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Esipaimenen sana

Keväinen paasto päättyy ylösnousemuksen päivään – juhlien juhlaan ja 
riemujen riemuun. Kristuksen ylösnousemus muodostaa uskoamme poh-
jan, sillä ”ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on 
turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne.” (1. Kor.15:14) Jos Kristus ei 
olisi ylösnoussut kuolleista, olisi se merkinnyt, että kuolema olisi Häntä 
vahvempi ja että Kristus olisi vain yksi kuolevaisten joukossa. Kristus on 
täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala, ja Jumala Kristus nousi kuol-
leista. Hänen kanssaan ylösnousivat tuonelan pimeydestä kaikki kuolleet 
Aadamista alkaen. 

Kristuksen ylösnousemusjuhla on kuoleman voittamisen juhla. Siinä on 
meidän syntisten toivo. Kristus voitti kuoleman, että synti, joka on kuole-
man pistin, voitetaan. (1. Kor.15:56) Kuolema liittyy syntiin. Jumala sanoi 
sen selvästi ensin luodulle varoittaessaan koskemasta hyvän ja pahantie-
don puuhun: ”Sinä päivänä jona siitä syöt olet kuoleman oma.” (1. Moos. 
2:17) Ihminen ei kuitenkaan totellut käskyä ja tuli kuolevaiseksi. Synti 
vangitsee ja hautaa ihmisen: ”Sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet 
kuollut.” (Ilm. 3:1) Mutta jos kadumme ja teemme parannuksen, Herra 
nostaa meidät haudasta, ja herättää meidät hengellisestä kuolemasta. Kun 
katumuksena kautta vapaudumme haudasta, ylösnousemme hengellises-
ti. Mikä on meidän hengellinen hautamme? Se on himomme ja pahat 
halumme, joita vastaan olemme koko suuren paaston ajan taistelleet. 
Nouskaamme nyt Vapahtajan avulla syntiemme haudasta, sillä Kristus on 
ylösnoussut! 

Jeesus Kristus nousi ylös haudasta, sillä hänen ruumiinsa oli yhdistyneenä 
jumaluuteen. Me emme voi voittaa hengellistä kuolemaa yksin, vaan sen 
voi lahjoittaa meille vain Jumala Kristus, joka toimii Kirkossa. Jumalan 
avulla voimme estää hengellisen kuolemamme rukoilemalla, osallistumal-
la synninkatumukseen, lukemalla Raamattua ja pyhien isien opetuksia ja 
osallistumalla pyhään ehtoolliseen, jossa ylösnoussut Kristus itse on läsnä 
Ruumiissaan ja Veressään.

Voittajana kuolleista ylösnoussut Herra 
sanoi mirhaa tuoville naisille: Iloitkaa! 
Hän antoi apostoleilleen rauhan ja meille 
langenneille ylösnousemisen. Ylösnous-
sut Kristus Jumala antaa meille pelastuk-
sen, Hän antaa meille mahdollisuuden 
aloittaa uuden elämän. Silloin mekin 
voimme ajatella itsestämme: ”te olette 
kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle 
Kristuksessa Jeesuksessa” (Room. 6:11) 

Ylösnousemuksen riemussa Oulun hiip-
pakuntalaisia ja Paimen-Sanomat -lehden 
lukijoita tervehtien ja siunaten,

Piispa Arseni

Ylösnousemisen päivä 
– voitto kuolemasta
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Päätoimittajalta

Paimen-Sanomien ulkoasu on muuttanut kolmen 
vuosikymmenen aikana muotoaan useamman ker-
ran. Kuvassa lehti 1990-luvulta.

Paimen-Sanomat uudistuu. Tämä numero on ensimmäinen, 
jossa uudistuminen näkyy. Lehden muoto on erilainen kuin 
aiemmin. Tällaista uudistumista on kaivattu ja nyt se on to-
teutumassa. Myös lehden sisältöä halutaan kehittää. 

Kiitän seurakuntia ja niiden kirkkoherroja luottamuksesta 
tultuani valituksi päätoimittajan tehtävään. Aiemmin en ole 
vastaavan kaltaisissa tehtävissä ollut. Voisi sanoa, että ”kir-
joitan sinulle nyt ensi kertaa”, tässä roolissa. Valitsijat veto-
sivat laajaan kirkolliseen ja seurakunnalliseen kokemuksee-
ni. Koetan siis tässäkin palvella.

Uudistuva Paimen-Sanomat haluaa profi loitua ennen muuta 
seurakuntien tiedotuslehtenä. Toki haemme myös laajoja nä-
kökulmia kirkon ajatteluun ja toimintaan, kotimaassa ja muu-
allakin. Oleellista on se, että seurakunnat tuottavat omasta 
piiristään seurakuntien elämää ja toimintaa koskevan aineis-
ton. Toivon, että kirkkoherrat omalta osaltaan koordinoisivat 
tätä aineiston tuottamista, jotta aineistoa tulisi monipuolises-
ti, laadukkaasti ja ajallaan. 

Paimen-Sanomat haluaa edelleenkin olla kaikkien Oulun or-
todoksisen hiippakunnan seurakuntien ja niiden jäsenten leh-

ti. Lehden tämä numero kattaa ajallisesti jakson suuresta vii-
kosta ja pääsiäisestä aina helluntain porteille saakka. Kevät-
numero siis, hengellisen kevään lehdeksi tarkoitettu. 

Kun asumme varsin hajallaan eri puolilla laajaa hiippakuntaa, 
ymmärrämme että kirkon lähetys- ja todistustehtävä ei sijoi-
tu vain kirkkorakennuksiin ja seurakuntakeskuksiin, vaikka 
ne ovatkin ensiarvoisen tärkeitä. Palkatut työntekijätkään ei-
vät ehdi joka paikkaan. Kirkon tulevaisuus on ihmisissä, jot-
ka ovat kirkon jäseniä. Jokainen meistä on ”Kristuksen kirje” 
(2.Kor.3:3), lähetetty viemään sanomaa hänen kuolemastaan 
ja ylösnousemuksestaan, kuten metropoliitta Ambrosius Pai-
men-Sanomissa osuvasti luonnehti kristityn kutsumusta aloit-
taessaan Oulun työkautensa 17 vuotta sitten.

Hengellisessä elämässämme tärkeintä on osallisuus Kris-
tuksen kärsimykseen, kuolemaa ja ylösnousemukseen. Va-
pahtaja itse voi avata sisimpämme uudistukseen ja muuttu-
miseen, Jumalan suurten ja tärkeiden meille varaamien yllä-
tysten vastaanottamiseen. Tehköön hän meistä ihmisiä, jot-
ka muistavat kaiken, mitä Jumala on toteuttanut omassa elä-
mässämme ja maailman historiassa. Pyhällä pääsiäiskaudel-
la erityisesti tunnemme hänen elävän läsnäolonsa keskelläm-
me. Hän opettakoon meitä joka päivä, ettemme etsisi Elävää 
kuolleiden joukosta.

Andreas Larikka
Arkkimandriitta

Kajaanin kirkkoherra
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Moni kaipaa kestävää elämän perus-
taa ja hengellistä kasvua. Hengelli-
nen ohjausperinne voi auttaa ihmis-
tä kohti pyhittymistä ja kirkastumis-
ta. Tämän näemme jo Vanhassa tes-
tamentissa. Profeetta Mooses kohta-
si Jumalan kasvoista kasvoihin ja sai 
lain välitettäväksi kansalle. Hän ohjasi 
kansaa Egyptin orjuudesta Luvattuun 
maahan. Profeetat välittivät opetusta 
ja antoivat seuraajilleen mahdollisuu-
den oppia Jumalan tahdon mukaista 
uskoa ja elämää. 

