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Joensuun ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 10 -14
Osoite:  Viinijärventie 7, 83400 Viinijärvi
Puh: (013) 641 161
Email: taipale@ort.fi
Kirkkoherra: Paavo Ratilainen, puh. (013) 641 755, 
matkapuh. 050 566 1700, Email: paavo.ratilainen@ort.fi
Toinen pappi: Pertti Ruotsalainen, puh. 0500 176 985
Email: pertti.ruotsalainen@opaasi.fi
Kanttori: Kaisu Potkonen, puh. 050-536 7424
Email: kaisu.potkonen@pp.inet.fi

Lieksan ortodoksinen seurakunta

Taipaleen ortodoksinen seurakunta

Asiaa seurakuntaan...

Ilomantsin ortodoksinen seurakunta

Virasto avoinna: ma-pe klo 8-12 ja 13-15
Osoite: Kirkkokatu 32,  80100 Joensuu
Puh: (013) 266 000, Fax: (013) 266 0044
Email: joensuu@ort.fi
Kirkkoherra: Kalevi Kokkonen, p. (013) 266 0011
Toinen pappi:  Iivo Suvanto, p. (013) 266 0012, 0500 671874
Email: iivo.suvanto@ort.fi
Diakoniatyöntekijä: Eeva Timonen (vuorotteluvapaalla 5.1.-
29.12.), sij. Liisa Tuunainen, p. (013) 266 0014, 
 050 539 4932, Email: liisa.tuunainen@ort.fi
Nuorisotoimisto: Pasi Onatsu, p. (013) 266 0017, 
050 558 2528, Email: pasi.onatsu@ort.fi
Kanttorit: Sofia Laukkanen, p.(013) 266 0015, 050 
5722696,Email: sofia.laukkanen@ort.fi, 
Marita Penttinen, p.(013) 266 0015,  050 439 1883, Email: 
marita.penttinen@ort.fi , 
Seurakuntamestari: p. 050 587 5066

Virasto avoinna ti ja to klo 10 - 14
Osoite: Iljankatu 14, 81700 Lieksa
Puh: (013) 521302, Fax: (013) 318604
Email: lieksa@ort.fi Internet: http:/pokrova.tk
Virkatodistukset tilataan Kuopion ort. seurakunnan 

Virasto avoinna ma, ke ja pe 9 - 13.
Osoite: Mantsintie 7, 82900 Ilomantsi 
Puh: 013 881 084, Fax. 013 883 673  
Email: ilomantsi@ort.fi  
Kirkkoherra:  Ioannis Lampropoulos, 050 357 3675
Email: ioannis.lampropoulos@ort.fi 
Kanttori: Sofia Laukkanen, 050 57 22 696, 
Riikka Patrikainen, 050 46 45 281 (3.10. lähtien)
Internet: 
http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/ilomantsi/index.php 
 

Virasto avoinna: ti klo 9-12 ja to 10-13
Osoite: Salmenkatu 5, 75500 Nurmes 
Puh: (013) 480 293 
Fax: (013) 480 581 
Email: nurmes@ort.fi 
Kirkkoherra: Andrei Verikov, p. 040-7458258 
Email: andrei.verikov@ort.fi 
Kanttori: Mauri Mahlavuori, p. 0400-273931 
Email: mauri.mahlavuori@ort.fi 

Nurmeksen ortodoksinen seurakunta

• Lehden osoite:  Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu. 
• Taitto: Jouni Postari • Paino: Puna Musta, Joensuu. 

• Lehti postitetaan ilmaiseksi Ilomantsin, Joensuun, Lieksan, Nurmeksen ja 
Taipaleen ortodoksisten seurakuntien jäsenille. 

Muille vuositilaus maksaa 5 euroa.

Tilaukset / osoitteenmuutokset: 
ILOMANTSI, puh. (013) 881 084, JOENSUU, puh. (013) 266 000, 

LIEKSA, puh. (013) 521 302, NURMES, puh. (013) 480 293, 
TAIPALE, puh. (013) 641 161

Päätoimittajan 
kynästä

Ortodoksinen seurakuntaviesti
• Ilmestyy 4-8 kertaa vuodessa • 37. vuosikerta. • ISSN 0357-5020 

• Vastaava päätoimittaja: Kalevi Kokkonen 
• Julkaisija: Joensuun ortodoksinen seurakunta

virastosta, puh. 0206100300 (virasto avoinna 
ma-pe klo 9-12)
Kirkkoherra: Kosti Heikkinen, puh. 041  453 7271
Email: kosti.heikkinen@ort.fi
Kanttori: Minna Bovellan – Järvinen, puh. 040 7400918
Email: minna.bovellan-jarvinen@ort.fi
Talonmies: Kauko Pussinen, puh. 040 541 4496
Email: kauko.pussinen@pp.inet.fi

Joensuun seurakunnassa on aloitettu Raamatun opiskelu. 
Tuula Riisiä ja Sirkka Vepsä ovat laatineet toukokuulle yltä-
vän ohjelman. Kaksi kertaa kuukaudessa pidettävä avoin lu-
ento korvaa maanantai-illan ortodoksisuus tutuksi-kurssin. 
Näin tiistai-illasta tulee jokaviikkoinen säännöllinen ko-
koontumisilta, sillä väliviikkoina kokoontuu Ksenia-nais-
piiri ja uutena toimintana kirjallisuuspiiri. 

Ensimmäinen raamattuluento kokosi yli 20 henkeä ja 
kirjallisuuspiirissä on ollut kymmenkunta kirjoja lukevaa 
henkilöä. Miehiäkin on ollut mukana, vaikka siellä ei ole-
kaan käsitelty Jerry Cottonia. Tämän tiedottamisen jälkeen 
jokainen seurakuntalainen tietää, että tiistaisin voi lähteä il-
takävelylle ja piipahtaa seurakuntasalissa. Olette kaikki sy-
dämellisesti tervetulleita.

Raamattuun meidän on tutustuttava entistä paremmin. 
Hyviksi apuvälineiksi ovat osoittautuneet Matti Sidoroffin 
ja Viktor Railaksen oppikirjat. Apuvälineitä tarvitaan, sil-
lä ilman niitä Raamatun lukija on kuin synkässä metsässä, 
josta ei löydä ulospääsyä. Vuoden 1992 raamatunkäännös 
on tehnyt kirjan lukemisen entistä helpommaksi, ja sen rin-
nalle on syntynyt lukuisia sanakirjoja, jotka sisältävät ver-
rattomia koosteita tärkeistä aiheista. Niistä voisi mainita 
sellaisia aiheita kuin ylösnousemus tai Jeesus Kristus. Sa-
nakirjoista asiat voi poimia niin kuin apteekin hyllyltä, eikä 
enää tarvitse sormi märkänä selata koko Raamattua lävitse. 
Vanhassa testamentissa Sananlaskujen kirja sisältää sellais-
ta viisautta, jota vasta eläkkeelle siirtyvä pappi alkaa ym-
märtää. Nuorena sitä luki ymmärtämättä mitään. Uuden tes-
tamentin kirjoista opastusta tarvitsee eniten Ilmestyskirjaa 
lukiessaan. Eivät ne salaperäiset kirjakääröt tahdo muuten 
avautua. Onneksi on opaskirjoja. Niitä kyllä kannattaa lu-
kea raamattukurssin aikana. Tervemenoa kurssille!

                                    Kalevi Kokkonen
                                    kirkkoherra

Raamatun tunteminen 
kuuluu 

yleissivistykseen
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KSENIA-PIIRIN OHJELMAA
ILLAT TIISTAISIN JOENSUUN ORT. 
SEURAKUNTASALILLA KLO 18.-19.30
17.2., 17.3., 28.4. ja toukokuussa perinteinen luostaritalkoomatka Lintulaan. 
Vierailevat luennoitsijat ja talkoomatkan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisätietoja  Jaana Palve-Karppaselta p. 040-9134009. Lämpimästi tervetuloa!  

Keskiviikkona 25.2.2009 klo 9.00-12.00 
 seurakunnan kokoushuone,
 Kirkkokatu 32. Joensuu.
  Klo 17.00-17.30 Tuupovaaran 
 kappeli
 Klo 19.00-20.00 Hollolan kirkko

Torstaina 26.2.2009 klo 9.00-12.00 
 seurakunnan kokoushuone,
 Kirkkokatu 32. Joensuu.
 Klo 16.00-17.00 Honkavaaran 
 tsasouna. Pyhäselkä.
 Klo 18.00-19.00 Kiteen ortod. 
 kirkko, Valamontie 4.
Perjantaina 27.2.2009 klo 9.00-12.00 
 Joensuun pääkirkossa.

KUULUTUS KIRKKOHERRANVAALISTA
Joensuun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran-
vaali aloitetaan Joensuun pääkirkossa sunnuntaina 
22.2.2009 klo 12.00.

Karjalan hiippakunnan metropoliitta Leo on ortodoksisesta kirkosta annetun 
lain 62§:n perusteella asettanut ehdolle Joensuun seurakunnan kirkkoherran 
toimeen ensimmäiselle sijalle rovasti Rauno Pietarisen, toiselle sijalle ro-
vasti Iivo Suvannon ja kolmannelle sijalle pastori Paavo Ratilaisen.

VAALITOIMITUKSEN 
AJAT JA PAIKAT

Sunnuntaina 22.2.2009 klo 12.00-18.00  
 Joensuun pääkirkossa

Maanantaina 23.2.2009 klo 9.00-12.00 
 seurakunnan kokoushuoneessa,
 Kirkkokatu 32. Joensuu.
 Klo 17.00-18.00 Enon tsasouna
 Klo 19.00-20.00 Enon tsasouna

Tiistaina 24.2.2009 klo 9.00-12.00 
 seurakunnan kokoushuoneessa,
 Kirkkokatu 32. Joensuu.
 Klo 17.00-18.00 Kontiolahden 
 kirkko
 Klo 19.00-20.00 Kontiolahden 
 kirkko

Rauno Pietarinen on suorittanut Suo-
men ortodoksisen pappisseminaarin 1980. 
Sen lisäksi hän on opiskellut St. Vladimir’s 
Orthodox Theological Seminary’ssa US-
Aissa lukuvuosina  1978-1980  ja  suorit-
tanut  Master  of  Divinity  arvon,  joka 
Opetusministeriössä  on  7.11.1989  rin-
nastettu  Suomessa  suoritettuun teologian 
kandidaatin tutkintoon. Pietarinen on vi-
hitty papiksi 1981. Hänen työuraltaan nyt 
haettavan tehtävän kannalta voidaan pitää 
merkittävinä Joensuun seurakunnan toisen 
papin määräaikainen viran hoito (4 kk). 
Taipaleen toisen papin ylimääräisen toi-
men ja vs. kirkkoherran viran hoito (yh-
teensä 4 v.), Ilomantsin seurakunnan kirk-
koherran määräaikainen viran hoito (2 kk), 
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran vi-
ran hoito (n. 12 v) ja Ortodoksisen semi-

Äänestäminen päättyy 27.2.2009 klo 
12.00 ja vaalin tulos julistetaan pääkir-
kossa 27.2.2009 klo 16.00.

Kaikilla 18 vuotta täyttäneillä kirkon 
jäsenillä on kirkkoherran vaalissa yhtä-
läinen äänioikeus. Kirkkoherran vaalis-
sa äänestävän on oltava 18 vuotta täyttä-
nyt viimeistään 7.1.2009.

Seurakunnan jäsen voi äänestää siinä 
seurakunnassa, jossa hän on ollut jäse-
nenä viimeistään 7.1.2009.

Äänestäminen tapahtuu vaalitilai-
suudessa merkitsemällä ehdokkaan ni-
men perässä olevaan ruutuun merkki.

Vaalia edeltävät koepalvelukset (vi-
gilia ja liturgia) Joensuun pääkirkos-
sa toimitetaan seuraavasti: Pastori Ra-
tilainen 31.l.-l.2.2009, rovasti Suvan-
to 7.-8.2.2009 ja rovasti Pietarinen 14.-
l 5.2.2009.

JOENSUUSSA 21.1.2009         
VAALILAUTAKUNTA

naarin opettajan viran hoito (yli 7 v.), joka 
työsuhde jatkuu edelleen. Pietarisen hake-
mukseen liittyy todistus hänen ruotsin kie-
len taidostaan.

