavasti: kalenteri ei sisällä kaikkia 
suomalaistettuja muotoja. Tärkeintä orto-
doksisessa nimipäiväperinteessä onkin 
muistaa omaa suojeluspyhäänsä, ei omaa 
nimimuotoaan.

Pappismunkki  
Damaskinos Ksenofontoslainen

ORTODOKSINEN KALENTERI
- HISTORIA JA MERKITYS
Kirkossamme julkaistaan vuosittain kalenteri, joka sisältää kullekin päivälle 
tiedot muisteltavista pyhistä, kirkollisista juhlista, Raamatun lukukappaleista 
sekä nimipäivistä. Kalenterissa on myös ns. matrikkeliosuus, jossa on tietoa 
seurakunnistamme ja eri järjestöistämme. Kalenterin liitteenä on liturgisia ohjeita 
jumalanpalvelusten toimittamista varten.
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E
lämme ajassa, aikaan sidottuina. 
Tunnemme, että aika hallitsee meitä 
ja tekemisiämme. Aika lentää. Aika 
tuo kiireen. Aika asettaa rajoja ja 

vaatimuksia. Aika kuluu. Joskus aika matelee. 
Ajassa on alkuja ja loppuja. Mittaamme aikaa: 
sekunteja, tunteja, päiviä ja vuosia. Tunnem-
me ajan kulumisen omassa elämässämme. 
Syntyminen, kasvaminen, vanheneminen 
‒ kaikki tämä kuuluu aikaan ja tähän maail-
maan, jossa elämme. Hahmotamme ajan ku-
lua perheen perustamisen, lasten syntymisen 
ja kasvamisen, työpaikan vaihdosten, muut-
tojen ja elämäntilanteen muutosten ketjuna.

Luostarin aika

Luostarissakin elämme ajassa. Mutta luosta-
rin aika on toisenlaista kuin maailmassa. Sii-

nä missä maailmaa hallitsee muutos ja tapah-
tumien vyöry, luostari pysyy paikallaan ja luos-
tarissa pysytään paikallaan. Samat rutiinit 
toistuvat joka päivä. Joka päivä toimitetaan 
samanlaiselta vaikuttavat jumalanpalveluk-
set, tehdään samoja kuuliaisuustehtäviä ja 
noudatetaan samaa päivä- ja viikkorytmiä. 
Joka päivä samat sisaret kokoontuvat samaan 
kirkkoon, ruokailevat saman pöydän ääressä, 
kulkevat samoja pihapiirin polkuja, noudat-
tavat samaa vuodenkiertoa aina samoine paas-
to- ja juhla-aikoineen. Vuodesta toiseen. 

Luostariin tuleva pyhiinvaeltaja tai vieras 
kokee luostarielämälle ominaisen toiston ja 
pysyvyyden ‒ tietynlaisen staattisuuden tilan 
‒ hiljaisuutena ja rauhana. ”Ikävää.” ”Tylsää”, 
saattaa joku toinen sanoa. Mutta juuri pieni 
”tylsyys” virittää mielen aaltopituudelle, jossa 

se voi hipaista ikuisuutta. Luostari pakottaa 
pysähtymään. Sinne tullaan lataamaan jatku-
van menemisen tyhjentämiä akkuja ikuisuu-
den pistorasiasta.

Mutta miten tavoittaa ikuisuus, kun jatku-
vasti ajelehdimme ajan juoksevassa virrassa? 
Onko ajan juoksussa sijaa ikuisuudelle? Itse 
asiassa ikuisuus on meitä lähempänä kuin 
arvaammekaan. Joka aamu luemme luostarin 
kirkossa nikealais-konstantinopolilaisen 
uskontunnustuksen. Tunnustamme uskom-
me Jumalan Poikaan,

”joka on syntynyt Isästä ennen aikojen 
alkua” ja ”jonka valtakunnalla ei ole loppua” 

ja vakuutamme vielä odottavamme ”tule-
van maailman elämää”, Jumalan valtakuntaa. 

Ajassa, ajan ulkopuolella
Raamatun ensilehdillä kerrotaan, miten Jumala loi maailman: taivaan ja maan. 
Harvemmin tulemme ajatelleeksi, että samalla Jumala loi myös ajan, niin että ”tuli ilta 
ja tuli aamu” (1. Moos.1:5.). Meni ensimmäinen päivä, sitä seurasi toinen päivä, kolmas 
päivä, päivien loputon ketju, aina tähän päivään saakka. 
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Seisomme heti ikuisuuden edessä: rajallinen 
ymmärryksemme yrittää tavoittaa alun, joka 
oli ennen aikojen alkua, ja iankaikkisen 
elämän lopun, mutta turhaan, koska niitä ei 
ole. On vain ikuisuus, jota hallitsee Ikuinen 
Jumala.

Aika rukoukselle

Aina kun rukoilemme, seisomme ikuisen Ju-
malan edessä.

”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, 
armahda minua.” 

Samaa lyhyttä rukoushuokausta voidaan 
toistaa satoja kertoja päivässä. Siitä huolimat-
ta rukous ei muutu kuivaksi rutiiniksi, koska 
rukouksessa kohtaamme täydellisen ja 
Persoonallisen Jumalan. Rukous on keskus-
telua Hänen kanssaan, joka on luonut maail-
man ja antanut meille elämän. Rukouksessa 
seisomme ajan rajalla ikuisuuteen katsoen. 
”Kuin ikuisuuden isku olemassaoloamme 
vasten”, luonnehtii arkkimandriitta Sofroni 
Saharov (k. 1993) ”Isä meidän” ‒rukousta 
eräässä opetuspuheessaan. Sillä Hän, jota me 
sanomme Taivaalliseksi Isäksemme, on 
Täydellinen, Kaikkivaltias ja kaiken olemaan 
saattanut ikuinen Jumala. Niinpä me aina 
rukoillessamme kurkotamme ajan virrasta 
kohti ikuisuutta. Ja kun rukoilemme, hengi-
tämme ikuisuutta kuin raikasta happea.

Ikuisuus nyt

Pyhien elämäkerroissa kerrotaan tapauksista, 
jolloin ikuisuus ikään kuin ryöpsähtää rukoi-
levan pyhän ylle, niin että tämä menettää kai-
ken käsityksen ajan kulusta; hän ei muista 

syödä eikä juoda, eikä hän huomaa mitä ym-
pärillä tapahtuu. Hän on ekstaasissa, tilassa, 
jossa hän haltioituneena katselee hengellistä 
ikuista todellisuutta. Apostoli Paavali koki sen 
ja kuvaa sitä tempautumisena kolmanteen 
taivaaseen, jossa hän sai kuulla ikuisuuden 
sanoja. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen koki 
sen nuorena munkkidiakonina kirkossa kes-
ken liturgian, eikä hän enää pystynyt jatka-
maan palveluksen toimittamista. Arkkimand-
riitta Sofroni koki sen kävellessään Pariisin 
kaduilla 1920-luvulla. Ikuisuus ei siis ole mis-
sään loputtoman kaukana vaan se on läsnä 
jokaisessa hetkessä ohuen verhon taakse kät-
kettynä. 