Uuden testamentin suurin ohjaaja 
on Jeesus Kristus itse. Hän ohjaa ja 
opastaa oppilaitaan toimintansa alus-
ta aina taivaaseen menemiseensä saak-
ka tehdäkseen heidät osallisiksi rau-
hastaan ja ilostaan (Joh. 14:27, 17.13-
14) sekä valmistaakseen heitä toimi-
maan evankeliumin julistajina. Hen-
gellisiä ohjaajia Uudessa testamentis-
sa ovat luonnollisesti myös apostolit, 
erityisesti apostoli ja evankelista Jo-
hannes Teologi sekä apostoli Paavali.

Hengelliset ohjaajat 
ortodoksisessa perinteessä

Bysanttilaisen perinteen hengellises-
sä elämässä korostuu ohjaajavanhuk-
sen tehtävä ihmisen parantajana sekä 
kirkon sakramentaalinen elämä osal-
lisuutenamme Jumalan elämään. Oh-
jaajavanhuksen, josta käytetään krei-
kan kielessä nimitystä geron, venäjäk-

si starets, ei tarvitse välttämättä olla 
iältään vanha, mutta hänellä on koke-
mus jumalallisesta totuudesta ja hä-
net on siunattu armolahjalla olla isä 
tai äiti Hengessä. Hän ei ensisijaises-
ti anna ohjattavilleen moraalista ope-
tusta tai erilaisia elämänohjeita vaan 
ennen muuta henkilökohtaisen luot-
tamussuhteen.
 
Hengen hedelmää ohjaajan työssä on 
arvostelukyvyn lahja, jonka avulla hän 
kykenee näkemään ihmisen sieluun. 
Hän ei vastaa vain niihin kysymyk-
siin, joita ihmiset hänelle tekevät, vaan 
myös niihin, joita he eivät ole ajatel-
leetkaan kysyä, mutta ovat yhtä tär-
keitä tai jopa tärkeämpiä kuin mielen 
päällä olevat.
 
Inhimillisen viisauden ja työssä saa-
dun kokemuksen perusteella on mah-
dollista oppia kuuntelemaan ihmistä 
ja ymmärtämään monia asioita hänes-
sä ja elämässään. Mutta armon kaut-
ta voi ohjaaja vastata toisen ihmisen 
elämänkysymyksiin tavalla, joka va-
laisee ihmisen sisimmän ja antaa hä-
nelle mahdollisuuden kohdata ongel-
mansa ja voittaa ne.

Hengelliset ohjaajavanhukset sano-
vat usein, etteivät he voi edetä hen-
gellisessä lääkitsemisessä pidemmäl-
le kuin minkä ohjattava on kykene-
vä ottamaan vastaan. Koettelemukset 
ja kärsimykset kohtaavat ihmistä Ju-

malan sallimuksesta ja kuuluvat vält-
tämättömänä osana hengelliseen elä-
mään.  Vaikeudetkin voivat palvella 
pelastustamme. Pyhä Antonios Suuri 
ilmaisi tämän mitä selkeimmin sano-
essaan: ”Poista koettelemukset, niin 
ei kukaan pelastu.”  

Kohti päämäärää

Ortodoksisessa kirkossa ei ole eri hen-
gellisyyden asteita papeille, munkeille 
eikä nunnille tai perhe-elämää eläville 
kristityille. Kristillisen elämän ja kil-
voituksen päämäärä on sama kaikille.

Jokaisesta meistä voi tulla valonkan-
taja, joka näyttää tietä pääsiäiseen ai-
kamme teknologisessa huumassa ja 
ihmisen esineellistämisen kulttuuris-
sa. Tämä haaste korostaa voimakkaas-
ti ristiinnaulittua Jumalaa, joka kär-
sii ja kuolee niin kuin ihmiset ja on 
meidän laillamme epätoivoinen, mut-
ta joka on myös ylösnousemuksen ja 
iankaikkisen elämän Herra. 
Yhteys Jumalaan vie meidät ennen-
kuulumattomaan hengelliseen seikkai-
luun, jossa lopulta näemme Jumalan 
kasvoista kasvoihin. Kuljemme ”kirk-
kaudesta kirkkauteen” (2. Kor. 3:18) ja 
sitten vielä suurempaan kirkkauteen. 
Siinä on ainoa päämäärämme ja lo-
pullinen elämänhaasteemme.

Arkkimandriitta 
Andreas Larikka

Kohti kirkkautta kirkon hengessä
Kirkko opettaa

Maassamme vaikutti 1900-luvun al-
kupuolella hengellisellä viisaudel-
la huomiota herättänyt ohjaaja-
vanhus. Edesmennyt Uuden Vala-
mon pappismunkki Johannes toi-
mi luostarikilvoittelijoiden lisäksi 
hengellisenä ohjaajana hyvin laajal-
le riippilasten joukolle. Vanhuksen 
isällinen ääni kuuluu edelleenkin 
hänen kirjeidensä välityksellä, jotka 
on koottu ja julkaistu kirjana. Kuva 
on skeemaigumeni Johanneksen 
haudalta Uuden Valamon luostarin 
hautausmaalta. 

JOHANNES MÄNTYMÄKI
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Kirkon koulu

Mitä Jumalan johdatus merkitsee tä-
män päivän kristitylle? Onko se itses-
tään selvä uskovalle annettu lupaus, 
josta ei tarvitse kantaa huolta, vai asia, 
jota ei juuri nyt ehdi ajatella kiireelli-
sempien asioiden vuoksi? Tai ajatte-
lemmeko, että hallitsemme itse elä-
määmme? Uskon kuitenkin, että jo-
kainen kristitty toivoo Jumalan joh-
datusta elämänsä turvaksi. Silti saat-
taa olla, että hengellinen likinäköisyy-
temme estää meitä havaitsemasta, mi-
ten meistä pidetään huolta. 

Vanhasta testamentista luemme vä-
kevän kuvauksen, miten Jumala joh-
datti israelilaiset Egyptistä luvattuun 
maahan. Tämän ymmärrämme myös 
vertauskuvana. Uudessa testamentissa 
on muutama suora viittaus, esimerkik-
si: ”Kärsihän Kristuskin ainutkertai-
sen kuoleman syntien tähden, syytön 
syyllisten puolesta, johdattaakseen tei-
dät Jumalan tykö.” (1 Piet.3:18) Mai-
nintoja on kuitenkin verrattain vähän, 
vaikka asia on jotensakin tuttu monil-
le jo lapsuuden iltarukouksesta.  Sik-
si on paikallaan katsoa asiaa laajem-
masta näkökulmasta, kokonaisuutena. 

Vanha ja Uusi testamentti sisältävät 
kirkollisesti vahvistetut kirjat, kaano-
nin. Näissä Jumala ilmentää itseään ja 
tahtoaan, Jumalan sanana. Vain näitä 
kaanoniin sisältyviä tekstejä on lupa 
käyttää ja lukea Kirkon jumalanpal-
veluksissa. Näin Kirkko itsessään ja 
jumalanpalveluselämässään tradition 
varmentamana kantaa totuutta ja us-
kovilleen pelastuksen, kun pysymme 
sen opetuksessa ja osallisuudessa. Kir-
kossa korostuu myös aika: se alkaa ai-
kojen takaa, tiivistyy Kristuksen ajal-
lisen elämänsä aikana antamassa ope-
tuksessa, kärsimyksessä, kuolemassa 
ja ylösnousemuksessa, on muotoutu-
nut vuosisatojen kuluessa hyvin jär-
jestyneeksi jumalanpalveluselämäk-
si, ja koskee sitä kautta tihentynees-

ti ja ajankohtaisesti meidän itse kun-
kin elämää. Aikaa toki on, elämäm-
me verran, kysymys on siitä, mihin 
sen käytämme. 