Paavo Ratilainen on suorittanut Suo-
men ortodoksisen pappisseminaarin 1987. 
Hänet on vihitty papiksi vuonna 1997. Ra-
tilainen on toiminut vuodesta 1997 lukien 
Taipaleen seurakunnan kirkkoherran teh-
tävissä yhteensä yli yksitoista vuotta ja 

työsuhde jatkuu edelleen.  Ratilaisen ha-
kemukseen ei liity todistusta hänen kieli-
taidoistaan.

Iivo Suvanto on suorittanut Suomen 
ortodoksisen pappisseminaarin 1976. Su-
vanto on vihitty papiksi 1978. Hänen työ-
uraltaan nyt haettavan tehtävän kannalta 
voidaan pitää merkittävinä l matkapapis-
topiirin matkapapin ylimääräisen toimen 
hoitoa (n. 2,5 v) ja Joensuun toisen papin 
viran hoitoa 24 vuotta ja työsuhde jatkuu 
edelleen. Sen lisäksi Suvanto on toiminut 
Lieksan seurakunnan vt. kirkkoherrana yli 
vuoden, Nurmeksen vt. kirkkoherrana puo-
li vuotta, Lapin seurakunnan vt. kirkkoher-
rana o.t.o. (n. l kk) ja Ilomantsin seurakun-
nan vs. kirkkoherrana (13 pv). Suvannon 
hakemukseen liittyy todistus hänen ruotsin 
kielen taidostaan.

Ehdokkaat Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoherranvaalissa
Alla julkaistava ehdokkaiden esittely perustuu Karjalan 
ja koko Suomen arkkipiispa Leon Joensuun ortodoksisen 
seurakunnan neuvostolle lähettämään kirjeeseen koskien 
ehdollepanoa kirkkoherran vaaliin.
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Isä Pertti on tehnyt pitkän päivätyön 
Taipaleen seurakunnan hyväksi, vaikka 
palkkaa nauttivana seurakunnan puoli-
päiväisenä pastorina hän ennättikin olla 
vasta vuodesta 2002.

Seurakunnallinen työura alkoi Ou-
tokummun Pyhän Hengen kirkon isän-
nöitsijänä, jossa hommassa Pera ahkeroi 
1980-1989. Ruotsalaisen yrittäjäperheel-
lä riitti kirkossa tehtävää, laulaahan Mar-
jatta-vaimo kirkkokuoron riveissä edel-
leenkin, ja noihin aikoihin kaikki kolme 
lastakin pitivät huolta jumalanpalvelus-
ten elävyydestä.

Diakoniksi Pera vihittiin 1990 ja pa-
piksi 1994. Papin töitä hän teki isä Pe-
kan, myöhemmin isä Paavon, apuna sen, 
minkä omalta leipätyöltään fysikaalises-
sa hoitolaitoksessa ennätti.

Vuonna 2002 Taipaleen seurakunta 
päätti palkata isä Pertin puolipäiväiseksi 
papiksi, se toinen puolikas täyttyi Outo-
kummun Kuntoutuksessa.

Pappina myös 
Virossa

Kymmenen vuoden ajan hän on käynyt 
myös pari kertaa vuodessa Virossa, Obi-
nitsan seurakunnassa, toimittamassa ju-
malanpalveluksia. Siellä hän on odotettu 
ja rakastettu pappi, aivan niin kuin tääl-
läkin.

Eläkepäiviin tuo eloa ja valoa kasvava 
lastenlasten joukko, joiden paimentami-

sessa riittää tärkeää tehtävää. Aivan pai-
menetta eivät jää hengelliset lapsetkaan: 
isä Pertti on luvannut vointinsa mukaan 
hoitaa sielun hoidollisia tehtäviä ja myös 
toimittaa jumalanpalveluksia jatkossakin 
niin Taipaleella, kuin Obinitsassakin.   

Kevään mittaan järjestetään Taipa-
leella ”viralliset juhlat” isä Pertille. Pu-
heenvuoroja voi jo ruveta valmistele-
maan!

Taipaleen seurakunnan papistoon 
kuuluva isä Pertti Ruotsalainen siirtyi 
joulun alla työkyvyttömyyseläkkeelle.

Isä Pertti 
eläkkeelle

Viron Ortodoksien Sõbrad ry järjestää perinteisen 
praasniekkamatkan 
Pärnuun, Võruun ja Obinitsaan 
16.8. – 20.8.2009. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset Isä Pertti Ruotsalaiselle 
puh: 0500-176985 tai sähköpostissa: 
pertti.ruotsalainen@opaasi.fi

LÄHETYSTAPAHTUMA
TAIPALEELLA 15.3.
Ristinkumartamisen Sunnuntaina 15.03.2009 
liturgia Viinijärven kirkossa, jonka jälkeen                                                                                             
PAASTOLOUNAS Vanhassa Pappilassa.
Mukana IGUMENIA MARINA Lintulan luostarista 
kertomassa ortodoksisesta lähetystyöstä.
Lounaan ja ARPAJAISTEN tuotot ortodoksiselle lä-
hetystyölle. 
    TERVETULOA!!!

Kokoonnumme Joensuun ort. seurakuntasalissa 
tiistaisin kello 18.00-19.30 seuraavasti:
3.3.  Kirjana Arkkimandriitta Nektarios Andonopoulos:
  Paluu
31.3. Kirjana Tito Colliander: Ristisaatto
12.5.  Kirjana Sofi Oksanen: Puhdistus
Tervetuloa kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet keskustele-
maan. Vaikka et olisi ehtinyt lukea kirjaa, keskustelemaan 
voit aina tulla. Piirin vetäjänä on Marja Kokkonen.

KIRJALLISUUSPIIRI

Isä Pertti 
kuvassa 
keskellä.
Kuva: 
Pentti 
Potkonen

Ortodoksina
ajassa

Lämpimät kiitokseni teille kaikille, jotka muistitte 
minua 60-vuotispäivänäni rukouksin, 

ajatuksin, sanoin ja teoin.
Viron ortodoksien söbrad ry:n 

diakoniatoimintaan kertyi 1090 euroa.

isä Pertti 
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Lieksa

Iljan Brihat viettivät joulunvalmistusjuhlaa Paa-
vo Palviaisen mökillä. Pentti Joska vastasi tarjoilu-
puolesta. Ohjelmassa oli mm. tarinointia, sauno-
mista ja yhteislaulua. Lisäksi isä Kosti lausui jou-
lukontakin ja isä Leevi kertoi pyhiinvaellusmatka-
kokemuksistaan. Kahvien jälkeen päätettiin ilta 
ehtooveisuun. Kuvat: Kauko Pussinen

Lieksalaisten iko-
nimaalareiden tal-
kootyönä on pää-
siäiseksi valmis-
tumassa uusi alt-
tari-ikoni, Kristus 
Kaikkivaltias. Ku-
vassa työstetään 
ikonin reunal-
le tulevia tekste-
jä. Kuva: Marjatta 
Riissanen. 

KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo vie-
raili Lieksassa sunnuntaina 14.12.2008. Liturgi-
an jälkeen hän siunasi seurakunnan toimiston uu-
situt tilat ja kanttorin asunnon sekä seurakunta-
salin uudet kalusteet. Samana päivänä vietettiin 
myös seurakunnan perinteinen puurojuhla.

Uusi alttari-ikoni
Lieksan kirkkoon pääsiäiseksi
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Sanastot
tutuiksi

Suuren paaston ajalla kirkollisissa yh-
teyksissä käytetään sanoja, joiden mer-
kityksiä on tarpeen selvittää tai aina-
kin palauttaa mieleen. Sanapari suuri 
paasto tarkoittaa suurta viikkoa edel-
tävää 40 päivää kestävää paastonaikaa. 
Sen kreikankielinen nimitys megali 
tessárakostí eli suuri neljäkymmenpäi-
väinen viittaa paaston kestoon. Suuren 
paaston aikana on lihan, maidon, ka-
lan, kananmunien ja viinin käyttö kiel-
letty. Paasto ei kuitenkaan ole ainoas-
taan tietyistä ruuista pidättäytymistä, 
vaan myös pidättäytymistä toisten ih-
misten loukkaamisesta sanoin ja teoin. 
Paasto on toistuvaa yritystä irtaantua 
kielteisistä tottumuksista ja taipumuk-
sista, jotka erottavat meitä Jumalasta. 
Ruokapaastolla on todellista merkitys-
tä jos se edesauttaa meitä edellä mai-
nituissa pyrkimyksissä ja siinä säästy-
vät varat käytetään apua tarvitsevien 
hyväksi. Pyhittäjä Serafim Sarovilai-
nen opettaa: ”Todellinen paasto ei ole 
myöskään yksin ruumiin näännyttämi-
sessä, vaan myös siinä, että sen osan 
leivästä, jonka aiot itse syödä, antaisit 
sille, joka on nälkäinen, sillä autuaita 
te, jotka nyt olette nälissänne, teidät 
ravitaan (Luuk. 6:21, Matt. 5:6).”

Suuren paaston alkamisaika on 
liikkuva ja sidoksissa kunakin vuon-
na vietettävän pääsiäisen ajankohtaan. 
Pääsiäistä vietetään kevätpäiväntasa-
uksen jälkeisen täydenkuun jälkeise-
nä sunnuntaina. Pyhien apostolien 7:
sä säännössä todetaan ankarasti, että 
”jos joku piispa tai presbyteri tai dia-
koni viettää pyhää pääsiäispäivää en-
nen kevätpäiväntasausta juutalaisten 
kanssa, erotettakoon hänet.” 

Paaston aikana puhutaan myös 
paastoliturgiasta, millä tarkoitetaan 
ennenpyhitettyjen lahjojen liturgiaa. 
Tavanomaisesta liturgiasta poiketen 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgioita 

toimitetaan vain suuren paaston aika-
na ja siihen ei kuulu eukaristista kaa-
nonia eli ehtoollislahjojen pyhittämis-
tä.  Paastoliturgia nimitys on teologi-
sessa mielessä harhaan johtava, sillä 
liturgian sisältämä eukaristia on aina 
juhla-ateria ja paasto puolestaan kiel-
täytymistä. Kirkkosääntöjen mukaan 
suuren paaston aikana liturgioita voi-
daan toimittaa vain lauantaisin ja sun-
nuntaisin. Kuitenkin ihmiset tarvitse-
vat paaston aikana ehtoollista tavallis-
ta useammin vahvistuksekseen, ja sen 
vuoksi toimitetaan liturgioita, joissa 
jaetaan edellisenä sunnuntaina tai lau-
antaina ennalta pyhitettyjä lahjoja. 

Paastorukoukseksi nimitetään suu-
ren paaston aikana eri jumalanpalve-
luksissa toistuvasti luettavaa pyhän 
Efraim Syyrialaisen rukousta: ”Herra, 
minun elämäni Valtias! Estä minusta 
laiskuuden, velttouden, vallanhimon 
ja turhanpuhumisen henki. Anna mi-
nulle, Sinun palvelijallesi, sielun puh-
tauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja 
rakkauden henki. Oi Kuningas ja Her-
ra! Anna minun nähdä minun rikokse-
ni ja anna, etten minä veljeäni tuomit-
sisi, sillä siunattua olet Sinä iankaikki-
sesti. Aamen. ” Rukous luetaan taval-
lisesti kolmeen osaan jaksotettuna ja 
kunkin jakson päätteeksi tehdään ku-
marrus maahan. Joissakin palveluk-
sen osissa rukouksen päätteeksi lue-
taan kaksitoista kertaa hiljaa: ”Juma-
la, puhdista minua syntistä” ja sen jäl-
keen vielä pyhän Efraim Syyrialaisen 
rukous kokonaisuudessaan.  

       Piispa Arseni

Viime syksystä alkaen Joen-
suun seurakunnan nuorisoti-
loissa toimii venäjänkielinen 
lasten kerho ”Kolmesta seitse-
mään”. Kerhon nimi jo ker-
too, että se on tarkoitettu alle 
kouluikäisille lapsille. Ker-
ho kokoontuu kerran viikos-
sa lauantaisin. Lapsen määrä 
tällä hetkellä on 6 lasta, mutta 
kerhoon mahtuu vielä lapsia. 
Kerhoon odotetaan lapsia, jot-
ka osaavat venäjää hyvin, sekä 
niitä joiden venäjänkielen taito 
on vasta alussa.