Meille nuo korkeat rukouskokemukset 
voivat jäädä vieraiksi, mutta kuitenkin 
tunnemme, miten rukous avaa ajan ja paikan 
ylittävän yhteyden niin Jumalaan kuin kans-
saihmisiin. Rukous sulkee sisäänsä niin edes-
menneet kuin yhä elävät. Se tuo kaikkina 
aikoina eläneet pyhät ihmiset vierellemme. 
Ikuisuuden virta kulkee rukouksen kautta ja 
saa meidät kaipaamaan rukousta. Sillä Juma-
la ei luonut meitä ajallista elämää vaan ikui-
suutta varten. 

Luostarin elämässä arki kuitenkin näyttää 
tavalliselta arjelta. Keittiössä valmistetaan 
ruokaa ja tiskataan astioita, kirkkoa siivotaan, 
matkailijoita palvellaan, puutarhaa hoidetaan 
ja kynttilätehtaalla valmistetaan tuohuksia. 
Yksinkertaisia töitä tehdessään sisaret luovat 
järjestystä ja puhtautta ympärilleen ja hoita-
vat välttämättömiä tehtäviään, mutta se on 
vain asian päällepäin näkyvä puoli. Kaikki työ, 
mitä luostarissa tehdään, palvelee myös ikui-
suutta ja ikuista pelastusta. 

Sisar tekee työtä oman sielunsa pelastuk-

seksi, ikuista elämää varten, olemalla kuuli-
ainen ja kärsivällinen työssään, mutta hänen 
esimerkkinsä ja työnsä hyödyttää hengelli-
sesti myös kanssasisaria ja kaikkia luostaris-
sa kävijöitä. Näin ikuisuuden näkökulma on 
luostarissa mukana jopa kaikkein pienimmis-
sä ja vähäpätöisimmissä askareissa. Ja ikui-
suuden tiedostaminen tekee luostarikilvoi-
tuksesta mielekkään kilvoituksen. Meillä on 
päämäärä, johon pyrimme.

Liturgian ajassa

Kirkossa, liturgiassa saamme toisenlaisen ko-
kemuksen ikuisuudesta. Liturgian alkusiuna-
us

”Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
valtakunta nyt ja aina ja iankaikkisesta 
iankaikkiseen, aamen” johdattaa meidät 
Jumalan valtakunnan todellisuuteen, ajatto-
maan ikuisuuteen. Aina kun liturgiaa toimi-
tetaan, Jumalan valtakunta laskeutuu maan 
päälle ja me saamme elää hetken taivaan 
valtakunnan kansalaisina. Jokainen liturgia 
on siinä mielessä kuin pieni kotiinpaluu ikui-
suuteen, jossa meidät on pohjimmiltaan 
tarkoitettu elämään. Ja aina liturgian päätyt-
tyä palaamme takaisin arkiseen ja ajalliseen 
maanpakolaisuuteemme, ajan virtaan ja 
arkisten töiden ja huolten pariin. Matka-
evääksi saamme pyhän ehtoollisen, Kristuk-
sen ruumiin ja veren, syntien anteeksi saami-
seksi ja iankaikkiseksi elämäksi. 

Perimmäinen tehtävämme tässä ajassa, 
ajan virrassa, tapahtumien vyöryssä ja kiirees-
sä on valmistautua rukoillen ja kirkon yhtey-
dessä eläen ikuisuuteen, jota kohti olemme 
kaikki matkalla. 

Äiti Ksenia

Luostarissa jokaisella on omat kuuliaisuustehtävänä. Äiti Nektaria vastaa luostarin puutarhasta ja sen 
tuotteista. Talvella luostarissa keskitytään tuohusten valmistamiseen. 
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H
istorioitsija lähestyy aikaa eri ta-
valla kuin teologi. Historioitsija 
puhuu ajanjaksoista, aikakau-
sista, muutoksesta. Teologi tun-

nistaa tällaisten ilmiöiden olevan olemassa, 
mutta kiinnittää katseensa ajan ”taakse”, ajat-
tomaan, ikuiseen. Hänelle aika on pohjim-
miltaan tilapäistä. Historioitsija taas näkee 
ajan olevan ihmisten määrittelemä käsite. 

Aikaa ei ole ellei sovita, että tietty joukko ta-
pahtumia ajallistetaan nimittämällä niiden 
muodostamaa kokonaisuutta vaikkapa itse-
näisyyden ajaksi.

Historioitsija voi esimerkiksi väittää, että 
Suomen ortodoksien siirtyminen Konstanti-
nopolin patriarkaatin alaisuuteen vuonna 
1923 oli käänteentekevä muutos heidän 
elämässään. Tai että arkkipiispa Paavalin siir-

tyminen eläkkeelle vuonna 1987 merkitsi 
yhden aikakauden päättymistä.

Teologille tarkat vuosiluvut ovat harvoin, 
jos koskaan, kovin merkityksellisiä. Ikuisuu-
den näkökulmasta on yhdentekevää, milloin 
Jeesus syntyi tai minä vuonna hänet ristiin-
naulittiin. Olennaista on se, millainen merki-
tys kyseisille tapahtumille annetaan ihmis-
kunnan ja maailman historiassa.

Aika, ikuisuus ja Suomen 
ortodoksinen kirkko
Ajan erilaiset käsittämistavat vaikuttavat tapoihin puhua ajasta ja antaa sille merkityksiä. 
Tämä vaikuttaa myös kysymykseen Suomen ortodoksisen kirkon aikakaudesta. 

Paraati Suomenlinnan ortodoksisen 
kirkon edustalla kenraalikuvernööri 
Nikolai Bobrikovin läsnäollessa 1900- 
luvun alussa.

Kansakoulunopettajia Salmin Pyhän 
Nikolaoksen ortodoksisen kirkon 
edustalla Tulemalla v. 1938.

Korpiselän Pyhän Nikolaoksen kirkko 
1900-luvun alkupuuolella.

Ortodoksinen kirkko Karjalan
kannaksella v. 1941.
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Jos historiallinen ja teologinen aika eroavat 
näin paljon toisistaan, miten kirkon historiaa 
on mahdollista kirjoittaa? Ja miten kirkko voi 
ottaa historian huomioon omassa elämäs-
sään? Katoaako historiankirjoituksesta ikui-
suusulottuvuus? Hylkiikö teologia ajallisia 
muutoksia, jotka tekevät asioista satunnaisia 
ja suhteellisia?

Olennaisin aika on alku

Koulujen oppikirjana käytetyssä Ortodoksi-
sen kirkon historiassa (3. p. 1982) Heikki Kir-
kinen ja Viktor Railas omistavat noin kolman-
neksen teoksesta, suunnilleen 70 sivua, Suo-
men ortodoksiselle kirkolle. Perinteisen his-
toriankirjoituksen tapaan he aloittavat asioi-
den käsittelyn ”alusta”. Lähtemällä liikkeelle 
karjalaisten muinaisten uskomusten kristil-
listymisestä Kirkinen ja Railas alleviivaavat 
kristinuskon tuomaa muutosta, ”pakanuu-
den” vaihtumista kristinuskoksi. Ortodoksi-
sen kirkon historia Suomessa esitetään näin 
– asiaa yhtään problematisoimatta – osaksi 
idän kristillisyyden varhaisinta historia Poh-
jois-Euroopassa.

Teologisesti ratkaisu on perusteltavissa. 
Novgorodin vaikutuksesta toisen vuosituhan-
nen alkupuolella Karjalaan levinnyt kristilli-
syys on opillisesti ”samaa” kristillisyyttä kuin 
varhaiskristillisyys – tai nykypäivän ortodok-
sisuus. Historioitsija voi kuitenkin tuntea 
olonsa epämukavaksi. Suomen kirkon histo-
rian aloittaminen tuhannen vuoden takaa 
sisältää ääneen lausumattoman oletuksen, 
että Suomessa oli ortodoksinen kirkko jo 
kaukaisessa menneisyydessä ja että nykyinen 
kirkko jatkaa suoraan tuon varhaisen kirkon 
perinnettä. 