Kun pysähdymme, ja katsomme elä-
määmme, huomaamme, että yksi asia 
tai tapahtuma johti toiseen, joskus sel-
laiseenkin, johon olimme pettyneitä 
tai se pahoitti mielemme. Silti tänä 
päivänä ymmärrämme, että se, mitä 
tapahtui, olikin elämämme kannalta 
hyvä ja siunattu asia. Siinä, jos mis-
sä koemme Jumalan johdatuksen. Sii-
tä syntyy luottamus, kun ymmärräm-
me, että sattumaa ei ole. Näin Juma-
lan johdatus laajenee koskemaan koko 
elämäämme, mennyttä ja tulevaa.  Elä-
määmme on siunattu myös siten, että 
meillä on kirkkovuosi. Sen myötä 
saamme elää yhä uudelleen, mitä pe-
lastukseksemme on tapahtunut ja ta-

pahtuu. Siihen osallistuen ja siinä py-
syen hengellinen elämämme vahvis-
tuu ja elävöityy - ja luottamus Juma-
lan johdatukseen kantaa myös ajan ra-
jan yli. Näin saamme tänäkin vuonna 
liittyä riemulliseen ylistykseen: Kris-
tus nousi kuolleista - totisesti nousi!

Rovasti Simo Rönty

Jumalan johdatus

Jumalan johdatusta kuvaavia tapahtumia voi löytää myös ikoneista. Pyhä 
apostoli Filippos, yksi varhaiskirkon ensimmäisiä diakoneja ja etiopialai-
nen hoviherra kokivat molemmat, samassa tilanteessa, erilaista Jumalan 
johdatusta. Apostolien tekojen 8:26-40 raportoi, kuinka Herran enkeli joh-
datti Filippoksen nousemaan kuningattaren virkamiehen vaunuihin avaa-
maan evankeliumin hyvää sanomaa. Hoviherra oli johdatettu olemaan val-
miina kirjoitusten äärellä ja valmistettu sanoman vastaanottamiselle. Niin-
pä hänet kastetaan ja hoviherra jatkaa iloisin mielin matkaansa kristittynä. 
Filippos siirtyy Jumalan Hengen johdattamana seuraaviin tehtäviin. Ta-
pahtumaa kuvaava ikoni löytyy serbialaisesta luostariaarteistosta. 
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Υπάρχουν χριστιανοί πού φοβοῦνται 
νά μεταλάβουν γιά νά μήν κολλήσουν 
μικρόβια! Ἂν ἦταν ἒτσι, δέν θά ζοῦσε 
κανένας άπό τούς ἱερεῖς, ἐπειδή στό 
τέλος καταλύουν τό περιεχόμενο τοῦ 
ἁγίου ποτηρίου, ἀπό τό ὁποῖο κοινονοῦν 
συχνά ἑκατοντάδες πιστοί μέ ποικίλες 
ἀρρώστιες. Κι ὃμως, κανένας ἱερέας δέν 
ἒπαθε ποτέ τίποτα. Τό Σῶμα καί τό Αἷμα 
τοῦ Κυρίου εἶναι ”πῦρ καταναλίσκον”.

Ἓνα ἀπό τά πολλά περιστατικά πού 
ἀποδεικνύουν περίτρανα τήν ἀλήθεια 
αὐτή εἶναι καί τό ἀκόλουθο.
Ὃταν ὁ μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων 
Φωστίνης (1962) ἦταν ἱεροκήρυκας 
Ἀττικῆς, πῆγε κάποτε νά λειτουγήσει στό 
φθισιατρεῖο τῆς ”Σωτηρίας>”. Ἑκεῖ τοῦ 
ἒφεραν οἱ νοσοκόμοι μιά μεγάλη πιατέλα 
μέ πολλά κουταλάκια.

-Τί τά φέρατε αὐτα; τούς ρώτησε.

- Μᾶς εἶπαν οἱ γιατροί νά κοινωνήσετε μ᾿  
αὐτά τούς ασθενεῖς, ἀρχίζοντας ἀπό τούς 
πιό ἐλαφρά καί προχωρώντας στούς πιό 
βαριά.

- Δέν χρειάζονται αὐτά , ἀπάντησε μέ 
πίστη ὁ ἱερέας. Ἒχω τήν ἁγία λαβίδα.

Πραγματικά, στἠ θεία λειτουργία 
κοινώνησε κανονικά τούς ἀσθενεῖς καί 
ὓστερα πλησίασε στήν ὡραία πύλη γιά 
νά καταλύσει. Τό ἒκανε αὐτό γιά νά τόν 
βλέπουν ὃλοι, καί νά μάθουν οἱ γιατροί 
ὃτι ἡ θεία Κοινωνία εἶναι φωτιά πού καίει 
τά πάντα.

Pyhät keskellämme

Lusikat ja lusikka
On olemassa kristittyjä jot-
ka pelkäävät osallistua eh-
toolliselle välttääkseen tar-
tuntaa mikrobeista. Jos asia 
olisi näin, niin ei yksikään 
papeista säilyisi hengissä, 
sillä he nauttivat pyhät lah-
jat loppuun saakka yhteis-
maljasta aina liturgian jäl-
keen. Ehtoolliseen on osal-
listunut useasti satoja usko-
vaisia joilla on myös erilai-
sia sairauksia. Silti ei yksi-
kään pappi ole koskaan sai-
rastunut tästä. Herran Ruu-
mis ja Veri ovat ”polttava 
tuli”. 

Eräs monesta tapauksesta, 
jotka todistavat tämän to-
tuuden on seuraava. 
Kun Hioksen metropoliit-
ta Panteleimon Fostinis 
(k.1962) palveli Atikassa 
saarnaajana, hän meni ker-
ran toimittamaan liturgiaa 
parantolaan, jonka nimi oli 
Sotiria. Hoitajat toivat siel-
lä hänelle vihjeenomaises-

ti astian jossa oli paljon lu-
sikoita.

- Miksi te toitte nämä? pap-
pi kysyi.

-Lääkärit käskivät jakaa eh-
toollisen näiden avulla po-
tilaille. Käyttäkää eri lusi-
koita lievemmin ja vaka-
vammin sairaille, hoitajat 
sanoivat. 

-Ei näitä tarvita, minulla on 
aseenani pyhä lusikka, pap-
pi vastasi lujasti uskoen Ju-
malaan ja pyhien lahjojen 
ihmeitä tekevään voimaan.

Keskustelun päätyttyä li-
turgiassa hän jakoi ehtool-
lisen, kuten ennenkin, kai-
kille samalla lusikalla. Eh-
toollisen jakamisen jälkeen 
pappi menisi yleensä altta-
riin nauttimaan pyhät lahjat 
loppuun saakka uhripöydän 
luo, jonne seurakuntalaiset 

eivät näe.  Tällä kertaa isä 
Panteleimon jäikin lähel-
le kuninkaan-ovia, seura-
kuntalaisten ja hoitohenki-
lökunnan nähden tyhjentä-
mään ehtoollismaljan. Hän 

teki näin, jotta kaikki näki-
sivät ja lääkärit oppisivat, 
että Pyhä ehtoollinen on 
”tuli joka polttaa kaiken”, 
tautien aiheuttajatkin.