Tällä hetkellä Joensuussa toimii myös venä-
jänkielinen liikuntakerho kouluikäisiä lapsia 
varten. Kerhoihin voi osallistua sekä venäläisiä 
että suomalaisia poikia ja tyttöä. 

БУДЕМ ВМЕСТЕ!

С осени 2008 года в помещении 
Йоэнсуувского православного прихода 
начал работу русскоязычный кружок 
для детей «От трех до семи». Из 
названия кружка ясно, что кружок 
организован для детей-дошкольников. 
Занятия проходят по субботам. В 
данный момент в кружке занимаются 
шесть детей, однако группа может быть 
больше. В кружке могут заниматься 
дети, которые уже владеют русским 
языком и дети, которые хотели бы его 

OLLAAN  YHDESSÄ!
   БУДЕМ  ВМЕСТЕ!

 PAASTONAJAN 
SANASTOA

6
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Kiinalainen voimistelulaji USHU 
tytöille ja pojille Lauantaisin  klo12-13.45

Ushu on voimistelulaji joka vahvistaa fyysistä kuntoa, kehittää voi-
maa, notkeutta, nopeutta ja kestävyyttä. Se kasvattaa itseluottamusta 
ja rohkeutta, oma-aloitteisuutta. Ushu opettaa lasta suojelemaan itse-
ään ja rauhanomaisesti puolustautumaan vaaran uhatessa. 

Opettaja: Sergei Evtykov. Paikka: Kanervalan koulu, Vanamonkatu 26, Joensuu.
Maksu: 15 euroa, sisaralennus 5 euroa. Jos on kysyttävää, soittakaa: 046  810 7697 
(Sergei Evtykov) tai 041 436 1877 (Galina Vasilenko). Järjestäjät: Venäjänkielisten 
naisten klubi, Joensuu, ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Joensuun paikallisyh-
distys. Yhteistyössä mukana Itä-Suomen koulu.

КИТАЙСКАЯ ГИМНАСТИКА  УШУ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ
По субботам с 12 до 13.45 часов 
Педагог: Сергей Евтюков
Место проведения: Kanervalan koulu, Vanamonkatu 
26, аудитория.
ПЛАТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 15 евро, плата для детей
из одной семьи – 10 евро 
По вопросам обращайтесь по телефону 
046 810 7697 (Сергей Евтюков)
и  041 436 1877 (Галина Василенко)
Организаторы:  
Женский русскоязычный клуб г.Йоэнсуу и 
Йоэнсуувское отделение Союза защиты детей им.  
Маннергейма,
при поддержке Школы Восточной Финляндии,
г.Йоэнсуу

Гимнастика УШУ 
укрепляет физическое 
здоровье, развивает 
выносливость, силу, 
гибкость, ловкость, 
быстроту;
воспитывает волевые 
качества: смелость, 
уверенность 
в своих силах, 
инициативность, 
самостоятельность, 
выдержку и 
самообладание; даёт 
навыки самообороны 
– защиты против 
вооруженного 
и безоружного 
противника.

Joensuun yhdistys

VENÄJÄNKIELISET LASTENKERHOT
КРУЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Lasten kerho 
«KOLMESTA SEITSEMÄÄN»

Кружок 
«ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ»
По субботам с 12 до 14Lauantaisin klo 12 - 14

· Lapsen kehittäminen leikkien ja  
  pelien avulla
· Lapsen puhekielen varmistaminen
· Tutustuminen venäläiseen kulttuuriin 
  ja kirjallisuuteen
· Käyttäytymisen opettaminen eri 
  toiminnoissa

· Развитие ребенка посредством игры
· Совершенствование русской  
  разговорной речи
· Знакомство с русской культурой и 
  литературой
· Воспитание культуры поведения в 
  разных видах деятельности

Paikka: Joensuun ortodoksinen 
seurakuntakeskus, Kirkkokatu 
32, nuorisotoimiston tilat, käynti 
sisäpihalta. 

Maksu: 20 euroa, sisaralennus 5 euroa

Место проведения: Центр православного 
прихода г.Йоэнсуу, Kirkkokatu 32, 
вход со двора.
ПЛАТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 20 евро, плата 
для детей из одной семьи – 15 евро

По вопросам обращайтесь по телефону  
044 291 9038 (Людмила Коксу) 
и  041 436 1877 (Галина Василенко)

Jos on kysyttävää, soittakaa: 044 291 
9038 (Liudmila Koksu) tai 041 436 
1877 (Galina Vasilenko)

Järjestäjät: Venäjänkielisten naisten klubi, Joensuu, ja Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Joensuun paikallisyhdistys. Yhteistyössä mukana Joensuun ortodoksinen seurakunta.

OLLAAN  YHDESSÄ!
   БУДЕМ  ВМЕСТЕ!

выучить.
Занятия в кружке проводит Людмила 

Коксу на добровольных началах. 
Людмила переехала в Финляндию 
полтора года назад из Гатчины. 

- Я, как педагог с 32– летним стажем 
педагогической деятельности, считаю, 
что очень важно знать каким образом 
можно развить ребенка и облагородить 
его душу, сделать его счастливым. Эти 
цели достигаются посредством игры 
– игра является средством развития 
и воспитания ребенка,-  говорит 
Людмила.

- Наши дети живут в чистой, 
красивой и безопасной стране 
Финляндии. Они все говорят по-
фински, но будет хорошо, если наши 
девочки и мальчики будут владеть и 
русской речью, - добавляет Людмила.- 
Дети занимаются с удовольствием и с 
хорошим настроением. Я хочу подарить 
каждому малышу через наши игры-
занятия частичку праздника, дать им 
радость и добрые светлые чувства.

Сейчас в Йоэнсуу действует и другой 
русско-язычный кружок для детей 
школьного возраста. Преподаватель 
физкультуры Сергей Евтюков ведет 
занятия китайской гимнастики ушу в 
школе в Канервала. Сергей считает, что 
в его кружке могут заниматься и русские 
и финские мальчишки и девчонки.

Эти кружки организованы совместно 
Русскоязычным женским клубом и 
Йоэнсуувским отделением Союза 
защиты детей имени Маннергейма.
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Sunnuntaina 15.2. 
liturgia klo 10.00, 

minkä jälkeen seurakuntasalilla lähetys-
työtoimikunnan kirkkokahvit, jossa ro-
manialainen opiskelija Oana Cordune-
anu kertoo Romanian ortodoksisen 

kirkon elämästä. Vapaaehtoinen kahvi-
maksu lähetystyön hyväksi.  

Laskiaissunnuntaina 22.2. 
klo 10.00 liturgia 

kirkossa 
ja sen jälkeen (aikaisintaan klo 12.00 al-
kaen) laskiaistapahtuma Rantakalliolla.

Sunnuntaina 1.3. liturgia 
klo 10.00, 

minkä jälkeen lähetyslounas seurakun-
tasalilla, vieraana lähetyssihteeri, TM 
Outi Vasko. Lounaan hinta 8 euroa.

Ortodoksinen kirjakauppa 

FILOKALIA
Kauppakatu 23 a, 

80100 Joensuu
Puh. ja fax: 013-285900
filokalia@elisanet.fi

www.filokalia.fi

Avoinna: 
ma-pe 10–17

Ortodoksista kirjallisuutta,
Kirkkomusiikkia,

Ikonimaalaustarvikkeita
Ikoneita, Kortteja, Lahjatavaraa,

Ja paljon muuta...

Tervetuloa tutustumaan 
tuotteisiimme!

Sunnuntaina 15.3. klo 
18.30 Nurmeksen ja 

Lieksan kirkkokuorojen 
yhteiskonsertti 
Lieksan ort. kirkossa. 

Vapaa pääsy. Ohjelma 5 euroa.

Lauantaina 4.4. 
klo 9.00-11.00 lähetystyö-
toimikunnan myyjäiset 

seurakuntasalilla. 
Alussa rukouspalvelus.

13.4. pääsiäisyönä jumalanpal-
veluksen jälkeen seurakuntasa-
lilla perinteinen pääsiäistarjoilu.

Ei osallistumismaksua.

   
su 22.2. klo 18.00–18.50 Sovinto-

sunnuntain ehtoopalvelus, Hämeenlin-
na, Pyhän Aleksanteri Nevskin ja pyhän 
Johannes Krysostomoksen kirkko.

ke 25.2. klo 18.00–19.00 Pyhän An-
dreas Kreetalaisen katumuskanoni, Lah-
ti, Pyhän Kolminaisuuden kirkko.

su 1.3. klo 11.00–12.00 Liturgia, 
Varkaus, Kristuksen taivaaseenastumi-
sen kirkko.

ke 11.3. klo 18.00–19.00 Paastolitur-
gia eli ennenpyhitettyjen lahjain liturgia, 
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden katedraali.

su 15.3. klo 11.00–12.00 Liturgia, 
Lappeenranta, Pokrovan kirkko.

su 29.3. klo 11.00–12.00 Litur-
gia, Kuopio, Pyhän Nikolaoksen kated-
raali.

pe 10.4. klo 18.00–19.00 Suuren 
perjantain ehtoopalvelus eli Kristuksen 
hautauspalvelus, Joensuu, Pyhän Niko-
laoksen kirkko.

la-su 11.-12.4 klo 23.55–03.30 Pää-
siäisyön aamupalvelus ja liturgia, (yh-
teislähetys YLE Radio 1 ja YLE TV1), 
toimittaa KP Oulun metropoliitta Pante-
leimon, Kajaani, Kristuksen kirkastumi-
sen kirkko.

su 26.4.  klo 11.00–12.00 Litur-
gia, Turku, Pyhän marttyyrikeisarinna 
Aleksandran kirkko.

su 10.5. klo 11.00–12.00 Liturgia, 
Nurmes, Apostolien Pietarin ja Paava-
lin kirkko.

su 25.5. klo 11.00–12.00 Liturgia, 
Kiuruvesi, Pyhän Nikolaoksen kirkko.

  Lieksan tiistaiseura:
Lieksan tiistaiseura kokoontuu seurakunta- 
salilla, Korpi-Jaakonkatu 15, pääsääntöisesti 
klo 12.00 alkaen seuraavasti:
Tiistaina 24.2. vierailija Osuuspankista.

Lauantaina 28.2. retki Ilomantsiin.  

Tiistaina 10.3. kanttori Minna Bovellan-Järvinen kertoo piis-
pa Aleksista.

Tiistaina 31.3. klo 11.00 alkaen virpovitsojen tekotalkoot.

Palmusunnuntaina 5.4. tiistaiseura tarjoaa kirkkokahvit.

Tuomaan tiistaina 21.4. tiistaiseura tarjoaa liturgian jälkeen 
kirkkokahvit. Tarjottavat tuodaan kirkkoon siunattavaksi. 