Historiassa on kuitenkin harvoin tällaista 
selvää, suoraa jatkumoa. Suomen kirkkoa ei 
tuhat vuotta sitten ollut olemassa, sen enem-
pää kuin Suomea ja suomalaisiakaan – siinä 
mielessä kuin nämä nykyisin ymmärretään. 
Historiallisesti katsoen ortodoksisuuden 
kehitys Suomeksi nimitetyllä alueella olisi 
voinut olla toisenlainenkin. Näin olisi käynyt 
esimerkiksi, mikäli Ruotsi olisi voittanut 
vuosien 1808–1809 tai Saksa vuosien 1939–
1945 sodan. Tällöin meillä olisi toisenlainen 
ortodoksinen kirkko – tai ei välttämättä lain-
kaan ortodoksista kirkkoa.

Historioitsija vaatii muutosta

Miksi menneisyyttä kuitenkin kuvataan kuin 
se olisi johdonmukaista kehitystä kohti val-
litsevaa nykytilaa? Tässä teologia astuu mu-
kaan kuvaan. Kirkkohistorian isäksi kutsuttu 
Eusebius esitti 300-luvulla, että maailman-
historia kehittyy Jumalan suunnitelmien mu-
kaisesti. Tämän takia menneisyydessä ei ole 

todellisia vaihtoehtoja, vaan kehitys kulkee 
kohti ”parasta mahdollista maailmaa”, ja vii-
me kädessä Jumalan valtakuntaa, kuten mer-
kittävä läntinen teologi, Augustinus, ajatteli. 
Tällaisista lähtökohdista kirkon historiankir-
joituksesta tulee sen kuvaamista, miten men-
neisyyden tapahtumat palvelevat maailman 
muuttumista juuri sellaiseksi kuin se on. Men-
neisyys, myös ortodoksisuuden vaiheet, näh-
dään taisteluna, jossa ihmiset lopulta voitta-
vat ne esteet, joita pahat voimat, teologeille 
paholainen ja historioitsijoille aatteelliset ja 
muut viholliset, asettavat ”oikean” kehityksen 
tielle.

Suomen ortodoksisen kirkon historiassa 
yhtenä pitkällisenä taistelukautena on nähty 
kirkon ”kansallinen kehitys”. Kirkinen ja 
Railas sijoittavat sen autonomian ajalle eli 
vuosiin 1809–1917. Tähän kehitykseen 
kuuluu olennaisena osana suomen kielen 
omaksuminen seurakuntien hallinnon, 
kansan valistamisen ja jumalanpalvelusten 
kieleksi. Teologisesti lienee kuitenkin yhden-
tekevää, millä kielellä Jumalaa palvellaan – 
vaikka muinoin hänen uskottiinkin ymmär-
tävän vain ”pyhiä” kieliä. Historiallisesti 
kielestä tuli kuitenkin Venäjän hallintokau-
della lähes elämän ja kuoleman kysymys, eikä 
se ole vieläkään kokonaan menettänyt merki-
tystään. Toteamalla, että ”suomen kieli voit-
taa alaa” Karjalan ortodoksien keskuudessa 
Kirkinen ja Railas asettuivat puolustamaan 
muutosta. Kirkon sanoma on ”oikea” vasta 
suomeksi levitettynä.

Paluu ikuisuuteen?

Historiallisesti yksi merkittävä muutos ta-
pahtui 1940-luvulla, kun valtaosa Suo-
men ortodokseista joutui muuttamaan 
Karjalasta. Kirkinen ja Railas pai-
nottavat tapahtuman merkitystä 
puhumalla siirtolaisuudesta sekä 
aineellisesta ja henkisestä jälleen-
rakennuksesta. Etuliite ’jälleen’ on 
paljonpuhuva. Se tarkoittaa, että jotain 
rakennetaan uudelleen. Toisin sanoen 
jotain rakennetaan sellaiseksi kuin se 
oli ennenkin. Näin ajateltuna jäl-
leenrakennus oli teologinen pro-
jekti, jolla pyrittiin varmistamaan 
se, että konkreettinen muutto pois Karjalasta 
ei johtaisi hengelliseen muuttumiseen.

Tosiasiassa näin kuitenkin tapahtui. Kirkosta 
eroaminen tai ”luopuminen” oli toisen maail-
mansodan jälkeen yleistä. Lasten kastaminen 
ortodoksiseen kirkkoon puolestaan oli harvi-
naista aina 1980-luvulle saakka. Kirkon johto-
miehet olivat ymmärrettävästi huolestuneita 
kehityksestä. Ikuisuus menetti merkityksensä. 
Jäljellä oli vain aika ja erilaiset pyrkimykset 

sopeutua sen jatkuvaan muutokseen.
Jäsenmäärän väheneminen sekä ortodok-

sien maallistuminen ja tapaluterilaistuminen 
pakottivat kirkon johdon muuttamaan 
suhtautumistaan historialliseen aikaan. He 
eivät tietenkään luopuneet ajatuksesta, että 
kirkon ”todellinen” elämä tapahtuu ajatto-
muudessa, iankaikkisuudessa. Historiaa ei 
kuitenkaan enää nähty suoraviivaisena pelas-
tushistoriana, vaan erilaisten mahdollisuuk-
sien kirjona.

Muutos ilmeni uusina painotuksina. Edel-
leen voitiin puhua kansallisesta kirkosta, 
mutta painopiste siirrettiin suomalaisuuteen 
mukautumisesta ”ajattomiin” ilmiöihin kuten 
rukoukseen tai mystiseen kokemukseen. 
Ortodoksinen kirkko ei lakannut elämästä 
historiassa, mutta se korosti historiassa 
tapahtuvaa ”jumalallistumista”. Eusebius olisi 
ehkä nähnyt jumalallistumisen ennalta 
määrättynä historian huipentumana. Nyky-
päivän suomalainen ortodoksi saattaa nähdä 
sen henkilökohtaisena valintana: hän elää 
ajassa, jossa jumalallistuminen on mahdol-
lista – mutta ei pakollista. 

Ajan jatkuva rakentaminen

Uskonnon keskittyessä etenkin länsimaissa 
yhä vahvemmin yksilöihin tavalliset ihmiset, 
myös naiset, ovat saaneet tilaa historiankir-
joituksessa. Suomen ortodoksisen kirkon his-
toriankirjoituksessa tämä ajallinen muutos 
ei vielä juuri näy. Viimeisin kirkon historia, 
Ortodoksinen kirkko Suomessa (3. p. 1982), 
keskittyy hallintoon, valtarakenteisiin, kirkol-

lisiin toimituksiin ja uskonnon aineellisiin 
ilmenemismuotoihin kuten kirkkoraken-
nuksiin ja ikoneihin. Teos valottaa kyllä 
myös kodin ja seurakunnan uskonelä-

mää, mutta sitoo sen papistoon, ju-
malanpalveluksiin ja kirkollisiin 
juhliin. Maallikkohurskautta tai 
naisen roolia ei käsitellä.
Tämänkaltainen historiankirjoi-

tus ankkuroituu vahvasti muuttumatto-
maksi oletettuun yhteisöllisyyteen ja 
muuttumattomina pidettyihin merki-

tyksiin. Yhteisö ei kuitenkaan 
jähmety, se muuttuu. Jos histo-
ria opettaa jotain, se opettaa 

muutoksen olevan välttämätöntä. Se opettaa 
myös, että ajan jatkuva kulku, muutoksen 
”ikuisuus”, on mielekästä, kun kaikki, niin 
hengellisen kuin maallisen ”säädyn” edusta-
jat, voivat ja saavat osallistua sen toteuttami-
seen.

