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Nuoret aikuiset ja perheet
osaksi elävää kirkkoa

N   a   i   s   e   n      p   a   i   k   k   a

Suuri paasto alkaa tänä keväänä 7.3. 
ja päättyy 23.4. Paaston liturginen 
väri on violetti.

Leena Orro

A
lkuvuodesta julkaistut 
kirkon jäsentilastotiedot 
vuodesta 2010 kerto-
vat aavisteltuja asioita.  
Muuttoliike maaseutus-

eurakunnista suurempiin kaupunkeihin 
ja Etelä-Suomeen jatkui.

Edeltäneiden viiden vuoden tapaan 
kirkkoon liittyi noin 900 uutta jäsentä. 
Kirkon jäsenyydestä luopui lähes 800 
jäsentä, mikä on yli 100 jäsentä enemmän 
kuin kahtena edeltävä vuonna.

Kirkkomme jäsenmäärän kasvusuunta 
on viime vuosikymmeninä ollut nouseva. 
Kohtaamme kirkkona kuitenkin samoja 
haasteita kuin muut kirkot Pohjolassa ja 
länsimaissa.

Uskonnollisuuden ja kristillisyyden 
merkitys ohentuu, eivätkä kirkon ja 
seurakuntayhteisön jäsenyys muodosta 
elämän pohjavirettä. 

Ortodoksisena kirkkona emme ole 
uusien konstien kirkko, vaan luotamme 
siihen, että vuosisatojen kokemus eläväs-
tä uskosta ja hengellisestä elämästä ovat 
avainasioita kirkon jäsenyydessä. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme olisi 
kiinnostuneita jäsenistämme. 

Pikemminkin tämä huomio siitä, että 
papistoamme tarvitaan entistä enemmän 
opetus- ja sielunhoitotehtävissä. Erityistä 
huomiota kirkossamme on kiinnitettävä 
nuorten aikuisten, perheiden ja maahan-
muuttajien tilanteeseen. 

Suurin eroajaryhmä kirkostamme 
on nuoret aikuiset, jotka aikuistumisen 
kynnyksellä kadottavat merkityksellisen 
yhteyden kirkkoon.

Vaikka perheen, uskonnonopetuksen 
ja kotiseurakunnan kautta väljä suhde 
kirkkoon olisi syntynyt, se ohentuu ja 
katkeaa helposti toiselle paikkakunnalle 
opiskelemaan siirtymisen, itsenäistymi-
sen ja muiden nuoren aikuisen elämälle 
keskeisten asioiden vuoksi. 

Nyt on löydettävä uudenlainen etsivä 
ote opiskelijoiden, nuorten aikuisten ja 
perheiden tavoittamiseksi. Ortodoksisten 
Opiskelijoiden Liitto on tehnyt vapaaeh-
toispohjalta nousevaa työtä opiskelijoi-
den ja nuorten aikuisten parissa ja toivon 
tämän jatkuvan.

Tarvitaan kuitenkin suunnitelmalli-
sempaa ja tiiviimpää yhteistyötä kirkon, 
seurakuntien ja vapaaehtoisten kesken 
erityisesti yliopistopaikkakunnilla. 

Etsivää työtä on tehtävä myös maa-
hanmuuttajien parissa, että he löytävät 
merkityksellisen ja kotoisan paikan osana 
kirkkoamme.

Elävä yhteys opiskelijoihin, nuoriin 
aikuisiin, perheisiin ja maahanmuuttajiin 
voi syntyä vain kontaktien, kohtaamisen 
ja yhdessäolon kautta. 

Lumitöitä

Lumityöt ovat nousseet alkuvuoden 
kuntoilun tärkeäksi teemaksi. Kola, 
lapio ja lumentyönnin odottavat 

ulkona ovenpielessä. Lisäksi varsin usein 
pitää soittaa traktorimies paikalle hoita-
maan pihan suurempaa siivousta.

Välillä satoi alijäähtynyttä vettä, sitä 
seurasi kunnon tuisku. Jo ennestään lumi-
set puut saivat lisäkuormaa, tuli tykkyjä. 
Erityisesti Etelä-Savo ylitti valtakunnalli-
sen uutiskynnyksen: sähkökatkot iskivät 
erottelematta yli kuntarajojen.

Mäntyharju, Pertunmaa ja Hirvensalmi 
kärsivät eniten. Mäntyharjulla ja Pertun-
maalla evakuoitiin haja-asutus-alueen 
vanhuksia ja sairaita. Junaliikenne Savon 
radalla takkuili.

Sähköt katkesivat keskellä talvea. 
Rankka muistutus nykyisen yhteiskuntam-
me haavoittuvuudesta, kun kaikki toiminta 
perustuu jatkuvasti taattuun sähkövirran 
saantiin.

Lämmitys – uuneja ja helloja  on enää 
vähemmistöllä. Valaistus – taskulamput ja 
kynttilät tarpeen. Veden saanti – harvallapa 

on pihalla kaivo. Kaupat, pankit ym. – toi-
minta pysähtyy. Tiedonsaanti takkuaa, kun 
televisio ja nettiyhteydet sammuvat.

Patteriradioita ei enää ole kovinkaan 
monella. Kännykkä on käytössä niin kauan 
kuin akussa on virtaa ja tukiasema toimii. 
Katkos tuntui Juvalla vain reuna-alueilla, 
kirkonkylän valot värisivät ajoittain. Silti 
jatkuvasti oli varuillaan.

Ikäviä asioita ei mielellään ajattele, kun 
ne eivät osu kohdalle. Poikkeusolosuhtei-
siin varautuminen on sellainen asia. Suur-
Savon Sähkön nettisivuilla osoitteessa 
oli tietopaketti juuri tästä, karua tekstiä 
otsikkonaan Näin selviydyt pitkästä säh-
kökatkosta.

Alkuvuoden aikana on televisiosta 
tullut Jörn Donnerin ohjelmasarja Man-
nerheim. Siinä on luonnollisesti ollut 
filmimateriaalia talvi- ja jatkosodasta. Sitä 
katsellessa on ihmetellen ja ihaillen katso-
nut miten suomalaiset selvisivät sotien ja 
niiden jälkeisen ajan ankarista oloista. 

Erityisesti jäi mieleen filminpätkä, jos-
sa evakkoperhe palasi kotiinsa Karjalaan 

keskellä talvea hangessa kahlaten, emäntä 
lehmää perässään taluttaen.

Sisällä uuni lämpiämään ja elämän uusi 
aloittaminen. Eteenpäin, kaiken jälkeen, 
kaikesta huolimatta.

Miten me nykyajan mukavuuksiin 
tottuneet olisimme selvivytyneet näistä 
haasteista? Tämä sähkökatko toi esille 
normaalina pitämämme elämän hauraan 
perustan.

“Hän pelastaa heidät kuoleman 
vaaroista ja auttaa nälkävuosien yli.” 
(Psalmi 33:19, Raamattu VT)

Moni on tuonut kirkkoon esirukouskirjansa, puamettia luetta-
vaksi. Lukiessaan ne pappi saa monesti todeta, että joidenkin 
nimilistat ovat kovasti vanhentuneita, tavallaan kirjoittajansa 
tyystin unohtamia. Toki jotkut heistä ovat itse siirtyneet tuon 
ilmaisiin.

Toiset lienevät muuttaneet pois paikkakunnalta, jotkut taas 
omista syistään ovat vain yksinkertaisesti jättäneet listansa päi-
vittämättä – ehkä jopa unohtaneet sen olemassaolon kirkossa.

Niinpä arjessakin moni pyytää esirukoustamme hädässä olevan 
puolesta, mutta unohtaa kertoa sitten, kun hätä on ohi, jolloin 
joudumme itse ratkaisemaan, kuinka pitkään ohimennen lausuttu 
pyyntö mahtaa velvoittaa – kukaan meistä kykene muistamaan 
jokaista ikuisesti.

Kirkossakin pappi joutuu myös tekemään omia ratkaisujaan 
esirukouspyyntöjen suhteen, mikäli ei ole niistä sovittu selkeää 
menettelytapaa.  Kirkossahan vino pino muistelukirjaa odottaa 
turhaan lähettäjänsä elonmerkkiä. Onko esirukous enää voi-

missaan Jumalan edessä, jos itse sen pyytäjä ole edes hengessä 
mukana?

 Esirukous on rakkauden ilmaisu – elävä tapahtuma. Rakkau-
den vastuutta emme voi siirtää itseltämme kirkolle: olemmehan 
itse kirkkoa ja me olemme itse vastuussa kirkosta.

Mahdollisuuksien mukaan meidän olisi pidettävä nimilisto-
jamme eläviksi, ajan tasalla. 

Vanha tapa on jättää ne kirkkoon määräajaksi, mikä onkin nor-
maali järjestys monissa pyhäköissä. Vanhastaan jotkut korostavat 
myös pyyntönsä arvon uhraten siihen jokin symbolinen ropo.

Mutta olemmehan ihmisiä. Voimat joskus yksinkertaisesti 
loppuvat. Silloin on hyvää nöyrästi sen  tunnusta – ja turvautua 
kaikentietävään Jumalaan. Rakkauden side pysyy iankaikkisesti 
elävänä ”taivaan kirjoissa”. Vain Jumalan muistossa se jää ian-
kaikkisesta iankaikkiseen.

*Paul

O   p   i      p   e   r   u   s   a   s   i   a   t   !

Alkukirkon henki

Uusi Testamentti heijastaa meille tämän ajan kristityille alkukirkon henkeä. Tätä 
aivan ainutlaatuista henkeä mekin kaipaamme ja tarvitsemme. Se kertoo meille 
seurakunnasta, joka eli ja toimi kaikessa Kristuksen lähimmäisenrakkauden 

opetusten mukaan ja jota elävöitti Kristuksen paluun palava odotus.
Kristuksen toisen tulemisen odotus on leimaa antava koko alkukirkon elämälle. 

Juuri se sai ihmiset tekemään elämässään suuria ratkaisuja. Tätä perintöä me emme 
useinkaan enää kanna tai ainakin se on jäänyt taka-alalle. Ensimmäiset Kristuksen 
seuraajat mahtuivat pieneen kalastajaveneeseen. Nykyajan kirkoissa on katto korkealla, 
mutta silti henki tahtoo loppua. Miksi?

Aivan konkreettisestikin Jerusalemin alkuseurakunta oli jotain erityistä ja se myös 
sai kokea Jumalan erityisen siunauksen ja Vapahtajan lupausten täyttymyksen Pyhän 
Hengen vuodattamisen kautta. Se vuodatettiin evankeliumin kertomuksen mukaan 
koko alkukirkon päälle ja se oli sen jatkuvana voimana ja turvana.

Me, jotka niin kovin mielellämme sanomme jatkavamme tämän ensimmäisen kristil-
lisen yhteisön elämää ja sen keskeytymätöntä perintöä, omaamme saman Pyhän Hengen 
lahjan. Mutta onko niin itsestään selvää, että elämme ja toimimme samalla tavoin?

Kaikki alkukirkon tärkeinä pitämät asiat eivät suinkaan automaattisesti ole meille 
tärkeitä, mutta silti juuri hengellisten perusasioiden tulisi olla muuttumattomia kaikkina 
aikoina. Se perintö on meille jätetty evankeliumissa, Vapahtajamme omissa sanoissa, 
ja se on muuttumaton ikuisesti.

Luukas esittää meille pelkistetysti sen miten alkukirkon henki ilmeni. Se on ihanne 
meillekin tämän ajan kristityille, mutta miksi se on niin kovin vaikeaa toteuttaa käytän-
nössä?

Luulen, että Jerusalemin alkuseurakunta oli lähtökohdiltaan aivan erilainen kuin 
meidän seurakuntamme. Se oli uskovien ihmisten yhteisö, eikä juridinen ja hallinnol-
linen kokonaisuus, jolla pitää olla oma tarkoin määritelty paikkansa yhteiskunnassa.

Itse asiassa alkuseurakunta ei elänyt tässä maailmassa, vaan se oli kokonaan juur-
tunut tulevaan maailmaan. Kristuksen ylösnousemus ja sen antama uusi elämä oli se 
pohja, jolle sen elämä rakentui. Sen jäseniä yhdisti voimakkaasti tunto, että he olivat 
vain muukalaisia tässä pahan vallassa olevassa maailmassa, josta Kristus oli heidät 
pelastanut. Tämä voimakas tunne meiltä puuttuu.

Me haluamme kaikin tavoin tarrautua kiinni tämän maailman asioihin ja tärkein 
unohtuu - pyrkimys pelastua.

Alkuseurakunta oli siis muukalainen maan päällä, mutta sen voimakas todistus 
johti siihen, että hyvin lyhyessä ajassa sen uskonnäkemys omaksuttiin koko sen ajan 
tunnetun maailman alueella. Näin alkuseurakunta laajeni alkukirkoksi ja sai sen uni-
versaalin, katolisen olemuksen. Samalla se toteutti voimakkaalla tavalla Kristuksen 
lähetyskäskyä.  

Yhteinen jumalanpalvelus oli alkukirkolle kaikki kaikessa. Yhteinen jumalan-
palvelus koettiin niin tärkeäksi, että yksityinen hurskauselämä ei saanut tulla sitä 
tärkeämmäksi.

Näkyvänä kristittyjen yhteyden muotona korostui Ehtoollisen vietto. Se ei ollut asia, 
johon osallistuttiin ensisijaisesti henkilökohtaisen pelastuksen saavuttamiseksi vaan 
siksi, että Ehtoollinen yhdisti yksilöt toisiinsa ja ennen kaikkea Kristukseen. Tässä on 
ehkä yksi huomattavimmista eroavaisuuksista tämän päivän kirkolliseen elämään.

Koko alkukirkollinen yhteisö koki Kristuksen ylösnousemuksen elävänä todellisu-
utena omassa elämässään ja Kristuksen hengen oman elämänsä lähteenä.

Juuri Herran Ehtoollinen oli se muoto, jolla uskovaiset tunnustivat uskonsa Kris-
tukseen. Apostoli Paavali, kristinuskon suuri teologi ja monet muut kirkon alkuaikojen 
suuret opettajat ymmärsivät, että kirkko on Kristuksen ruumis samoin kuin myös 
eukaristinen leipä. Tämä on ehdottoman tärkeää tänäkin päivänä.

Vain osallistumalla tähän pyhään mysteeriin kristityt osoittivat olevansa osa tätä 
Pyhää Ruumista ja että he olivat riippuvaisia siitä ja vain siitä. Se oli heille elämää 
ylläpitävä voima, toivon ehtymätön lähde ja sielun pelastuksen lääke. Se oli myös 
ennen kaikkea rakkauden lähde, josta kumpusi hengellinen ja aineellinen huolenpito 
toinen toisistaan.

Kristuksen käsky rakastaa toinen toistamme toteutui syvimmin tässä eukaristisessa 
yhteisössä. He toteuttivat käytännössä Kristuksen ylimmäispapillista rukousta: ” Että 
he yhtä olisivat”. Voidakseen elää, toimia ja ennen kaikkea todistaa tässä maailmassa, 
kirkko tarvitsee jatkuvasti alkukirkollista, eukaristia keskeistä kirkkonäkemystä.

 Olen kirjoittanut vain muutamista alkukirkon tärkeinä pitämistä asioista, mutta 
luulen, että niiden kaikkien yhteisenä lähtökohtana on ollut Kristuksen rakkauden 
käskyn toteuttaminen.

Rakkaus tuo ihmiset yhteyteen toistensa kanssa, se kokoaa heidät yhteiseen Kristuk-
sen ateriapöytään. Juuri se oli alkukirkon voima ja sen erityisen hengen lähde. Muuta 
lähdettä ei kirkolla ole tänäkään päivänä. Sitä me kaipaamme ja siitä me elämme, emme 
enää me vaan Kristus elää meissä.

Rautalammin isä Johannes

Paimenmatkat

Jumalan iankaikkinen muisto

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispa Leo

Arkkipiispa Leo
Helmikuu
19.2. Kuopio: Salmi-säätiön kokous
21.2. Kuopio: Karjalan hiippakunnan 
säätiön kokous, 22.2. Kuopio: Arkkipi-
ispalla vieraana Aalto-yliopiston vero-
oikeuden professori Heikki Niskakangas
23.-28.2. Vierailu Ekumeeniseen pa-
triarkaattiin yhdessä arkkipiispa Kari 
Mäkisen ja piispa Teemu Sipon kanssa
Maaliskuu: 3.3. Kuopio: Karjalan hiip-
pakunnan hiippakuntaneuvoston kokouk-
set, 5.3. Helsinki: Ortaidin ja Ortodok-
sisen Lähetyksen hallitusten kokoukset, 
6.3. Helsinki: Suistamon Perinneseura 
ry:n 60-vuotisjuhla, 7.3. Kuopio: Pyhän 
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni 
klo 18.00, 8.3. Iisalmi: Pyhän Andreas 
Kreetalaisen katumuskanoni klo 18.00, 
9.3. Varkaus: Pyhän Andreas Kreetalaisen 
katumuskanoni klo 18.00, 10.3. Helsinki: 
Uskontojen johtajien tapaaminen, kirk-
komuseon johtokunta ja Salmi-säätiön 
historiaprojekti, 16.3. Kuopio: Ennen 
pyhitettyjen lahjojen liturgia klo 18.00
18.3. Vuonisjärvi: Taiteilijatalon vi-
hkiminen, 20.3. Kuopio: Lotta Svärd 

-yhdistyksen 90-vuotisjuhla; kasteen         
sakramentti, 21.3. Valamo: Valamon kan-
sanopiston johtokunnan kokous
22.3. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
johtaja Esa Härmälä, 23.3. Viinijärvi: 
Ennen pyhitettyjen lahjojen liturgia klo 
18.00, 27.3. Kuopio: Ristinkumartamisen 
sunnuntain liturgia klo 10.00, Ortodok-
sinen Lähetys ry:n vuosikokous, 29.3. 
Kuopio: Kirkollishallituksen istunto, 30.3. 
Helsinki: Salmi-säätiön historiaprojekti
Huhtikuu:6.4. Mikkeli: Ennen pyhitet-
tyjen lahjojen liturgia klo 18.00, 17.4. 
Kuopio: Palmusunnuntain liturgia klo 
10.00, ansioituneiden äitien palkitsemi-
nen, 19.4. Kuopio: Arkkipiispalla vieraana 
ETLA:n ja EVA:n toimitusjohtaja Sixten 
Korkman, 21.4. Kuopio: Ehtoollisen aset-
tamisen muisto ja pyhän Basileios Suuren 
liturgia klo 18.00, 22.4. Kuopio: 12 kärsi-
mysevankeliumia klo 9.00, 22.4. Varkaus: 
Suuren perjantain ehtoopalvelus klo 
14.00. 22.4. Jyväskylä: Suuren lauantain 
aamupalvelus klo 18.00, 23.4. Tampere: 
Suuren lauantain ehtoopalvelus ja pyhän 
Basileios Suuren liturgia 24.4. Tampere: 
Pääsiäisyön jumalanpalvelus
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J
otta elämä voittaisi – 
jotta vihdoin syntyisi 
Elämään, on ensin lä-
pikäyttävä kuolemaa. 
Tämän voiton uskon 
ilo lienee löydettä-

vissä kaikista koettelemuksissa. Viikosta 
toiseen paastoaika johdattaa juuri tämän 
voiton kokemiseen.