Sairaalan hoitohenkilökunnalle opetuksen antanut 
metropoliitta Panteleimon Fostinis oli aikalaiskuvauk-
sen mukaan toiminnallinen mies. Hänen erityinen rak-
kautensa isänmaataan kohtaan oli myös tunnetua. En-
nen piispaksi vihkimistään hän toimi useissa sodissa 
sotilaspappina. Hioksen esipaimeneksi hänet asetet-
tiin vuonna 1946. Kaitsenta-alue sijaitsi lähellä Turkin 
rajaa. Kuvassa metropoliitta on Hioksen alueella sijait-
sevan maaporaustoiminnan avajaisissa.  

ELPINIKI SOUTI/ KOINIVILLAGE.WORDPRESS.COM

Tapaus on käännetty kreik-
kalaisesta kirjasta ”Ihmei-
tä ja paljastuksia pyhäs-
tä liturgiasta”. Julkaisijana 
on Paraklitoksen luostari. 
Käännös: Niko Pinnis. 

Τά κουταλάκια καί ἡ λαβίδα
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Ei ole kauaakaan siitä, kun kuulin seu-
rakuntalaisen käyttävän otsikon sa-
namuotoa merkityksessä ”Lähdetään 
kirkkoon palvelukseen”. Sydäntäni 
lämmitti kovasti kuullessani tuon van-
han sanonnan elävän edelleen. Sitähän 
Ortodoksinen Kirkko nimenomaan te-
kee: palvelee Jumalaa enkelten tavoin, 
laulaen Luojalle kunniaa ja ylistystä 
lakkaamattomin äänin, sillä joka hetki 
jossain päin maailmaa on jumalanpal-
velus menossa, aivan varmasti.

Totta puhuen, käytännön elämämme 
kävisi varsin hankalaksi jos ryhtyisim-

me kirjaimellisesti toteuttamaan ke-
hotusta ylistää Jumalaa laulaen lak-
kaamatta. Kukapa olisi kuullut kaupan 
kassajonossa ihmisten veisaavan, tai 
lääkärin laulavan Jeesuksesta kuun-
nellessaan stetoskoopilla potilaan 
keuhkoista kuuluvaa rohinaa. Ei toimi. 
No entäpä kirkossa? Kuka tai ketkä 
siellä laulavat? Pappi, diakoni, kant-
tori, lukija ja kuorolaiset, eikö vain. 
Mutta hetkinen, onhan meitä muita-
kin, joukostahan puuttuu enemmistö: 
kirkkokansa!

Salin puolella on yleensä varsin hil-
jaista, tuntuu siltä, että vain lapsilla 
on oikeus äännellä palvelusten aika-
na niin sanotusti ”ilman lupaa”. Lu-
vallistahan on laulaa vain silloin, kun 
kanttori kääntyy kansaan päin viitti-
löimään uskontunnustuksen ja isämei-
dän aikana. Jotkut meistä laulunjohta-
jista rohkenevat kehottaa kansaa yh-
tymään lauluun jo antifonien aikana, 
ja onpa kuultu, että ihan kerubivei-
suakin on kansa päästetty laulamaan. 
Tosin kansa laulaa sen verran hiljaa, 
ettei kenenkään yksittäinen ääni ero-
tu joukosta ja näin häiritse varsinais-
ta kirkkokuoroa.

Kerronpa teille salaisuuden: jokainen 
ääni, joka kirkkosalin puolelta kuu-
luu, kertoo elävästä seurakunnasta ja 
on siksi suuri kiitoksen aihe! Tavalli-
sen viikonlopun palvelusten, vigili-
an ja liturgian veisut tulevat kyllä tu-
tuiksi heille, jotka säännöllisesti kir-
kossa käyvät, eivät laulut vaikeita ole. 
Siis yhtykää mukaan lauluun jos sil-
tä tuntuu! Tosin juuri nyt elämme li-
turgian osalta uudistettujen käännös-
ten käyttöönoton aikaa, joka aiheut-
taa jonkin verran ylimääräistä vaike-
utta veisujen laulamisessa, mutta sel-
vinnemme siitäkin.

Kukin meistä on varustettu erilaisil-
la synnynnäisillä kyvyillä, musikaali-
suus on yksi niistä. Musikaalinen ih-
minen voi liittyä kirkkokuoroon ja an-
taa lahjansa Jumalan käyttöön. Kui-
tenkin väitän, että laulaminen juma-
lanpalveluksissa on jokaisen seura-
kuntalaisen subjektiivinen oikeus, siis 
oikeus eikä velvollisuus. Ei oo pak-
ko laulaa jos ei taho, mutta laulamis-
ta ei kukaan saisi kieltää. Ei kukaan. 
Ei edes kanttori.

Kaisa Mönttinen

Lähdetään laulamaan

Kajaanin seurakunnan kanssa yhteistoiminnassa toimii ortodoksinen päiväkoti Kasseli. Siellä syntyy taiteellisia 
luomuksia seurakuntaelämään liittyen. 
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Kotiseurakuntaani, Kajaa-
nin ortodoksiseen seurakun-
taan kuuluvat kaikki Kai-
nuun kunnat. Alue on laa-
ja ja väkimäärältään pieni. 
Seurakuntamme kuuluu n. 
1730 kainuulaista.

Neuvostossa toimiminen 
on näköalapaikka seura-
kunnassa. Vuosien varrel-
la on tullut tutuksi niin hen-
kilöstö- kuin kiinteistöasi-
at, unohtamatta varsinais-
ta seurakunnan perusteh-
tävää, sielujen pelastamis-
ta. Muutamaan vuoteen on 
mahtunut erilaisia tapoja 
toimia, riippuen ihmisis-
tä, heidän näkemyksistään 
ja intohimoistaan. Muistan 
alkuvuosina etsineeni tietoa 
kaikesta mahdollisesta seu-
rakuntaan liittyvästä. Valta-
va määrä tietoa ja tietämät-
tömyyttä tuli vastaan. Jos-
sain vaiheessa olin jo nosta-
massa kädet pystyyn, mutta 
onneksi en sitä tehnyt. Nyt 
moni asia on tullut tutum-
maksi ja olen huomannut, 
että kaikki vaikuttaa kaik-
keen.  
 
Kolme isoa asiakokonai-
suutta muodostaa luotta-
mushenkilöiden työsaran.   
Ensimmäisenä mielessäni 
on seurakunnan työnteki-
jät. Heillä on suuri vaiku-
tus ja vastuu. Yhteistyössä 
heidän kanssaan seurakun-
talaiset tuntevat kuuluvan-
sa tähän pieneen yhteisöön. 
Meillä on ollut siunaus saa-
da hyvät ja luotettavat ih-
miset näihin tehtäviin. Sii-
tä olemme kiitollisia.

 Toisena suuren asiana tu-
levatkin sitten seurakun-
talaiset. Aktiivien joukko 
muodostuu muutamasta 
kymmenestä ihmisestä. He 
ovatkin sitä joukkoa, joka 
muodostaa meidän seura-
kunnan työrukkaset. Luot-
tamustehtäviin on ollut riit-
tävästi halukkaita ja vastuu-
ta on kannettu vaikeissakin 
asioissa. Kuulun siihen kou-
lukuntaan, joka uskoo, että 
ihmisiä sitoutetaan erilai-
siin yhteisöihin toiminnan 
kautta. Tämä näyttää toimi-
van myös meidän seurakun-
nassa. Ihmiset ovat valmiita 
jakamaan sitä osaamistaan, 
mitä heillä on.