Teuvo Laitila

Pronssinen kasteristi 
1700-luvulta.
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Uutta ortodoksimusiikkia 
Iisalmessa

Uutisvaaka

Uuteen ortodoksiseen kirkkomusiikkiin eri-
koistunut, savolaislähtöinen Kamarikuoro 
Krysostomos konsertoi juhlavuotensa kunni-
aksi Iisalmessa 24. marraskuuta. Tarjolla on 
ajatuksia herättävää ja ortodoksista kirkko-
musiikkiperinnettä sopivasti haastavaa uutta 
musiikkia sekä poimintoja kuoron 15-vuoti-
selta taipaleelta.

Juhlavuoden kantaesitysten säveltäjät ovat 
Säde Bartling ja Juhani Komulainen. Vast-
ikään kantaesitetyt sävellykset liittyvät Johan-
nes Krysostomokseen eli kuoron nimikkopy-
hään. Bartlingin säveltämä, Krysostomoksen 
lempinimen mukaan nimetty Kultasuu on 
kollaasi Krysostomoksen opetuksista sekä hä-
nen juhlapäivänsä teksteistä. Bartlingin mm. 
jazz- ja modaalisesta musiikista ammentava 
sävelkieli tulee teoksessa hyvin esille. 

Juhani Komulaisen säveltämä ”Sinun kie-
lesi lahjat” on runsassointinen ja valoisa ylis-
tyslaulu, jossa säveltäjän kädenjälki kuuluu 
vahvasti. 

Konsertissa kuullaan myös osia kuoron-
johtaja Mikko Sidoroffin säveltämistä Suu-
resta paastosta ja Panihidasta. Suuri Paasto 
on kokoelma paastonajan veisuja, ja teokses-

ta huokuu paastonajan kirkas surumielisyys. 
Panihida on kuorolle merkittävä siksi, että Ka-
marikuoro Krysostomos sai alkunsa teoksen 
kantaesityksestä. Panihidasta on muodostu-
nut kuoron tavaramerkkituote, jota esitetään 
lähes vuosittain.

Kuoro tulkitsee Iisalmessa myös Heik-
ki Hattusen, Leonid Bashmakovin ja Virpi 
Leppäsen säveltämää musiikkia sekä osia 
1970-luvulla kantaesitetystä, suomalaista 
kuoromusiikkikenttää kohahduttaneesta Ei-
nojuhani Rautavaaran Vigiliasta. Nyttemmin 
teoksesta on muodostunut yksi kuorokirjal-
lisuuden klassikkoteoksista.

Kriitikoidenkin kiittämän Kamarikuoro 
Krysostomoksen laulajat tulevat ympäri Suo-
men, ja kuoro harjoittelee periodeittain mu-
siikin maisteri Mikko Sidoroffin johdolla. Si-
doroff asuu Saksassa ja toimii myös Landest-
heater Coburgin kuoromestarina.

15 kultaista vuotta – Kamarikuoro Krysos-
tomoksen vuosijuhlakonsertti 24.11. klo 18 
Iisalmen ortodoksisessa kirkossa, Kirkkopuis-
tonkatu 28, Iisalmi. Vapaa pääsy, käsiohjel-
ma 15/10€.

Valamon 
luostarille portti
Valamon luostariin on tänä syksynä saatu 
kauan suunnitteilla ollut portti. Portti on aina 
kuulunut oleellisena osana luostariin: portti 
erottaa maallisen alueen hengellisestä. Kun 
ihminen astuu portista sisään, hän tietää 
tulleensa luostarin alueelle; hengellisen kil-
voittelun areenalle. Ortodoksisessa traditiossa 
hengellinen ja aineellinen maailma eivät ole 
toistensa vastakohtia. 

Korkeasti Siunattu Joensuun piispa Arse-
ni vihki luostarin kuusikujan päähän sijoite-
tun portin käyttöön lokakuun alussa. Portti 
on arkkitehti Sakari Siitosen suunnittelema. 
Portissa olevat takorautaisten osien mallit 
on otettu vanhan Valamon pääkirkkoa kier-
tävästä aidasta.

Portti rahoitettiin Valamon Ystävät ry:n ke-
räyksellä, ja EU:lta saadulla rahoituksella.  
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VIERASKIRJA

Läähättävä kello
Pojanpoika leikki olohuoneen lattialla, minä 
keittiössä jonkinlaisessa valmiudessa marras
suttuisessa aamussa. ”Taata”, poika sanoi. Tein 
sekunneissa päätöksen mihin suostun, mihin 
en. ”Mukavaa, kun ei tarvitse mennä mihin
kään”, Aleksi sanoi.

Se oli suojalause, jolla kolmivuotias turvasi 
itsensä kaikelta ylimääräiseltä tohottamiselta, 
vaikka riski ei niin ilmeinen ollutkaan. Aamus
ta on 17 vuotta, mutta opetus on pysynyt tuo
reena: pidetään asiat yksinkertaisina ja kiireet
töminä.

Itsensä ohijuoksemisessakin voi kehittyä lo
pulta niin taitavaksi, että muuttuu varjoaan no
peammaksi samalla kun vakiinnuttaa asemansa 
oman elämänsä kiireapulaisena. Tosin se tar
koittaa myös sitä, että läähättää tyhjää, mutta 
niinhän se maailmakin tekee. Aika uuvuttaa ne, 
joilla sitä ei ole. Tässä taloudellis  hallinnolli
sessa hysterian tilassa hitaudesta on tullut yksi 
kurittomuuden alalaji. Kiltteys ei kuitenkaan ole 
hengellinen hyve, eikä kansalaisvelvollisuus. 

René Descartesin kiteytys ”ajattelen, olen siis 
olemassa”, on länsimaisen rationalismin tuki
lauseita. Sen modernisoidulla mutaatiolla ”kii
rehdin, olen siis olemassa” ei ole mitään teke
mistä järjellisyyden kanssa. Latinan praesens 
tarkoittaa ”läsnäolevaa”. Ei siis niin, että pitäisi 
olla entistä kiireisempi ja parempi, eikö riittäisi, 
jos olisi entistä todempi?

Aika on aina ollut ajankohtaista. Sitä pohti 
myös kirkkoisä Augustinus (354 – 430), jolle 
aika oli mitattavissa vain sielussa olevana vai
kutelmana. Hän antoi preesensille uudet ulot
tuvuudet. ”Menneisyyden nykyisyys on muisti. 
Nykyisyyden nykyisyys on havainto. Tulevan 
nykyisyys on odotus.”

Eläkeläiset kuuluvat luokkaasemansa menet
täneiden ainekseen, mutta ei kiirehtiminen ole 
heiltäkään kielletty. Nytkin voisin tämän Aamun 
Koiton toimituskokouksen jälkeen käydä nappaa
massa juoksukahvin ja vyöryttää itseään kiivain 
askelin ehtiäkseni junaan. Tuskin kannattaa. Myö
hästyisin kuitenkin. On vain opittava sietämään 
se, että seuraava lähtee kuuden minuutin päästä.