Mutta kuinka voidaan uskoa voittoon, 
kun kärsimyksen mitat täyttyvät. Kuinka 
nähdä valoa, kun haudasta nouseva pimeys 
sokaisee kivun valtaaman ymmärryksen? 
Tuskaan tukehtuen kuinka nähdä tuskan 
tarkoitusta?

Entisaikoina vastoinkäymiset – sai-
raudet, vammautumiset ja onnettomuudet 
– tulkittiin yleisesti seurauksiksi joistakin 
vääränlaisista elämänratkaisuista, erään-
laisiksi rangaistuksiksi jostain synnistä, 
omista tai yhteisön.

Vastaavasti terveys, onni ja menestys 
olivat kuin oikeutettu palkkio nuhteetto-
muudesta ja vanhurskaudesta.

Olemme itsekin huomaamattamme pe-
rineet tämän lapsenomaisen yksinkertaisen 
ajattelutavan: kukin saa – kukin on saava 
– ansionsa mukaan.

Tämä syyn ja seurauksen logiikka joh-
taa kaupankäynnin kaltaiseen hyötyajatte-
luun. Koska näet pahasta on odotettavissa 
rangaistus, meidän on tehtävä hyvää, siis 
”Herran työtä”. Kauppalogiikka edellyttää 
edelleen, että hyvästä työstä on saatava 
vastaava palkkio.

Kauppa-aksiooman vaatima vaa’an 
tasapaino saa meidät kokemaan sairaudet 
ja onnettomuudet tuomarijumalan rangais-
tuksiksi. Ne saavat meidät hätääntymään, 
niin kuin hätääntyi vanhurskaudestaan 
kuuluisa Job, niin kuin hätääntyi jopa 
pyhistä pyhin, Jeesus.

Tuskan kourissa tuntuu, että koettele-
muksemme on kohtuuton. Tällaista emme 

ole ansainneet! Jos voimmekin myöntää, 
että meistä löytynee hitunen moittimisen 
aihetta, emme pidä itseämme helposti 
kovinkaan syyllisinä. Eikö tämä ole inhi-
millistä, puolustaudumme.

Joskus toisen tragedia voi tuntua jopa 
omaa tuskallisemmalta. Miten julma koh-
talo! Miksi, Jumala, annat hänen kohdata 
niin kestämätöntä hulluutta? Miksi nyt 
hylkäät - etkö Sinä ole Kaikkivaltias, etkö 
Sinä ole rakastava Isä?

Siinäpä olennainen kysymys! Erityisen 
keskeiseksi sen tekee se, että meidän on 
löydettävä vastaus itse, emmekä voi etsiä 
sitä muualta kuin tuskailevasta uskostam-
me. Tämä onkin kysymyksen tarkoitus. 
Ratkaisevaa on, miten vastaamme.

Tyyni usko tahtoo vastata tuskan 
hirmumyrskylle näin: ei Jumala kiduta, 
vaan heikkouteni; ei Elämä murskaa, vaan 
kuolema; Isä ei hylkää, vaan ylösnostaa. 
Tasamittojen markkina-ajattelussamme 
tämä on hulluutta. Mutta Jumalan viisaus 
on nimenomaan hulluutta: ”Minä hävitän 
viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ym-
märtäväisten ymmärryksen.”

Jumalallinen viisaus kehottaa meitä 
ennakoimaan järjettömät myrskyt, varus-
tautumaan tuleviin kuoleman kohtaamisiin 
ja voittamaan katkeruuden noidankehät, 
jotta kykenisimme hädän hetkellä vihdoin 
vastaamaan oikein. 

Meidän olisi siksi olennaisen tärkeää 
havaita, että pienimmätkin – sanoisin 
epäsankarilliset – vastoinkäymiset, jotka 
seuraavat elämäämme kuin nälkäinen 
varjo, voivat valmistaa meitä tuleviin 
onnettomuuksiin, sairauksiin ja kaikkiin 
kuoleman tuskiin. Viisaus näet kehottaa 
kohtaamaan niistä vaatimattomimmatkin 
nimenomaan uskon tunnustamisen mah-
dollisuuksina. Silloin niiden katkeran 
ikävä maku kirkastuu motivoivaksi uskon 
haasteeksi, jopa elämän lahjaksi.

Eri uskonkulttuureissa ihmislapsilla 
on monta tietä tähän päämäärään. Meille 
kristityille keskeisimmäksi tienviitaksi on 
annettu risti. Miksi me järkevinä ihmisinä 
valitsemme juuri tällaisen hirviömäisen 
kidutuksen merkin elämän tien valoksi? 

Kaikki koettelemukset ja koko elämä 
saavat merkityksensä rististä, tuskan hul-
luuden symbolista. Ristin symbolia ei ole 
kuitenkaan annettu meille korostamaan 
elämämme sankarillista tuskailua, vaan 
pikemminkin kaikkien koettelemusten alla 
kannattelemaan nöyrää uskoa Elämään.  

Risti mittaa meidän ryövärimäistä 
uskoamme. Tätä jumalallista mittapuuta 
ei näet ole pystytetty järkeville kauppa-
arvoille. Sen vaakapuu ei pyrikään tasa-
painoon, vaan kallistuu aina osoittamaan 
meissä väärän ja oikean. 

Mutta tämän osoittaminen ei nouse 
jostain ihmisen moralisointia. Ristivaa’an 
varsi näet osoittaa vain tekemisemme pe-
rusta: hallitseeko tämän maailman arvojen 
vetovoima meitä vetäen sen syvyyksiin, 
vai olemmeko jo vapautumassa siitä ja 
kohomassa korkeuksiin. Viisastummeko 
sitten saamastamme merkistä?

Jos apostolin sanoin jo ”puhe rististä 
on hulluutta”, kykenemmekö tulla itse 
hulluiksi ristin tähden? Ristihän on vii-
saan hulluuden merkki, riemukas uskon 
symboli, joka pelastaa kuolemasta. Ja 
niin kuin me kannamme ristiä – vaikkakin 
haparoiden – niin myös risti kantaa meitä 
jokaisessa askeleessamme.

Siunattu on hän,
joka kärsii Herran nimeen. 

*Paul

Uskon mittapuu

Risti mittaa meidän ryövärimäistä uskoamme. Tätä jumalallista mittapuuta ei näet 
ole pystytetty järkeville kauppa-arvoille. Sen vaakapuu ei pyrikään tasapainoon, vaan 
kallistuu aina osoittamaan meissä väärän ja oikean. (Kuva: Matti Valkonen)

Piispa Arseni
Helmikuu
19.2. Kuopio, Liturgia
20.2. Helsinki, Liturgia katedraalissa,
20.-22.2. Helsinki, Sretenskie stenie 
25.2. Lapinlahti, Ikonimaalarit ry:n näyt-
telyn avajaiset, 27.2. Sysmä, Liturgia
Maaliskuu
3.3. Joensuu, Luento yliopistolla
5.-6.3. Lieksa, Vigilia, liturgia ja ehtoo-
palvelus, 7.3. Rautalampi, Katumuskano-
ni, 10.3. Lintula, Katumuskanoni
15.3. Jyväskylä, Akatistos ja yleinen 
synnintunnustus, 22.3. Kuopio, Ehtoo-
palvelus ja yleinen synnintunnustus
24.-25.3. Lintula, Kokoöinen vigilia 
ja liturgia, 26.-27.3. Joensuu, Vigilia 
ja liturgia, toimeen siunaaminen, 30.3. 
Joensuu, EPL Seminaarin kirkossa
Huhtikuu
2.4. Kuopio, Liturgia, 2.4. Ilomantsi, 
Ehtoopalvelus ja synnintunnustusten 
vastaanotto, 3.4. Ilomantsi, Liturgia 
ja piispan kyselytunti, 9.4. Lapinlahti, 
Luento taidemuseolla, 9.4. Iisalmi, 
Ehtoopalvelus ja synnintunnustusten 
vastaanotto, 10.4. Iisalmi, Liturgia, 13.4. 

Kuopio, Esitelmä Kuopio klubilla
15.4. Juva, ikoninäyttelyn avaus
23.-24.4. Helsinki, Pääsisäisyöpalvelus 
P. Kolminaisuuden kirkossa
28.4. Punkaharju, Ikoninäyttelyn avajai-
set Lustossa

Paimenmatkat

Pielaveden Tiistaiseura järjestää matkan
Viroon 9./10.-13./14.4.11,

kohteina mm. Tartto, Pyhtitsa, Setumaa.
Hinta puolihoidolla 345-370e, oma linja-auto.

Kaikki asiasta kiinnostuneet, tervetuloa joukkoomme!
Ilmoittaudu 15.3.11 mennessä puh. 0405740979

Pielaveden Tiistaiseuran puolesta terveisin Irene, pj

Ukkopiirit osaksi
seurakuntia

Muuan seurakuntalainen otti yhteyttä 
Solean toimitukseen huolestuneena siitä, 
että palveluksissa käy vähän miehiä. Huoli 
yhteydenottajalla oli laajempikin. Hän 
kysyi, kuinka miehet saataisiin ylipäätänsä 
seurakunnan yhteyteen.

Sellaiset seurakunnat, joissa ei vielä 
ole erityistä ukkopiiriä, voisivat ottaa 
oppia Jyväskylän ukkopiiristä, Mikkelin 
herrasmiesten ruokakerhosta tai Kuopion 
Pyhän Nikolaoksen miehistä.

Esimerkillisten seurakuntien miesten 
piireistä eniten esillä Soleassa ovat Jy-
väskylän ukkopiiriläiset, kiitos aktiivisen 
tiedottamisen sekä eloisien valokuvien. 

Jyväskylän kirkkoherra Timo Mä-
kirinta kiittelee ukkopiiriläisiään siitä, 
että miesten aktivoimisen lisäksi piiri on 
tehnyt paljon konkreettista työtä muun 
muassa pyhäkköjen korjaamiseksi.

Mikkelissä on oivallettu ruokapiirin 
avulla, kuinka saadaan käyttöön seura-
kuntalaismiesten erityisosaaminen. Ruo-

kapiirin perustivat seurakunnan taitavat 
kulinaristit.

Kuopion Pyhän Nikolaoksen miehet 
eivät pidä melua itsestään ainakaan So-
lean sivuilla eivätkä he kaihda tarttua 
kahvipannun kahvaankaan. Tänä kevää-
nä Nikolaos-miehet näyttävät keittävän 
seurakunnassa kirkkokahveja kahteen 
otteeseen.

Arkkpiispa ottaa kantaa tämänkertai-
sessa Solean pääkirjoituksessaan nuorten 
aikuisten ja perheiden seurakuntayhtey-
teen: ”Suurin eroajaryhmä kirkostamme 
on nuoret aikuiset, jotka aikuistumisen 
kynnyksellä kadottavat merkityksellisen 
yhteyden kirkkoon.”

Voisiko seuraavaksi Etsivä kirkko 
teettää toimivilla ukkopiireillä vaikkapa 
asiaa esittelevän innostamiskiertueen 
nukkuvissa seurakunnissa?

Pia Valkonen

Suomalaisen miehen rukousta taitaa olla 
konkreettinen tekeminen.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna ke  9 – 13
Relanderinkatu 5,
78200 VARKAUS
Puhelin: 020 6100 349,
vt. kirkkoherra Papa Paul Hesse
Fax: (017) 2882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi
Virkatodistukset tilataan puheli-
mella
p. 020 6100 203 tai
faxilla: 020 6100 202

Varkauden seurakunta

VARKAUS
Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko
Pe 25.2. klo 18 Parastasis
La 26.2. klo 9 Liturgia
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia
klo 18 Sovinnon ehtoopalvelus
Ma 7.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
Ke 9.3. klo 18 Suuri katumuskanoni, toimitta arkkipiispa Leo
Pe 11.3. klo 17 EPL-liturgia
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia ja Ortodoksisuuden rukouspalvelus
La 19.3 klo 17 Yleinen paniidia
klo 18 Vigilia
Su 20.3. klo 10 Liturgia ja Kiertokoulun tilaisuus
To 24.3. klo 18 Suuri Ehtoonjälkeinen ja Aamupalvelus
Pe 25.3. klo 18 Jumalansynnyttäjän ILMESTYS. Ehtoopalvelus ja Liturgia
Ke 30.3. klo 17 EPL-liturgia
La 2.4. klo 17 Yleinen panihidia
klo 18 Vigilia
Su 3.4. klo 10 Liturgia
La 9.4. klo 18 Vigilia (tai maallikkopalvelus)
Su 10.4. klo 10 Liturgia (tai maallikkopalvelus)
La 16.4 klo 18 Vigilia ja virpovitsojen siunaus
Su 17.4. klo 10 Herran ratsastus Jerusalemiin, liturgia
klo 17 Ehtoopalvelus
Ma 18.4. klo 9 Aamupalvelus
klo 17 EPL-liturgia
Ti 19.4. klo 9 Aamupalvelus
To 21.4. klo 9 Aamupalvelus
klo 17 Ehtoopalvelus ja liturgia (Ehtoollisen asettaminen)
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus (XII Evankeliuminlukua)
klo 14 Ehtoopalvelus, toimittaa arkkipiispa Leo
klo 18 Suuren lauantain aamupalvelus (Hautaus)
La 23.4. klo 9 Ehtoopalvelus ja liturgia
klo 23:30 Puoliyöpalvelus
Su 24.4. klo 00 PÄÄSIÄISEN yöpalvelus ja liturgia
La 30.4. klo 18 Vigilia

SAVONLINNA
Pyhien Salariaan ja Elisabetin kirkko
La 26.2. klo 18 Vigilia
Su 27.2. klo 10 Liturgia ja Lasten liturgiakerho
Su  6.3. klo 14:30 Sovinnon ehtoopalvelus
To 10.3. klo 18 Suuri katumuskanoni
Pe 18.3. klo 17 EPL-liturgia
La 26.3. klo 17 Yleinen panihidia
klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia ja Lasten liturgiakerho
Pe 1.4. klo 17 EPL-liturgia
La 16.4. klo 10 Liturgia ja virpovitsojen siunaus
Ti 19.4. klo 17 EPL-liturgia
Pe 22.4. avoin Ks. ilmoitus Itä-Savo-lehdestä
La 23.4. avoin Ks. ilmoitus Itä-Savo-lehdestä
Su 24.4. avoin Ks. ilmoitus Itä-Savo-lehdestä
Ma 25.4. klo 10 Lastenpääsiäisen liturgia ja ristisaatto

LEPPÄVIRTA
Pyhien Karjalan valistajien tšasouna
Ti 8.3 klo 18 Suuri katumuskanoni
Ke 16.3. klo 17 EPL-liturgia
Ke 23.3. klo 17 EPL-liturgia
Pe 15.4. klo 17  EPL-liturgia
Ke 20.4. klo 17 EPL-liturgia
Su 1.5. klo 10 Liturgia

RANTASALMI
Evl-seurakunnan ”Kirkkorinne”
Ke 13.4. klo 17 EPL-liturgia

JUMALANPAVELUKSET

Vanha kreikkalainen sana krisis 
merkitsee lähinnä käännekohtaa tai 
ratkaisevaa hetkeä, myös päätöstä. 

Sellaisena se ei viittaa suoraan siihen 
draamaan, jota sanamme kriisi yleensä 
merkitsee. 

Krisis -kantasana sisältää pikemmin-
kin ajatuksen uudesta elämän suunnasta 
ja vaiheesta, uudesta alusta. Juuri tämän 
tuoma toivo on mitä lohduttavinta kriisin 
tuskailun keskellä.  

Pimeän kouristuksessa meidän on 
olennaisen tärkeä oppia näkemään kriisin 
osoittama Valo.

Jos krisis lienee tietysti suuren paaston 
kohta tuoma kokemus, se on mitä ilmei-
semmin myös arkemme todellisuutta.

Epäilemättä kirkkoherramme vakava 
sairastuminen viime kesänä on ollut 
rankka koettelemus niin hänelle itselleen 
kuin hänen perheelleen. Myös seurakun-
taperheemme joutui yllättäen uuvuttavan 
haasteelliseen tilanteeseen.

Kuvaava on, että piispan pyynnöstä jo 
neljä vierasta sijaispappia on rynnistänyt 
apuun ”taivaan luotsiksi” laivan peräsi-
mellä. Siinä seurakuntaväki onkin joutunut 
koville yrittäen sopeutua kunkin hyväntah-
toisen isän erityistapoihin ja näkemyksiin. 
Jokainen on kuitenkin hoitanut tehtävänsä 
parhaan kykynsä mukaan – sekä uusine 
ideoineen että kaikkine rajoituksineen.

Selviytymisen ratkaiseva tekijä on 
kuitenkin ollut monen monien seurakun-
talaisten armahtava sietokyky – eritoten 
luottamushenkilöiden antama niin käytän-
nön kuin henkinen korvaamaton tuki. 

Samaan aikaan kuitenkin useilla on 
ollut selvä vaikeus ymmärtää ja myöntää, 
että poikkeustilassa kaikki ei totisesti voi 
olla ”niin kuin pitäisi” – mitä sillä tarkoi-
tetaankin kun jokaisella on oma näkemys 

asiasta. 
Muutenkin kehitys pakottaa meidät 

arvioimaan, kuinka seurakunnan toimintaa 
voitaisiin luovan mielekkäästi sovittaa 
muuttuvaan tilanteeseen, jotta se palvelisi 
parhaiten kaikkien odotuksia.

Tämähän on jatkuvaa haaste koko 
kirkolle ja sen kutsumukselle. Paikalli-
sella tasollamme väestörakenne muuttuu 
armottomasti ja – huolimatta ydinjoukon 
upeasta antaumuksellisesta talkoohengestä 
– käytännön resurssit pakottavat meidät 
maltillisuuteen. Jopa niin, että jostakin 
pitäisi voida luopua. Priorisointien on 
silloin nouseva kirkkoyhteisön omasta 
arvojärjestyksestä. 

Innostuneelta aktiivijoukolta tämä 
vaatii nöyrää mieltä, nöyryyttä hyväksyä 
tilanteen pakottamaa vaatimattomuutta 
– Kaikkivaltiaan kivuliaasta sallimusta. 

Elämä luo aina kasvujännityksiä, 
jotta nämä loisivat uutta. Mutta vinosti 
kasaantuvat jännitykset tukehduttavat 
pian kasvua: terve krisis muuttuu silloin 
dramaattiseksi kriisiksi.

Tyypillisesti tämä puhkeaa siellä, missä 
inhimillinen heikkous viljelee ongelmat 
– yleensä toki tahtomatta ja tiedostamatta-
kin. Jos terve krisis pyytää meiltä nöyryyt-
tä, kriisi puolestaan ilmaisee nöyryyden 
puutteetta jossain.