Työskentely luottamusteh-
tävissä on kuin minkä ta-
hansa yrityksen toimin-
nasta vastaamista.  Eri alo-
jen osaajat ovat toiminnan 
ja päätöksenteon kannalta 
tärkeitä. Tehtävien hoitami-
sesta syntyy se yhteenkuu-
luvuuden tunne, jota tänä 
päivänä monessa yhteisös-
sä peräänkuulutetaan. Yh-
dessä työskentely kannatte-
lee meitä jokaista ja ihmis-
ten välinen vuorovaikutus 
rikastuttaa meidän kaikki-
en elämää.

Muutamia vuosia hiljais-
eloa viettäneen tiistaiseu-
ran toiminnan elvyttämi-
nen on tehty onnistuneesti. 
Tie kirkkoon -tapahtumat 
ovat saaneet väkeä liikkeel-
le ja perinteiset kahvitukset 
ja muonituksen ovat toimi-
neet joustavasti. Esimer-
kiksi kirkkokahvit hoituvat 

mukavasti kirkkoon. Kirk-
ko ja seurakuntasalihan ovat 
meillä erillään, ja olemme 
huomanneet, että jos kirk-
kokahvit järjestetään seura-
kuntasalilla, osa kirkkovä-
estä «eksyy» matkalla.

Kirkkokuorossa laulami-
nen on pitkäjänteistä työtä, 
stemmojen opettelua, yhtei-
sen soinnin etsimistä ja pal-

jon toistoja. Kuorossamme 
on sekä aloittelevia laula-
jia, että meitä pitkää muka-
na olleita. Uusille laulajille 
Kaisa-kanttori on järjestä-
nyt perusopetusta varsinais-
ten kuoroharjoitusten lisäk-
si. Yhteishenki on hyvä, ja 
monet kuorolaisista toimi-
vat myös monissa vapaaeh-
toistehtävissä seurakunnas-
sa. Järjestämme joka vuosi 

Tuottamaton tila ja muut yhdessä 
hoidettavat asiat seurakunnassa
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laululeirejä ja perhe-laululeirejä. Vii-
me kesänä heräteltiin henkiin Suven-
niemen leirikeskus. Pitkään käyttä-
mättä ollut leirikeskus heräsi ruusu-
sen unesta, kun kunnostustöitä ja sii-
vousta tehtiin porukalla. Urakan jäl-
keen järjestettiin lasten- ja nuorten lei-
ri.  Entiset nuoret kertoivat muisteloita 
vanhoilta hyviltä Suvenniemen ajoilta.
  
Lasten ja nuorten toimintaa on kehitet-
ty tietoisina siitä, että heissä on seura-
kuntamme tulevaisuus. Arvokasta lap-
sityötä tehdään myös Päiväkoti Kas-
selissa, joka on yksityinen päiväkoti. 
Lapset saavat osallistua opettajien oh-
jauksessa kirkossa toimitettaviin pal-
veluksiin. Heidän saapuminen liturgi-
aan saa palveluksen tuntumaan suurel-
ta juhlalta ja on kuin kirkon kynttilät-
kin loistaisivat silloin kirkkaammin.  
 
Kädentaitoja ja keskittymiskykyä ja 
kärsivällisyyttä tarvitaan, kun ikoni-
maalarit maalaavat taidokkaita ikone-
ja Ikonipiirissä.  Ikonimaalarien töis-
tä koottiin näyttely tie kirkkoon -ta-

pahtumaan osallistujien nähtäväksi. 
Toinen sitkeyttä vaativa harrastus on 
käspaikkakurssi. Siellä on valmistunut 
monet taidokkaat tekstiilit mm. uuteen 
Kajaanin tsasounaan.
 
Kolmantena, mutta ei vähäisimpänä 
asiana luottamushenkilöillä on seu-
rakunnan kiinteistöjen kunnosta huo-
lehtiminen. Kiinteistöjä on rakennettu 
vuosikymmenien varrella eri puolille 
Kainuuta kulloisenkin rakennustyy-
lin mukaisesti. Seurakuntamme pää-
kirkko Kajaanissa vaati henkistä ja ta-
loudellista pääomaa, kun kirkon sei-
nämaalaukset toteutettiin noin vii-
dentoista vuoden aikana. Myös Ka-
jaanin tsasounan rakentaminen vaati 
runsaasti kassavaroja. Pappilantalon 
kallis viemäriremontti tuli pakollisena 
samaan aikaan tsasounan rakentami-
sen kanssa. Seurakunnan voimavarat 
ovat huvenneet näihin kahteen isoon 
hankkeeseen ja muiden kiinteistöjen 
korjaukset ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle. Nekin korjaukset ovat kyl-
lä välttämättömiä.  Menneinä aikoina 

ei energian hinta ole ollut nykyisissä 
lukemissa ja niinpä eristeet ja raken-
teet ovat monissa vanhemmissa pyhä-
köissä hyvinkin puutteelliset. Kun pu-
hutaan seurakunnan omistamista py-
häköistä, käytetään niistä helposti ni-
mitystä «tuottamaton tila». Tämä kä-
site lienee totta, kun elämme näitä te-
hokkuuteen tähtääviä aikoja. Jos aikai-
semmat kirkonrakentajat olisivat aja-
telleet näin, monta pyhäkköä olisi jää-
nyt rakentamatta.

Seurakunnan toiminta tarvitsee mie-
lestäni asianmukaiset tilat. Osasta 
kiinteistöjä on luovuttava ja tarpeen 
mukaan rakennettava uusia. Työssä 
jaksaminen ja viihtyminen on yhtä 
tärkeä asia seurakunnassa, kuin mis-
sä muussa työpaikassa tahansa.

Kristus nousi kuolleista - totisesti nou-
si! 

Tuula Kärnä
seurakunnanneuvoston 

varapuheenjohtaja
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KIITOS
Nöyrät kiitoksemme muistami-
sesta Kiuruveden seurakunnalle, 
isä Anterolle, seurakunnan tiis-
taiseurojen jäsenille ja ystäville 
viettäessämme merkkipäiviämme 
8.12.2013.

 Maija ja Lauri Torvinen

Sydämelliset kiitokset muistami-
sesta merkkipäivänäni. 

Alidiakoni Kari Vasko, Oulu

Lämpimät kiitokset KS Joensuun 
piispa Arsenille, isille: Viatches-
laville, Raunolle ja Makarioksel-
le, sekä eri yhteistyötahoille, La-
pin seurakuntalaisille ja ystäville 
muistamisista ja monista ikimuis-
toisista läksiäisjuhlista siirtyessä-
ni eläkkeelle.

Lapin eläkkeelle siirtynyt 
matkakanttori, diakoni 

Erkki Lumisalmi

Uuden järjestötunnuksen on suunnitellut Miika Immonen. 

– Uuden tunnuksen on tarkoitus ilmentää järjestön dynaamisuutta ja eteen-
päin kurottautumisen tahtotilaa, toteaa PSHV:n puheenjohtaja, piispa Arseni.

Myös veljeskunnan internetsivut ovat uudistuneet ja mukautuvat eri pää-
telaitteiden käyttäjien tottumuksiin.

– Olemme tavoitelleet selkeyttä ja vaaleaa, jopa iloista sävyä sivuillemme.  
Teemme verkkoon sisältöä veljeskunnan ja sen alaosastojen toiminnasta, 
toiminnanjohtaja Sergius Colliander toteaa.