Risto Lindstedt  
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Kristus syntyy – 
kiittäkää!
”Kuulkaamme  pyhiä  sanoja: 
Herra syntyy lapsukaisena meidän tähtemme,
hänen valtansa on hänen harteillaan
ja hänen nimensä on
Isän suuren neuvon enkeli,
rauhan ruhtinas
ja Kristus.” 
Joulun esijuhlan hymneistä

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta toivottaa jokaiselle 
riemullista Kristuksen syntymän juhlaa ja Jumalan varje-
lusta ja siunausta Herran vuodeksi 2019 – sillä kanssamme 
on Jumala!

Kuopion ja Karjalan 
hiippakunnalle uusi 
sivusto
Kuopion ja Karjalan hiippakunnalle on avattu uudet www-sivut osoit-
teessa https://ort.fi/kuopionjakarjalanhiippakunta/ 

Sivustolta löytyvät hiippakunnan kanslian yhteystiedot, tietoja 
piispa Arsenin toimittamista jumalanpalveluksista ja uutisia hiip-
pakunnan toiminnasta.

Uudella sivustolla on nähtävissä myös Kuopion ja Karjalan hiip-
pakunnan uusi tunnus, jonka on suunnitellut Martinus Markoff. 

Sivut ovat yhteystieto-osaa lukuun ottamatta suomenkieliset.
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Uutisvaaka

PSHV:LLE UUSI TOIMINNANJOHTAJA
 
Vuonna 1885 perustettu, Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta 
saa uuden toiminnanjohtajan rovasti Sergius Collianderin jäädessä 
eläkkeelle. 1.1.2019 toiminnanjohtajana aloittaa Soili Penttonen. 

Sergius Collianderille Veljeskunnan toiminnanjohtajan tehtävä 
on ollut mieleinen ja antoisa. 

- Sellaiseksi sen ovat tehneet ne monet ihmiset, joita olen tavan-
nut ja joiden kanssa olen voinut löytää uusia polkuja veljeskunnan 
työssä kirkon hyväksi. Kiitollisin mielin siirryn voimieni mukaan jat-
kamaan tehtävien parissa, joita Luoja tuo eteeni. Pyhien Sergein ja 
Hermanin esirukoukset olkoot edelleen tukenanne ja innoittajanne!

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta on ortodoksisen kirkon 
perinteeseen sitoutunut seurakuntien tukijärjestö, joka toiminnal-
laan vahvistaa jäsentensä hengellistä kasvua, yhteisöllisyyttä ja elä-
vää yhteyttä kirkkoon. Veljeskunta julkaisee Aamun Koitto- lehteä, 
ortodoksista kirjallisuutta, järjestää pyhiinvaelluksia, kursseja, lei-
rejä ja hengellisiä tapahtumia.

Lisätietoja järjestöstä:www.pshv.fi

Mikkelin kirkossa tulipalo
 10.10. toimitettiin kirkon pihassa kaikille avoin rukoushetki.

Mikkelin Ylienkeli Mikaelin kir-
kossa syttyi tulipalo sunnuntai-
iltana 7. lokakuuta.

Palo sai alkunsa alttarin oi-
keanpuoleisesta apuhuoneesta, 
mutta tuli saatiin taltutettua no-
peasti. Valtaosa kirkon esineis-
töstä säästyi liekeiltä ja siirret-
tiin turvaan seurakuntasalille. 
Kirkon sisätilat kärsivät jonkin 
verran savun ja kosteuden ai-
heuttamaa vahinkoa. 

Selvitystyössä on todettu pa-
lon saaneen luultavasti alkunsa 
kirkon sähkökeskuksen lähei-
syydessä tapahtuneesta sähkö-
viasta. Rikoksen mahdollisuus 
on poissuljettu. 

Seurakunnan omat tilat Mik-
kelissä ovat toistaiseksi pois ker-
ho- ja jumalanpalveluskäytös-
tä, kunnes kirkon irtaimistolle 
löydetään sopiva säilytyspaikka. 

TUTUSTU KIRKKOMUSEO RIISAN 
NÄYTTELYIHIN
Nyt on hyvä mahdollisuus tutustua kirkkomuseo RIISAn näyttelyihin 
opastetusti. Pyhyyden portailla -kokoelmanäyttelyn näyttelyopastukset 
ovat kaikille avoimia jokaisen kuukauden ensimmäisenä keskiviik-
kona klo 12 ja klo 16.30. Tällöin museo on poikkeuksellisesti avoinna 
klo 18 saakka. Opastus sisältyy pääsylipun hintaan. Ryhmäopastukset 
erikseen sovittuina aikoina. 

2.2.2019 saakka näyttely Valtakunnan salaisuudet tuo museossa 
päivänvaloon Uudessa testamentissa esiintyviä Kristuksen opetuksia ja 
vertauksia. Valtakunnan salaisuudet -näyttelyyn valikoidut vertaukset 
on kuvittanut taiteilija, ikonimaalari Eeva Zitting.

PIEKSÄMÄEN KIRKKO VIHITTIIN 
UUDESTAAN
Pieksämäen Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymän muistolle 
pyhitetty kirkko vihittiin uudelleen käyttöön lokakuussa. 

KS Joensuun piispa Arseni toimitti yhdessä isien Bogdan Grosun, 
Johannes Hätisen, Pekka Jyrkisen, Mikko Mentun, Jorma Häkkisen ja 
Pekka Hirvosen kanssa kirkon uudelleen vihkimisen. 

Pyhäkkö valmistui vuonna 1955 ja se pyhitettiin alkuaan rukoushuo-
neeksi. Vuonna 2004 se vihittiin kirkoksi viime ja tänä vuonna tehdyn 
laajan remontin jälkeen kirkko pyhitettiin uudestaan.
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YLE Radio 1

20.11. Iltahartaus klo 18.50, 
pastori Kimmo Kallinen.
22.11. Aftonandakt kl.19.15, 
fader Mikael Sundkvist
1.12. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15, 
pappismunkki Mikael, Valamon luostari
2.12. Liturgia klo 11 
Pyhän Nikolaoksen kirkko, Ivalo.
10.12. Koltankielinen hartaus, 
Anna Lumikivi
16.12. Liturgia klo 11 
Liturgia Pyhän Nikolaoksen kirkko, Vaasa.
18.12. Iltahartaus klo 18.50, 
pastori Otto Laukkarinen
22.12. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15, 
metropoliitta Ambrosius
24.12. Jouluaaton ehtoopalvelus klo 18, 
Pyhän apostoli Andreaksen kirkko, Ro-
vaniemi.
25.12. Kristuksen syntymäjuhlan litur-
gia klo 8, 
Pyhän apostoli Andreaksen kirkko, Ro-
vaniemi.
26.12. Toisen joulupäivän liturgia klo 10,
 Pyhän Herman Alaskalaisen kirkko, Espoo. 
6.1. Teofanian liturgia klo 11, 
Pyhän Nikolaoksen katedraali, Kuopio.
15.1. Iltahartaus klo 18.50, 
pappismunkki Mikael, Valamon luostari
19.1. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.15, 
pastori Tuomas Kallonen

Ortodoksinen liturgia radioidaan noin 
joka toinen sunnuntai, aamuhartau-
det 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 Radio 1. Radiopalvelukset 
ja -hartaudet ovat kuunneltavissa Yle 
Areenassa.