Jumalan rakastavassa kaitselmuksessa 
tämä taitaa ollakin kriisin tehtävä: pal-
jastaa ylpeyttämme meille itsellemme. 
Siinähän Jumalahan sanoo: katsokaa 
rakkaat, kuinka heikkoa teidän uskonne 
tosiasiallisesti on – kaikesta hurskaudes-
tanne ja uhrilahjoistanne huolimatta.

Kykenemmekö siis kriisissä nähdä 
tämä jumalallinen merkitys? 

Ortodokseina meillä onkin siihen eri-
tyinen valmius ja kutsumus. Kirkossahan 

kaikki mitä näkee, tahtoo puhua näkymät-
tömästä, kaikki sanat ja kuvat tahtovat ker-
toa käsittämättömästä, kaikkien sanojen ja 
kuvien tuolla puolella olevasta Jumalasta. 
Niinpä jopa kriisikin puhuu keskeisesti 
Kaikkivaltiaasta.

Meidän olisi ymmärrettävä ja nöyrästi 
tunnustettava, että kriisi on ennen kaikkea 
henkivoimien taistelua. Siksi näet ihmisinä 
olemme niin avuttomia sen kohdatessam-
me. Siksi tarvitsemmekin Jumalaa.

Jos erehdymme luulemaan, että sel-
viydymme kriisistä omin voimin ja vii-
sauksin, me tyystin suljemme korvamme 
Jumalan rakastavalle hätähuudolle: lapseni 
katso ensin itseesi, käy rehellistä arvi-
ointikeskustelua omassa sydämessäsi. Ja 
kadu – käänny! Käänny takaisin minun 
puoleeni.

Ohittamaton käännekohta: kriisi kutsuu 
minua kääntymään kohti Valoa.

Mutta lähestyessäni häntä, Valo sanoo 
minulle hiljaa: lapseni käänny ensin so-
pimaan riitapuolesi kanssa. Todistaaksesi 
että tahdot todella antaa hänelle anteeksi, 
pyydä sinä itsekin anteeksi. Muista, ettei 
tämä ole tunneasiaa vaan tahtovoimaisen 
valoisaa tunnustusta.

Tee sen minun tähteni – uskontun-
nustukseksi. Älä odota, että hän ollen 
yhä tunnemyrskynsä vankina kykenisi 
ymmärtämään sinua: älä odota häneltä 
liikaa – ihmisiltä ihmeitä. Luota sinä vain 
minuun, Jumalaasi, jota tuulet tottelevat.

Ja sitten käänny taas, nouse takaisin 
luokseni. Silloin minä siunaan sinun uhri-
lahjasi, siunaan se sovinto, jolla sinä juuri 
tunnustit nöyrästi uskoasi minuun. 

Sinä todistit minusta. Minä siunaan 
teidät!

p:sta  *Paul

Krisis - ratkaiseva hetki

Viisikymppinen on nuori vielä
Jouni Laine on piirtänyt tällaisen hienon 
kirkon Leppävirran uudeksi pyhäköksi. 
Kiitos hänelle tästä upeasta suunnitel-
masta, johon kuuluu jopa mitattuja 
ovipiirustuksia! 

Mutta, jos 50-vuotiaaksi juuri yltävä 
rukoushuoneemme kaipaakin korjausta 
ja kohennusta, se seisoo kuitenkin vielä 
hyvässä kunnossa – kiitos siitä sen eteen 
uurastaneille niin eri-ikäisille isännöitsi-
jöille kuin useille talkootyöporukoille!

Jouni Laineen näkemys Leppävirran 
uudesta pyhäköstä.

Jumalan kunniaksi!
Toisemme onnitteleminen pyhien lahjo-
jen vastaanottamisesta ennen liturgian 
loppusiunausta ei tunnu papista oikealta. 
Tavallaan se on hieman epäkorrektia en-
sin Jumalaa kohtaan, joka vielä ”puhuu” 
meille ja sitten myös muita kohtaan, jotka 
kuuntelevat yhä Häntä ja joiden rukous 
paljolti häiriintyy.

Maltammeko siis odottaa vielä hetki 
ja kuunnella ensin loppuun, jopa ki-
itosrukoukset. Sitten vasta rupatellaan 
– ja kunnolla! – muistaen silti missä 
seisomme, sielumme ja ruumiimme 
pelastukseksi.

LASTEN
LITURGIAKERHO
SAVONLINNASSA

Tule mukaan lasten liturgiakerhoon 
Savonlinnaan! Liturgiakerhot toimivat 
Savonlinnan kirkon seurakuntasalissa. 
Kerhossa askarrellaan ja leikitään ohjaa-
jan opastuksella. Lapset osallistuvat 
lopuksi ehtoolliselle yhdessä muiden 
lasten tai omien vanhempiensa kanssa. 
Seuraavat kerhokerrat ovat su 30.1. ja su 
27.2. Kerho alkaa liturgian alkessa eli klo 
10.00. Tervetuloa!

VARHAIS-
NUORTEN-

JA NUORTEN
PYHIINVAELLUS

Nellimiin
ja Sevettijärvelle

Useamman seurakunnan yhteisprojektina 
toteutetaan pyhiinvaellus kolttasaame-
laisten asuinsijoille. Päävastuussa järjes-
telyiden osalta on Lahden ort.srk.

Pyhiinvaellus on 10 – 18.6.2011 ja 
mukaan ovat tervetulleita pääasiassa 11 – 
18-vuotiaat seurakuntalaiset. Ohjelmassa 
on mm. tunturivaellus 3vrk, Nellimin 
kirkon praasniekka, tutustumista kolt-
tasaamelaisten elämään ja kulttuuriin, 
poronhoitoon sekä paikallisiin nuoriin.

Matkan hinta 170 euroa, josta seura-
kuntamme maksaa vähintään 50 euroa.

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan 
oman seurakuntamme kansliaan maa-
liskuun loppuun mennessä, puh. 0206 
100 345.

Pirjo Raittila kuvasi kovan pak-
kastalven 2011 kauneutta Valamossa.
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Kilvoituksen aika - so what?
Varsin pian aloitamme Suuren ja 

Pyhän paaston kilvoituksen ajan. 
Paastoaminen ei ole itsestään 

selvyys tämän päivän kristityille. Siksi 
voisikin sanoa, että meillä on pian mah-
dollisuus aloittaa paaston aika.  

Me lähestymme tätä kirkkovuoden 
keskeisintä aikaa hyvin erilaisista läh-
tökohdista käsin. Pieni vähemmistö elää 
luostariyhteisössä. Luostarin sisäiseen 
elämänrytmiin paastoaminen kuuluu 
oleellisena osana. Koko yhteisö paasto-
aa. Se näkyy luostarin jokapäiväisessä 
elämässä selvästi. Ruoka muuttuu paas-
toruoaksi.

Jumalanpalvelukset lisääntyvät kir-
kossa, Pyydetään anteeksi toinen toi-
seltaan. Luostariin laskeutuu ”paaston 
henki”. Toinen ääripää löytynee arki-
sesta yhteiskunnasta. Siellä elämä jatkuu 
”normaalisti”. Lihapadat porisevat, viini 
virtaa, laulu ja soitto karkeloi, ”tanssii 
kanssani”  ohjelma jatkuu taukoamatta.

Lento toisensa jälkeen nousee vieden 
matkustajia Battajalle. Mikään ei viittaa 
siihen, että on alkamassa Suuri ja Pyhä 
Paasto.

Suurin osa ihmisistä, myös ortodok-
sikristityistä, elää viimeiseksi mainitussa 
ulkoisessa viiteympäristössä.  Profaani isä Elias

ympäristö ei millään muotoa tue kir-
kon opetusta kilvoituksen ajasta ennen 
pääsiäistä.  

Tällaisessa elämänympäristössä pie-
nen ortodoksikristityn pitäisi ”herätä”. 
Huomenna alkaa paasto, minä aloitan 
sen kirkon antaman ohjeen mukaisesti. 
Ahaa-elämys nousee jostakin syvältä. Se 
pulpahtaa esille yksittäisen ortodoksin 
sisimmässä. Innostus nousee. Yllättäen 
hänestä tuntuu, että Nilsiän katuvalot 
himmenevät. 

Tahkon hiihtokeskuksen hissit pysäh-
tyvät. Taivaalla liekehtivät mainosvalot 
sammuvat. Yksittäinen ortodoksikristitty 
on kokenut ”ahaa-elämyksen”. Minä 
nousen ja aloitan Pyhän ja Suuren Paas-
ton viettämisen – hän toteaa. 

Lukijani, ”anteeksi” tämä itseironia. 
Tosiasiallisesti tilanne ei ole näin 

kaoottinen kirkon opetuksen ja keho-
tusten kannalta.  Yllättävän monet orto-
doksikristityt nousevat näinä päivinä ja 
valmistautuvat aloittamaan ” Suuren ja 
Pyhän Paaston” tien kulkemisen kirkon 
antamien ohjeiden mukaisesti.

He viis piittaavat profaanin maailman 
vaatimuksista. 6.3. sunnuntai-iltana 
he nousevat. Pyytävät lähimmäisiltään 
anteeksi, lähtevät ehtoopalvelukseen klo 

18, kuulevat paastorukouksen sanat, tyh-
jentävät maallisen sisimpänsä, antautuvat 
hengellisille kilvoituksille, kääntävät 
mielensä Jumalan rakkauden syleilyyn, 
pesevät kasvonsa ja nauttivat hapankaalia 
iltapalaksi ehtoopalveluksen jälkeen.

Maanantaina he jo seisovat illan tullen 
kuuntelemassa Andreas Kreetalaisen 
katumuskanonin hengellisten syvyyksien 
virtaan johdattelevia sanoja, perjantai- 
iltana osallistuvat ehtoolliseen paas-
toliturgiassa heti kohta töiden jälkeen. 
Tätä rataa kuluvat seuraavat seitsemän 
viikkoa.

Mieli ja ruumis puhdistuvat. Sielu 
lähenee Jumalaa. Tunne siitä, että olen 
jossain määrin voittanut maallisen mi-
näni himoineen ja haluineen kirkastuu 
pääsiäisen riemulliseen sanomaan.  
Hiihtohissi rullaa taas Tahkolla, kau-
pungin riemullisen mainosvalot tukevat 
sisimpäni iloa, grillissä tirisevä makkara 
päästää valloilleen maallisen ihmiseni 
himoineen ja haluineen. 

Uskalsin – sukelsin – nousin ja rie-
mastuin – so what – kysymys menetti 
merkityksensä.

JUMALANPALVELUKSET 12.2 – 25.4.2011

Iisalmi
la 19.2. klo 18.00 vigilia
la  5.3. klo 18.00 vigilia
su 6.3. klo 09.00 liturgia, laskiaissunnuntai, 
su 6.3. klo 18.00 ehtoopalvelus , suureen  paastoon laskeutuminen
ti 8.3. klo 18.00 Andreas Greetalaisen katumuskanoni,
toim. KP arkkipiispa Leo
pe 11.3. klo 17.00 Epl. paastoliturgia ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
pe 18.3. klo 17.00 parastasis vainajien muistopalvelus
to 24.3. klo 18.00 vigilia 
pe 25.3. klo 09.00 liturgia, Jumalanäidin ilmestyksen juhla
la 26.3. klo 18.00 vigilia
la 2.4. klo 18.00 vigilia
ke 6.4. klo 09.30 Epl paastoliturgia Koululaispalvelus
la 9.4. klo 18.00 ehtoopalvelus + synnintunnustus
synnintunnustukselle ottavat piispa Arseni ja isä Elias
su 10.4. klo 09.00 liturgia Maria Egyptiläisen sunnuntai
+ kirkkokahvit. Piispan kyselytunti . Kysymyksiä voi esittää kirjallisesti ennen 
liturgiapalvelusta 
la 16.4. klo 18.00 vigilia + virpovitsojen siunaaminen
su 17.4. klo 09.00 liturgia, Palmusunnuntai
ke 20.4.klo 18.00 aamupalvelus
to 21.4. klo 09.00 liturgia kiirastorstai ehtoollisen asettaminen
pe 22.4. klo 09.00 Suuren perjantain hetkipalvelus
pe 22.4. klo 14.00 Suuren perjantain ehtoopalvelus Kristuksen hautaaminen  
- kansa tuo kukkia Kristuksen haudalle
pe 22.4. klo 18.00 Suuren lauantain aamupalvelus,
Kristus laskeutuu tuonelaan
la 23.4. klo 23.30 Pääsiäisyöpalvelus Kristuksen ylösnouseminen+ pääsiäisateria 
kirkon alasalissa
su 24.4. klo 18.00 Pääsiäispäivän ehtoopalvelus

Lapinlahti
la 26.2. klo 18.00 vigilia
su 27.2. klo 09.00 liturgia, tuomiosunnuntai
to 10.3. klo 18.00 katumuskanoni
la 19.3. klo 18.00 vigilia + synnintunnustus
su 20.3. klo 09.00 liturgia+ kiertokoulu, Gregorios Palamaksen sunnuntai
pe 25.3. klo 17.00 parastasis, vainajien muistopalvelus
ke 30.3. klo 17.00 Epl Paastoliturgia
pe 15.4. klo 17.00 akatistos Jumalanäidille
to 21.4. klo 18.00 aamupalvelus 12 –evankeliumijaksoa Kristuksen
kärsimyksistä
ma 25.4. klo 09.00 II pääsiäispäivän liturgia ja ristisaatto

Alapitkä
ma 7.3. klo 18.00 katumuskanoni
su 27.3. klo 09.00 liturgia Ristinkumartamisen sunnuntai
la 23.4. klo 09.00 Suuren lauantain liturgia

Salahmi
su 13.3.. klo 09.00 liturgia ,  Ortodoksisuuden sunnuntai
ke 13.4. klo 17.00 Epl Paastoliturgia

Sukeva
ke 16.3. klo 17.00 Epl paastoliturgia
su 3.4. klo 09.00 liturgia Johannes Siinaalaisen sunnuntai
ti 19.4. klo 17.00  Epl  Paastoliturgia

Sonkajärvi
su 20.2. klo 09.00 liturgia, tuhlaajapojan sunnuntai
ke 9.3. klo 18.00 katumuskanoni
ke 23.3. klo 17.00 Epl paastoliturgia

Iisalmen tiistaiseura

Iisalmen tiistaiseura kokoontuu joka toinen tiistai klo 13 kirkon alasalissa. Katso 
tarkemmat ajat Iisalmen Sanomista! Vuosikokous ti 22.2 klo 13.

Lapinlahden Tiistaiseura

su 6.3. Karjalainen teepöytä klo 13 alkaen Jussin Pihassa. Tarjolla piirakoita, 
pyörösiä ym leivonnaisia teen kera.
(Samalla voi tutustua myös Taidekeskuksen ikoninäyttelyyn) 
Tiistaiseura su 13.3. klo 18. Maija Niskasella Asematie 3 B 13  
Virpovitsojen tekotalkoot  ti 5.4. ja 14.4. alasalissa alkaen klo 14. 
Virpominen Haminamäen Palvelutalolla su 17.4. klo 14 
Katso tarkemmat tiedot Matti ja Liisa –lehdestä

Käsityöpiiri

Käsityöpiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 12  Pr.Elian kirkon alasalissa.  
Tervetuloa mukaan! Myöhemmin aloitamme virpovitsojen ja pääsiäismunien 
valmistuksen.

Diakoniatoimikunta

Diakoniatoimikunnan kokous ti 15.3. klo 18 kirkon alasalissa.

Kulttuuritapahtumia seurakunnassa

To 24.2. klo 18.30 Romanialaisen Teodoxa-kvartetin konsertti, Pr. Elian kirkko
Su 13.3. klo 13 Anton Tsehovin kaksi tunnetuinta pienoisnäytelmää

Karhu ja Kosinta. Esittää Korpiteatteri, Evakkokeskus.

Palmusunnuntain
konsertti

Pr. Elian kirkko
17.4.klo 18.00

Pietarin naiskuoro
HOPEALÄHDE

johtajana
Evgeni Poltavski
ohjelma 15 eur

Valamo-Solovetsk
Erittäin suositut pyhiinvaellusmatkat Valamoon ja Solovetskiin toteutuvat 
jälleen ensi kesänä. Näitä pyhiinvaellusmatkoja on tehty jo parikymmentä 

vuotta. Ihmiset toivovat pääsevänsä Valamoon ja Solovetskiin kirkon perinteen 
hengen mukaisilla matkoilla. 
Valamo ajat ja lähtöpaikat:

16.-18.6. Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Sortavala  
 2.-4.7. Helsinki-Kouvola-Lappeenranta-Sortavala   

26.-28.7. Iisalmi-Kuopio-Joensuu-Sortavala  
12.-14.8. Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Sortavala

Hinta Valamo: 320 – 340 eur

Solovetsk aika: 19.-21.7. Kuopio-Iisalmi-Kajaani-Kostamus-Kem
Hinta Solovetsk: 335 eur

Ilmoittautumiset:   Matkatoimisto Artos
puh. 017 816441 fax 017 814941 e-mail iisalmi@ort.fi

Lapinlahden taidemuseon kevätnäyttely 
esittelee ortodoksisia ikoneja. Suomen 
ikonimaalarit ry:n 35-vuotisjuhlanäyt-
tely keskittyy erityisesti pääsiäisajan ja 
pyhien ihmisten ikoneihin. Yhteistyössä 
Suomen ortodoksisen kirkkomuseon 
kanssa järjestettävä näyttely on laaja otos 
tämän hetken ikonitaiteesta. 

Suomen ikonimaalarit ry on valta-
kunnallinen, vuonna 1976 perustettu 
yhdistys, jonka tarkoituksena on vaalia 
vanhaa ikonimaalausperinnettä ja tehdä 
sitä tunnetuksi Suomessa.

Taidemuseon alakerran näyttelytilassa 
avautuu samaan aikaan Pääsiäismuna, 
ylösnousemuksen symboli -näyttely, 
jossa tutustutaan eri tavoin koristeltuihin 
pääsiäismuniin. Esillä on esimerkiksi 
geometrisin ornamentein, lasihelmin tai 
ikoniaiheilla koristeltuja munia.

 
Näyttelyn oheisohjelma: 
 26.2.2011 klo 14 Näyttelyopastus:
FM Katariina Husso 
19.3.2011 klo 14 Näyttelyopastus:
FM Katariina Husso
9.4.2011 klo 14 Ihmeitä tekevät:
Piispa Arseni
16.4.2011 klo 13 Ikonimaalausnäytös: 
Suomen ikonimaalarit ry 
30.4.2011 klo 12–16 Diakehystyöpaja: 
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Pyhien ihmisten ja pääsiäiskauden ikoneja 
Suomen ikonimaalarit ry:n 35-vuotisjuhlanäyt-

tely Lapinlahden taidemuseossa
26.2.–30.4.2011

Näyttelyn avajaiset klo 17
Lapinlahden taidemuseolla. Tervetuloa!