Radioitavia ortodoksisia jumalanpalveluksia 
kevättalvella 2009 YLE Radio 1 -kanavalla:

TOIMINTAA
Lieksan seurakunnassa

RÄÄKKYLÄN 
ORTODOKSISEN

SEURAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA 

Ti 3.3.2009  klo 18.00 Konsert-
ti Rääkkylän ev.lut. srk-salissa, 
Kiteen Nektarios-kuoro, Joht. kant-
tori Sofia Laukkanen.
Ke 8.4.2009  klo 18.00 
Paastoliturgia Kiteen ort. kirkossa 
Yhteiskuljetus.
Ti 5.5.2009  klo 18.00 
Rääkkylän ortodoksien yhteinen 
virkistysretki.
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Nurmes
su 22.2.  klo 18 ehtoopalvelus, 
 Sovintosunnuntai
ti 24.2. klo 17.30 ehtoopalvelus
to 26.2. klo 18 katumuskanoni
pe 27.2. klo 15.30 EPL
ti 3.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
ti 10.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
la 14.3. klo 18 vigilia
su 15.3. klo 10 liturgia
ti 17.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 20.3. klo 15.30 EPL
ti 24.3. klo 18 juhlavigilia
ke 25.3. klo 9 liturgia, N. Marian ilmestys

Jumalanpalvelukset 
    Nurmeksen seurakunnassa

pe 27.3. klo 15.30 EPL
ti 31.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
pe 3.4. klo 17 EPL
la 4.4. klo 18 juhlavigilia (virpovitsojen 
 siunaus)
su 5.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai.
 Kirkkokahvit ja myyjäiset.
ti 7.4. klo 8 aamupalvelus, klo 17 EPL
to 9.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 liturgia 
 (Ehtoollisen asettaminen)
pe 10.4. klo 14 ehtoopalvelus 
 (Hautakuvan esiintuominen)
la 11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
su 12.4. klo 00.00 ristisaatto, aamupalve-
lus ja liturgia (PÄÄSIÄISYÖPALVELUS)

Juuka
ma 23.2. klo 18 katumuskanoni
la 7.3. klo 18 vigilia
su 8.3. klo 10 liturgia
ke 11.3. klo 10 EPL
to 19.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
to 26.3. klo 17.30 ehtoopalvelus
ke 1.4. klo 17 EPL
la 4.4. klo 18 juhlavigilia (virpovitsojen 
 siunaus)
su 5.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
ma 6.4. klo 17 EPL
pe 10.4. klo 9 aamupalvelus, 
 (12 kärsimysevankeliumia)
la 11.4. klo 9 aamupalvelus, (Kristuksen 
 hautauspalvelus, saatto kirkon ympäri)

Valtimo
ke 25.2. klo 18 EPL
la 28.2. klo 18 vigilia
su 1.3. klo 10 liturgia
la 21.3. klo 10 liturgia, Vainajien 
 muistelupäivä
la 28.3. klo 18 vigilia
su 29.3. klo 10 liturgia
la 4.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai
ke 8.4. klo 10 EPL
la 11.4. klo 13 ehtoopalvelus ja liturgia

Rautavaara
ti 24.2. klo 18 katumuskanoni
ke 18.3. klo 17 EPL
su 22.3. klo 10 liturgia

(katumuskanoni= Suuri ehtoonjälkeinen 
palvelus, johon liittyy Andreas Kreetalai-
sen katumuskanoni. EPL= Ennenpyhitet-
tyjen lahjain liturgia)

MUUT  TAPAHTUMAT:

Nurmeksen Koululaiskerho 
kokoontuu tiistaisin kaksi kertaa 
kuussa. Kaikille yhteisen perinteisen 
sinapinsiemenkerhotoiminnan lisäksi 
pojat opettelevat alttariapulaisen 
(ponomarin) tehtäviä, kuten kello-
jensoittoa yms. ja tytöt harjoittelevat 
kirkkolauluja. Toimintaa harjoitel-
laan kuitenkin myös puolin ja toisin.
Tämän sekä seurakunnan muiden 
kerhojen tarkemmat kokoontumisajat 
löytyvät paikallislehdistä. Lisätietoja 
saa myös Nurmeksen kirkkoherran-
virastosta.

SÄVELHARTAUS 
sunnuntaina 

15.3.2009
Klo 14 Nurmeksen ort. kirkossa
Klo 18.30 Lieksan ort. kirkossa

Johtavat: Mauri Mahlavuori, Antti 
Räsänen, Minna Bovellan – Järvinen

Puhe: Maria Verikov
Vapaa pääsy (ohjelma 5 euroa)

PALMU-
SUNNUNTAINA 5.4.

Liturgia klo 10 Nurmeksen 
ort. kirkossa, jonka jälkeen 
kirkkokahvit ja myyjäiset 

seurakuntasalilla.

TERVETULOA!

Kuva: Paavo Harakka
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Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkko
Säännölliset palvelukset lauantaina klo 18 
(vigilia) ja sunnuntaina klo 10 (liturgia).
22.2. klo 10 liturgia. Kirkkoherran vaali.
22.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoo-
 palvelus. Paastoon laskeutuminen.
23.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
24.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
25.2. klo 9 paastoliturgia.
25.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
26.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.

Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
22.3.klo 10 liturgia. Johannes Siinailaisen 
 sunnuntai.

Sonkajanrannan kirkko
4.4. klo 9 liturgia.

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
22.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopal-
 velus. Paastoon laskeutuminen,
25.3. klo 9 liturgia. Marian ilmestysjuhla.
1.4. klo 17 paastoliturgia.

Hoilolan kirkko
22.2. klo 10 liturgia. Sovintosunnuntai.
25.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus. Kirkkoherran vaali.
4.4. klo 18 vigilia. Virpomavitsojen 
 siunaaminen.
5.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toise-
na sunnuntaina.
26.2. klo 19 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
8.3. klo 10 liturgia. Gregorios Palamaksen 
 sunnuntai.
21.3. klo 12.00 ikonien siunaaminen.

Jumalanpalvelukset 
    Joensuun seurakunnassa

27.2. klo 18 paastoliturgia.
4.3. klo 9 paastoliturgia.
6.3. klo 18 paastoliturgia.
11.3. klo 9 paastoliturgia.
13.3. klo 18 paastoliturgia.
14.3. klo 18 vigilia, jossa ristin esiin-
 kantaminen.
18.3. klo 9 paastoliturgia.
20.3. klo 18 paastoliturgia.
24.3. klo 18 Marian ilmestyspäivän 
 vigilia.
25.3. klo 9 liturgia. Marian ilmestyspäivä.
26.3. klo 18 suuren katumuskanonin 
 lukeminen.
27.3. klo 18 paastoliturgia.
1.4. klo 9 paastoliturgia.

3.4. klo 18 paastoliturgia.
4.4. klo 9 liturgia. Lasaruksen lauantai. 
 Lähetysmyyjäiset.
4.4. klo 18 vigilia, jossa virpomavitsojen 
 siunaaminen.
5.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.

KIRKKOSLAAVIN-
KIELISET PALVELUKSET 
Joensuun pyhän 
Nikolaoksen kirkossa

      28.3. klo 9 liturgia

Kontiolahden kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden kol-
mantena sunnuntaina.
24.2. klo 18 suuri ehtoonjälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
15.3. klo 10 liturgia.
24.3. klo 18 vigilia. Marian ilmestysjuhla.
25.3. klo 10 liturgia. 
 Marian ilmestysjuhla.

Enon tsasouna
Säännölliset palvelukset kuukauden en-
simmäisenä sunnuntaina.
23.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus. Kirkkoherran vaali.
1.3. klo 10 liturgia. Ortodoksisuuden 
 sunnuntai.
5.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai

Petravaaran rukoushuone 
(Tohmajärvi)
22.2. klo 10 liturgia.Sovintosunnuntai.
29.2. klo 10 liturgia. Maria Egyptiläisen 
 sunnuntai.

Nektarios-kuoron konsertti 
10.3. klo 18 

Rääkkylän ev.-lut. 
seurakuntasalilla.

Tervetuloa!
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Honkavaaran tsasouna 
(Pyhäselkä)
22.3.klo 10 liturgia. Johannes Siinailaisen 
 sunnuntai.

Sonkajanrannan kirkko
4.4. klo 9 liturgia.

Tuupovaaran kappeli
(koulutie 4)
22.2. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopal-
 velus. Paastoon laskeutuminen,
25.3. klo 9 liturgia. Marian ilmestysjuhla.
1.4. klo 17 paastoliturgia.

Hoilolan kirkko
22.2. klo 10 liturgia. Sovintosunnuntai.
25.2. klo 18 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus. Kirkkoherran vaali.
4.4. klo 18 vigilia. Virpomavitsojen 
 siunaaminen.
5.4. klo 10 liturgia. Palmusunnuntai.

Kiteen kirkko
Säännölliset palvelukset kuukauden toise-
na sunnuntaina.
26.2. klo 19 suuri ehtoon jälkeinen 
 palvelus, paastokanoni.
8.3. klo 10 liturgia. Gregorios Palamaksen 
 sunnuntai.
21.3. klo 12.00 ikonien siunaaminen.

Viinijärven kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus tiistaisin 
klo 18.00
14.2. klo 18.00 vigilia
20.2. klo 18.00 ehtoopalvelus
22.2. klo 18.00 ehtoopalvelus, yleinen 
 anteeksipyyntö, suuren paaston alku, 
 sovintosunnuntai
25.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
4.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
15.3. klo 10.00 liturgia, ristinkumartami-
 sen sunnuntai. Palveluksen jälkeen 
 vanhassa pappilassa paastolounas 
 lähetystyön hyväksi. Mukana Äiti 
 Marina Lintulasta.
21.3. klo  9.00 liturgia, vainajien muistelu
4.4.  klo 18.00 vigilia, virpovitsojen 
 siunaus 

Outokummun kirkko
Jeesuksen rukouspalvelus torstaisin 
klo 20.00
15.2. klo 10.00 liturgia, tuomiosunnuntai
26.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
28.2. klo 18.00 vigilia
22.3. klo 10.00 liturgia, pyhittäjä 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai
28.3. klo 18.00 vigilia
4.4. klo  9.00 liturgia, virpovitsojen 
 siunaus
 
Polvijärven kirkko
22.2. klo 10.00 liturgia, sovintosunnuntai
26.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni

7.3. klo  9.00 liturgia, vainajien muistelu
18.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
24.3. klo 18.00 vigilia 
29.3. klo 10.00 liturgia, 
 Maria Egyptiläisen sunnuntai

Sotkuman rukoushuone
Jeesuksen rukouspalvelus keskiviik-
koisin klo 18.00
21.2. klo 18.00 vigilia
24.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni, toimittaa arkkipiispa 
 Leo. Palveluksen jälkeen teetarjoilu
8.3. klo 10.00 liturgia, Gregorios Pala
 maksen sunnuntai
14.3. klo  9.00 liturgia, vainajien muistelu
21.3. klo 18.00 vigilia
25.3. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia
5.4. klo 10.00 liturgia, Palmusunnuntai

Liperin rukoushuone
14.2. klo 9.00 liturgia, vainajien muis-
 telupäivä
22.2. klo 10.00 hetkipalvelus
23.2. klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
1.3. klo 10.00 liturgia, ortodoksisuuden 
 sunnuntai
14.3. klo 18.00 vigilia
25.3. klo  9.00 liturgia, Neitsyt Marian 
 ilmestys
29.3. klo 10.00 hetkipalvelus
1.4. klo 18.00 ennenpyhitettyjen lahjain 
 liturgia

Jumalanpalvelukset 
    Taipaleen seurakunnassa

Jumalanpalvelukset 
    Lieksan seurakunnassa

Lieksan kirkko
15.2. klo 10.00 liturgia ja lähetyskahvit
21.2. klo 18.00 vigilia
22.2. klo 10.00 liturgia ja laskiais-
 tapahtuma
22.2. klo 18.00 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
23.2. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
26.2. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
27.2. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
28.2. klo 18.00 vigilia
01.3. klo 10.00 liturgia ja lähetyslounas
04.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
07.3. klo 18.00 vigilia
08.3. klo 10.00 liturgia
11.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
14.3. klo 18.00 vigilia
15.3. klo 10.00 liturgia
18.3. klo 09.00 aamupalvelus ja 
 kirkkokahvit
20.3. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
24.3. klo 18.00 vigilia 
 (N. Marian ilmestyspäivä)
25.3. klo 10.00  liturgia 
 (N. Marian ilmestyspäivä)

28.3. klo 18.00 vigilia
29.3. klo 10.00 liturgia
01.4. klo 18.00 yleinen sairaanvoitelu
04.4. klo 18.00 vigilia
05.4. klo 10.00 liturgia ja kirkkokahvit
07.4. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
08.4. klo 09.00 aamupalvelus ja 
 kirkkokahvit
09.4. klo 09.00 ehtoopalvelus ja liturgia
09.4. klo 18.00 suuren perjantain aamu-
 palvelus (12 kärsimysevankeliumia)
10.4. klo 13.00 suuren perjantain ehtoo-
 palvelus (Kristuksen ristiltä ottaminen)
10.4. klo 18.00 suuren lauantain aamu-
 palvelus (Kristuksen hautaus)
11.4. klo 09.00 suuren lauantain ehtoo-
 palvelus ja liturgia
11.4. klo 23.00 puoliyö- ja aamupalvelus
  sekä liturgia (palveluksen jälkeen 
 tarjoilua seurakuntasalilla)

Viekin tsasouna
24.2. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
21.3. klo 12.00 rukouspalvelus
22.3. klo 10.00 liturgia
13.4. klo 10.00 liturgia

Vuonisjärven tsasouna
25.2. klo 18.00 suuri katumuskaanoni
07.4. klo 09.00 aamupalvelus