De svenska radiogudstjänsterna och 
andakterna sänds i Radio Vega.

Koltankieliset radiohartaudet lähe-
tetään Yle Saame (Yle Sápmi) -kana-
valla, jota voi kuunnella netin kautta 
kaikkialla Suomessa.

Kirkkomme maailmalla

J
erusalem on kaupun-
ki, jonka historia alkaa 
Raamatun kertomus-
ten mukaan jo n. 4000 

vuotta ennen ajanlaskumme 
alkua - Kristuksen syntymää. 
Alle neliökilometrin alueelle 
Jerusalemin vanhassa kau-
pungissa mahtuu kymmeniä 
paikkoja, joita kristityt kun-
nioittavat pyhinä paikkoina 
ja johon miljoonat ja miljoo-
nat pyhiinvaeltaja saapuvat 
vuosittain.

Jeesuksen ajan Jerusalem 
näytti täysin toiselta - toteu-
tuihan Jeesuksen profeetal-
linen sana siitä, ettei kiveä 
jäisi kiven päälle. Useat val-
loitukset kaupunkiin tuhoi-
neen, roomalaisten valta ja 
rakennelmat, islamin uskon 
valloitukset, sekä ristiretke-
läiset - kaikki muokkasivat 
kaupunkia omaan muottiinsa. 
Tänä päivänä pyhiinvaeltajan on hyvä 
muistaa itse saamani ohje lähtiessäni Py-
hälle Maalle:”Älä mieti kaikkea sitä mark-
kinaa, mitä uskonnon nimissä käydään - 
katso maisemia, joita Jeesus katseli niin 
alat elämään todeksi Raamatun kerto-
muksia.”

Jerusalem on juutalaisten, kristittyjen 
ja muslimien pyhä kaupunki, joka on ra-
kennettu Juudean kiviselle perustalle. 
Lukuisien kalkkikivestä rakennettujen 
tornien, muurien ja kaupunkia ympä-
röivien juutalaisten hautausmaiden ja 
puutarhojen keskellä kohoava kaupun-
ki huokuu historiaansa ja tarinoitaan. 
Kaupungin kolme toisistaan poikkeavaa 
kulttuuria elävät omien rajojensa sisäs-
sä, mutta pääosin rauhallisesti. Daavid 
psalmissaan sanookin, ”Jerusalem, Sinut 
on rakennettu kaupungiksi, jossa kaikki 
liittyvät toisiinsa.

Meille ortodokseille kaupungin sydän 
on Pyhä Hauta, josta Jerusalemin patri-
arkka joka pääsiäinen ottaa vastaan Py-

hän Tulen - Valon merkkinä Kristuksen 
ylösnousemuksesta. Sen päälle raken-
netussa kirkossa toimitetaan päivittäin 
liturgioita. Saman rakennelman sisältä 
löytyy myös Golgata, sekä kaivaus, josta 
Herran Risti löydettiin sekä heti sisään-
käynnin tuntumasta voitelukivi. Ensim-
mäinen tuntemus tähän pyhäkköön as-
tuessa on kaaos. Tilanteeseen hetken 
tottuessa, voi rukouksen tuntea melkein 
kaikilla aisteillaan. Useat kristityt jaka-
vat tätä pyhäkköä antaen toisilleen tilaa 
käydä kunnioittamassa pyhiä paikkoja.

Öljymäki, Getsemane, Itkunmuuri se-
kä useat muut paikat kaupungissa - Kiu-
sausten vuori, Kirkastusvuori, Betlehem 
ja Nasaret pelkkinä historiallisina koke-
muksina avaavat muutakin kuin silmät 
Raamatun kertomuksille. Matkan jälkeen 
alkaa elämä näyttäytyä kahdessa osassa 
Aika ennen pyhiinvaellusta Pyhään maa-
han - ja aika sen jälkeen.

Munkki Nasarin

Jerusalem - kaupunki, jossa kaikki 
liittyvät toisiinsa 
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Jerusalemin Pyhän Haudan kirkko.
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Yksi talvi kaksi kesää. Äitiä ja ystävää tuonil-
maisiin saattamassa
Annina Holmberg, Eeva Litmanen
Kirjapaja 2018, 199 sivua

Dramaturgi Ritva Holmberg kuoli vuonna 
2014. Kolme vuotta myöhemmin ilmestyi 
Annina Holmbergin äidistään kirjoittama 
elämäkerta Tahto ja hohto. Se sai jatkoa tänä 
vuonna ilmestyneessä kirjassa Yksi talvi kak-
si kesää. Se on kertomus pitkästä saatosta, 
mille taipaleelle tytär saa kanssakulkijaksi 
äidin ystävän, näyttelijä Eeva Litmasen.

Matkalla syövän merkitsemään kuole-
maan oltiin vuosi ja viisi kuukautta. Niitä päiviä myrskyttivät ääri-
ään myöden vaihtuvat, ennakoimattomat ja torjumattomat tunteet. 
Odotuksen piinassa epäusko saa aina etumatkaa. 

Kipeimmilläänkin siitä mielenpainetta piti koossa vahvin sidos, 
välittäminen.

Anninan kunnioitus kuihtuvaa äitiään kohtaan pitää, mutta jär-
jestelmän kohdalla se ei aina säily. Lääketieteellinen osaaminen ja 
terveydenhuoltojärjestelmä on vahva yhdistelmä, joka selviää vai-

keistakin asioista, mutta ei niinkään välittämisestä. Orginaalina syn-
tynyt ihminen muuttuu järjestelmässä tapauskopioksi. Sellaisena 
häntä myös käsitellään järjestysnumero otsassaan. 

Kuolemalle ja sen kohtaamiselle ei ole käsikirjaa, ei lohdutuslau-
seiden kokoelmaa. Ritva Holmbergia tympi erityisesti puheet tah-
donvoimalla parantumisesta. Kuolema ei ole tahtolaji eikä siihen 
valmistautuminen taisteluharjoitus. 

Kirjassa on viesti meille kaikille epätietoisille, jotka miettivät rep-
liikkejään kuoleman kohtauksissa. Kuunteleminen on aina vakuut-
tavampaa kuin katteeton, kannustava kommentointi. Läsnäolo to-
teutuu myös hiljaisuudessa. Mikä kuoleman äärellä voisi olla hiljai-
suutta todempaa?

Kirjojen lukeminen on kohtaamista. Mitä syvemmällä kirjoittaja 
käy, sitä enemmän hänellä on jaettavaa. Näin käy tässäkin viimeisen 
saaton kuvauksessa. Kuolema on perillä olemista. Sellaisena kuole-
man ajatteleminen on enemmän kuin loppu.

Kaikilla kirjoilla on viimeinen pisteensä, kaipaamisella sitä ei ole. 
Suru kulkee mukana ja aika-ajoin se pitää ottaa esille silitettäväksi. 
Sen tytär ja ystävä nyt tekevät todistaen samalla, ettei muistaminen 
ole menettämistä, vaan omistamista.

Risto Lindstedt

Riston valinta - parasta mahdollista 
musiikkia vuoden matkalle
Risto Nordell
Kirjapaja 2018
207 sivua

Sytytän kynttilät ja lampukan hä-
märässä olohuoneessani. Laitan 
Spotifysta kuulumaan Riston va-
linnan soittolistan. Vedän peh-
moiset villasukat jalkaani ja istun 
lempinojatuoliini lukemaan Ris-

ton valinta -kirjaa. Hetkessä olen uponnut sen monikerroksiseen 
maailmaan. Lukemani teksti muuttuu korvissani kuuluvaksi, Yle 
Radio 1:stä tutuksi tulleen Riston valinta -ohjelman isännän ääneksi. 