Kirkkautta
kohti
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Kuopion seurakunta

Paasto on muutoksen aikaa

isä Timo Honkaselkä

Kristuksessa rakkaat ystävät,

Kiitos teille kaikille, jotka niin suurella 
lämmöllä olette toivottaneet allekirjoitta-
neen tervetulleeksi Kuopion itäisen alueen 
papin toimeen. On ollut ilo havaita se 
lämpö ja sydämellisyys, joka keskuudes-
sanne vallitsee.

Erityisesti iloitsen siitä, että meitä kaik-
kia yhdistää huoli seurakunnan reuna-alu-
eiden hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. 
Ei niin että jäisimme murehtimaan asiaa 
vaan niin, että ryhdymme yhdessä töihin 
tilanteen korjaamiseksi!

Ensimmäinen muutos onkin Tiis-
taiseurojen kokoontumisten siirtäminen 
jumalanpalvelusten yhteyteen. Iloksem-
me kaikki idän Tiistaiseurat ovat tämän 
ottaneet positiivisesti vastaan. Muutoksen 
syitä on kaksi, mutta asialla on lisäarvoa 
tuottavia seurauksia.

Tärkein syy on se, että useissa py-
häköissä kokoontuu vain kourallinen 
ihmisiä jumalanpalveluksiin, kun taas 
Tiistaiseuroissa lukumäärät nousevat 
helposti moninkertaisiksi.

Tiistaiseuroista onkin tullut ikään kuin 
jumalanpalveluksia korvaavia tapahtumia. 
En sano tätä moitteena, mutta tilanne 
vaatii mielestäni uutta ajattelua.

Tiistaiseurojen tuominen palvelusten, 
erityisesti liturgian, yhteyteen korostaa 
toiminnan kirkollista ulottuvuutta ja sitä 
tosiasiaa, että me olemme kaikki ensi-
sijaisesti Kirkon eukaristisen yhteisön 
jäseniä.

Tiistaiseurojen ekumeenisuus ei ole 
ongelma, vaan rikkaus. Luonnollisesti-
kaan muiden kirkkojen jäsenet eivät voi 
osallistua ehtoolliseemme, mutta rukous 
ja opetus ovat meille yhteistä. 

Toinen tärkeä näkökulma on Tiistaiseu-
rojen tulevaisuus. Yksityisissä kodeissa 
kokoontuvat seurat ovat uusille ihmi-

sille vaikeasti lähestyttäviä. Vieraaseen 
paikkaan tuleminen on yhä useammille 
ylitsepääsemätön este seurojen toimintaan 
osallistumiselle.

Kokoontumispaikkana kirkko tai 
pyhäkkö on aina avoin kaikille ja siksi 
välttämätön muutos myös tulevaisuutta 
ajatellen. 

Tiistaiseurojen jäsenistön ikäänty-
minen johtaa lopulta koko toiminnan 
kuihtumiseen. Niin tässä kuin koko kirkon 
elämässäkin on tärkeää löytää jatkuvuutta 
ja siten myös uusia tekijöitä tulevaisuutta 
varten.

Tiistaiseurat eivät ole yksityisiä sa-
laseuroja, vaan kirkon omaa toimintaa, 
ja oman pyhäkön ympärille rakentuvaa 
eukaristista kokousta, jonka jäsenyydelle 
ei ole alaikärajaa. Myös lapsiperheet, 
nuoret ja nuoret aikuiset ovat tervetulleita 
Tiistaiseuroihin.

Kuinkas muuten karjalanpiirakoiden 
kansallisperintöä saadaan siirrettyä - 
Kirkon elämästä puhumattakaan? Tiis-
taiseuroihin kiinteästi liittyvä sosiaalinen 
kanssakäyminen onnistuu sekin uudessa 
toimintatavassa mainiosti.

Liturgioiden jälkeen järjestettävät 
retkihenkiset kirkkokahvit ovat varmasti 
tervetullut muutos meille kaikille. Näin 
saamme viettää yhdessä vielä hetken seu-
rustelun sakramentin ja myös kirkon elä-
mään liittyvien kysymysten ympärillä. 

Kirkon elämä ja opetus kehottavat 
meitä jatkuvasti löytämään tukea toisis-
tamme ja pyrkimään kohti täydellisempää 
yksimielisyyttä. Myös Tiistaiseurojen 
tarkoitus on elää todeksi Evankeliumin 
osoittamaa lähimmäisenrakkautta. Siksi 
meidänkin on etsittävä, jotta voisimme 
sen löytää.

Siunattua paastokevättä teille kaikil-
le!

Olemme aloittamassa suuren paas-
ton aikaa. Tuleva Kristuksen 
ylösnousemusjuhla toivottavasti 

vaikuttaa ja näkyy elämässämme koko 
kevään ja vielä alkukesän ajan.
Tänä vuonna ensimmäinen suuren paaston 
valmistussunnuntai on helmikuun alussa 
ja pääsiäisen juhlakausi päättyy kesäkuun 
alussa. 

Ortodoksista kirkkoa arvostetaan ja on 
myös arvosteltu perinteissä pitäytyväksi 

kirkoksi. Seurakuntaelämän keskus on 
jumalanpalveluselämä. Se on ja pysyy, 
mutta se ei saisi tarkoittaa etteikö mei-
dän tulisi miettiä sitä, kuinka voisimme 
paremmin toteuttaa meille annettua pe-
rustehtävää. 

Seurakuntaelämä kaipaa aika ajoin 
uusia ajatuksia. Koko kirkon tasolla on 
laadittu vuosille 2010-2015 strategia, jota 
meidän tulisi yrittää jalkauttaa seurakunta 
tasolle. Tähän työskentelyyn liittyen 

Kuopiossa järjestetään seurakuntalaisten 
yhteinen keskustelutilaisuus sovintosun-
nuntain liturgian jälkeen. Muualla seur-
akunnan alueella ei tuolloin järjestetä 
liturgioita. Toiveena on, että paikalle tulisi 
mahdollisimman moni seurakuntalainen, 
eri puolilta yhdeksän kunnan alueella 
toimivaa seurakuntaamme, tuomaan omat 
ajatuksensa ja mielipiteensä seurakun-
taelämän kehittämiseksi. Keskusteluissa 
esille tulevat asiat ovat tietona ja tukena 

luottamushenkilöille tulevia päätöksiä 
ajatellen. 

Työntekijöiden parissa tapahtuu jälleen 
henkilövaihdoksia. Isä Timo Hirvonen 
valittiin joulukuussa isä Andreas Hjertber-
gin seuraajaksi. Myös seurakuntasihteeri 
on vaihtumassa, kun seurakuntaa pitkään 
palvellut Anna-Liisa Vainiomäki jää eläk-
keelle elokuun alussa. 

Lähestyvä paaston aika on muutoksen 
aikaa, sillä kristityn elämän tulisi olla val-

miutta jatkuvaan muutokseen. Suurta paas-
toa on kauniisti sanottu sielun kevääksi. 
Tuota muutosta on tukemassa ympäröivä 
luonto, joka alkaa herätä vähitellen ja 
valmistautua kesää ja valoa kohti. 

ORTODOKSINEN KERHO
7-12 VUOTIAILLE

Siilinjärven srk –salilla (Harjamäentie 2) klo 17-18.30 kevään 
2011 aikana seuraavasti: (Huom! Muutokset mahdollisia)

To 13.1.2011 Pelit ja leikit 
To 27.1.2011 Lempikirja (ota mukaan!) 
To 10.2.2011Ystävänpäiväaskartelua 
To 24.2.2011 Leivontakerta
To 3.3.2011 Linnunpöntön nikkarointia 
To 17.3.2011Musiikkia ja maalausta
To 31.3.2011Kevätkukkien istutus
To 14.4.2011Pääsiäisvalmistelua
To 28.4.2011Äitienpäiväaskartelua
To 12.5.2011Ulkoleikit sään salliessa
To 26.5. 2011Kevätretki lähialueelle 
Lisäksi kerhossa tutustutaan oman ortodoksisen uskon perin-
teeseen kirkkovuoden mukaan. 
Tervetuloa mukaan!
T: Kerho-ohjaaja: Piia Martikainen p. 040 822 6363

Uusia tuulia
itäisillä mailla

i timo Hi ja kanttori Sofia

lapset ja nuoret, lapset ja nuoret

Tervetuloa iloisten
touhuajien joukkoon!

Maanantai
Perhekerho klo 10 – 12, nuorisotoimisto, joka toinen vk. 
(Parilliset viikot) Mukaan voi tulla vaan :).
Tiistai
Päiväkerho, aamuryhmä klo 9 – 11.30, nuorisotoimisto
Päiväkerho, päiväryhmä klo 13.30 - 16, nuorisotoimisto 
(on muutama paikka)
Keskiviikko 
Päiväkerho klo 9 – 11.30, nuorisotoimisto
Venäjänkielinen lastenkerho klo 17 – 18.00, nuorisotoi-
misto
Torstai
Iltapäiväkerho klo 14.30 – 16.00, nuorisotoimisto
Lapsikuoro klo 16 -17.00, seurakuntasali
Pelit ja leikit kerho klo 17 – 18.30, nuorisotoimisto, (on 
tilaa:))
- teemana lautapelit / leivonta

Liisa p. 0206100 309, liisa.tuunainen@ort.fi
Svetlana p. 0206100 315, svetlana.lamanen@ort.fi

PS. Kerhoaikoihin emme vastaa puhelimeen!

TAHDOTKO LEIRIOHJAAJAKSI
PYHÄKANKAAN LEIRIPARATIISIIN?

PYHÄKANKAAN LEIRIKESÄ 2011
* Lasten leiri 20. - 23.6.2011
* Varhaisnuorten leiri 27 - 30.6.2011
* Kripari 11.- 19.6.2011 
* Kripari 2.-10.7.2011

Jos vastasit myöntävästi, tee vapaamuotoinen hakemus.
Kerro hakemuksessa 
- ikäsi, harrastuksesi, koulutuksesi ja työkokemuksesi
- miksi Sinut kannattaa valita ohjaajaksi. 
- mille leirille haluat ohjaajaksi ensisijaisesti
- oletko käytettävissä muille leireille   
laita hakemuksesi sähköpostilla liisa.tuunainen@ort.fi tai
Kuopion ort.srk, Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO, Kuo-
reen merkintä ”Hakemus”.

Hakemuksesi tulee olla perillä helmikuun loppuun men-
nessä!

Mikäli et ole käynyt ONL:n leiriohjaajakoulutuksia, ha-
keudu niille. 
Kurssit löytyvät www.ONL.fi

PYHÄKANKAAN LASTEN
JA VARHAISNUORTENLEIRI

- Lasten leiri (6-9-v.) ma-to 20.-23.6.2011 
(ps. lapsi voi tulla leirille vanhemman kanssa)

- Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) ma-to 27.-30.6.2011

Ilmoittaudu haluamallesi leirille kirjoittamalla sähköpostia 
liisa.tuunainen@ort.fi

Lähetän paluupostissa Henkilötietolomakkeen, johon voitte 
laittaa kaikki leiriläistä koskevat tärkeät tiedot leiriä varten. 
Lomake suositellaan lähetettäväksi postissa (osoite lomak-
keella). Lisätietoja numerosta 0206 100 309 tai lähettää 
tekstiviestin. 

Lähetämme leirikirjeet ilmoittautuneille hyvissä ajoin 
ennen leiriä.

LAPSIPARKKI KUOPIOSSA
KERHOTILOISSA

viikko 7 su 20.helmi
viikko 8 su Ei lapsiparkkia 27.helmi
viikko 9 su Laskiaistapahtuma :) 6.maalis
viikko 10 su 13.maalis
viikko 11 su 20.maalis
viikko 12 su 27.maalis
viikko 13 su 3.huhti
viikko 14 su 10.huhti
viikko 15 su 17.huhti
viikko 16. su 24.huhti
viikko 17. ma Lastenpääsiäinen :) 25.huhti
viikko 17. su Ei lapsiparkkia 1.touko
viikko 18 su 8.touko
viikko 19. su 15. touko ONL:n vuosijuhlat - ei lapsiparkkia
viikko 20. su 22. touko KEVÄTKAHVIT - kesälaitumille

PARKKITTAJINA toimivat Kirsi, Emma, Elina ja Helena

Keiteleen ja Pielaveden ortodoksioppilaiden toimintapäivää 
vietettiin Kristuksen temppeliintuomisen juhlassa Pielavedellä. 
Toimintapäivä alkoi isä Harrin, isä Heikin ja Eija-kanttorin toi-
mittamalla liturgialla Pyhien Apostolien Pietarin ja Paavalin ja 
marttyyri Blasioksen kirkossa. 

Liturgian jälkeen kolmikymmenpäinen oppilaiden ja aikuisten 
joukko siirtyi Ristintuvalle ruokailemaan, mutta ennen kaikkea: 
PELAAMAAN!

Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijät Liisa ja Svetlana 
olivat suunnitelleet päivään monenlaista touhua. Pöydät siirrettiin 
toviksi sivuun ja leikittiin monia kripari-ikäisten suosikkileikkejä 
ja joukkuekilpailuja. 

Välipalan jälkeen otettiin matseja lautapelien merkeissä ja 
Eija-kanttorin johdolla laulettiin ortodoksisia lauluja. Nouse nuori 
ortodoksi –kajahti varsin mallikkaasti.

Kotiinläksijäislahjaksi nuoret saivat pienen paperi-ikonin vaik-
kapa kukkaroon tai koululaukun taskuun sujautettavaksi siunausta 
tuomaan. Aikuisten näkökulmasta oli mukava kuulla paljon paljon 
naurua sekä nähdä lasten ja nuorten silmien iloista tuiketta. 

Kiitos kaikille tahoille ja tekijöille, jotka mahdollisivat tämän 
mukavan yhteisen päivän!

isä Harri, Eija-kanttori, Liisa ja Svetlana

“Meillä kaikilla oli
niin mukavaa”

Ristintuvalla otettiin matseja lautapelien mer-
keissä ja Eija-kanttorin johdolla laulettiin orto-
doksisia lauluja. Nouse nuori ortodoksi –kajahti 
varsin mallikkaasti.
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Jumalanpalvelukset maalis-huhtikuu 2011

Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan perjantain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:

Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 18 
vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia.
Maaliskuu: 2.3. klo 18 ehtoopalvelus, 6.3. klo 18 sovintosun-
nuntain ehtoopalvelus radiointi, 7.3. klo 18 katumuskanoni 
Arkkipiispa Leo, 8.3. klo 18 katumuskanoni, laulaa veljeskuoro,  
9.3. klo 18 katumuskanoni, 10.3. klo 18 slaavinkielinen katu-
muskanoni, 11.3. klo 17 paastoliturgia, 12.3. klo 10 slaavin-
kielinen liturgia, 16.3. klo 17 paastoliturgia, Arkkipiispa Leo, 
18.3. klo 17 paastoliturgia, 22.3. klo 18 ehtoopalvelus, piispa 
Arseni, 23.3. klo 17 paastoliturgia, 24.3. klo 18 vigilia, 25.3. 
klo10 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys, 30.3. klo17 slaavinkie-
linen paastoliturgia.
Huhtikuu: 1.4. klo 17 paastoliturgia, 2.4. klo 10  slaavinkielinen 
liturgia, 6.4. klo 17 paastoliturgia, 7.4. klo 18 katumuskanoni, 
8.4. klo 18 akatistos, klo 16 alkaen mahdollisuus katumuksen 
sakramenttiin 9.4. klo 10 liturgia, 13.4. klo17 paastoliturgia, 
15.4. klo17 paastoliturgia, 16.4. klo 18 vigilia ja virpovitsojen 
siunaaminen, 17.4. klo 10 liturgia Arkkipiispa Leo, palmu-
sunnuntai, äitien palkitseminen, 18.4. klo  9 aamupalvelus, 
18.4. klo 17 paastoliturgi, 19.4. klo  9 aamupalvelus, 19.4. 
klo 17 paastoliturgia, 20.4. klo  9 aamupalvelus, 20.4. klo 18 
yleinen sairaanvoitelu, 21.4. klo 10 ehtoopalvelus, Basileios 
Suuren liturgia, Arkkipiispa Leo, 22.4. klo klo 9  XII kärsimy-
sevankeliumia, Arkkipiispa Leo, 22.4. klo 14 suurenperjantain 
ehtoopalvelus, 22.4. klo 18 aamupalvelus, Kristuksen hautaus-
palvelus, 23.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 23.4 klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus, 24.4. klo 16 ehtoopalvelus, 25.4. klo 10 
aamupalvelus ja liturgia, lasten pääsiäinen 27.4. klo 10 liturgia 
koululaiset, 27.4. klo 18 slaavinkielinen ehtoopalvelus, 28.4. 
klo 10 liturgia koululaiset.

Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko:
Maaliskuu: 6.3. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 11.3. 
klo 17 paastoliturgia.
Huhtikuu: 3.4. klo 10 liturgia, 7.4. klo 18 katumuskanoni, 8.4. 
klo 18 akatistos, 1 6.4. klo 18 vigilia, 17.4. klo 10 liturgia, 20.4. 
klo 18 yleinen sairaanvoitelu, 22.4. klo 18 aamupalvelus, 27.4. 
klo 10 liturgia koululaiset

Maaningan kirkko:
Maaliskuu:  8.3. klo 18 katumuskanoni, 13.3. klo 10 liturgia, 
Huhtikuu: 6.4. klo 17 paastoliturgia,
 9.4. klo 10 liturgia, 18.4. klo 17 paastoliturgia, 22.4. klo 14 
suurenperjantain ehtoopalvelus.

Pielavesi: 
Maaliskuu: 10.3. klo 18 katumuskanoni, 18.3.klo 17 paastoli-
turgia, 26.3. klo 18 vigilia, 27.3. klo 10 liturgia. Huhtikuu 16.4. 
klo 18 vigilia, 17.4. klo 10 liturgia, 21.4. klo 17 ehtoopalvelus, 
Basileios Suuren liturgia, 22.4. klo 14 suurenperjantain ehtoo-
palvelus, 23.4. klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus.

Keiteleen kirkko:
Maaliskuu:  9.3. klo 18 katumuskanoni, 20.3. klo 10 liturgia. 
Huhtikuu:  1.4. klo 17 paastoliturgia,
22.4. klo 9 XII kärsimysevankeliumia, 23.4. klo 23.30 pääsi-
äisyöpalvelus.

Syvänniemen tsasouna:
Maaliskuu: 7.3. katumuskanoni, 24.3. vigilia, 25.3. liturgia. 
Huhtikuu: 10.4. klo 10 liturgia.
15.4. klo 17 paastoliturgia, 19.4. klo 17 paastoliturgia.

Itäinen alue:

Tuusniemi:
Maaliskuu:  8.3. klo 18 katumuskanoni, 13.3 klo 10 liturgia, 
23.3. klo 17 paastoliturgia.
Huhtikuu:  3.4. klo 10 liturgia, 21.4. klo 10 liturgia, Basileios 
Suuren liturgia.
 