Uudistunut nettisivu löytyy osoitteesta pshv.fi  

Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnalle uusi tunnus 

Piispa Arseni. Valamon luostarin julkaisuja. Sivuja 152.

Teos on sopivan kokoinen, povitaskuun tai käsilaukkuun mahtuva pyhiinvael-
tajan kompakti tietopaketti. Se avaa luostarimaailmaa ensikertalaiselle ja täyt-
tää kokeneemmankin luostarinkävijän tiedonjanon. Selkeä sisällön jaottelu te-
kee lukukokemuksesta miellyttävän. Luostarin historia, pyhien kunnioittami-
seen liittyvän tradition tarkastelu, veljestön arkielämän kuvaus, sekä katsaus 
luostarialueen mahdollisuuksiin luovat hyvän kokonaiskuvan kilvoituspaikan 
näkyvään ja näkymättömään todellisuuteen. Teoksen sydämen muodostavat 
edesmenneiden kilvoittelijoiden minielämänkerrat, joiden kautta avataan luos-
tarielämän perimmäinen tarkoitus. Teos sisältää runsaasti korkeatasoisia va-
lokuvia, jotka elävöittävät sisältöä. Se antaa opastusta kirkollisiin tapoihin ja 
avaa luostarinalueen pyhäkköjen historiaa, ikoneja ja esineistöä. Tämä ”mini-
pokkari” on tehty Uuden Valamon pyhiinvaeltajan matkaoppaaksi. Tässä teh-
tävässä se onnistuu erinomaisesti. Samalla se on myös tietokirja, joka on ihan-
teellinen keskustelun virittäjä opintopiirien, kerhojen ja opiskelijoiden pariin. 
Viimeksi mainitusta syystä tulen itse sijoittamaan ”pokkarin” kotini käsikir-
jaston siihen osastoon, jossa ovat aktiivisesti käytettävät kirkolliset teokset. 

Johannes Mäntymäki

Kirja-arvostelu

Pyhiinvaeltajan Valamo, 
rukousten ja työn luostari
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SÄHKEUUTISET
Helsingin ortodoksisen hiippakunnan piispa metropoliitta Ambrosius vieraili 5.3. Athos-Säätiön Luostarikes-
kuksessa Hämeenlinnan Lammilla. Vierailunsa yhteydessä hän vihki keskuksen ruokala- ja auditoriorakennuk-
sessa sijaitsevan kirkkotilan kappeliksi ja Athos-Säätiön toiminnanjohtajan TT Hannu Pöyhösen lukijaksi. At-
hos-Säätiön kappeli pyhitettiin kreikaisen pappismarttyyri Kosmas Aitolialaisen muistolle. Säätiö pyrkii toimin-
nallaan tekemään tunnetuksi Pohjois-Kreikassa sijaitsevaa ortodoksisen maailman merkittävintä luostariyh-
dyskuntaa ja sen hengellistä perinnettä. Lammin luostarikeskuksen toiminnalle on asetettu tavoitte, että sen 
alueelle syntyisi kaksi Athosvuoren hengessä elävää luostaria. Vuoden kestäneen toimintansa aikana luosta-
rikeskuksessa on pidetty runsaasti ortodoksiseen perinteeseen liittyviä kursseja, seminaareja ja näyttelyitä. 

Oulunseudun ikonimaalarit ja Pyhien Sergein ja 
Hermanin veljeskunta järjestivät 31.1.-2.2.2014 
sommittelu- ja piirustuskurssin. Opetuksesta vas-
tasi piispa Arseni. Kurssille osallistui kaikkiaan 
65 henkilöä Oulun hiippakunnan alueelta. 

Viron evankelis-luterilainen kirkko (EELK)  myönsi 
6.2.2014 yhteistyönmitalin Joensuun piispa Ar-
senille tunnustuksena merkittävästä työstä kir-
kon hyväksi.

Vuonna 1906 perustettu karjalaisjärjestö, Karja-
lan Sivistysseura, viettää karjalais-kalevalaisia 
Heimopäiviä 108. vuosikokouksensa yhteydes-
sä 5.–6.4.2014 Turussa.

Paimen-Sanomat lehdelle avattiin 15.3.2014 omat Facebook-sivut, osoitteessa: facebook.com/paimensano-
mat. Muutamassa päivässä sivusto keräsi yli 150 tykkäystä. Sivustolla kerrotaan lehden toimittamiseen ja jul-
kaisemiseen liittyviä tietoja, sekä julkaistaan materiaalia joka ei mahtunut tai ehtinyt lehden printtiversioon. Si-
vuston sisällöstä vastaavat lehden päätoimittaja ja toimitussihteeri.

Oulun ortodoksinen hiippakuntasäätiö, Tuiran ev.lut. seurakunta (Oulu) ja Oulun Elokuvakeskuksen järjestivät 
yhteistyössä Pilkahdus -elokuvatapahtuman Oulussa laskiaisviikonvaihteessa. Tapahtuman teemana oli Kirk-
ko ja esivalta, jota hahmoteltiin ”Kaasua, komisario Palmu” elokuvan kautta. Johdannon aiheeseen piti oulu-
lainen pastori Stiven Natus. Esitelmässään hän totesi elokuvan juonesta:
- Joku on ottanut moraalin omiin käsiinsä ja tehnyt murhan. Näyttämölle astuu Suomen Hercule Poirot, karis-
maattinen dekkarihahmo, komisario Palmu. Hän puuttuu huoneen taulun sanomaan: ”Jumala näkee kaiken” 
ja sanoo ”Poliisi ei näe kaikkea, mutta jotakin hänkin näkee”. Elokuva-analyysi on luettavissa kokonaisuudes-
saan Paimen-Sanomien Facebook-sivuilla.

JOHANNES MÄNTYMÄKI

Patriarkkojen ja muiden itsenäisten kirkkojen päämiesten yh-
teinen kokous pidettiin 6. - 9.3.2014 Istanbulissa, Turkissa. 
Konstantinopolin patriarkaatin isännöimä tilaisuus antoi jul-
kilausuman, jonka mukaan yleisortodoksisen kirkolliskoko-
us pidetään vuonna 2016.
– Yleisortodoksista kirkolliskokousta on valmisteltu vuodes-
ta 1961 lähtien. Päätös yhteisen kokouksen järjestämisestä on 
historiallinen ja erittäin merkittävä: ortodoksinen maailma on 
nyt hyvällä tiellä, totesi arkkipiispa Leo kirkon verkkosivu-
jen haastattelussa 11.3.2014. 
Kirkollista elämää seuraava verkkosivusto Ortodoksi.net, joi-
ta ylläpitävät Suomen ortodoksisen kirkon yksityiset jäsenet, 
julkaisi Istanbulin kokouksen jälkeen yhdysvaltalaisen yliopis-
totutkijan ja Venäjän kirkkoon kuuluvan papin Cyril Hovorun 
analyysin, joka liittyy tulevaan kirkolliskokoukseen. Hän pi-
tää hanketta positiivisena ortodoksisten kirkkojen keskinäi-
sen yhtenäisyyden kannalta mutta maalaa tekstissään hyvin 
kriittisen kuvan kokouksen päätöksentekomahdollisuuksista. 
 – Ortodoksisen kirkon ekumeeniset suhteet ovat tärkeimpiä 
kohtia kirkolliskokouksen asialistalla. Siinä todennäköises-
ti kannustetaan ortodoksisia kirkkoja harkitsemaan kanssa-
käymistä muiden kirkkojen kanssa, mukaan lukien katolinen 
kirkko, isä Cyril toteaa.
Ortodoksi.net pyysi analyysiin liittyen kommenttipuheen-
vuoron kirkon kansainvälisiä asioita tuntevalta Lapin mat-
kapapilta.