Yleisradion musiikkitoimittaja Risto Nordellin kirja Riston valinta 
- parasta mahdollista musiikkia vuoden matkalle on hengästyttävä 
kokonaisuus kirkkomusiikkia, musiikki- ja muuta tietoutta, kuvatai-
detta, tunnelmia ja ruokaohjeita. Kirja kulkee läpi luterilaisen kirk-
kovuoden alkaen sen alusta eli ensimmäisestä adventista ja joulu-
kuusta, mutta pitää matkassaan myös jonkin verran ortodoksisen 
kirkkovuoden tapahtumia ja teologiaa.

Kirjassa on kaksitoista lukua, yksi vuoden jokaiselle kuukaudelle. 
Jokaisen kuukauden alussa on sen teemaan liittyvä Marco Peretton 
valokuva maalauksesta, johon Liisa Väisänen on kirjoittanut selos-
tuksen. Maalausta seuraa Nordellin tunnelmapaloja hänen omasta 
elämästään ja kokemuksistaan, sekä neljän kulloiseenkin kuukau-
teen kirkkovuoden tapahtumien mukaan tai niihin muuten sopivasti 
liittyvän kirkkomusiikkiteoksen ja sen säveltäjän esittelyt. Teoksista 
kirjaan Nordell on valinnut mm. G. Allegrin Misereren, J.S. Bachin 
Jouluoratorion, J.Kokkosen Requiemin, G.B. Pergolesin Stabat Mate-
rin ja M.Sidoroffin Panihidan, vain muutamia mainitakseni. Ja jokai-
sen kuukauden lopussa on ajankohtaan sopiva kalaruokaohje, pait-
si joulukuussa, jolloin ohjeena on Riston valinnan adventtistollen. 

Kun kirjassa on silmille sekä tekstiä että kuvia, on myös korville 
tarjolla elämyksiä. Nordell on koonnut kirjan teoksista Spotify-suo-
ratoistopalvelun kautta kuunneltavissa olevan Riston valinta -soitto-
listan, jossa on peräti 34 tuntia 4 minuuttia kirkkomusiikkia. 

Kirja sopii ensisijaisesti (kirkko)musiikin harrastajalle tai ammat-
tilaiselle. Mutta saattaisipa olla, että myös muiden kannattaisi täl-
lä kertaa poistua mukavuusalueeltaan ja upota Riston valintoihin. 

Sirpa Autio

Muistaminen on omistamista

Musiikkia ja kalaa

Kirjat
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О времени и 
вечности

Создавая видимый мир, Господь наделил 
его различными физическими свойствами, 
одним из которых стало понятие времени. 
Бог пребывает в вечности, мы же нераз-
рывно существуем во времени, поэтому 
нам очень трудно объективно рассуждать 
о вечности как таковой. Зачастую в своих 
размышлениях вечность представляется 
человеку лишь как некое ничем не огра-
ниченное пространство времени. Но такое 
упрощенное определение столь серьез-
ного понятия существенно отличается от 
христианского понимания вечности как 
свойства Божественной природы. 

Бог есть «Альфа и Омега, начало и 
конец» (Откр. 1,8), поэтому по отноше-
нию к Нему неприменимо ни одно привыч-
ное для нас физическое определение, 
поскольку любое из них ограничивало 
бы Его беспредельность. Он единствен-
ный Кто имеет источник своего бытия в 
Себе Самом. «Я есмь сущий» (Исх. 3,14), 
– обращается Он к пророку Моисею из 
Неопалимой Купины. В отличие от своего 
Творца, человек существует лишь благо-
даря Божественной Любви, Которая явля-
ется для него источником его вечного 
бытия. 

Находясь в условиях обычной земной 
жизни человек часто относится к свое-
му времени достаточно расточительно. 
При этом совершенно не имеет никакого 
значения то количество времени, которое 
он имеет в своем распоряжении. Будучи 
молод, человек представляет свою жизнь 
настолько долгой, что мысли о времени 
уходят у него за пределы сознания. Когда 
же с возрастом человек начинает осозна-
вать краткость своего земного бытия, он 
продолжает верить в то, что успеет еще в 
своей жизни сделать самое важное.

Апостол Павел призывает нас жить 
«дорожа временем, потому что дни лука-
вы» (Еф. 5,16).  Действительно, время – 
понятие обманчивое. Мы привыкаем к 
тому, что оно всегда у нас есть, будучи 
полностью погруженными в его незри-
мый ход, и уверены в том, что сколько 
бы ни крутились стрелки наших часов, 
обязательно будет новый оборот, новый 
день и новый год. А значит, мы по-преж-
нему можем писать черновик нашей 
жизни, расточая свое время даром. В 

своих фантазиях нам представляет-
ся, что однажды наступит дивный миг, 
когда бесконечная череда наших земных 
забот прервется, мы сможем спокойно 
присесть и подумать, проанализировать 
свое прошлое, сделать правильные выво-
ды, полностью измениться и начать уже 
«жить набело». Но в реку времени нельзя 
войти дважды, поскольку «прошлого не 
воротишь», а значит за каждое действие, 
совершенное нами однажды, мы будем всю 
жизнь нести груз личной ответственности.

Когда же человек, наконец, осознает 
краткость своего земного бытия, и это 
наводит его на размышления о вечности, 
то очень часто она понимается им лишь, 
как нечто загробное, начинающееся за 
пределами его земной жизни. Для челове-
ка существует четкая грань между жизнью 
и смертью. Для неверующего после смерти 
нет ничего, полное небытие и завершение 
собственного бытия, которое он называет 
жизнью, а для верующего – начало новой 
вечной жизни в Боге. Но в этом противопо-
ставлении земного бытия и будущей вечно-
сти лежит определенная опасность для 
правильного понимания истинного смысла 
человеческой жизни. 

Для человека как цельной личности, 
сотворенной по образу и подобию Божье-
му, бессмертие его души является одним 
из Божественных даров. Бытие человека 
имеет начало, он рождается в мир по воле 
Небесного Отца для того, чтобы дальше 
совершать свое бесконечное движение в 
вечность. Его бытие уже вечно по своей 

природе.  Для человека смертна лишь его 
телесная составляющая, причем смерть – 
это лишь временное явление, поскольку 
христианин «чает воскресение мертвых», а 
значит верует в возрождение своей обнов-
ленной телесной оболочки и соединение 
ее с бессмертной душой во второе и слав-
ное пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Понимание этого дает нам правильную 
оценку своего нынешнего состояния. Мы 
уже бессмертны, своим рождением в мир 
мы вошли в вечность, и нашему бытию по 
воле Небесного Отца не будет предела. 
Именно ощущение себя уже находящимся 
в вечности может стать для нас бесконеч-
ным источником радости, наполняющим 
смыслом наше земное бытие, несмотря 
даже на то, что в нем «дней лет наших – 
семьдесят лет, а при большей крепости 
– восемьдесят лет; и самая лучшая пора 
их – труд и болезнь» (Пс. 89,10). Скорби и 
болезни, неудачи и горести, утрата близ-
ких и собственная смерть обретает свой 
истинный смысл именно в нашем вечном 
бытии. Задача нашего земного бытия, 
как начала собственной вечности – это 
личное обретение Бога как своего Небес-
ного Отца. Именно в тесном единении со 
Христом человеку становится возможным 
достойно пронести крест своей земной 
жизни, чтобы умерев для греха, воскрес-
нуть вместе с Ним в жизнь вечную. 