Luikonlahti:
Maaliskuu: 10.3. klo 18 katumuskanoni, 27..3. klo 10 liturgia. 
Huhtikuu: 13.4. klo 17 paastoliturgia.

Juankoski:
Maaliskuu: 16.3. klo 17 paastoliturgia, 24.3. klo 18 vigilia, 
25.3. klo 10 liturgia.
Huhtikuu:  7.4. klo 18 katumuskanoni, 20.4. klo 17 yleinen 
sairaanvoitelu, 23.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia.

Nilsiä:
Maaliskuu:  6.3. klo 18 ehtoopalvelus, sovintosunnuntai, 9.3. 
klo18 katumuskanoni, 19.3. klo 18 vigilia, 20.3. klo 10 liturgia, 
Huhtikuu: 6.4. klo 17 paastoliturgia, 16.4. klo 18 vigilia, 17.4. 
klo 10 liturgia, 22.4. klo 18 ehtoopalvelus, 23.4. klo 23.30 
pääsiäisyöpalvelus.
 
Muuruvesi:
Maaliskuu: 7.3. klo 18 katumuskaknoni.
Huhtikuu: 10.4. klo 10 liturgia, 22.4 klo 10 XII kärsimysevan-
keliumia.

Suuressa paastossa mahdollisuus katumuksen sakramenttiin 
katedraalissa sekä itäisellä ja läntisellä alueella tuntia ennen 
paastoliturgian alkua tai papiston kanssa erikseen sovittavana 
aikana. HUOM! Paastoliturgiat alkavat klo 17.00.
Seurakunnassa sunnuntaisin ja viikolla toimitettavat liturgiat, 
myös katedraalissa, alkavat klo 10.00.

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja puhelinnumerot:
Kuopion ortodoksinen seurakunta, 
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15.
Fax: 0206100301, sähköposti: kuo-
pio@ort.fi. Nettisivut: www.ort.fi/
kuopio. Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
0206100309, sähköposti: kuopio.
kerhot@ort.fi.  
Papiston ja kanttorien matkapuhe-
limet:  Keskinen alue: Khra pastori 
Timo Honkaselkä 0206100302. Kant-
tori Anita Lintu 0206100305. Itäinen 
alue: II papin sijainen pastori Timo 
Hirvonen 0206100303. II kanttori So-
fia Laukkanen 0206100306.  Läntinen 
alue: III pappi pastori Harri Peiponen 
0206100304. III kanttori Eija Honka-
selkä 0206100307.
Muu henkilökunta: Seurakun-
tasihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Uskonnonopettajan si-
jainen Annika Jonninen 050 3800996. 
Lapsi  ja nuorisotyöntekijä Liisa 
Tuunainen  0206100309.  Lasten ja 
nuorten ohjaaja Svetlana Lamanen 
0206100315.  Vahtimestari Eero Hy-
värinen 0206100311.   Vahtimestari 
Anna-Liisa Koslonen 0206100312.

Kirkkokyydeistä

Edellisessä Soleassa oli ilmoitus kirkkokyytien järjestä-
misestä. Ilmoituksen perusteella kyselyitä kyydeistä tuli 
vähän. Nikolaoksen miesten ja diakonitoimikunnan kanssa 
on sovittu, että jatkossa kirkkokyytejä pyritään järjestämään 
erityisesti Pääsiäisyön ja Joulun palveluksiin. Ota kyytiä 
tarvitessasi yhteyttä kirkkoherranvirastoon (ma-pe klo 9-12) 
p. 0206 100 300. 

Suuri KIITOS!
Ystävät, Teitä kaikkia, nimiä 
erikseen mainitsematta mutta 
silti ketään unohtamatta, haluan 
kiittää siitä, miten monella eri ta-
valla olette muistaneet minua nyt 
eläkkeellesiirtymisen johdosta. 
Olemme muuttamassa maalis-
kuun lopulla Turkuun, mutta aja-
tuksemme ja muistomme tulevat 
vielä pitkään pitämään meidät 
Kuopiossa. Näistä Kuopion vuo-
sista haluan myös Teitä kiittää ja 
toivoisin että aina silloin tällöin 
muistelisitte meitä, Riittaa ja mi-
nua, esirukouksissanne.

isä Andreas

Огромное 
СПАСИБО!

Друзья, Дорогие, не называя 
никого поименно, но и тем 
самым не обижая никого, 
хочу поблагодарить вас всех 
за то,  как вы чествовали 
меня в связи с выходом на 
пенсию, столь многочисленно 
и в разнообразных формах. В 
конце марта мы переезжаем в 
Турку, но мысленно, в своих 
воспоминаниях мы еще долго 
будем возвращаться в Куопио. За 
эти годы, проведенные в Куопио, 
я также хочу поблагодарить вас 
и надеюсь, что хотя бы иногда 
вы будете вспоминать нас, 
матушку Марину и меня, в 
своих молитвах. 

отец Андрей

TULOSSA
MYYNTIIN
seurakunnan

lastenkerholaisten
tekemiä pääsiäis-

kortteja.
Tuotto menee

lyhentämättömänä
LASTEN ANALOGIN

HANKINTAAN
katedraalin
kirkkoon.

Kristus nousi
kuolleista!

- Totisesti nousi!

Toivotellen
lastenkerholaiset

ja ohjaajat :)

Ortodoksisuuden sunnuntaina 13.3.2011 
liturgian jälkeen lähetyslounas seurakun-
tasalilla ja  Vladimir Sokratilin luento ”Miksi 
olen ortodoksi? Elämä ja usko, arvot ja 
totuus” (suomeksi).

В субботу 12.3.2011 года в приходе 
Куопио гости из прихода г.Ювяскюля. 
После совместной литургии чай/кофе в 
приходском зале и лекция Владимира 
Сократилина на русском языке «Почему 
я православный? Жизнь и вера, ценности 
и истина»

FERESI
TAI NUTTU

- tule tekemään uusi
tai vanhaan

täydennystä - 
Kurssi ma-ti  14.-15.3.2011 ja
ma-ti  28.-29.3.2011 klo 17-20

Kuopion ortodoksisen seurakunnan 
seurakuntasalin alasalissa

Snellmaninkatu 8 
Kurssilla voi tehdä puvun asustei-

neen tai täydentää jo olemassa
olevaa pukua.

Sekä iloitella kansanomaisilla
kaavoilla tekemällä itselleen

käyttövaatteen. 
Ilmoittautumiset ja materiaalitiedus-

telut viimeistään ti 8.3.2011
mennessä kurssin vetäjälle.

Kurssin hinta 25 € /seurakuntalai-
nen, 35 €/ muut.

Tervetuloa mukaan! 
Kurssin vetäjä

Tarja Alava
 tarja@tarjaalava.net
www.tarjaalava.net

0400-913650

Ideointipäivät Kuopiossa
sovintosunnuntaina 6.3.2011

Ohjelma:
klo 10 Liturgia, pyhän Nikolaoksen katedraali
Lounas, seurakuntasali
n. klo 13-15 keskustelutilaisuus
lapsilla mahdollisuus pulkkamäkeen
Keskustelutilaisuudessa ideoidaan yhdessä seura-
kunnan tulevaisuuden toimintaa. Aluksi arkkipiispan 
teologinen sihteeri Outi Vasko esittelee kirkon stra-
tegian vuosille 2010-2015.
Seurakunnan alueella ei toimiteta sovintosunnuntai-
na liturgiapalveluksia muualla, jotta kaikki seurakun-
talaiset pääsevät tapahtumaan mukaan.

Tervetuloa! 

Minna Canthin päivän kunniaksi
monikulttuurinen naistenpäivä 
lauantaina 19.3.2011 klo 15-18 

(yläsali + keittiö)

Nautimme kansainvälisten ruokien makuelämyksistä. Valm-
istamme ruuan itse ja opimme samalla eri maiden keittiöiden 
vivahteista ja kulttuureista.
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus osallistua vigiliaan 
kirkossa. Pyydämme ilm. srk:n kansliaan puh. 020 6100300 
ma 14.3.2011 menn. Järjestäjänä diakonia- ja  venäjän-
kielinen toimikunta

Многокультурный женский день в честь дня Минны Кант 
в субботу 19.3.2011 года с 15.00 до 18.00 часов
(верхний приходской зал+кухня) Насладимся блюдами 
кухонь разных стран. Готовить мы будем сами, обучаясь 
одновременно особенностям кухонь и культур. После 
окончания мероприятия есть возможность принять 
участие во всенощной в церкви. Об участии просим 
сообщить в канцелярию по телефону: 020 6100300 до 
14.3.2011 года. Огранизаторы: Диакония и Русскоязычная 
группа прихода

Pääsiäismyyjäiset
Kuopion ortodoksisen

srk:n srk-salissa
(Snellmaninkatu 8) 

la 16.42011 klo 11 alkaen.
Myytävänä piirakoita, 

pashaa, kulitsaa
 ja muita pääsiäisleivon-

naisia. Arpajaiset. Tarjolla 
kahvia ja pullaa

Järj. eri toimintapiirit
Tervetuloa!

Pääsiäismyyjäiset
Siilinjärven srk-salilla 

pe 15.4.23011 klo 14 alk.
Myytävänä piirakoita ja 

muita leivonnaisia
Järj. Siilinjärven

tiistaiseura
Tervetuloa!

Kuopion diakoniatoimikunta:
Eeva-Liisa Karttunen, Kuopio
Riitta Oksanen, Kuopio
Tanja Kostilainen, Kuopio
Zinayida Bezvenyuk, Kuopio

Raija Luostarinen, Maaninka
Tuula Kuosmanen, Maaninka

Risto Heiskanen, Tuusniemi
Marja Asikainen, Karttula

diakonityöstä vastaava pappi, isä 
Harri Peiponen, p. 0206 100 304, 
harri.peiponen@ort.fi

Pääsiäis- ym.
koristeiden

askartelupäivä
perheille
la 19.3.2011

klo 12-14.30
Kuopion ort. srk.salissa 

(yläsali)
Snellmaninkatu 8.

Myös kaikki
maahanmuuttajaperheet 

olette tervetulleita.
Tarvikkeiden hankintaa 

varten pyydämme
ilm. srk:n kansliaan
puh. 020 6100300

(ma 14.3.2011
klo 12 mennessä.)

Mukana
askarteluohjaaja.

Tarjoillaan välipalaa.
Järj. Diakoniatoimikunta

Kuopion tiistaiseura
kokoontumiset klo 14 seurakuntasa-
lilla: 8.3. Luento muistin käytöstä, 
22.3. Niina Karpinin runoja, 26.-
27.3. Valamon matka
5.4. Outi Vasko, 15.4. Piirak-
katalkoot, 3.5. ja 17.5. kokoontu-
minen

Kirkkokahvit kevät 2011
27.2. Nikolaoksen miehet,  6.3. Lapsi ja nuorisotyö/keittolou-
nas, 13.3. Lähetyslounas, 20.3. Kirkkokuoro, 27.3. Diakoni, 
3.4. Venäjänkielinen toimikunta, 10.4. Tiistaiseura
17.4. Nikolaoksen miehet, 25.4 Lapsi ja nuorisotyö, lasten 
pääsiäinen. 1.5. ?, 8.5. Äitienpäivä, veljeskuoro, 15.5. Ni-
kolaoksen miehet, 22.5. Lapsi ja nuorisotyö   



8

Mikkelin seurakunta

Kuin kirkkoliput

Leena Orro

MIKKELIN
ORTODOKSINEN

SEURAKUNTA

Paavalinkatu 4
50130 MIKKELI
puh/faksi. (015) 213 352
S-posti: mikkeli@ort.fi

Virasto avoinna ke 11 – 1
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 203, s-posti: 
keskusrekisteri@ort.fi.

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Sähköposti: johannes.hatinen@ort.fi

Kanttori: paikka avoinna

Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963

Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

JUMALANPALVELUKSET

YHTEYSTIEDOT

Jokaisessa Soleassa on on kirkkoherran 
laatima lista jumalanpalveluksista: 
milloin, minkälainen, missä pide-

tään. Se on ihmisille tärkeä tietopaketti, 
olkoonkin, että tilaisuudet näkyvät myös 
alueen päälehden Länsi-Savon pikkuil-
moituksissa.

Pääkirkko on Mikkelissä, toinen Piek-
sämäellä. Lisäksi kevät- ja syyskaudella 
pidetään muutamia jumalanpalveluksia 
muissakin paikoissa, useimmiten Juvalla 
ja Sysmässä.

Muiden kuutosten lailla seurakunta 
ulottuu monen kunnan alueelle.  Tämähän 
on pieni kirkkokunta, jäsenet muutamia 
kaupunkikeskuksia lukuun ottamatta ha-
jallaan ympäri Suomen.

Juvalla palvelukset pidetään evankelis-
luterilaisen seurakunnan seurakuntatalon 
tiloissa.

Tämä on ekumeniaa käytännössä. 
Aluksi oltiin pääsalissa, sitten alakerran 
takkahuoneessa, sitten uudessa pikkusalis-
sa. Nyt on palattu taas takkahuoneeseen, 

kun remontti jatkuu osassa taloa.  
Pappi ja kanttori saapuvat aikaisemmin, 

laittavat tilan kuntoon palvelusta varten 
ja tarvittavat esineet paikoilleen. Jo etei-
seen tuntuu tuohuksen tuoksu, aavistus 
suitsuketta.

Ei takkahuone tavanomaisine kalustei-
neen ole mikään kirkko, silti sinne on nyt 
tullut kallisarvoinen hiljaisuus. 

Ne tulevat paikalle, jotka pääsevät, 
jaksavat. Pieni joukko seisoo odottaen.

Liturgia alkaa.. Kanttori pysyttelee 
ikkunaseinustalla kirjoineen, irtonuottei-
neen. Laulamme minkä osaamme. Eihän 
tämä ole mikään Uspenskin kuoro, mutta 
sydämen harras halu korvaa sen. Väki 
on vähentynyt, alkuvuosina oli laulajia 
enemmän, harjoiteltiinkin kansalaisopis-
ton ryhmänä.

Liturgia soljuu eteenpäin, kantaa mu-
kanaan takkahuoneeseen keräytyneitä 
ihmisiä.

Ilma tahtoo loppua pienessä tilassa, 
ikkunaa on pidettävä välillä auki. Joku kul-

kee portaissa, varmaan aistii oudon hajun, 
suitsukkeen tuoksun, kuulee laulua, joka 
ei ole tuttua virrenveisuuta. Ehkä ajattelee, 
että siellä ne ortodoksit…

Kirkko on aina kirkko. Silti nämä 
muualla pidetyt palvelukset ovat tärkeitä, 
vaikka ne eivät tuo paljon lisää kävijä-
määrätilastoon tai kolehtien tuottoon. 
Sen sijaan ne lisäävät euroja seurakunnan 
talousarvion matkakuluihin.

* * * 

Edellisessä Soleassa Mikkelin sivun 
pääkirjoituksen otsikkona oli Strategia 
ja visio. Hienoja sanoja, kulkevat kaiken 
yllä kuin kirkkoliput. Niiden alle kuuluu 
myös tämä liturgia, vähäinen joukko 
kohtaamassa pyhiä salaisuuksia.  Se on 
laajalle ulottuvan ja resursseiltaan pienen 
seurakunnan läsnäoloa jäsentensä keskuu-
dessa, mahdollisuuksiensa rajoissa.

Mikkelin kirkko
Paavalinkatu 4
Maaliskuu
La 5.3. klo 18 Vigilia
Su 6.3. klo 10 Liturgia
Su 6.3. klo 13 Sovintosunnuntain ehtoopalvelus
Ma 7.3. klo 18 Katumuskanoni
Pe 11.3. klo 18 Paastoliturgia
La 12.3. klo 18 Vigilia
Su 13.3. klo 10 Liturgia
Ke 16.3. klo 18 Paastoliturgia
Su 20.3. klo 10 Liturgia; kiertokoulu
Pe 25.3. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, Jumalansynnyttäjän
Neitseen Marian ilmestys
Huhtikuu
Pe 1.4. klo 18 Paastoliturgia
Ke 6.4. klo 18 Paastoliturgia, toimittaa KP arkkipiispa Leo
Su 10.4. klo 10 Liturgia
La 16.4. klo 18 Vigilia
Su 17.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin
Ke 20.4. klo 18 Paastoliturgia
To 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia,
ehtoollisen asettamisen päivä
Pe 22.4. klo 9 Aamupalvelus; 12 kärsimysevankeliumia
Pe 22.4. klo 18 Ehtoopalvelus; hautaikonin esiin kanto
La 23.4. klo 9 Aamupalvelus; hautauspalvelus
La 23.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia,
Herran pääsiäinen
Ti 26.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
Ke 27.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto

Pieksämäen kirkko
Vanha Mikkelintie 18
Maaliskuu
Ti 8.3. klo 18 Katumuskanoni
La 26.3. klo 18 Vigilia
Su 27.3. klo 10 Liturgia
Huhtikuu
Ke 13.4. klo 18 Paastoliturgia
Ma 25.4. klo 10 Liturgia ja ristisaatto
To 28.4. klo 9 Liturgia ja ristisaatto

Juva
Ev. lut. seurakuntakeskuksen Ristisali
Pe 18.3. klo 18 Paastoliturgia
Ma 18.4. klo 18 Paastoliturgia

Mäntyharju
Ev. – lut. seurakuntatalon takkahuone
Su 3.4. klo 10 Liturgia

Sysmä
Marjatta Tapiolan koti, Mataristonkuja 13
Su 27.2. klo 10 Liturgia
Ke 30.3. klo 18 Paastoliturgia
 

Lasten ja nuorten kerhot Mikkelin seurakuntatalossa, Paavalinkatu 4
– Sinapinsiemenkerho toimii maanantaisin toukokuun lopulle klo 18 – 19.30
– Nuorten kerho toimii toukokuun lopulle tiistaisin klo 17.30 – 19.00

Mikkelin ikonipiiri
Seurakunnan ikonimaalauspiiri kokoontuu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntakeskuksessa,
Savilahdenkatu 20, pohjakerroksen kokouskellarissa, jonne
käynti rakennuksen pihan puolelta.
- Seuraavat kokoontumiset lauantaisin, klo 10–14
seuraavasti 26.2, 12.3, 26.3, 9.4

Mikkelin Herrasmiesten ruokakerho Mikkelin seurakuntatalossa,
Paavalinkatu 4
kokoontuminen to 24.2 ja 17.3. ja 14.4 klo 17.00.

P
erinteisen tavan mukaan syn-
nintunnustus, joka tapahtuu 
papin edessä, vaatii tavallisesti 
valmistautumista, jonka tulee 
kestää sääntöjen mukaan viikon 

päivät (Typikon 32 luku). Synnintunnus-
tukseen valmistautuva harjoittaa syvää 
itsetutkistelua. Hyvänä pohjana tuolle 
tutkistelulle on esim. punnita itseään suh-
teessa Jumalan kymmeneen käskyyn:

Ensimmäinen käsky
Olenko uskonut Jumalaan Isään, Poikaan 
ja Pyhään Henkeen? Olenko laiminlyönyt 
luottaa Jumalaan ja Hänen armoonsa? 
Olenko napissut Jumalalle vastoinkäymi-
sissä? Olenko ollut kiitollinen Jumalan 
siunauksista? Olenko epäillyt kristinuskoa 
ja kirkon opetuksia?