Kolin ev.lut. kirkko
27.2. klo 18.00 EPL (paastoliturgia)
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Pyhän Elian kirkko 
Lauantaisin    klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
Sunnuntaisin  klo 9.00 aamupalvelus
                        klo 10.00 liturgia

Mahdollisuus osallistua katumuksen 
sakramenttiin suuren paaston aikana
pe 6.3, 27.3 3.4, 7.4, 8.4 klo 16.00-18.00 
Elian kirkossa.
Ehtoopalvelus Elian kirkossa joka toi-
nen keskiviikko klo 18.00 
(Suuressa paastossa EPL klo 17.00) 
ke 18.2, ke 25.3, ke 22.4, ke 6.5, ke 3.6
 
la 21.2 Kaikkien askeesissa kirkastu-
 neiden pyhittäjien ja jumalankantajien 
 muisto
 klo 9.00 liturgia
 klo 10.30 yleinen litania

Suuri Paasto 
su  22.2 Sovintosunnuntai
 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
 klo 18.00 ehtoopalvelus, suuren 
 paaston alku ja anteeksipyytäminen 

1. paastoviikko 
ma 23.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ti 24.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
ke 25.2 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 26.2 klo 18.00 Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
pe 27.2 klo 18.00 akatistos
la 28.2 klo 10.00 liturgia (Hiippakun-

Jumalanpalvelukset 
    Ilomantsin seurakunnassa

6. paastoviikko
ke 1.4 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
to 2.4 klo 9.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 3.4 klo 18.00 ehtoopalvelus
la 4.4 klo 9.00 liturgia 
 klo 18.00 ehtoopalvelus virpoma-
 vitsojen siunaus

Seurakuntatalolla
joka keskiviikko klo 08.30 aamupalvelus 
paitsi 25.3 ja 15.4 

Hattuvaaran tsasouna
pe 20.3 klo 17.00 Ehtoopalvelus 
 Hattuvaaran tsasounassa 
    klo 17.30 Kahvi Taistelijan talolla ja 
 tapaaminen seurakuntalaisten kanssa

Mutalahden tsasouna
la 21.3 klo 9.00 Liturgia Mutalahdessa
 klo 11.00 Ruokailu Mutalahden 
 koululla ja tapaaminen seurakunta-
 laisten kanssa

Sonkajan tsasouna
la 7.3 klo 10.15 hartaus, ristisaatto alkaa

HUOMIO:
Seurakunnan jumalanpalvelusilmoitukset

ja mahdolliset muutokset normaalisti 
maanantain Pogostan Sanomissa.  

 nalliset tiistaiseurapäivät)

2. paastoviikko 
ke 4.3 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 6.3 klo 18.00 akatistos
la 7.3 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus 
 (piispa Arseni toimittaa palveluksen)
su 8.3 klo 9.00 aamupalvelus ja liturgia 
 (piispa Arseni toimittaa palvelukset)

3. paastoviikko 
ke 11.3 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
pe 13.3 klo 18.00 akatistos

4. paastoviikko 
ke 18.3 klo 17.00 ennen pyhitettyjen 
 lahjain liturgia
 

Seurakuntatarkastuksen 
palveluksia

pe 20.3 klo 17.00 ehtoopalvelus 
 Hattuvaarassa 
la 21.3 klo 9.00 liturgia Mutalahdessa

Elian kirkossa  
la 21.3 klo 18.00 suuri ehtoopalvelus
su 22.3 klo 9.00 aamupalvelus ja 
 liturgia 

5. paastoviikko
ti 25.3  Jumalansynnyttäjän Neitseen 
 Marian ilmestys 
ti 24.3 klo 18.00 ehtoopalvelus
ke 25.3 klo 9.00 aamupalvelus
 klo 10.00 liturgia
pe 27.3 klo 18.00 akatistos
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Suomen ortodoksisen kirkkomuse-
on vuoden 2009 aloittaa Valamon 
konservointilaitoksen järjestämä 
näyttely Ikonit, ihmiset ja sota. 
Esillä on koko karjalaisen kansan-
hurskauden kirjo. Tekokukkien ja 
tinapaperin koristamia, paperil-
le painettuja pyhien kuvia vieri 
vieressä tummuneiden ja vaurioi-
tuneiden, temperalla maalattujen 
ikonien kanssa.

Näyttely tuo myös esille henkilöitä, 
joiden ansioista Karjalasta, Vienasta ja 
Aunuksesta pelastui merkittävä määrä 
ikoneita vuosina 1939-1944. Heihin kuu-
luvat Suomen ortodoksisen kirkon arkki-
piispana tunnetuksi tullut pappismunkki 
Paavali, kansatieteilijät Hilkka Vilppula 
ja Sakari Pälsi sekä kirjailija Olavi Paa-
volainen, tunnettu taidealan vaikuttaja 
Bertel Hintze sekä taidehistorian profes-
sori Lars Pettersson.

Vallatulta alueelta tuotu kokoelma 
on aivan syystä epätasainen. Pälsi pyr-

ki esittelemään kotirintaman yleisölle 
kaikentyyppisiä idän uskonnollisuuteen 
kuuluvia kuvia. Lars Petterssonin peri-
aatteet olivat toisenlaiset. Häntä kiinnos-
ti vanha käsityömaalari Ivan Abrámov, 
jota hän haastatteli ja jonka ikoniverstas 
dokumentoitiin kokonaisuudessaan.

Vuonna 1957 perustettu ortodoksinen 
kirkkomuseo on itsessään eräänlainen 
menetetyn Karjalan ja jatkosodan jäl-
keen luovutetun Petsamon monumentti, 
sillä sen kokoelma koostuu evakuoidusta 
esineistöstä.

Ikonit, ihmiset ja sota -näyttelyssä 
on esillä kirjeitä, muistiinpanovihkoja, 
käsikirjoituksia, vanhoja viikkolehtiä ja 
julkaisuja. Näyttelyn ikoneihin kuuluu 
useita Museovirastolta lainattuja ikonei-
ta, jotka esitellään nyt ensimmäistä ker-
taa jatko- ja talvisotaan liittyvänä koko-
naisuutena.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan 
näyttelyn teemoja täydentävä runsaasti 
kuvitettu kirja, jonka artikkeleista ovat 
vastanneet FM Katariina Husso, akate-

miatutkija, dosentti Kari Kotkavaara, FT 
Zanna Belik, asiantuntija Vladimir Sok-
ratilin sekä konservaattorit Helena Nik-
kanen ja Nina Rusakova.

Näyttely on osa Icon Network -pro-
jektia, joka toteutetaan Euroopan unio-
nin 2007-2010 kulttuuriohjelman tuella. 
Näyttelyä ovat tukeneet myös Opetusmi-
nisteriö ja ortodoksinen kirkollishallitus. 
Näyttely on avoinna 29.1.-30.4.2009.

Karjaisen kansanhurskauden kirjo
Kirkkomuseon kevättalven 
näyttelyssä

Ortodoksisten kuorojen yhteinen

Paastonajan konsertti
Joensuun ev.lut. kirkossa

ke 25.3. klo 18.00
Joensuun ortodoksinen kirkkokuoro

johtaa Marita Pen�inen
Joensuun ortodoksinen mieskuoro

johtaa Istvan Zaborsky
Nikolaos-kuoro

johtaa Sofia Laukkanen
Joensuun yliopiston ortodoksinen kuoro

johtaa Petri Nykänen
Kiteen Nektarios-kuoro

johtaa Sofia Laukkanen
Piligrim-kuoro (slaavinkielinen)

johtaa Sofia Laukkanen
Joensuun ortodoksinen lapsikuoro

johtaa Marita Pen�inen
Joensuun ortodoksinen nuorisokuoro

johtaa Sofia Laukkanen
sekä kuoroista yhdiste�y SUURKUORO

Vapaa pääsy! Ohjelma 10 euroa.

Kaikki kvartetit järjestäytyivät ensim-
mäisen kerran lokakuussa 2008. Kilpailun 
esikarsinta suoritettiin äänitteen perusteel-
la ja finaaliin kutsuttiin seuraavat kvartetit:
Aleksandra-kvartetti, Turku
Anno Quadratus-kvartetti, Tampere
Kadilo-kvartetti, Tampere
Kataja-kvartetti, Helsinki
Sonos-kvartetti, Tampere
Uspenskin Katedraalikuoron nais-
kvartetti, Helsinki
Kvartettikilpailun finaali pidetään lauan-
taina 12.6.2010 Joensuussa, kirkkolau-
lupäivien yhteydessä. Palkintojenjakoti-
laisuus pidetään sunnuntaina 13.6.2010 
kirkkopäivien pääjuhlan yhteydessä. Val-
takunnalliset kirkkolaulupäivät pidetään 
Joensuussa 11.-13.6.2010.

Näyttelyn teemoja taustoittavan 
Ikonit, ihmiset ja sota -kirjan 
kansikuva on löytynyt arkkipiispa 
Paavalin kokoelmista. Laajojen 
kirjoitusten lisäksi kirjasta löytyy 
runsaasti värikuvia näyttelyyn 
kootuista ikoneista. Kirjan on 
kustantanut Ilias Oy (www.ilias.fi).

Valtakunnaliset 
kirkkolaulupäivät 
Joensussa kesällä 2010:

Kvartettikilpailun 
finalistit valittu
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NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET       NUORET      LAPSET    

Joensuun ort. 
seurakunnan 

nuorisotoimisto, 
Kirkkokatu 32, 80100 Joensuu, 

Puh. (013) 266 0017, 
050 558 2528, 

e-mail: pasi.onatsu@ort.fi

http://www.ort.fi/fi/kirkko_palvelee/srk/joen-
suu/nuoriso_vara.php

KLIK!

Terveisiä 
nuorisotoimistosta!

Vuosi on jälleen vaihtunut, ja alkutal-
ven tohinat painavat päälle. Kristinoppi-
leiri-ikäiset ovat saaneet kutsukirjeensä, 
ja leirit ovat täyttyneet kiivaalla tahdilla. 
Muutenkin toimintaa on tasaiseen tah-
tiin: pitkin kevättä mm. koulutetaan ja 
valitaan leireille ohjaajia, kunnostetaan 
Sikrenvaaraa, opetellaan ensiaputaitoja, 
sekä käydään välillä reissussa. Kaiken 
tämän lisäksi kerhot pyörivät normaalisti 
sinne toukokuulle asti. Pyrimme siis tar-
joamaan mahdollisimman monelle ikä-
ryhmälle mieluisaa toimintaa.

Helmikuun loppupuolella pidetään 
seurakuntamme kirkkoherran vaalit. 
Seurakunnan toimintoihin liittyvien vaa-
lien äänestysprosentti on yleensä jäänyt 
melko vaatimattomaksi, mutta tähänkin 
vaikuttavat seurakuntalaiset itse. Joten 
nyt siis kaikki äänioikeutetut reippaasti 
äänestämään, ja valitsemaan seurakun-
nalle uutta kirkkoherraa, ja samalla meil-
le seurakunnan työntekijöille henkilöstö-
johtajaa.

Talvisin terveisin
Pasi Muista nettisivumme ja 

ilmoittaudu sähköpostilistalle!
Sieltä löydät aina tuoreimmat tiedot tapahtumista, ja lisäksi voit liittyä 
nuorisotoimiston sähköpostilistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Pasille.

Seurakunnan joulujuhlassa vieraili myös itse Jou-
lupukki.

Tapahtuma X:n osallistujia evästä odottelemassa.