– Kokousta voi odottaa mielenkiinnolla, vaikka tärkeät orto-
doksisten paikalliskirkkojen jokapäiväistä elämää koskevat 
kysymykset - kuten autokefalia - on jätetty pois asialistalta. 
Voi hyvin olettaa, että oma arkkipiispamme saa kutsun ko-
koukseen osana Konstantinopolin delegaatiota. Suomen kir-
kon painoarvo jää kuitenkin vähäiseksi, jos kaikki käsiteltävät 
asiat todellakin puidaan valmiiksi jo valmistelutyöryhmässä, 
rovasti Rauno Pietarinen toteaa kommentissaan. 
Tulevaa kokousta valmistelee eri patriarkaateista koottu sih-
teeristö.

Lähteet:  ort.fi : Arkkipiispa Leon haastattelu, Ortodoksinen 
maailma on hyvällä tiellä
ortodoksi.net: Analyysi: 
Yleisortodoksisen kirkollis-
kokouksen hauras lupaus

Hänen Pyhyytensä Eku-
meenisen patriarkka Bar-
tolomeos I:n koolle kutsu-
ma ortodoksisten patriark-
kojen ja muiden itsenäis-
ten kirkkojen päämiesten 
kokous päätti, että yleis-
ortodoksisen kirkollisko-
kous aloittaa työskente-
lynsä vuonna 2016. 

Yleisortodoksinen kirkolliskokous toteutumassa vuonna 2016
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Jordanian Aqabasta Eilatin kautta Je-
rusalemiin oli matkaa reilut 300 ki-
lometriä. Puolessavälissä kävimme 
maapallon matalimmassa kohdassa, 
Kuolleella merellä, joka on 400 met-
riä merenpinnan alapuolella.  Jerusa-
lemissa oli ensimmäisenä kohteena 
Öljymäki, josta avautui upea näköala 
muurien ympäröimän vanhan kaupun-
gin suuntaan. Pienen kiertelyn jälkeen 
tulimme näköalapaikalle, josta olivat 
hyvät kuvauskulmat Länsimuurille eli 
Itkumuurille. 

Pyhän haudan kirkko

Matka jatkui ja siirryimme Via Dolo-
rosalle. Kuljimme kärsimystietä muu-
taman aseman verran ja päädyimme 
sen päätepisteeseen, Pyhän haudan 
kirkkoon. Ristin tien 14 asemasta vii-
si viimeistä ovat juuri täällä. Merkittä-
vimmät ovat Golgata-alttarin alla ole-
va reikä, jonka kohdalle risti pystytet-

tiin ja luonnollisesti pyhä hauta. Eri-
koiseksi pyhäkön tekee se, että se on 
yksinkertaisesti kristikunnan merkit-
tävin kirkko. Sen merkittävyyttä voi 
myös mitata sillä, että sitä hallitsee 
viisi eri kirkkokuntaa, joista jokaisella 
on saman katon alla oma kappelinsa. 
Jo kirkkoon tullessa huomio kiinnit-
tyy kivilaattaan. Se on perimätiedon 
mukaan kivi, jolla Vapahtajan ruumis 
voideltiin öljyllä hautaamista varten. 
Siinä käyvät kumartamassa ja suute-
lemassa kiveä yleensä kaikki patriar-
koista aina tavallisimpaan pyhiinva-
eltajaan saakka.  

Getsemane

Jalkauduimme Getsemanen puistoon 
ja Kaikkien kansojen kirkkoon. Vai-
kuttavia paikkoja kumpikin, vaikka 
kirkko on valmistunut vasta vuonna 
1924. Puistossa on ikivanhoja öljypui-
ta. Täällä Jeesus itki ja rukoili. Täällä 

Juudas petti Jeesuksen ja roomalaisso-
tilaat piirittivät hänet. Kirkossa on hie-
no mosaiikkijulkisivu. Sisällä on kivi, 
jonka ääressä Jeesuksen sanotaan ru-
koilleen yöllä ennen menemistään Je-
rusalemiin viimeiselle ehtoolliselle.
 
Matkalla seuraavalle etapille ohitim-
me Israel museon, jonka sisäpihalla on 
kiinnostava pienoismalli Herodeksien 
ja Jeesuksen aikaisesta Jerusalemista 
ja sen toisesta temppelistä. 
 
Israelissa ja Jerusalemissa on mon-
ta muutakin käymisen arvoista paik-
kaa, mutta niissä voi vierailla toisel-
la lomalla. 

Mikko Ihalainen 

Pyhien tapahtumien maassa
Nykyisin tuntemamme Israelin 
valtio on nuori, vuonna 1948 
itsenäistynyt. Ensimmäiseen 

maailmasotaan asti pyhää maa-
ta hallitsivat ottomaanit 400 

vuotta, sen jälkeen se oli YK:n 
suostumuksella Englannin man-
daattina. Israelin kansan juuret 
johtavat ajassa taaksepäin yh-
teen henkilöön, Aabrahamiin, 
aikaan noin 2000 eKr. Jeru-

salem on maailman tunnetuin 
kaupunki. Kuningas Daavid teki 
siitä pääkaupungin ja poikansa 
Salomo rakennutti ensimmäisen 
temppelin vuosina 961–922 eKr. 

Jerusalem on kaupunki jossa 
Jeesus opetti.

Tie kirkon pyhiin tapahtumiin

Kirjoittaja on kiven äärellä, jossa perimätiedon mukaan Josef Arimatialai-
nen voiteli Jeesuksen ruumiin ennen hänen hautaamistaan. 

MARJA-LEENA IHALAINEN
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Piispa Tiihon vuonna 1985  pitä-
mässä puhetta Oulun vanhalla seu-
rakuntatalolla. 
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opetuslapsilleen: ’Hän on noussut 
kuolleista. Hän menee teidän edellän-
ne Galileaan, siellä te näette hänet. ’ 
Tämä oli minun sanomani teille. Nai-
set lähtivät heti haudalta… Mutta yht-
äkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja ter-
vehti heitä. he menivät hänen luok-
seen, syleilivät hänen jalkojaan ja ku-
marsivat häntä”. (Matt. 28:7-9)

Suurta ylösnousemusjuhlaa seuraa-
va toinen sunnuntai on kirkossamme 
mirhantuojain naisten sunnuntai. Py-
hät mirhaa tuoneet naiset olivat evan-
keliumin mukaan ensimmäisinä Kris-
tuksen haudalla suorittamassa ajan ta-
van mukaan rakkaudenpalvelusta. He 
olivat seuranneet Kristusta aina Gali-
leasta asti, he olivat olleet Golgatalla 
ja he olivat myös hautaamassa Kris-
tusta. Kun pääsiäisaamu koitti, olivat 
he menossa haudalle. Heillä oli rohke-
utta mennä haudalle suorittamaan pal-
velusta, jota pidettiin tärkeänä rakkau-
denpalveluksena. he eivät pelänneet, 
sillä heitä elähdytti usko Kristukseen, 
vaikka olivat nähneet hänet kuolleena 
ja hautaan laskettuna.