Olenko yrittänyt palvella Jumalaa ja 
pitää Hänen käskynsä? Olenko langen-
nut taikauskoon? Olenko tuntenut vetoa 
skismaatikkojen yhteyteen? Olenko lai-
minlyönyt velvollisuuksiani Jumalaa 
kohtaan pelkäämällä tai pilailemalla tai 
vainoamalla? Olenko laiminlyönyt rukoil-
la Jumalaa uskollisesti? Olenko asettanut 
itseni Jumalan edelle?

Toinen käsky
Olenko tehnyt jostakin asiasta tai ihmisestä 
epäjumalan itselleni? Olenko palvonut tai 
ihaillut ketään tai mitään enemmän kuin 
Jumalaa?

Olenko pitänyt esikuvanani Kristuksen 
pyhää elämää ja pyrkinyt seuraamaan 
Häntä? Olenko lukenut säännöllisesti 
raamattua? Olenko ollut epäkunnioittava 
jumalanpalvelusten aikana, antanut aja-
tusteni harhailla tai ollut teeskentelevä? 
Olenko laiminlyönyt osallistua pyhään 
Ehtoolliseen säännöllisesti tai valmistau-
tumatta?

Kolmas käsky
Olenko häväissyt jollakin tavoin Jumalan 
pyhää nimeä? Olenko kironnut jotakuta 
tai jotakin asiaa, tai tehnyt väärän valan? 
Olenko jättänyt kunnioittamatta pyhiä 
henkilöitä tai asioita?

Olenko osoittanut sopivaa kunnioitusta 
Kirkon työntekijöille vai estänyt heitä te-
kemästä Jumalan työtä? Olenko rikkonut 
jonkin juhlallisen lupauksen tai sitoumuk-
sen? Olenko tehnyt jonkin laittoman sopi-
muksen tai laittoman lupauksen?

Neljäs käsky
Olenko jäänyt pois kirkosta ilman päte-
vää syytä sunnuntaisin tai estänyt muita 

menemästä? Olenko tehnyt tarpeettomia 
töitä sunnuntaina? Olenko viettänyt päivän 
turmiollisella tavalla tai halventanut sitä 
sopimattomalla käyttäytymisellä?
Ellen ole sairauden tai muun merkittävän 
syyn takia mennyt kirkkoon, olenko ru-
koillut kotona? Olenko saattanut jonkun 
muun ihmisen halventamaan Herran 
päivää? Olenko paastonnut määrättyinä 
aikoina ja viettänyt Kirkon juhlat asiaan-
kuuluvalla tavalla?

Viiden käsky:
Olenko kunnioittanut vanhempiani ja 
ollut heille kuuliainen? Olenko syyllisty-
nyt vilppiin tai aiheuttanut heille tuskaa 
sanoillani tai teoillani? Olenko laimin-
lyönyt heitä tai jättänyt auttamatta heitä? 
Olenko tehnyt velvollisuuteni perhettäni 
kohtaan?
Olenko vaillinaisesti rakastanut tai ollut 
ystävällinen puolisoani kohtaan tai va-
hingoittanut häntä jollakin tavoin? Olenko 
ollut lapsilleni hyvänä esimerkkinä ja yrit-
tänyt kasvattaa heitä kunnollisesti?
Olenko oikaissut heidän vikojaan ja vir-
heitään kärsivällisyydellä enkä vihaisena? 
Olenko hemmotellut tai lellitellyt heitä? 
Olenko laiminlyönyt kummilapsiani ja 
jättänyt suorittamatta velvollisuuteni heitä 
kohtaan?
Olenko työntekijänä ollut rehellinen ja 
ahkera? Olenko kohdellut reilusti kaikkia 
niitä, jotka ovat olleet minulla töissä? 
Olenko kunnioittanut Jumalaa taivaal-
lisena isänä kohtelemalla kaikkia toisia 
veljinäni, ja olenko kunnioittanut Kirkkoa 
kuin hengellistä Äitiäni harjoittamalla 
uskoani sen opetusten mukaisesti?

Kuudes käsky
Olenko aiheuttanut vamman tai kuoleman 
jollekin ihmiselle, tai toivonut hänen 
kuolemaansa? Olenko tehnyt jotakin 
lyhentääkseni omaa elämääni tai jonkun 
toisen elämää vahingoittamalla hänen tai 
omaa terveyttä huonolla ja hillittömällä 
elämällä?

Olenko antautunut vihaan tai vahin-
goittanut muita sanoilla tai teoilla? Olenko 
häpäissyt apua tarvitsevia tai laiminlyönyt 
tukea ja puolustaa niitä, joita on kohdeltu 
epäoikeudenmukaisesti? Olenko ollut 
julma jotakuta kohtaan? Olenko kohdel-
lut huonosti eläimiä tai tuhonnut elämää 
tarpeettomasti? Olenko laiminlyönyt antaa 
anteeksi jollekin tai hautonut pahoja aja-
tuksia heitä kohtaan?

Seitsemäs käsky
Olenko antanut tilaa epäpuhtaille ajatuk-
sille, sanoille ja teoille? Olenko tehnyt 

arvottomia tekoja yksin tai toisten kanssa? 
Olenko halventanut itseäni jollakin tavoin 
tai unohtanut inhimillisen arvokkuuden?
Olenko lukenut moraalittomia kirjoja tai 
julkaisuja tai nauttinut epäsiveellisyydestä 
jollakin tavalla?
Olenko pitänyt tapanani oleskella huo-
nossa seurassa tai käydä siveettömissä 
paikoissa? Olenko syönyt, juonut tai tu-
pakoinut liian paljon? Olenko ollut laiska, 
toimeton tai hukannut aikaani?
Olenko saattanut toisia lankeamaan synnin 
tekoihin? Olenko ollut uskoton hänelle, 
joka luottaa minuun?

Kahdeksas käsky
Olenko varastanut jotakin tai toivonut 
tekeväni niin? Olenko ottanut jotakin, 
mikä ei kuulu minulle? Olenko yrittänyt 
löytää kadonneen ja löytämäni esineen 
omistajan? Olenko petkuttanut jotakuta? 
Olenko maksanut velkani? Olenko elänyt 
varojeni mukaan enkä tuhlaten ja ylelli-
sesti? Olenko antanut apua tarvitsevalle 
varojeni mukaan? Olenko ollut rehellinen 
ja suora?

Yhdeksäs käsky
Olenko kertonut valheita tai liioitellut tai 
vähätellyt asioita totuudesta poiketen? 
Olenko antanut valheellisia lausuntoja tai 
puhunut pahaa muista? Olenko paljastanut 
minulle uskottuja salaisuuksia tai pettänyt 
jotakuta?

Olenko juorunnut jostakin tai va-
hingoittanut jonkun mainetta? Olenko 
salannut totuuden, edesauttanut valhetta 
tai teeskennellyt tehneeni synnin, johon 
en ole syyllinen? Olenko yrittänyt nähdä 
hyvää toisissa pikemminkin kuin heidän 
puutteitaan?

Kymmenes käsky
Olenko kadehtinut jotakin toisella olevaa 
hyvää? Olenko ollut kateellinen jonkun 
hyvästä onnesta? Olenko halunnut jotakin, 
mikä on toisen omaa? Olenko vahingoit-
tanut tai tuhonnut toisten omaisuutta? 
Olenko halunnut asioita, joita Jumala ei 
ole minulle suonut, tai ollut tyytymätön 
elämänosaani?

Olenko ollut saita? Olenko pitänyt jo-
takin toiselle kuuluvaa? Olenko toivonut 
jonkun perikatoa saavuttaakseni jotakin? 
Olenko laiminlyönyt armeliaisuuden ja 
anteliaisuuden jotakin kohtaan? Olenko 
toivonut Jumalan antavan minulle sellais-
ta, mitä en soisi muille?

Isä Raimo Sissonen
Opetuspuhe on jatkoa Soleasta 4/2010 ja se 

jatkuu jossakin seuraavista numeroista

Katumuksen sakramentista

Kuolemassa ihminen viimein puetaan alkuperäiseen,
jumalalliseen kauneuteensa.

 
Priscilla
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Rautalammin seurakunta RAUTALAMMIN ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA, Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
fax  0206 100 320 
s-posti rautalampi@ort.fi,
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Johannes Parviainen
p. 0206100321 tai tai  044 5937710
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206 10 0322
Virasto avoinna ke 9-12 tai sopimuksen muk.
Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset 
lomakkeella tai ma-pe klo 9-15
puh: 0206 100 203 fax: 0206 100 202
email: keskusrekisteri(at)ort.fi

Yhdestä suusta
ja yhdestä sydämestä

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi,
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Pe 25.2. klo 18 parastaasi, vainajien muisto.
La 26.2. klo 10 liturgia, sielujen lauantai.
La 26.2. klo 18 vigilia.
Su 6.3. klo 18 sovintosunnuntain ehtoopalvelus. Suuri paasto alkaa.
Ma 7.3 klo 18 katumuskanoni. Toimittaa Joensuun piispa Arseni.
Pe 11.3. klo 18 paastoliturgia.
La 12.3. klo 18 vigilia.
La 19.3 klo 18 suuri ehtoopalvelus.
To 7.4. klo 18 katumuskanoni.
La 9.4. klo 12 akatistos Jumalansynnyttäjälle.
La 9.4. klo 18 vigilia.
Su 10.4. klo 10 liturgia, Maria Egyptiläisen sunnuntai.
La 16.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus.
Ke 20.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu.
To 21.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. Ehtoollisen asettamisen muisto.
Pe 22.4. klo 18 aamupalvelus. Kristuksen hautauspalvelus.
La 23.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, klo 24 pääsiäisyön jumalanpalvelus.
Ke 27.4 klo 10 liturgia, kansallinen veteraanipäivä.
La 14.5. klo 10 liturgia, Kevät-Miikkulan juhla.
La 14.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus.
La 21.5. klo 18 vigilia.

Suonenjoki,
Kristuksen kirkastumisen kirkko
Ti 1.3. klo 18 ehtoopalvelus
La 5.3. klo 18 vigilia.
Su 6.3. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai.
To 10.3. klo 18 katumuskanoni.
Su 13.3. klo 10 liturgia, ortodoksisuuden su.
Ke 23.3.klo 18 paastoliturgia.
La 26.3. klo 18 vigilia
Su 27.3. klo 10 liturgia, karjalankielinen. Ristinkumartamisen sunnuntai.
Ti 12.4. klo 18 ehtoopalvelus.
Su 17.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai.
To 21.4. klo 10 Suuren torstain aamupalvelus.
Pe 22.4. klo 14 ehtoopalvelus. Hautakuvan esiinkanto.
Ma 25.4. klo 10 liturgia. Lasten pääsiäinen.
Ti 3.5. klo 18 ehtoopalvelus.
La 7.5. klo 18 vigilia.
Su 8.5. klo 10 liturgia.
Ti 10.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Ti 17.5. klo 18 ehtoopalvelus.
Ti 24.5. klo 18 ehtoopalvelus.

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
La 19.2. klo 18 vigilia.
Su 20.2. klo 10 liturgia.
Ke 9.3. klo 18 katumuskanoni.
To 24.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus.
Pe 25.3. klo 9 liturgia, Neitsyt Marian ilmestys. (Huom! aika)
Ke 13.4. klo 18 paastoliturgia.
La 23.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, Suuri lauantai.
Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna
Ti 8.3. klo 18 katumuskanoni.
Ke 16.3. klo 18 paastoliturgia.
La 2.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus.
Su 3.4. klo 10 liturgia, Johannes Siinailaisen sunnuntai.
La 16.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai.
Pe 22.4. klo 10 XII kärsimysevankeliumia.
La 28.5. klo 18 vigilia.
Su 29.5. klo 10 liturgia.

Hankasalmi,
Aseman srk-koti
Su 27.2. klo 10 liturgia
Su 20.3. klo 10 liturgia, Gregorios Palamaksen sunnuntai.
Ke 6.4. klo 18 paastoliturgia
Ti 3.5. klo 9 liturgia, Tuomaan tiistai. (Huom! aika)

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
Ke 30.3. klo 9 paastoliturgia. (Huom! aika)
Pe 15.4. klo 18 paastoliturgia.
Su 22.5. klo 10 liturgia.

Aika ajoin joudumme pohtimaan 
kirkkolaulun merkitystä, kuoron 
tarpeellisuutta ja koko kirkkokan-

san yhteistä laulua.
On eri asia kuunnella laulua ulkopuoli-

sena ehkä arvostellen, kuin itse osallistua 
laulamiseen. Jokainen kirkossakävijä 
tietää laulun tärkeän ja pyhän tehtävän 
jumalanpalveluksessa. Mitä olisi liturgia 
ilman laulua? Entä hautajaiset?

Joskus ajattelemme onko liturgia hyvä 
vai huono sen mukaan, miten kuoro oman 
osansa selvittää. Kuitenkin liturgian kes-
keinen viesti ei ole musiikin tai kuoron 
tasossa, vaan siinä uskossa ja aitoudessa, 
missä eukaristiaa toimitetaan ja siihen 
osallistutaan. 

Kirkkolaulu toimii jumalanpalveluk-
sessa seurakunnan rukouksen ja kristillisen 
opetuksen välittäjänä. Laulaminen kuuluu 
koko kirkkokansalle, kaikille kristityille, 
ja kuoron tehtävä on tukea yhteistä lau-

lamista.
Kirkossa musiikki palvelee tekstiä. Vei-

sut ovat hengellistä runoutta. Ne kertovat 
historiallisista tapahtumista, ovat etiikan 
opetusta ja ennen kaikkea rukousta. Mitä 
enemmän laulaa, sitä enemmän rukoilee 
ja se johdattaa jumalayhteyteen. “Yhtenä 
kirkkolaulun tehtävänä on kirkon jäsenten  
yhteenkuuluvaisuuden vahvistaminen ja 
todistaminen.“ (Arkkipiispa Paavali)

Kun osallistuu lauluun, vaikka hyvin 
hiljaisella äänellä, se auttaa keskittymään 
rukoukseen, pitää tarkkaavaisena ja “ 
ikään kuin huomaamatta johdattaa laulajan 
tajuamaan myös laulujen sanoja, niiden 
julistaman Jumalan viisauden ja rakkauden 
syvyyttä.” (Basileios Suuri). 

Kansanlaulusta huolimatta kuorolaulu 
on välttämätöntä jumalanpalveluselämäs-
sä. Kuoro on esilaulaja, jolta kirkkokansa 
oppii laulamaan ja tuntemaan sävelmät. 
Jokainen kuorolainen antaa äänensä kir-

kon käyttöön, Jumalan palvelemiseen. Se 
on tärkeä tehtävä ja hieno mahdollisuus 
jatkuvaan oppimiseen ja laulajana kehit-
tymiseen.

On hyvä “laulaa sydämellä” kaikki 
jumalanpalveluksen erikoisuudet, sekä 
teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
Siksi me myös harjoittelemme laulua. 
Laulaminen on myös sosiaalinen tapah-
tuma, joka antaa sisältöä arkielämään ja 
ystävyyssuhteisiin.

Toivon, että tulet rohkeasti laulamaan. 
Mitään ei tarvitse osata, eikä pelätä epäon-
nistumista. Joka kerralla yhdessä laulaessa 
opimme jotain uutta: Ääni kehittyy, korva 
tarkentuu… Jos kuitenkin tuntuu, ettei 
tämä ole “mun juttu”, olet kuitenkin yhtä 
kokemusta rikkaampi. Kannattaa siis ko-
keilla. Tavataan kirkossa ja kuorossa. 

kanttori Oili

Rautalammin Nikolaoskuoro lauloi ekumeenisen rukousviikon palveluksissa Akatistoshymnin pyhälle Hengelle Suonenjoen 
ja Rautalammin kirkoissa. (Kuva:Erja Kotta)

Tiistaiseurat:
Rautalammilla srk salissa. Ke 23.2. klo 
13 vuosikokous. Ma 7.3. klo 18 katumus-
kanoni kirkossa, jonka jälkeen iltateet 
piispa Arsenin seurassa. 
Suonenjoella kirkon alakerrassa. Ke 13.3. 
klo 13. Sunnuntaisin liturgian jälkeen 
tarjotaan kirkkokahvit.
Tervossa: Su 23.3. klo13 vuosikokous 
Meeri ja Kalevi Miettisen kodissa.
Vesannolla tsasounassa ke 16.3. klo 18 
alkavan paastoliturgian jälkeen. Su 3.4., la 
16.4. ja su 29.5. klo 10 alkavan liturgian 
jälkeen.

Ortodoksia-kerho Rautalammilla:
Kerhossa käsitellään ortodoksisen kirkon 
jumalanpalveluksiin ja perinteeseen 
liittyviä asioita. Kerho kokoontuu seur-
akuntasalissa torstaisin klo 18 joka 
toinen viikko. Kerhon vetäjänä toimii isä 
Johannes. Kerho on avoin kaikille orto-
doksisuudesta kiinnostuneille. Tervetu-
loa keskustelemaan ja oppimaan toinen 
toisiltamme. Tiedustelut isä Johannes p. 
0206 100 321 tai 044 593 7710.

Ystäväpiiri Konnevedellä: Aloitamme 
Konnevedellä ortodoksisen ystäväpiirin 
ti 15.3. klo 18 K-Marketin vanhan puolen 
tiloissa. Piiri on tarkoitettu kaikille orto-
doksisuudesta kiinnostuneille. Tervetu-
loa keskustelemaan yhteisistä asioista, 

opettelemaan kirkkolauluja, oppimaan 
ikoneista jne. Ensimmäisellä kerralla so-
vimme kevään ohjelman. Tiedustelut isä 
Johannes (p. kts yllä) tai Kari Savolainen 
p 050 502 2205.

Nikolaos-kuoro harjoittelee tiistaisin 
Suonenjoella kirkossa klo 18 alkavan 
ehtoopalveluksen jälkeen 1.3., 12.4., 19.4. 
(ei palvelusta), 3.5., 10.5., 17.5., 24.5. 
Lisätietoja kanttori Oililta.

Naispiiri Nasti kokoontuu kerran kuukau-
dessa. Lisätietoja Oililta 0206 100 322.

Diakoniatyö: Lisätietoja antaa Erja Kotta 
p. 040 5709186.

Nuorisotyö: Lapsille ja nuorille suunna-
tusta toiminnasta lähetetään kirjeellä infoa 
kotiin. Lisätietoja Helena Jaamalaiselta 
p. 040 5685840 tai Pirjo Laitiselta p. 040 
7324296.