Lasten päiväkerhon reippaita kerholaisia

ONL:n vuosijuhlat 24.-26.4. 
Lappeenrannassa! 
Nyt joukolla vuosijuhlille! Hinnat: 45 euroa oman 
srk:n jäsenille (sis. nuorille JON ry:n jäsenmaksun), 
sisaralennus 5 euroa. Hinta sisältää kaiken oleel-
lisen, mm. linja-autokyydit Joensuusta Lappeen-
rantaan ja takaisin. Ilmoittautuneille tulee infokirje, 
josta ilmenee sitten loput. Ilmoittaudu viimeistään 
18.3.2009 seurakunnan nuorisotoimistoon!
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Ennakkoinfo Lapin 
vaelluksesta 2009
Vuoden 2009 vaellus toteutetaan 1.-8.8. 
joten nyt kalentereihin äkkiä ensimmäiset 
merkinnät! Tämä tulee olemaan isä 
Kalevin eläkkeellelähtövaellus, eli nyt 
kaikki samoilemaan juhlatunnelmissa 
Lappiin! Matka suuntautuu Kilpisjärven 
suuntaan, ja siitäkin eteenpäin 
joko Ruotsiin tai Norjaan. Tarkempi 
matkasuunnitelma julkaistaan 

Pääsiäiseksi Tukholmaan
Löytyykö lähtijöitä pääsiäisen viettoon 
Ruotsiin? Meitä on houkuteltu 
pääsiäisvierailulle Tukholmaan, 
ja reissu toteutunee, mikäli löytyy 
kourallinen reippaita laulajia ja 
muutenkin innokkaita matkaajia. 
Matkan hinta pyritään luonnollisesti 
pitämään mahdollisimman edullisena. 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä 
nuorisotoimistoon, lisätiedot Pasilta.

Nuorten toimintaa Joensuun seurakunnassa:

Ortodoksina
ajassa
 NUORET      LAPSET      NUORET      LAPSET     NUORET      LAPSET       

Leirinohjaajaksi?
Nuorisotsto hakee kesän leireille ohjaajia. 
Mikäli olet kiinnostunut ohjaajan pestistä, 
laadi vapaamuotoinen hakemus, josta il-
menevät mm. seuraavat seikat: kuka olet 
ja mistä tulet, ikäsi, koulutuksesi + muut 
kurssit yms. joista arvelet olevan hyötyä, 
aiempi kokemus ohjaajan tehtävistä, mille 
leirille haluat ohjaajaksi ja myös perustelut 
miksi juuri SINUT pitäisi valita. Huom! Voit 
hakea, vaikka et olisi vielä käynyt leirinoh-
jaajakurssia. LO 1 –kurssi pidetään huhti-
kuun puolessa välissä.

Kaikki leirit pidetään Sikrenvaarassa ja 
ajankohdat ovat:

I Kripa 3.-12.6. 
I Lastenleiri 23.-26.6. (alle 10 v.)
II Kripa 3.-12.7. 
III Kripa 16.-25.7.
II Lastenleiri 28.-31.7. (yli 10 v.)

Laadi hakemus, laita kuoreen tunnus ”lei-
rinohjaajahaku” ja toimita se nuorisotoimis-
toon. Hakemusten on oltava perillä viimeis-
tään 20.3.2009. Huom! Mikäli hakuaikoihin 
tms. tulee muutoksia, niistä ilmoitetaan ai-
noastaan seurakunnan nettisivuilla ja lisäk-
si sähköpostilistalle ilmoittautuneille, joten 
muista käydä katsomassa!!!

Tällä hetkellä toimivat 

KERHOT
Joensuun seurakunnassa

 Maanantaisin
Lehmon lastenkerho klo 
16.30- 17.30 (ev.lut. srk:n ker-
hotilat)

 Tiistaisin
Muskari 3-6 vuotiaille 
klo 10.00-11.30 (Ort. seurakun-
nan kerhotilat, Kirkkokatu 32)
Monitoimikerho alakoulu-
ikäisille tytöille ja pojille klo 
18.00-19.30 (Ort. seurakunnan 
kerhotilat, Kirkkokatu 32)

 Torstaisin
Päiväkerho 3-6 vuotiaille klo 
9.00-12.00 (Ort. seurakunnan 
kerhotilat, Kirkkokatu 32)
Perhekerho alle 3 vuotiaille 
ja heidän vanhemmilleen klo 
9.00-12.00 (Ort. seurakunnan 
kerhotilat, Kirkkokatu 32)
Nuorten piiri 14 vuotta täyt-
täneille klo 18.00-20.00 (Ort. 
seurakunnan kerhotilat, Kirkko-
katu 32)

  Sunnuntaisin
Lapsikuoro klo 16.00-17.00 
seurakuntasalilla.
Nuorisokuoro klo 17.00-18.00 
seurakuntasalilla.
Lisätietoja kuoroista saat kant-
toreilta.

Lasten 
talvileiri  
Sikrenvaarassa 3.-6.3.
Leirille otetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä max. 30 
leiriläistä. Ilmoittautumiset 
Joensuun ortodoksisen seu-
rakunnan nuorisotoimistoon 
24.2. mennessä.
Hinta 30 euroa, (sisaralennus 5 euroa) 
sisältää kaiken oleellisen: kuljetukset 
Joensuusta Sikrenvaaraan ja takaisin, 
täyden ylläpidon, vakuutuksen ja leirin 
ohjelman. Ja ohjelmaan kuuluu tietysti 
ulkoilua, pelaamista, leikkimistä, kave-
reiden kanssa olemista ja jumalanpal-
veluksia. Nyt kaikki hohtaville hangille!

Taipale Ohjelmassa  mm. moottorikelkka-ajelua perheiden pienimmille, 
makkaranpaistoa nuotiolla  ja leikkimielinen 

pilkkimiskilpailu. Makkaranpaiston 
lisäksi tarjolla kuumaa mehua ja 

pikkupurtavaa.

Järj. Äiti-Lapsipiiri 
ja Taipaleen Miehet. 

Laskiaissunnuntaina, 
Helmikuun 22. päivä klo 13.00 alkaen.

Taipaleen srk:n leirillä Säynelammilla koko seurakunnan yhteinen

LASKIAIS- JA ULKOILUTAPAHTUMA
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Pyhäköt
tutuiksi

Ilomantsi

Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan 
toimintaa keväällä 2009

Lapset ja nuoret

Vaeltajan laulujen 
uusi tuleminen
Ortodoksisen mieskuoron konser-
tissa vuonna 2002 Lieksassa arkki-
piispa Leo esitti toivomuksen, että 
kuoro ottaisi ohjelmistoonsa laulu-
ja Vaeltajan lauluja -kokoelmasta. 
Niin tehtiinkin ja vähitellen kyp-
syi ajatus koota laulut äänitteeksi. 
Noin kolmen vuoden ajan Joensuun 
Ortodoksinen Mieskuoro teki työtä 
uuden äänitteen parissa. Nyt   CD-
levy on valmistunut.

Vaeltajan lauluja, joka on kokoelman ja 
myös CD-levyn nimi, kuvaa hyvin orto-
doksisen kristikansan tunnelmia ja koke-
muksia sen vaeltaessa vuosikausia koditto-
mana viimeisten kohtalon vuosien jälkeen. 
Karjalan menettäminen ja sen kaipuu liitty-
vät vahvasti näihin lauluihin. Menetys jätti 
pysyvän jäljen karjalaiseen mielenlaatuun. 
Laulut ovat haikeita ja surullisia. Niissä 
muistellaan ikävöiden ja lämpimästi me-
netettyä kotiseutua ja sen luostareita, joi-
hin tehdyt pyhiinvaellukset ovat aina kuu-
luneet ortodoksiseen hurskauselämään. Itse 
asiassa kaikki kristityt ovat elämänteillään 
vaeltajia kohti Jumalan valtakuntaa. Nämä 
laulut kuvastavat tavallaan pyrkimistä ja 
ikävää sinne.

Sodan jälkeisenä jälleenrakennuksen ai-
kana vaeltajan lauluilla on ollut tärkeä tera-
peuttinen merkitys. Niiden avulla torjuttiin 
kodin ja rakkaan kotiseudun menettämisen 
aiheuttamaa tuskaa, surua ja ikävää. Laulut 
vahvistivat osaltaan myös uskoa Jumalaan, 
parempaan huomiseen ja uuden elämän mah-
dollisuuksiin muuttuneissa olosuhteissa 
luoden yhteenkuuluvuuden tunnetta usein 
oudoissa ja vieraan tuntuisissa oloissa.

Tälle levylle valitut laulut ovat alun pe-
rin yksiäänisiä. Kuorolle sovittamisen vaa-
tivan tehtävän ovat hienolla tavalla toteut-
taneet kuoron omat taitajat, kapellimestari 
Istvan Zäborzsky, dir. cant. Pauli Matvei-
nen sekä säveltäjä Jari Knuutinen (Yari). 
Levyllä on 14 laulua, jotka ovat tutuimpia 
seurakuntalaisille. Niiden joukossa ovat 
mm. Jäähyväiset Valamolle, Etehesi, Herra, 
tahdon. Oi Herra huonees kauneus. Sinun 
edessäs risti pyhä sekä Suojelusenkeli. So-
listeina levyllä esiintyvät isä Kalevi Kokko-
nen, Sanna Kurki-Suonio, Risto Lätti, En-
sio Räsänen ja Ilmari Suvinen.

Levy on ollut suuri menestys. Lyhy-
essä ajassa se on myyty melkein loppuun. 
Levyä on kuitenkin edelleenkin saatavissa 
osoitteesta: www.pilfink.fi, tai puh: 0500 
917928 / Jarmo Kähkönen.

LASTEN ILTAPÄIVÄKERHO
Toimintaa ja askartelua alle kouluikäisille! 
Kerho kokoontuu joka torstai kello 15.00 
– 16.00 seurakuntatalolla.  
Lisää voit kysyä Paulalta (050- 3606012) 
tai Anulta (040 528 545)!
Kaikki vaan mukaan!

NUORTENPIIRI
- Tekemistä illaksi? 
- Eikö?
- Mitä sanoisit naurusta, peleistä, yhdes-
säolosta, pienimuotoisesta kirkkoilusta ja 
muusta mukavasta? 
- Kiinnostaa? Jos vastasit
”kyllä”, jatka lukemista. 

Jos vastasit ”ei”, jatka lukemista ja mieti 
mitä voit menettää. Elikkä, ortodoksi nuo-
ret pitävät nuorten iltoja joka toinen kes-
kiviikko klo 18.00. Iltamme alkaa ehtoo-
palveluksella Elian kirkossa ja jatkuu sen 
jälkeen ortodoksisella seurakuntasalilla 
(Mantsintie 7) jutustelun ja muun muka-
van parissa. Suuren paaston aikaan aloi-
tamme klo 17.00 Ennen pyhitettyjen lah-
jan liturgialla. Ohjaajina toimivat Hanna 
Eskelinen ja Arto Hassinen.
Talvikevät 2009 kokoontumiset: 18.2, 
11.3, 25.3, 22.4, 6.5, 3.5, la 28.2 hiip-
pakunnalliset tiistaiseurapäivät, la 7.3 
hiihtoristisaatto, la 4.4 virpomavitsojen 
teko, 24.–26.4 ONL vuosijuhlat Lap-
peenrannassa, 20.5 Huhuksen tsasou-
nassa.  Älä ujostele!!! Ota kaverisi ja tule 
mukaan! 

LASTEN IKONIMAALAUSPIIRI
Ikonimaalareita näkyvissä? Tervetuloa 
maalaamaan ja opettelemaan! Kokoon-
tuu joka torstai seurakuntasalilla (Matsin-
tie 7) klo 16.00–18.00. Piiri on tarkoitet-
tu kouluikäisille. Materiaalimaksu on 20€/ 
lukukausi. Piiriä ohjaa ikonimaalari Anu 
Koivuniemi 
(040 – 525 85 45).

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
PIISPANTARKASTUKSEN OHJELMA
Perjantai 20.3.09
11.00  Alkurukoushetki profeetta Elian kirkossa
17.00  Ehtoopalvelus Hattuvaaran tsasounassa 
17.30 Kahvi Taistelijan talolla ja tapaaminen seurakuntalaisten kanssa

Lauantai 21.3.09
9.00  Liturgia Mutalahdessa
11.00 Ruokailu Mutalahden koululla ja tapaaminen seurakuntalaisten 
 kanssa
15.00  Luottamushenkilöiden kokous Ilomantsin srk. salilla
18.00  Ehtoopalvelus profeetta Elian kirkossa

Sunnuntai 22.3.09
9.00  Aamupalvelus ja liturgia profeetta Elian kirkossa. 
 Liturgian päätyttyä seurakunnan kokous kirkossa, 
13.00  Päätösateria seurakuntatalolla
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Kuvakuulumisia
Nurmeksesta

Lisätietoja seurakunnan kerhoista, 
kuoroista ja piireistä saa kansliasta 
p. 013- 881084, avoinna ma, ke ja pe 
klo 9 – 13.