протоиерей Константин Стрекачев
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Kyllä, haluan tilata Aamun Koitto -lehden  

(viisi numeroa vuodessa)

Tilaushinnat 1.1.2014 alkaen  Alv. 0 % Alv. 10 %

 Kestotilaus 5 nroa, kotimaa  35 € 39 €

 Määräaikainen 5 nroa, kotimaa 35 € 39 € 

 Opiskelijatilaus 5 nroa, kotimaa 30 € 33 €

 Tutustumistarjous 3 nroa, kotimaa 21 € 24 €

 EU-maat, 5 nroa   50 € 55 €

 Muut maat, 5 nroa  55 € 61 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tunnus 5005390
70103 Vastaus- 
lähetys Vastaanottaja 

m
aksaa posti-

m
aksun (vain 
tilaukset)

✃

Aamun Koiton  

seuraava numero ilmestyy 14.1. 

ja sen teemana on  

”Historian haavat”.

Murretaan  
& JAETAAN

JOULUPAASTOKERÄYS 15.11.–31.12.2018
Tili: FI53 5480 0520 0233 08   Viite: 12603

Kata jouluateria lähimmäiselle
Syyriassa ja Keniassa!

Filantropia

SALMI-SÄÄTIÖN JULKAISUJA

Ainutlaatuinen ja 
kattava teos Salmin 
pitäjähistoriasta 
kuvin ja sanoin

Laatokan salmilaisten 
sykähdyttävä 
selviytymistarina 
sodanjälkeisessä 
Suomessa

50,-

70,-

ENNAKKO-
TILAUS!

Nyt teokset yhteishintaan!
Lisätiedot ja tilaukset: 
Mauri Sulku, puh. 0500 554 410,
mauri.sulku@luukku.com, www.salmi-saatio.fi 
Tarjoushinnat postiennakkotilauksille, voimassa 31.12.2018 asti. 

100,-
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Sydämelliset kiitoksemme
Korkeasti siunatulle esipaimenellemme Arsenille, 
PSHV:n toiminnanjohtajalle isä Sergius Collianderille 
sekä Kuopion tiistaiseuralle saamistamme 
huomionosoituksista.

Anja Janhunen, Liisa Halla, Faina Miettinen, Eija Ipatti

Sydämellinen kiitos
Joensuun piispa Arsenille ja 
Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle 
saamastani piispallisesta siunauskirjasta.

Heikki Rutonen

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
kurssit@valamo.fi, puh. 017 570 1401 (ma-pe klo 9-15) 

www.valamo.fi/valamon-opisto

Tule, koe, opi!
VALAMON OPISTON TALVEN 2018-2019 KURSSIVINKIT:

• Ortodoksiset joululaulut 7.-9.12.
• Kuinka kesytän kiireen ja  

stressin? Slow down 7.-9.12.
• Himmelin alkeet 10.-12.12.
• Jeesuksen rukous  

-retriitti 13.-16.12.

• Kokoöinen jumalanpalvelus 18.-20.1.
• Neuvostoajan ortodoksisuus – kärsimys ja 

vankileirit kirjallisuudessa 18.-20.1.
• Karjalainen kansanpuku:  

sarafaani tai feresi 21.-28.1.
• Church for everyone 8.-10.2.

Vuoden 2019 kurssiesite on ilmestynyt  
ja kurssimyynti alkanut – lisää nettisivuillamme!
www.valamo.fi/valamon-opisto

Rauhallista joulun aikaa!

Aamun Koitto toivottaa lukijoilleen  
siunattua Kristuksen syntymäjuhlaa!

”Kristus syntyy, kiittäkää!”

Tilaa läheiselle lahjaksi 
Aamun Koitto!

Lisätietoja: 
www.aamunkoitto.fi

Hyvää Uutta Vuotta 2019!
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Pyhien isien opetuksia taivasten valtakunnasta

L
aki käskee vertauskuvallisesti tehdä 
kuusi päivää työtä ja seitsemänte-
nä levätä. Sielun työtä on rahan tai 
muun omaisuuden avulla tapahtu-

va hyvän tekeminen. Se saa levon ja rauhan 
myymällä kaikki ja antamalla köyhille, kuten 
Herra on sanonut. Vapaana kaikesta omai-
suudesta se lakkaa työstä ja viettää lepoa si-
säisessä toivossa. Tähän lepoon Paavalikin 
kehottaa meitä pyrkimään: ”Pyrkikää siis kai-
kin voimin tuohon lepoon” (Hepr. 4:11) Täl-
lä emme tarkoita, että kaikki palkittaisiin jo 
tässä elämässä eikä tulevan elämän osalle 
jäisi palkitsemista. Olemme vain halunneet 
korostaa, että sydämessä tulee ensin olla Py-
hän Hengen armo, jotta  voisimme päästä 
taivasten valtakuntaan. Herra tahtoi  tehdä 
tämän meille selväksi sanoessaan: 

”Jumalan valtakunta on teidän keskellän-
ne” (Luuk. 17:21). 

Samaa tarkoittaa apostoli sanoessaan: 
”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan” 

(Hepr. 11:1) ja toisaalla: 

”Juoskaa siis niin, että voitatte sen” (1 Kor. 
9:24) ja vielä: ”Tutkikaa itseänne, oletteko 
uskossa. Pankaa itsenne koetukselle. Ettekö 
huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskel-
länne? Ellei niin ole, ette selviydy koetukses-
ta.” (2 Kor. 13:5)

Pyhittäjä Markus Askeetti

”Kun olette tehneet kaiken mitä teidän on käs-
ketty tehdä, sanokaa: me olemme ansiottomia 
palvelijoita; olemme tehneet ainoastaan sen, 
minkä olemme velvolliset tekemään.” 

Näillä sanoilla Herra tahtoo osoittaa, että 
käskyjen täyttäminen on velvollisuus, kun 
taas lapseus on lahjoitettu ihmiselle Hänen 
verensä kautta. Näin siis taivasten valtakun-
ta ei ole tekojen palkka, vaan Jumalan lahja, 
jonka Hän on valmistanut uskollisille pal-
velijoilleen.

Pyhä Hesykios

”Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydä-
messäsi” (Sananl. 4:23) 

jatkuvasti ajatuksilta, jotka saattavat him-
mentää sielun peilin. Tämän peilin tulisi nä-
et aina heijastaa siihen piirtynyttä Jeesuksen 
Kristuksen, Jumalan - Isän Viisauden ja Voi-
man, valoisaa kuvaa. Etsikäämme myös lak-
kaamatta taivasten valtakuntaa sydämestäm-
me samoin kuin sinapinsiementä, helmeä ja 
hapatusta. Kunhan vain puhdistamme mie-
lemme silmät, löydämme kaiken muunkin 
sisimpämme kätköistä. Tätä tarkoittavat Her-
ramme Jeesuksen Kristuksen sanat: 

”Jumalan valtakunta on teidän keskellän-
ne” (Luuk. 17:21). 

Näin Herra osoittaa, että jumaluus asuu 
sydämessämme.

 Pyhittäjä Filoteos Siinailainen

Käännökset Nunna Kristoduli
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