Lasten kokki- ja puuhakerho kokoon-
tuu torstaisin klo 16 Suonenjoen kirkon 
alakerrassa  seuraavasti: 24.2., 17.3., 
31.3., 14.4. klo 15 alkaen virpovitsojen 
tekotalkoot. Ma 25.4 klo 10 osallistumme 
perheen kanssa Lasten Pääsiäiseen Suo-
nenjoen kirkossa. (Kts erillinen ilmoitus). 
Kerhon ohjaaja Mirja Mäkinen p. 044 
3201147.

SUURI VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN

Ke 20.4 klo 18 yleinen sairaanvoitelu Rautalammilla
To 21.4 klo 10 aamupalvelus Suonenjoella. Klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia 
Rautalammilla. Ehtoollisen asettamisen muisto.
Pe 22.4. klo 10 XII kärsimysevankeliumia Vesannolla. Klo 14 ehtoopalvelus 
Suonenjoella. Hautakuvan esiinkanto. Klo 18 aamupalvelus ja ristisaatto Rau-
talammillla. Kristuksen hautauspalvelus.
La 23.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia Tervossa. Klo 23.30 puoliyöpalvelus 
ja klo 24.00 ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia Rautalammilla. Kristus nousi 
kuolleista! Palveluksen jälkeen ateria seurakuntasalissa. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Oilille 0206 100 322 tai isä Johannekselle 0206 100 322.

LASTEN
PÄÄSIÄINEN:

Kaikki lapset, kummit, mummit, 
vanhemmat…. Tervetuloa viettä-
mään yhteistä juhlaa Suonenjoelle 
toisena pääsiäispäivänä.
Ma 25.4. klo 10 alkaa liturgia, 
jonka jälkeen teemme ristisaaton 
kirkon ympäri laulaen jo hyvin 
opittua troparia:” Kristus nousi 
kuolleista…”. Voit myös ottaa 
oman ikonin mukaan saattoon. 
Päivä jatkuu alasalissa ruokailulla, 
iloisella yhdessäololla ja pienellä 
ohjelmalla.
Ruokailuun tarvitsemme ilmoit-
tautumisen, joten soitathan, mon-
tako perheenjäsentä on tulossa, 
Oilille p. 0206 100 322 tai isä 
Johannekselle p. 0206 100 321. 

XB
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma - pe klo 9-12

Jyväskylän seurakunta

Tule jo kotiin!
Syksyllä keskusteltiin maassamme 

paljon kirkosta eroamisesta.  Lu-
terilaisen kirkon kriisi aiheutti 

jonkin verran eroamisia myös meidän 
kirkostamme.

Ihmisellä on vapaa tahto.  Joku kokee 
saavansa kirkolta liian vähän vastinetta 
verorahoilleen ja siksi luopuu sen jäsenyy-
destä.  Joku loukkaantuu johonkin seura-
kunnassa toimivaan ihmiseen, johonkin 
tehtyyn päätökseen, tai kirkon opetukseen, 
ja valitsee protestina kirkottomuuden. 

Jokainen ero on kirkolle murheen 
aihe.  Ei siksi, että seurakunta menettää 
veronmaksajan, vaan siksi, että se ei ole 
onnistunut avaamaan tuolle jäsenelleen 
näköalaa kirkon elämän ihanuuteen. 

Se elämänvoima ja ilo, lohdutus ja 
tuki, jota kirkko ihmiselle voi antaa, on 
jäänyt löytämättä.  Ihminen on käynyt 
ovella, mutta ei ole tunnistanut paikkaa 
kodikseen.

Mikä tekee kirkosta kodin?  Tietenkin 
avoin ja lämmin perhe, joka ottaa jäsenen-
sä vastaan, ja oma paikka ja tehtävä, jonka 
jäsen perheestään löytää.  Tunne juurista, 
jotka yhdistävät ihmisen sukupolvien 
pitkään ketjuun, tässä ja tuonpuoleisessa 
maailmassa. 

Isän armo ja rakkaus, joka sakra-
menttien kautta välittyy kirkon jäsenelle.  
Mutta kotiutuminen on toisaalta vaikeaa, 
jos ihminen ei edes kokeile tulla ovesta 
sisään!

Suuren paaston lähestyessä kirkoissam-
me luetaan Kristuksen vertausta tuhlaaja-
pojasta.  Elämänsä pilannut poika muistaa 
yhtäkkiä kodin, josta kerran uhoten lähti 
maailmalle. 

Hän palaa kotiseudulle, ja isä juoksee 
avosylin häntä vastaan.  Vertaus on kotiin-
kutsu meille jokaiselle. 

Myös meidät - olimmepa sitten vieraan-
tuneet kirkostamme, unohtaneet Jumalan, 
tehneet elämässämme mitä hyvänsä kel-
votonta - Isä kutsuu rakkaudella luokseen 
ja yhdistää taas perheeseen.  Tule, niin 
näet.

Isä Aleksander Roszczenko

JUMALANPALVELUKSET

JYVÄSKYLÄ
Kristuksen ylösnousemisen kirkko:
Maaliskuu: Ke 23.2. klo 18 ehtoopalvelus. Pe 25.2. klo 18 parastaasi. La 26.2. 
klo 9 liturgia, vainajien muistopäivä, klo 18 vigilia. Su 27.2. klo 10 liturgia. 
Ke 2.3. klo 18 ehtoopalvelus. La 5.3. klo 18 vigilia. Su 6.3. klo 10 liturgia ja 
klo 14 sovintosunnuntain ehtoopalvelus. Ma 7.3. klo 18 katumuskanoni. Ti 
8.3. klo 17 katumuskanoni ( Huomaa aika). Ke 9.3. klo 18 katumuskanoni. 
To 10.3. klo 18 katumuskanoni. Pe 11.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgia. La 12.3. klo 18 vigilia. Su 13.3. klo 10 liturgia. Ke 16.3. klo 17.30  
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. La 19.3. klo 18 vigilia. Su 20.3. klo 10 
liturgia. Ke 23.3. klo 17.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. To 24.3. klo 18 
suuri ehtoonjälkeinen palvelus ja vigilia. Pe 25.3. klo 9 liturgia. La 26.3. klo 
18 vigilia. Su 27.3. klo 10 liturgia, monikielinen, radiointi. Ke 30.3. klo 17.30 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.
Huhtikuu: La 2.4. klo 18 vigilia. Su 3.4. klo 10 liturgia. Ke 6.4. klo 17.30 
ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. To 7.4. klo 9 aamupalvelus ja Andreas 
Kreetalaisen katumus kanoni. Pe 8.4. klo 18 akatistos. La 9.4. klo 18 vigilia. 
Su 10.4. klo 10 liturgia. Ke 13.4. klo 17.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
La 16.4. klo 9 liturgia, Lasaruksen lauantai, klo 18 vigilia. Su 17.4. klo 10 
liturgia, monikielinen. Ma 18.4. klo 17.30 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 
Ti 19.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu. Ke 20.4. klo 17.30 ennenpyhitettyjen 
lahjain liturgia. To 21.4. klo 9 aamupalvelus, klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. 
Pe 22.4. klo 9 aamupalvelus XII kärsimysevankeliumia, klo 13 ehtoopalvelus 
ja klo 18 aamupalvelus
( Toimittaa arkkipiispa Leo) . La 23.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, klo 23.30 
puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia.

KARSTULA,
Jumalansynnyttäjän syntymän tsasouna:
Su 20.2. klo 10 liturgia. La 26.3. klo 9 liturgia. Ma 18.4. klo 18 ennenpyhi-
tettyjen lahjain liturgia.

VIITASAARI
Kristuksen kirkastumisen tsasouna
La 12.3. klo 9 liturgia. Pe 15.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia. 

LIEVESTUORE
Pyhän Nikolaoksen tsasouna
Ti 8.3. klo 18 katumuskanoni. 

SUOLAHTI
Pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna
Ke 9.3. klo 18 katumuskanoni. Pe 1.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain li-
turgia.

ÄÄNEKOSKI
Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen tsasouna
To 10.3. klo 18 katumuskanoni. La 9.4. klo 9 liturgia.(Akatistoksen lauantai). 
Ti 19.4. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

SAARIJÄRVI
Pyhittäjä Arseni Konevitsalaisen tsasouna
La 5.3. klo 9 liturgia. La 19.3. klo 9 liturgia. La 2.4. klo 9 liturgia. Ke 20.4. 
klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

Monikieliset palvelukset Jyväskylässä kirkossa:
Su 30.1.2011 klo 10 
Su 20.2.2011 klo 10
Su 27.3.2011 klo 10, radiointi
Su 17.4.2011 klo 10
Su 22.5.2011 klo 10

PALVELUKSET MUILLA PAIKKAKUNNILLA

KEURUU, evl.srk. seurakuntasali
Su 27.2. klo 9 liturgia.

LAUKAA, evl.srk. hautausmaan kappeli
Ti 8.3. klo 18 katumuskanoni.

MUURAME, evl.srk. siunauskappeli, Kappelitie
Su 13.3. klo 10 liturgia.

PIHTIPUDAS, evl.srk. seurakuntatalo
Pe 18.3. klo 18 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia.

JYVÄSKYLÄN
TIISTAISEURAN KEVÄT

Kevään kokoontumiset tiistaisin 
klo 18 juhlasalissa seuraavasti:

ti 22.2. Romanialaisen Teodoxa-
kvartetin konsertti juhlasalissa. 
Ohjelma 20 euroa Tiistaiserura 
järjestää kahvion.
ti 22.3. Tiistaiseuraillan aiheena 
ortodoksinen kirkkolaulu, kanttori 
Marja-Leena Kugler
ti 26.4. Tiistaiseuranillassa slaavi-
minen ja pääsiäisen sanoma, isä 
Aleksander
ti 24.5. Tiistaiseuraillassa Georgij 
Ansimov kertoo vuonna 2005 
kanonisoidun isänsä elämänvai-
heista. Pavel Ansimov julistettiin 
pyhäksi 16.07.2005 ja liitettiin 20. 
vuosisadan uusmarttyyrien ja tun-
nustajien joukkoon.

Tervetuloa tilaisuuksiin!

AKATISTOS

toimitetaan kerran kuussa tiistai-
sin klo 17:30 Ylösnousemuksen 
kirkossa.  Pyrkimyksenä on oppia 
akatistoksen toimittaminen myös 
maallikkovoimin.

Ti 15.3. Akatistos Jumalansyn-
nyttäjälle (ja yleinen synnintun-
nustus)
Ti 12.4. Akatistos Kristuksen juma-
lallisille kärsimyksille
Ti 17.5. Kiitosakatistos

PÄÄSIÄISYÖN
BYSANTTILAINEN 

KUORO

Tule laulamaan pääsiäisyönä 24.4. 
Ylösnousemuksen kirkkoon!  
Kuoro laulaa kirkkokuoron rinnalla 
pääsiäisveisuja bysanttilaisilla 
sävelmillä, suomen kielellä.En-
simmäinen harjoitus sunnuntaina 
13.3. liturgian jälkeen (n. klo 12) 
Juhlasalissa. Lisätietoja Marialta, 
takalam@gmail.com

ORTODOKSINEN
LUKUPIIRI

lauantai klo 16:00-17:30
Nuorisotilat (Rajakatu 39, käynti 
sisäpihalta)

Lukupiirissä keskustellaan yh-
dessä luetuista kirjoista.  Osal-
listuminen ei vaadi ortodoksisen 
perinteen tarkempaa tuntemista 
tai erityisiä kirjojen analysoimisen 
taitoja.  Mukaan voi tulla myös 
kuuntelemaan!  Kaikki ovat sy-
dämellisesti tervetulleita!  Terve-
tuloa!

26.2. Aleksei Osipov: ”Kuoleman-
jälkeinen elämä” (Valamon luostari 
2010), s. 7-89
19.3. Aleksei Osipov: ”Kuoleman-
jälkeinen elämä” (Valamon luostari 
2010), s. 90-176
9.4. ja 14.5. ”Rakkauden haavoit-
tama. Vanhus Porfyrios Kauso-
kalivialaisen elämä ja opetukset.” 
(Pyhän Kosmas Aitolialaisen Vel-
jestö 2010)

JYVÄSKYLÄN
PÄIVÄPIIRI

kevään 2011 ohjelma
Kokoontuminen neljä kertaa torstaisin 
juhlasalissa klo 13

Torstaina 17.2.
Torstaina 17.3.
Torstaina 14.4.
Torstaina 19.5.

Tervetuloa kaikki, joilla on aikaa 
päivisin osallistua toimintaan!

Nuortenillat ja keskiviikkokuoro keskiviikkoisin! Nuortenilta alkaa yhteisellä 
palveluksella kirkossa ja jatkuu sen jälkeen nuorisotilassa. Kirkossa laulamme 
palveluksen yhdessä muiden kanssa Keskiviikkokuorona.

Sovintosunnuntaina 6.3.2011 liturgian jälkeen perinteiset kirkkokahvit ja 
mäenlaskua. Yhteisen toimintapäivän päättää sovintosunnuntain ehtoopalve-
lus klo 14. Tule mukaan laskemaan mäkeä, ulkoilemaan ja laskeutumaan 
paastoon.

Kuudes paastoviikko vikko 15 (Lasaruksen lauantaita edeltävä) Virpomavit-
sapaja on jälleen auki viikon ajan ennen Lasaruksen lauantaita. Tule tekemään 
vitsoja kirkon ja kodin kaunistukseksi ja kirkkoon tulijoiden virpomiseksi. Pajan 
tarkat aukioloajat löydät www-sivuilta ja kirkon ilmoitustauluilta.

Lasaruksen lauantain 16.4.2011 toimintapäivän aloitamme liturgialla klo 9. 
Myyjäiset, virpomavitsapaja ja näyttelyt aukeavat klo 11.30. Illalla vigiliassa klo 
18 siunataan tehdyt vitsat. Tervetuloa mukaan!

Lasten sunnuntaikerhoon kaivataan apua! Anna ajastasi tunti hyväntekeväi-
syyteen lapsille ja lapsiperheille. Tule pitämään kerhoa yhtenä tai useampana 
sunnuntaina kevään kuluessa. Tehtävänä on nostella lapsille leluja, pelejä 
ja luettavaa esille, katsoa, etteivät lapset satuta itseään, ja olla läsnä. Varaa 
kerhovuorosi listalta, joka löytyy lasten lelukaapin ovesta kirkon eteisestä 
vanhaan saliin mennessä.

Nuorisotoimi

ORTODOKSIAKERHO

torstaisin klo 18:00-19:45
Vanha sali (sisäänkäynti kirkon 
ovesta), Rajakatu 39
Kurssi on avoin kaikille ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille.

24.2. Suuri paasto (paikka: Juh-
lasali)
3.3. Sakramentit: Katumus.  Risti 
kristityn elämässä. (Huom! Muut-
tunut aika!)
31.3. Ikonit ortodoksisessa kir-
kossa
14.4. Suuri viikko ja pääsiäinen
5.5. Kirkkovuoden juhlat. Pyhien 
muisto.

Opetuksesta vastaa Maria Takala-
Roszczenko.

Hei! Jos olet miettinyt uutta harrastusta,
tule laulamaan seurakunnan kuoroon!  

Ota yhteyttä kanttoriin p. 0206 100 384

”Kirja – huviksi ja hyödyksi”

Jyväskylän Kirjamessujen teemaksi on 
valittu ”Kirja – huviksi ja hyödyksi”. Kol-
mepäiväiseksi laajentuvat Kirjamessut 
järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 
1.–3.4.2011. Lintulan luostarin messuosas-
tolla yytävänä ortodoksista hengellistä kir-
jallisuutta, nunnien valmistamia tuohuksia, 
käsitöitä ja postikortteja.
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Perheleiri Puroniemessä 21.-24.7.2011
Veljeskunta järjestää yhdessä Ortodoksisten nuorten liiton, Rautalammin ja 
Jyväskylän ort.srk:n kanssa perheleirin Puroniemen leirikeskuksessa 21.-
24.7. Leirin hinta on aikuisille 65 €, lapsille 4-14 v. 33 €, alle 4 v. ei maksua. 
Leirin ohjelmasta vastaavat isä Timo Mäkirinta, kanttori Oili Mäkirinta ja PSHV:
n toiminnanjohtaja yhdessä muiden ohjaajien kanssa. Leiri on tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat viettää muutaman päivän ortodoksista leirielämää 
kauniissa maisemassa. Ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle 6.7. mennessä 
puh. 0206 100490, tai pshv@ort.fi ”

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnassa 
on alkanut kokoontumaan perhekerho. 
Kerho on tarkoitettu lapsiperheille mutta 
toki kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat 
lämpimästi tervetulleita.

Tällä hetkellä kerhossa on käynyt äitejä 
lapsineen ja aikaa on vietetty toistaiseksi 
lähinnä leikkien merkeissä. Suunnitelmis-
sa on myös viettää aikaa yhteisen ulkoilun 
sekä laulutuokioiden parissa. 

Kerhotiloista löytyy keittiö, joten 
omien ruokailuhetkien järjestäminen 
on mahdollista. Vanhemmat pääsevät 
tapaamaan toisiaan ja tasaisin väliajoin 

kerhossa piipahtaa joku vieraileva tähti. 
Esimerkiksi laulamme erilaisia lauluja 
kanttoreiden johdolla, pääsemme soit-
tamaan kirkon kelloja ja papistokin on 
lupautunut kyläilemään.

Äidit, lapset, isät, kummit ja isovan-
hemmat ovat tervetulleita mukaan. Seur-
akunta tarjoaa pientä purtavaa kaikille 
kerhossa kävijöille. Kerho kokoontuu joka 
toinen perjantai parittomina viikkoina 
nuorisotilassa klo 10.

Sanna-Maaria Kurki

Jos et kiitä
Jos sydämesi ilman Jumalaa jää, ei 
sieltä kiitollisuuden tunteet nosta 
päätään.

Avaa ikkunat Kristukselle, hänen 
anteeksiannolle.

Joe et kiitä ja huomaa mitä ihmetekoja 
Herramme antaa luonnon kauneudella, 
yksin jäät.

Jos et kiitä, avaa raamatun ikkunat
lue siitä psalmit mahtavat.

Auta lähimmäistä yksinäistä.
Jos et kiitä, mitä Kristus armossaan 
sulle antaa – teet turhaa matkaa.

Rukoile Jumalaa totuudessa, hän on 
vieressäsi ja pitää kädestäsi ja nukkuu 
vierelläsi.

Tarja Jelonen
Äänekoski

Rukouslaulu
Tänään katson taivastani kohti
valon nään niin herkän loistavan.
Askeleet mun kotihini johti
kaiken tunnen oikein olevan.

Kauan kuljin mailla eksyksissä
varjostani luokse pimeän.
Kyselin se onko vielä missä,
mistä löydän luokse lämpimän?

Tahdoin kaiken vanhan pois mä 
heittää,
minä turhaa enää kanna en.
Valkoisena maani lumi peittää, 
mitä muuta enää tarvitsen?

Kun on mulla lämpö Taivaan Herran, 
kaunis niin kuin uusi aamun koi.
Hänen luokseen tahdon vielä kerran
siellä kuorossa mun ääni soi.