Aikuiset

Ilomantsissa
TAPAHTUU:

Seurakuntaillat
kevät 2009: 

Missä mennään?- Keskusteluilta 
seurakunnan toiminnasta

Tule pohtimaan yhdessä seurakun-
nan toimintaa ja toiminnan mahdol-
lisuuksia, ja vaikuttamaan toiminnan 

sisältöön. ke 18.2.09 klo 18.00 
ort. seurakuntasalilla. 

Esittelijöinä itse seurakuntaväki.  

Pyhä Serafim Sarovilainen 
ke 29.4.09 klo 18.00. ort.srk.salilla.

Nunna Ksenia

Seurakuntatapahtumat 
kevät 2009:

Hiippakunnalliset tiistaiseura-
päivät Ilomantsissa la 29.10. 

Aiheena kirkko ja vapaaehtoistyö. 
Tapahtuma alkaa klo 10.00 liturgial-
la pyhän Elian kirkossa. Ilmoittautu-

miset ja tarkempi ohjelma:
katso viereinen ilmoitus.

Koko perheen hiihtoristisaatto 
Sonkajan tsasounalta 
Elian kirkkoon la 7.3. 

Lähtö Sonkajaan linja-autolla klo 
10.00 kylpylä Pääskynpesän parkki-
paikalta. Matkaa taitetaan leppoisaa 
vauhtia, välillä on evästauko – läm-
pimiä piirakoita! Halukkaat jatkavat 
saunomaan ja pulikoimaan Pääskyn-
pesälle. Kyydin ja ruuan hinta aikui-

silta 8 euroa, lapset ilmaiseksi. 

Piispantarkastus 20.3-22.3.09 

24.–26.4 ONL:n vuosijuhlat 
Lappeenrannassa

Huomio lapset ja nuoret! Ilomant-
sin seurakunta järjestää tapahtu-

maan linja-autokyydityksen. Ilmoit-
tautumiset 1.4. mennessä kansliaan 
(p. 013-881084). Tapahtuman hinta 
on 45€/hlö (40€ sisaruksesta)+ kyy-
ti 20€ .Lähtö klo 16.00 seurakunta-
talon edestä. Reitti: Ilomantsi- Joen-

suu – Lappeenranta. 

ILJAN LAPSIKUORO
Kaikki laulamisesta pitävät lapset, tulkaa 
mukaan kuoroon! Lasten kuoro kokoontuu 
joka sunnuntai seurakuntatalolla (Mant-
sintie 7) klo 14.00 -15.00. Kuoroa johtaa 
kanttori Riikka Patrikainen.

ILJAN NUORISOKUORO 
Nuorisokuoro kokoontuu seurakuntatalol-
la joka maanantai 2.2. alkaen klo 16.45-
17.45. Tervetuloa mukaan! Kuoroa johtaa 
kanttori Riikka Patrikainen.

Pyhän Elian kirkon kuoro harjoittelee 
maanantaisin klo 18.00–19.30 seurakunta-
salilla. Kuoroa johtaa kanttori Riikka Pat-
rikainen.
Kirkkolaulupiiri kokoontuu Elian kir-
kossa keskiviikkona 18.2, sekä paasto-
aikaan joka toinen perjantai, 6.3, (ei pe 
20.3), 3.4 klo 16.45 – 17.45. Kirkkolaulu-
piiri on tarkoitettu kaikille ortodoksisesta 
kirkkolaulusta kiinnostuneille ja joka asi-
aa – äänen käyttöä, kirkkolaulun teoriaa, 
kirkkolauluja – lähestytään aivan perus-
teista käsin. Piirillä ei ole ”esiintymisiä” 
eikä piiriläisillä ole pääsyvaatimuksia. Pii-
riä ohjaa johtaa kanttori Riikka Patrikai-
nen.

Naistenpiiri kokoontuu kerran kuus-
sa yleensä torstaisin klo 18.00. Lisätie-
toa piiristä saa Irene Tuomiselta (040 
– 5828897) ja Tuuli Santakarilta (040 - 
7699425). 
Miestenpiiri kokoontuu seurakuntasalilla 
joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
klo 18. Lisätietoja piiristä saa Teuvo Jet-
sulta (050 - 4691398).
Ilomantsin tiistaiseura kokoontuu seu-
rakuntasalilla joka toinen tiistai klo 
13.00. Mutalahden ja Hattuvaaran tiis-
taiseurojen kokoontumisista ilmoitetaan 
erikseen Pogostan Sanomissa. 

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry järjestää 

Hiippakunnalliset tiistaiseurapäivät 
Ilomantsin  ort.srk-salilla (Mantsintie 7) 
lauantaina 28.2.2009. 
Päivien teemana on Kirkko ja vapaaehtoistyö. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille 
tiistaiseuralaisille ja muille asiasta kiinnostuneille. Vapaaehtoinen ruokamaksu 7 
euroa. Ruokailujen järjestämistä varten ennakkoilmoittautumiset 18.2. 2009 men-
nessä PSHV:n toimistolle  puh. 013 – 316 855, pshv@ort.fi

TERVETULOA KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!
OHJELMA
klo 10.00 Liturgia pyhän Eliaan kirkossa 
n. klo 12.00  Lounas ort.seurakuntasalilla 
klo 12.45 Päivien avaus, toiminnanjohtaja Jaana Pössi
klo 13.00 Kirkko ja vapaaehtoistyö, lähetyssihteeri Outi Vasko
   Keskustelu
klo 14.00 Vapaaehtoistyö ja seurakunta/Jorma Aho
   Vapaaehtoistyö ja PSHV/Jaana Pössi
   Keskustelu
klo 15.00 Päiväkahvi
klo 15.30 Valamon kansanopiston vapaaehtoistoimijoiden 
   koulutuksen esittely / kurssisihteeri Ira Matsi 
klo 16.00 Ryhmätyöt
klo 17.00 Ryhmätöiden purku
klo 17.30 Päivien päätös
klo 18.00 Ehtoopalvelus pyhän Eliaan kirkossa

Nuorten Kreikan matka 
siirtyy vuodelle 2010
Nuorten matka Kreikkaan siirtyy 
vuodella, eli Ilomantsin ja Taipa-
leen seurakunnat järjestävät mat-
kan Kreikkaan kesäkuussa 2010. 
Viimeinen ilmoittautuminen mat-
kalle on kansliaan 30.9.2009 men-
nessä.
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Taipaleen ortodoksinen seurakunta hakee 
seurakunnan nuoria kesätyöntekijöiksi
Leirinohjaajiksi:  Kripari 8.-17.6.2009 Säynelammella
  Lastenleiri I 30.6.-3.7.2009 Säynelammella
  Lastenleiri II 4.-5.7.2009 Vanhassa pappilassa

Kirkkojen esittelijöiksi  Outokummun,  Polvijärven ja Viinijärven kirkkoi-
hin ajalle 24.6.-2.8.2009. Kirkot auki keskiviikosta sunnuntaihin klo 12-16.
 
Hakemukset yhteystiedoilla varustettuina pyydetään toimittamaan seurakuntaan 
27.2.2009 mennessä osoitteella: Viinijärventie 7, 83400 VIINIJÄRVI tai sähköpostil-
la taipale@ort.fi. Tiedustelut:  kanslia 013-641161 tai i Paavo 050-5661700 

Yksi osio oli kyllä muuttunut huoles-
tuttavasti: kirkosta erot. Tavallisesti Tai-
paleella on liittynyt kirkkoon vuosit-
tain 6-10 henkeä ja eronnut kirkosta 1-
4 henkeä. Viime vuonna oli liittyneitä 8 
ja eronneita 10! Erojen suureen määrään 
on vaikuttanut ilmiselvästi netin ”siuna-
us”. Neljä eronneista oli juuri 18 vuotta 
täyttäneitä ja netin kautta eronneita. Va-
paa-ajattelijoiden eroakirkosta-netti vai-
kuttaa ilmiselvästi nuoriin ja saa heidät 
tekemään tyhmyyksiä. Vapaa-ajattelijoi-
den mainonta kohdistuu nuoriin ja veto-
aa nuorten vapauden kaipuuseen: ”voit 

SINAPIN-
SIEMEN-
KERHOT 
TAIPALEEN 

SEURAKUNNASSA:
Maanantaisin klo 18.00 uudessa 
Paloaukean koulussa
Tiistaisin klo 18.00 Viinijärvellä, 
vanhassa pappilassa
Tiistaisin klo 18.00 Outokum-
mun kirkon alakerrassa

18.2. klo 17.30  Isä Jari vierailee. Ai-
heena ”Paasto lapsiperheessä”.

22.2. klo 13.00 alkaen Srk:n yhtei-
nen laskiaistapahtuma Säynelammella. 
Mehutarjoilua, makkaranpaistoa, pilk-
kikisat, mahdollisesti poniajelua/moot-
torikelkka-ajelua. Ilmoittautumiset vi-
rastoon! Ä-L-P järjestää muonituksen ja 
miesten piiri ohjelman!!!

VKO 10 HIIHTOLOMA
11.3. klo 18.00  Ennen pyhitettyjen 

lahjain liturgia, Outokummun kirkko. 
Ä-L-P järjestää kahvituksen srk-salilla.

25.3. klo 17.30  Uusiopaperin teke-
mistä, mukana Marjatta Ruotsalainen.

1.4.  klo 17.30  Virpovitsatalkoot yh-
dessä Outokummun Tiistaiseuran kans-
sa. Tuo pajunoksia!!!

4.4. klo 9.00  Lasaruksen lauantain 
liturgia ja virpovitsojen siunaus, Outo-
kummun kirkko.

13.4. klo 10.00  Lasten pääsiäinen. 
Liturgia Sotkuman kirkossa. 

22.4. klo 17.30  Kanttori Kaisu Pot-
kosen laulupiiri, pääsiäisajan veisuja.

24.-26.4. ONL:n vuosijuhlat Lap-
peenrannassa. Ilmoittautuminen viras-
toon. Seuraa ilmoittelua!!

6.5. klo 17.30  Kirkkoleipien paistoa 
Riitta Miinalaisen opastuksella.

10.5. klo 10.00  Liturgia äitienpäi-
vänä Outokummun kirkossa. Ä-L-P jär-
jestää kirkkokahvit srk-salilla. Mahdol-
lisesti joku vierailija Lintulan luostaris-
ta. Samalla vietämme Päivin 40-vuotis-
synttäreitä!

olla vapaa kirkon kahleista kun ero-
at kirkosta, et kuitenkaan sitä tarvitse.” 
Toivottavasti nuokin nuoret tekevät it-
selleen ja läheisilleen selväksi sen, että 
he ovat eronneet kirkosta ja kuinka se 
vaikuttaa jatkossa. Ortodoksinen kirk-
ko ei vihi eikä hautaa kirkkoon kuulu-
mattomia. Kirkkoon kuulumaton ei voi 
olla kummina eikä osallistua sakramen-
teista.

Kirkko antaa
oikeita arvoja

elämään

Kirkko ei ole kahle vaan voimavara 
meille. Se antaa tukea elämän myrskyis-
sä ja auttaa meitä eteenpäin monin eri ta-
voin. Ilman kirkkoakaan ei nuori ole va-
paa tekemään mitä vain. Kirkon tärkeä 
tehtävä on antaa meille arvoja elämään. 
Vain arvojen kautta tiedämme miten 
voimme käyttää saamiamme ja hankki-
miamme tietoja oikein ja löytää merki-
tyksen ja tasapainon elämään. Kirkko ei 
kahlitse tai estä meitä tekemästä muuta 
kuin tyhmyyksiä. Kirkon ulkopuolella 
oleva on lähinnä vapaa vain lohdusta ja 
toivosta joita kirkko välittää. 

Taipaleen seurakunnan tilastotiedot
Tilastojen näyttämä on pitkällä aikavälillä melko normaali. 
Muuttaneiden määrät ovat vaihdelleet suuntaan ja toiseen 
ja väkimäärä on laskenut hiljalleen väestön vanhetessa. Nyt 
laskua oli edelliseen vuoteen verrattuna 35 henkeä. Laskua 
aiheutti se, että poismuuttaneita oli 20 henkeä enemmän 
kuin tulijoita ja kuolleita 13 enemmän kuin kastettuja. Vä-
kimäärä vuoden lopussa oli 1820 henkeä.