Sinne kaipaan täältä joka hetki,
sinne luokse taivaan enkelten.
Lyhyt meillä vain on elon retki,
siellä saamme elon iäisen.

Siellä tuulet vienot tiellä kulkee,
linnunlaulu yössä helisee,
rauha, rakkaus sylihinsä sulkee,
lämpö Luojan meitä hallitsee.

Kipu, tuska siellä kaikki poissa
vihamiehiä ei yhtään näy.
Armon Herra ystävänä noissa
joka päivän askareissa käy.

Kunpa jaksais elon täällä hauraan
rukouksin täyttää kokonaan,
paratiisin saisin vielä vauraan,
yltäkylläisyyttä nautin vaan.

Sytytän taas tuohukseni liekin,
pyhä savu mielen rauhoittaa.
Ajatus jos turhaan joskus viekin,
palata saan rauhan satamaan. 

Eija Lehto
Kuopio

Perhekerho on tarkoitettu lapsiperheille, mutta toki kaikki kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

Perhekerhossa pieniä onnen pipanoita!
PERHEKERHO

Seuraavat kokoontumiskerrat ja ohjelmat alustavasti:

4.3. Laskiaisviikko, hiihtolomaviikko: mäenlaskua sään salliessa. 
18.3. Tutustutaan kirkkorakennukseen ja ikoneihin isä Timon johdolla
1.4. Ristin viikko: ristileipien leivontaa
15.4. Lasaruksen lauantain aatto: virpovitsojen tekoa
29.4. Kirkkaan viikon perjantai: kellojen soittoa
13.5. Retkipäivä
27.5. Leivotaan piirakoita

Православный приход
г. Ювяскюля

Божественная Литургия на 
церковно-славянском, русском 
и финском языках
в Воскресенской церкви (Raja-
katu 39) по воскресеньям 27.03., 
17.04., 22.05. в 10:00 ч.
После Литургии чаепитие и 
беседа о православии с о. 
Александром в приходском 
зале!
Поездка в Куопио в субботу 12.03.  
В программе Божественная 
Литургия на церковно-славянском 
языке в соборе Св. Николая, 
встреча с переселенцами, доклад 
Владимира Сократилина ”Почему 
я православный? Жизнь и вера, 
ценности и истина”.  Больше 
информации от о. Александра!
Возможность на исповедь, 
молебен, панихиду по условию 
со священником,
о. Александром Рощенко
тел. 0206 100 383

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 
древним пением православной 
церкви!  Kirkkoslaavin- ja suomen-
kielinen Voskresenie-kuoro toivot-
taa uudet laulajat tervetulleiksi 
laulamaan vanhaa yksiäänistä 
ortodoksista kirkkolaulua!
регент Мария Такала-Рощенко, 
takalam@gmail.com, тел. 040-523 
5616.

Добро пожаловать!

VUOKRATTAVAT TILAT
JUHLASALI

perhejuhliin, muistotilaisuuksiin, 
koulutustilaisuuksiin, kokouksiin 
ja konsertteihin. Tilaan mahtuu 
pöydän ääreen istumaan noin 110 
henkeä, kaiken kaikkiaan tilaan 
mahtuu noin 160 henkeä.
Hinnat: Noin neljän tunnin muisto-
tilaisuus 185 euroa. Perhejuhlien 
tuntihinta 46,25 euroa. Kokoukset 
ja koulutustilaisuudet tuntihinta 
22 - 28 euroa.

SEURAKUNTASALI
perhejuhliin, muistotilaisuuksiin, 
koulutustilaisuuksiin ja koko-
uksiin. Tilaan mahtuu pöydän 
ääreen istumaan noin 40 henkeä, 
kaiken kaikkiaan tilaan mahtuu 
noin 50 henkeä.
Hinnat: Noin neljän tunnin muis-
totilaisuus 90 euroa. Perhejuhlien 
tuntihinta 22,50 euroa.
Kokoukset ja koulutustilaisuudet 
tuntihinta 18 euroa.
Veloituksetta seurakuntaan kas-
tettavan lapsen kastejuhlaan.

PÖYTÄLIINAT
Saleissa järjestettäviin tilaisuuk-
siin 5 euroa isot liinat/kpl ja 2,50 
euroa pienet liinat/kpl.

Varaukset
Kirkkoherranvirasto arkisin

klo 9-12, p 0206 100 380 tai
sähköpostitse jyvaskyla@ort.fi

Ykseydenviikon ekumeeninen palvelus 21.1.2011 
Jyväskylässä, kuvassa vieraitamme piispa Teemu 
Sippo, pastori Raimo Laine ja isä Arseni. (Kuva 
Seppo Riikonen).  Heikki Pentikäisen lasityö vanhan 
salin ikkunassa (Kuva: Aila Nieminen)



Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c
73100 LAPINLAHTI

Toimituskunta:
Isä Elias Huurinainen, Iisalmi
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Jyrki Ojapelto, Rautalampi
p. 0500 371 057 ja 050 591 0418
jyrki.ojapelto@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@surffi.fi

Antti Räsänen, Kuopio
p. 0206 100 309
antti.rasanen@ort.fi

Martti Päivinen, Varkaus
p. 050 5992 692
varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi 
aineisto seurakuntasi virastoon. 
Kirkkovuoden toinen Solea 
ilmestyy viikolla 45. Sen 
aineistopäivä on 21.10.2008
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770

Radioitavat ortodoksiset aa-
muhartaudet Yle Radio 1-ka-
navalla kello 6.15 ja 7.50
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä, 18.10. Pastori 
Markku Salminen, Helsinki
15.11. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo

Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin 
ja Varkauden ortodoksiset 
seurakunnat.

Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c
73100 LAPINLAHTI

Toimituskunta:
Isä Elias Huurinainen, Iisalmi
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Jyrki Ojapelto, Rautalampi
p. 0500 371 057 ja 050 591 0418
jyrki.ojapelto@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@surffi.fi

Antti Räsänen, Kuopio
p. 0206 100 309
antti.rasanen@ort.fi

Martti Päivinen, Varkaus
p. 050 5992 692
varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi 
aineisto seurakuntasi virastoon. 
Kirkkovuoden toinen Solea 
ilmestyy viikolla 45. Sen 
aineistopäivä on 21.10.2008
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm. Tilaus: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net. Paino: Kiuruveden 
Sanomalehti Oy: Kisapaino, 
Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi,
Puh. (017) 770 7700, Fax (017) 
770 7770

Radioitavat ortodoksiset aa-
muhartaudet Yle Radio 1-ka-
navalla kello 6.15 ja 7.50
6.9. Piispa Arseni, Kuopio
27.9. Kirkkoherra Timo Mäki-
rinta, Jyväskylä, 18.10. Pastori 
Markku Salminen, Helsinki
15.11. Metropoliitta Pantelei-
mon, Oulu

Radioitavat ortodoksiset ilta-
hartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50
16.9. Kirkkoherra Elias Huu-
rinainen, Iisalmi, 21.10. TM 
Juhani Räsänen, Outokumpu  
18.11. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo
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Radio ja tv

Julkaisija: Iisalmen, Jyväskylän, 
Kuopio, Mikkelin, Rautalammin ja 
Varkauden ortodoksiset seurakunnat.
Päätoimittaja:
Pia Valkonen p.050 5511 611
pia.valkonen@ort.fi
Juhani Ahontie 5 c, 73100 Lapinlahti
(Luminen maisemakuva: Pirjo Raittila)

Toimituskunta:

Kuutosseurakuntien 
tiedotusvastaava:
Isä Johannes Hätinen, Mikkeli
p. 0206 100 351
johannes.hatinen@ort.fi

Isä Elias Huurinainen, Iisalmi
p. 0500 271 163
elias.huurinainen@ort.fi

Timo Mäkirinta, Jyväskylä
p. 0206 100 382, aineisto Aila 
Niemiselle p. p. 0206 100 388
osoitteella: jyvaskyla@ort.fi

Johannes Parviainen, Rautalampi
p. 020 6100 321
johannes.parviainen@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli, p. 050 530 5523
leena.orro@surffi.fi

Harri Peiponen, Kuopio
p. 020 6100  304
harri.peiponen@ort.fi

Martti Päivinen, Varkaus
p. 050 5992 692, varkaus@ort.fi

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Solea nro 
2/2011 on seurakuntalaisilla viimeistään 
pe 15.4.2011. Sen aineistopäivä on ti 
29.3.2011. Seuurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta klikataan 
ensin kirkko palvelee ja sen jälkeen 
seurakunnat. Yhteystiedot löytyvät 
myös Soleasta seurakunnan sivuilta. 
Ilmoitushinta: 35 senttiä + alv./ppm. 
Tilaus: 10 euroa/vuosi. Lehti tulee 
seurakunnan jäsenille maksutta ja se 
on luettavissa internetissä osoitteessa 
www.ortodoksi.net
Paino: Lehtisepät oy, Hallipussi 2
(PL 45), 76101 Pieksämäki
p. (017) 34 81 309

Сейчас семья переживает тяжёлые 
времена, и не только в России, но и 
во всём мире.В Англии,например, 
50% семей живут в разводе.Семья 
и с п ы т ы ва е т  о с о б о е  д а вл е н и е 
мира,сатанинских сил.Стараясь, 
чтобы люди нарушили одну из первых 
заповедей Божиих, лукавый сеет раздор 
между ближними, каковыми являются 
члены семьи

Мы способствуем этому, когда 
забываем, что законы,которые Бог 
дал,должны исполняться человеком.
В Священном Писании сказано, 
что главой семьи является муж, он 
должен почитать Бога, предстоять 
перед Богом, жена должна смиряться 
перед мужем, а дети должны почитать 
своих родителей.Мы же видим, что 
отпадение людей от веры привело к 
тому, что муж перестал чтить Бога 
и поклоняться Ему,слушаться Его, 
жить по Его воле и стал проявлять 
непослушание.Следствием этого стало 
то,что жена оказывает непослушание 
своему мужу.А у двух непослушных 
людей вырастает третий непослушный- 
ребёнок.

Сейчас очень много проблем и 
трагедий оттого, что дети не почитают, 
не уважают, не хотят слушать родителей, 
которых Бог дал, чтобы они сохранили 
чадо, привели к благочестивому 
духовному житию. Поэтому надо 
понимать, что разговор о воспитании, 
о семье – это разговор о возврвщении 

человека к Богу.Создать полноценную 
семью,каковой и является христианская 
семья, может человек благочестивый, 
живущий полноценной жизнью, 
помнящий, что каждый из нас состоит 
не только из плоти, но ещё и из души 
и духа.

В этом случае и плотская жизнь 
полноценная у него, и духовная, 
и душевная; и эта полноценность 
позволяет ему жить именно на основе 
духовных представлений во всех 
сферах, и особенно в семейной жизни. 
То есть семейная жизнь – это в первую 
очередь духовная жизнь. 

Только человек духовный может 
правильно строить отношения с другим 
человеком,воспитывать своих детей.
В основе христианского воспитания 
лежит христианская жизнь семьи – отца 
и матери. То есть воспитание детей 
– это создание условий, в которых 
бы родилась,процветала,умножалась 
духовная жизнь ребёнка. 

Старец Паисий Афонский сказал:» 
Единственная ценность жизни – это 
семья.Как только погибнет семья, 
погибнет и мир.Покажи свою любовь 
прежде всего в своей семье ». И в другой 
раз он сказал: « Когда разрушится семья, 
будет разрушено всё: и духовенство, и 
монашество».

Игумен Георгий ( Шестун )
Православная семья,200

Подготовила Наталья  Кортэ

Perheet elävät vaikeita aikoja maallisen 
maailman vaikutuksesta. Esimerkiksi 
Englannissa 50 prosenttia perheistä elävät  
erossa. Raamatussa on sanottu, että mies 
on perheen pää. Hän kunnioittaa Jumalan 
ja noudattaa  Jumalan käskyjä. Vaimon 
pitää olla kuuliainen aviomiehelle ja lasten 
kunnioittaa vanhempiaan.

Nyt on nähtävissä, että ihmisten etään-
tyminen Jumalasta johtaa siihen, että mies 
on lakannut kunnioittamasta Jumalaa eikä 
enää elää Jumalan tahdon mukaisesti. 

Tästä johtuen vaimo ei ole kuuliainen 
miehelle eikä heille kasva tottelevaisia 
lapsia. Siksi pitää ymmärtää, että keskus-
telu lasten kasvattamisesta ja perheestä 
– se on keskustelu ihmisten palauttami-
sesta Jumalan tyköön.

On tärkeää muistaa, että jokainen 
meistä koostu ei vain ruumista vaan hen-

gestä ja hengellisyydestä. Perhe elämä on 
ennen kaikkea hengellistä elämää. Siksi 
lasten kasvattamiseksi on tarjottava mah-
dollisuuksia lasten hengellisen elämän 
kukoistamiseksi.

Vanhus Paisi  Atoslainen  sanoa: ”Ai-
noa elämän aarre – se on perhe. Silloin 
kun perhe tuhoutuu, tuhoutuu koko maa-
ilma. Näytä oma rakkaus ennen kaikkea 
omassa perheessä”. Ja toisen kerran hän 
sanoi: ” Silloin kun perhe on rikottu, 
menee rikki kaikki – hengellinen johto ja 
munkkilaisuus”.

TAHDOTKO
LEIRIOHJAAJAKSI
PYHÄKANKAAN

LEIRIPARATIISIIN?

PYHÄKANKAAN LEIRIKESÄ:
* Lasten leiri 20. - 23.6.2011
*  Varha i snuor ten  le i r i  27  - 
30.6.2011
* Kripari 11.- 19.6.2011 
* Kripari 2.-10.7.2011
Jos vastasit myöntävästi, tee vapaa-
muotoinen hakemus.
Kerro hakemuksessa 
- ikäsi, harrastuksesi, koulutuksesi ja 
työkokemuksesi
- miksi Sinut kannattaa valita oh-
jaajaksi. 
- mille leirille haluat ohjaajaksi 
ensisijaisesti
- oletko käytettävissä muille lei-
reille   
laita hakemuksesi sähköpostilla liisa.
tuunainen@ort.fi tai Kuopion ort.srk, 
Snellmaninkatu 8, 70100 KUOPIO, 
Kuoreen merkintä ”Hakemus”.
Hakemuksesi tulee olla perillä hel-
mikuun loppuun mennessä!
Mikäli et ole käynyt ONL:n leirioh-
jaajakoulutuksia, hakeudu niille. 
Kurssit löytyvät www.ONL.fi

Kiertokoulu
Missä: IISALMI KUOPIO RAUTALAMPI JYVÄSKYLÄ MIKKELI VARKAUS
AIKA
20.3.  Jyväskylä Mikkeli Varkaus  Rautalampi  Kuopio Iisalmi
10.4.  Mikkeli Varkaus Jyväskylä  Kuopio  Iisalmi Rautalampi

Kuutosseurakuntien kevätpäivä
7.5.2011 Kuopiossa

klo 10.00 Liturgia, arkkipiispa Leon johdolla, pyhän Nikolaoksen ka-
tedraali
klo 12.30-13.30 Ruokailu, Kuopion klassillinen lyseo
klo 13.30 Armasus – Love Story, Iisalmen seurakunnan näytelmäpiiri,  
kirjoittanut Anita Kulmala, ohjannut Kirsi-Maria Hartikainen 
klo 14.30 Kirkon strategian vuosille 2010-2015 esittelyä ja keskustelua, 
arkkipiispa Leo, arkkipiispan teologinen sihteeri Outi Vasko
klo 15.30 Sävelhartaus, kuutosseurakuntien kuorot
Kuopion seurakunnan toimintapiirit, kerhot ja tiistaiseurat esittäytyvät. 
Lisäksi ikoninäyttely, arpajaiset, myyjäiset, nuorten ohjelmaa ja mölk-
kyturnaus. 

Tervetuloa!

ПРАВОСЛАВНАЯ  СЕМЬЯ

Lyhennetty käännös
Igumeeni  Georgius 

(Shestun )   

Ortodoksinen Lähetys ry:n
sääntömääräinen

vuosikokous
su 27.3.2011 klo 13

Kuopion ortodoksisella
seurakuntasalilla.

Liturgian jälkeen kirkkokahveilla 
ajankohtaisia kuulumisia
lähetysjärjestön työstä.

Tervetuloa!

Suuntaamme tänä vuonna Muotkatunturien alueelle Inarissa.
Lähdemme matkaan perjantai-iltana 29.7. noin klo 19.00 ja palaamme lauantaina 
6.8. myöhään illalla. Tarjolla on eripituisia ja tasoisia ryhmiä helpoista haastaviin, 
kaikille kuntonsa mukaan.
Matkan hinta: alle 18v 70 e ja aikuiset 130 e. 
Hinta sisältää matkojen lisäksi Muotkan Ruoktulla la 30.7 aamupalan ennen 
maastoon lähtöä, vaelluksen jälkeen saunan ja juhlaillallisen perjantaina 5.8 ja 
majoituksen mökeissä viimeiselle yölle sekä aamupalan lauantaina 6.8 ennen 
paluumatkaa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Yrjö Minkkinen 0500 171723 tai sähköpostitse 
yrjo.minkkinen@pp.inet.fi
                      

Tervetulleita reissulle ovat kaikkien seurakuntien jäsenet!  
Matkan järjestää Rautalammin Ort. Seurakunta

Lähde Inariin

Ortodoksinen jumalanpalvelus 
televisiossa:
23.–24.4.2011. Pääsiäisen aamu-
palvelus ja liturgia klo 23.55-03.00 
Tampere, Pyhän Aleksanteri Neva-
laisen kirkko
 
Radioitavat ortodoksisen palve-
lukset: 
27.2. Tuomiosunnuntain liturgia 
klo 11–12, Oulu, Pyhän Kolminai-
suuden katedraali
 
6.3. Sovintosunnuntain ehtoopal-
velus klo 18–18.50, Kuopio, Pyhän 
Nikolaoksen katedraali

9.3. Pyhän Andreas Kreetalaisen 
suuri katumuskanoni klo 18–19, 
Tampere, Pyhän Aleksanteri Ne-
vskin kirkko

13.3. Ortodoksisuuden sunnuntain 
liturgia klo 11–12, Rovaniemi, 
Apostoli Andreaksen kirkko

27.3. Ristinkumartamisen sun-
nuntain liturgia klo 11–12, Jyväs-
kylä, Kristuksen ylösnousemisen 
kirkko

Radioitavat ortodoksiset aamu-
hartaudet YLE Radio 1 klo 6.15 
ja 7.50:
5.3. Arkkipiispa Leo, Kuopio
26.3. Pastori, TT Mikael Sund-
kvist, Lahti, 6.4. Metropoliitta 
Panteleimon, Oulu
 
Radioitavat ortodoksiset iltahar-
taudet YLE Radio 1-kanavalla 
klo 18.50:
15.3. Kirkkoherra Viatcheslav 
Skopets, Rovaniemi, 19.4. Pastori 
Teo Merras, Helsinki