Taipaleen
ÄITI-LAPSI -PIIRIN KEVÄÄN OHJELMA:

Tervetuloa 
Taipaleelle  

Jeesuksen 
rukouspalvelukseen

- tiistaisin Viinijärven 
kirkossa klo 18.00

- torstaisin Outokummun 
kirkossa klo 20.00

- keskiviikkoisin Sotkuman 
rukoushuoneessa klo 18.00
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Niin monta 
kuin teitä on 
Kristukseen 
kastettu

Olkaa 
iäti 
muistetut

Herra, 
vihi heidät 
kunnialla
ja jaloudella

   Joensuu
Tiina Hirvonen ja Pasi Onatsu, Joensuu
Kira Nenonen ja Andrey Fedoreev, Jo-
ensuu
Susanne Hellberg ja Lars Ahlbäck, Jo-
ensuu
 Nurmes
Härkin Jani-Pekka ja Auli Marika, 
Nurmes
 Taipale
Kaisu Hellevi Leppänen ja Aarre Juhani 
Saukkonen, Polvijärvi

  Joensuu
Miro Onni Eemeli Miettinen, Joensuu
Juuso Julius Repo, Joensuu
Viivi Emilia Kohonen, Joensuu
Inka Emilia Turunen, Joensuu
Rebekka Aurora Ekroos, Joensuu
   Nurmes
Turunen Maija Iina Marjatta, 
Rautavaara
Repo Tuuli Aurora, Juuka
Nevalainen Jouni Juhani, Juuka
Härkin Eetu Elmeri, Nurmes
  Taipale
Marko Baskakov, Outokumpu
Niilo Pelli, Polvijärvi
Lempi Lyydia Saastamoinen, Liperi

Ilomantsi
Kerttu Haaranen
Serafima Tahvanainen

Joensuu
Vellamo Riionheimo, Joensuu
Anja Haapasalo, Joensuu
Hilkka Annikki Roivas, Joensuu
Onni Olavi Oimola, Joensuu
Elsa Maria Tuovinen, Eno
Anja Lahja Homanen, Joensuu
Tyyne Miinalainen, Joensuu
Maria Väyrynen, Kitee
Eila Karjalainen, Joensuu
Saarelainen Lyydia, Kontiolahti
Pajarinen Pekka, Joensuu

Lieksa
Nevalainen, Sylvia Esteri
Vikla, Eero Johannes
Linnimäki, Aleksandra

Nurmes
Koivunen Armas, Nurmes 

Taipale
Raimo Sakari Vottonen, Liperi
Jenny Antikainen, Outokumpu
Eero Kalevi Karpov, Outokumpu
Vesa Tapio Janttonen, Liperi
Paavo Seppo Luukkonen, Outokumpu
Reijo Ensio Tuomiranta, Liperi
Sylvi Maria Vänskä, Liperi

Ortodoksisen 
seminaarin 
toiminnasta

Seminaarin kirkossa (Torikatu 41) on 
palveluksia maanantaista perjantaihin 
aamuisin klo 7.20-8.30 ja maanantaista 
torstaihin iltaisin klo 17-17.40.

Seminaari tekee retken Kuopioon 
sunnuntaina 1.3. Tuolloin K.P. Arkki-
piispa Leo viettää piispuutensa 30-vuo-
tisjuhlaa. Seminaarin kuoro laulaa litur-
gian, jossa Tuomas Kallonen vihitään 
diakoniksi ja Lars Ahlbäck papiksi.

Suuren paaston ensimmäisellä vii-
kolla on aamupalvelukset normaalis-
ti klo 7.20. Ehtoopalvelus ja suuri katu-
muskanoni ma, ti ja to klo 17. Keskiviik-
kona 25.2. ennenpyhitettyjen lahjojen li-
turgia klo 16 ja sen jälkeen katumuska-
noni.

Suuren paaston aikana seminaarin 
kirkossa toimitetaan ennenpyhitettyjen 
lahjojen liturgia keskiviikoisin klo 16 ja 
perjantaisin klo 15 (ei pe 27.2.).

Joensuun piispa Arseni toimittaa en-
nenpyhitettyjen lahjojen liturgian keski-
viikkona 18.3.klo 16.

Seuraavina sunnuntaina aamupalve-
lus klo 8 ja liturgia klo 9:
- helmikuun 1. päivä
- huhtikuun 5. päivä (Palmusunnuntai)
- huhtikuun 12. päivä (yöpalvelus, Pää-
siäinen)

Seminaarille on perustettu 
arkkipiispa Leon siunauk-
sella Torikadun tiistaiseura, 
joka on hyväksytty jäseneksi 
Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskuntaan.

Torikadun tiistaiseuralla on omat netti-
sivut (www.torikatu.net). Kokoontumi-
set ovat yleisötilaisuuksia ja siten kaikil-
le avoimia. Tavoitteena on löytää uusia 
tapoja tavoittaa myös niitä kaupunkilai-
sia, joita kiinnostavat uskonnon ja laa-
jemmin koko elämän peruskysymykset. 

Yli 100 vuotta vanha tiistaiseuraperinne 
on ollut monissa seurakunnissa kantava 
voima ja Torikadun varrella uskotaan, 
että se voi edelleen tuoda uusia tuulia 
kirkkomme elämään.

Uudenlaista tiistai-
seuratoimintaa
Joensuussa

Torikadun tiistaiseura kokoontuu joka 
toinen tiistai-ilta klo 18 ja halukkaat voi-
vat tulla jo ehtoopalvelukseen klo 17.

Helmikuun 17. päivänä klo 18 vieraa-
na on entinen Suomen Pankin pääjohta-
ja Sirkka Hämäläinen, joka puhuu talo-
udesta, moraalista ja ahneudesta. Maa-
liskuun 3. päivänä puhujana on Lintulan 
luostarin johtaja igumenia Marina.

Tervetuloa Ortodoksisen seminaarin 
jumalanpalveluksiin ja tiistaiseuraan!

isä Rauno Pietarinen, seminaarin pappi 
Uuden tiistaiseuran www-sivut 
ovat osoitteessa www.torikatu.net
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Elämme matkavalmistelujen aikaa. Edes-
sämme on matka; matka kohden elämää. 

Mutta miksi me lähdemme tälle mat-
kalle? Lähdemme siksi, koska sairas-
tamme tautia nimeltä kuolemansairaus. 
Tämä tauti on meille ihmisille lajityypilli-
nen, perinnöllinen sairaus; sairaus, minkä 
olemme tartuttaneet myös ympäristööm-
me. Tällä taudilla on paha ennuste: kuo-
lema eli ihmisen hajoaminen. Haluamme 
parantua tästä taudista.

Milloin tämä tauti on saanut alkunsa? 
Onko se aina ollut olemassa? Ei ole. Ju-
mala loi ihmisen kuolemattomaksi. Raa-
matun luomiskertomuksessa sanotaan: 
”Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan 
kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi 
hän loi heidät. (- -) Ja Jumala katsoi kaik-
kea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää” (1. 
Moos. 1:27, 31).

Miksi kuolema sitten tuli elämään? 
Se tuli siksi, että elämä oli annettu meil-
le mahdollisuudeksi; mahdollisuudeksi 
harjaantua kuuliaisuudessa kohden yhä 
täydellisempää ihmisyyttä ja samalla Ju-
malan kaltaisuutta. Tästä harjaantumisen 
metodista ja sen mahdollisesta rikkomi-
sesta Jumala sanoi: ”’Saat vapaasti syödä 
puutarhan kaikista puista. Vaan siitä puus-
ta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, 
älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, 
olet kuoleman oma” (1.Moos. 2:16).

Mutta kuinka kävi. Ihminen alkoi leik-
kiä uhkapeliä omalla elämällään ja rikkoi 
kasvuaan edistävän ja ylläpitävän paasto-
säännön. Niinpä Jumala joutui toteamaan: 
”Koska söit puusta, josta minä kielsin si-
nua syömästä, niin olkoon maa sinun ta-
kiasi kirottu. (- - ) Otsa hiessä sinun on 
hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jäl-
leen” (1.Moos. 3:17,19).

Jumala kuitenkin rakasti meitä rik-
koutuneita, kuolemaantuomittuja luotu-
jaan. Hän halusi antaa meille uuden mah-

dollisuuden. Raamatun Vanha testamentin 
kirjoitukset kuvaa tuota uuden alun val-
mistelua ja sitä, kuinka Jumala itse tulee 
parantamaan tämän meidän kuolemantau-
timme.  Tautimme huono ennuste muuttui 
hyväsksi. Alkoi matka kohden tervehty-
mistä.

Tästä uudesta, hyvästä ennusteesta 
pyhä apostoli Paavali sanoo 1. kirjeessään 
korinttilaisille (15:21-22) näin: ”Kun ker-
ran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin 
kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmi-
sestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aada-
mista osallisina kuolevat, niin myös kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi.” 

Jeesus Kristus, Jumalan ja Neitsyt Ma-
rian Poika, syntyi ihmiseksi. Hän eli sel-
laisen synnittömän elämän, millaiseksi Ju-
mala oli elämä luomisessa tarkoittanut. 

Hänen ihmisyytensä, kärsimyksensä, 
kuolemansa ja ylösnousemisensa eli koko 
hänen  elämäntyönsä kautta me ihmiset 
olemme päässeet uuteen alkuun, matkal-
le kohden ylösnousemista ja iankaikkista 
elämää kirkkauden valtakunnassa.

Kristus aloitti oman, meidän ihmisyy-
temme uudistamiseen tähtäävän elämän-
työnsä, kuten Aadam ja Eevakin aloitti-
vat elämänsä paratiisissa – paastoamalla. 
Kristus paastosi neljäkymmentä vuoro-
kautta. Hän koki kiusaukset kuten Aadam 
ja Eeva, mutta hän ei langennut, vaan sel-
viytyi niistä voittajana (Matt. 4:1-11). 
Tuosta paastosta alkoi hänen matkansa 
kuoleman kautta   ylösnousemukseen sekä 
kaikkien meidän lopulliseen päämäärääm-
me: taivasten valtakuntaan.

Kristuksessa, hänen ihmisyydessään ja 
hänen kanssaan, jokainen meistä saa kul-
kea kohden taivasta, olemalla samanaikai-
sesti sekä matkalla että perillä.

Kristuksessa me olemme aina perillä, 
kun ottamme vastaan hänet ja hänen pe-
lastustekonsa pyhissä sakramenteissa ja 
muissa kirkon pyhissä toimituksissa. 

Toisaalta me olemme vielä matkal-
la, kulkemassa nöyryyden, kuuliaisuu-
den ja rakkauden uudistavaa tietä kohden 
omaa tavoitteellista ihmisyyttämme, jos-
ta pyhä apostoli Pietari sanoo kirjeessään 
(1.Piet.1:15-16) näin: ”Niin kuin hän, joka 
teidät on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa 
tekin pyhiksikaikessa mitä teette. Onhan 
kirjoitettu: ’Olkaa pyhät, sillä minä olen 
pyhä’.”

Tästä matkan ja päämäärän samanai-
kaisuudesta pyhä Paavali toteaakin: 

”En tarkoita, että olisin jo saavuttanut 
päämääränitai jo tullut täydelliseksi. Mut-
ta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, 
kun kerran Kristus Jeesus on ottanut mi-
nut omakseen. Veljet, en katso vielä pääs-
seenisiihen asti. Vain tämän voin sanoa: 
jättäen mielestäni sen, mikä on takana-
päin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edes-
sä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni 
voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen” 
(Fil.3:12-14).

”Tiedättehän, että vaikka juoksukil-
pailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa 
palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte 
sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa it-
sekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan 
seppeleen, me saadaksemme katoamatto-
man” (1.Kor. 9:24-25).

Meidät on kutsuttu Kristuksessa ja hä-
nen kanssa lähtemään tälle ylösnousemuk-
seen ja elämään päättyvälle matkalle sa-
malla tavoin kuin hän: paastolla. 

Tällä matkalla meitä saattelevat hä-
nen sanansa:  ”Kun paastoatte, älkää olko 
synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He 
muuttavat muotonsa surkeiksi, jotta kaik-
ki varmasti huomaisivat heidän paasto-
avan. Totisesti: he ovat jo palkkansa saa-
neet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja 
pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät 
näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. 
Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salas-
sa, palkitsee sinut” (Matt. 6:16-18).
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