Pyhillä naisilla oli uskoa, mutta heitä 
askarrutti kysymys siitä, kuka vierit-
tää kiven hautakammion ovelta, jotta 
he voivat suorittaa tehtävänsä. Näytti 
siltä, että oli olemassa este tavoitteen 
saavuttamiseksi. Mutta syvän uskon 
todellisuudessa esteet kaatuvat kuin 
itsestään, ja niin oli pyhien naisten-
kin kohdalla. He havaitsivat ”kiven 
poisvieritetyksi haudan suulta”. Sil-
loin he saivat kokea vielä suuremman 
ihmeen. Kristus ei ollutkaan enää hau-
dassa. Taivaan lähetti, enkeli, ilmoitti 
heille: ”Ei hän ole täällä, hän on nous-
sut kuolleista”. Heidän uskonsa koki 
tässä ihmeessä jotakin poikkeuksellis-
ta: kuollut olikin herännyt ja noussut 
ylös, Kristus oli voittanut kuoleman. 
Se oli jotakin ainutlaatuista, ja siksi 

pyhät naiset kiirehtivät viemään tämän 
sanoman myös apostoleille.

Tämän ajan kristityille avautuu ylös-
nousemusilossa sama tehtävä kuin 
mirhaa tuoneille naisille. Meidänkin 
tulee viedä sana ”veljille” Kristuk-
sen ylösnousemuksesta ja kuoleman 
voittamisesta. Pyhät naiset ovat meille 
suuri uskon esikuva. Naisten usko oli 
kypsynyt pitemmälle kuin opetuslas-
ten, ja siksi ylösnoussut Herra ilmes-
tyi heille ensiksi. Pyhien naisten us-
kon varmuus myös muutti esiäiti Ee-
van itkun ja murheen ylösnousemu-
siloksi ja elämän voitoksi. Pyhät nai-
set olivat myös ensimmäisinä toteut-
tamassa maailmanhistoriallista teh-
tävää julistaa ylösnousemusta ja ju-
listaa sitä mahdollisimman monelle. 
Ylösnousemusilosta syntyi hengelli-
nen yhteys perustana seurakuntayhte-
yden muodostumiselle ja kirkon teh-
tävälle maailmassa. 

”Mirhaa tuoville naisille ilmestyi hau-
dan luona enkeli ja lausui: Mirhavoi-

teet sopivat kuolleille, mutta Kristus 
on kuolemalle vieras. Ja te julista-
kaa: Herra on noussut kuolleista an-
taen maailmalle suuren laupeutensa.”      

Ylösnousemususkon julistajat

Mirhantuojain sunnuntai 

Isä Veikko Filadelfos Tajakka

Kirkkomme viime sotien jälkeisistä karjalaistaustaisista papeista lahjak-
kaimpien joukkoon kuuluu ehdottomasti suistamolaistaustainen isä Veik-
ko Filadelfos Tajakka, myöhemmin Joensuun piispa ja Helsingin metro-
poliitta Tiihon (1928-2000 ). Hänellä oli pitkäaikainen kokemus saarnaaja-
na ja opettajana.

Päästyään vuonna 1954 pappisseminaarista isä Veikko toimi aluksi oppi-
koulujen uskonnonopettajana Kuopiossa, vuodesta 1964 lähtien Turun or-
todoksisen seurakunnan kirkkoherrana sekä vuodet 1968-84, piispaksi va-
lintaan asti, Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana. Virkansa ohes-
sa hän suoritti Ranskassa Pariisin Pyhän Sergein instituutin teologian lisen-
siaatin tutkinnon, Oulun yliopistossa fi losofi an kandidaatin tutkinnon sekä 
jo piispana ollessaan Joensuun yliopistossa fi losofi an tohtorin tutkinnon.

Isä Veikon syvällisistä hartauskirjoituksista Ortodoksisen kirjallisuuden jul-
kaisuneuvosto (OKJ) julkaisi vuonna 1980 valikoiman otsikolla Rukoillen ja 
paastoten. Paimen-Sanomat on saanut oikeuksien haltijalta luvan julkaista 
näitä monella tapaa ajattomia tekstejä, kevyesti nykysuomen kannalta edi-
toituina, sivuillaan pohjoisen ortodoksisen kansan hyödyksi. 
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Määŋgnalla ceerkav jiõglvaž jie´llem teâuddai pâi te´l, ko risttum ouddpeâmmjin le´be 
paappin laaddâ´tte õhttsaž pričaas vä´lddmõšše. Ceerkav  - nu´tt aa´rhelkå´dd da še sie´brrkå´dd – 
lij jiõglvaž tuõttvuõtt, ko´st kuõ´stti da kuâst’temes kaaunâ´tte. Juõ´ǩǩ organisaatia taarbaš še 
raajõõzzid, leâ´ša ceerkvest juâkksaž âlgg kääzzkâ´stted tõn jiõglvaž tuõttvuõđ da tuâi. 
Kuä´ss-ne še ceerkvin ve´rddõõlât jee´res aa´rhelkoo´ddid, kuä´ss mõõn ärvstõõllâmvuâđđ mie´ldd, 
tõt lij luučkai, leâ´ša täujja tu´ššen mõõnni ärvstõõllmõõžž. Pukin ceerkav tuâjain tõn teäddäärvv da 
šlaai rä´tǩǩee åsklvâžvuõtt väimmsõstuõjju. Jie´llem väimmjuurd kuâŋŋad nu´tt sie´brrkoo´ddi ko 
aa´rhelkoo´ddi kuâŋŋad lij tõt, što mee´st âlgg kõskkeed vuõlttõ´sse da tuõđštõ´sse. Mee´st âlgg 
vuei´nned, što Lää´ddjânnmset lij åå´n jiõglvaž ooccmõš. Missio da tuõđštõs ko´lle ceerkav 
åårrmõ´šše.  

Kõskksaž õhttvuõtt da juâkkmõš lie pâi jie´lli õhttsažkåå´dd tuõđštõsmiârk. Ko tõt 
takainalla teâuddai, te´l še aa´rhelkåå´ddtää´zzest tõn o´dinakaivuõđ očndâ´tte resurssân tuõjju. 
Ruõbddvu´vdd, ku´ǩes mä´tǩǩ-kõõski mie´ldd jälstum jânnam da aartklažvuõtt lie Oulu 
aa´rhelkådda vuäittmõõžž da tuâi, kook sme´llkâ´tte ooudårra. 

ma–pe 9.–13.6. hotelli Korpikartano, Meneskartanontie 71, 99870 Inari

Perheleirin aikana Lapin luonto tulee likelle jättäen aikuisiin ja lapsiin lähtemättömät avaran sopusoinnun ja jylhyyden 
jälkensä! Neljän päivän aikana on ohjattua ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Myös vapaa-aika saa sijansa. Leirin johtoteema-

na on ihminen luomakunnan osana ja tätä aihetta lähestytään monin eri luovin tavoin! – 
Samaan aikaan on Menesjärvellä myös käynnissä kristinoppileiri. Jumalanpalvelukset, ate-
riat ja jotkin ohjelman osat ovat yhteisiä! Majoitus on kodikasta, ateriapaketti runsas, järvi-
maisema aukeaa pihapiiristä. Leirin järjestävät yhdessä Pyhien Sergein ja Hermanin Veljes-
kunta ja Lapin ortodoksinen seurakunta. Leirin hinta muodostuu seuraavasti: lapsi 4–10v. 
120 euroa, lapsi 11–14 v. 160 euroa ja aikuinen 240 euroa.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 30.4. mennessä puhelimitse 0206100491 tai sähköpostil-
la pshv@ort.fi .

Tule perheleirille yöttömän yön Lappiin!

Lähde: Metropoliitta Ambrosius/ Pyhyyden kaipaus, artikkeli ”Arktinen hiippakunta”. Oulun 

ortodoksisen hiippakunnan säätiö 1999.  Käännös Katri Fofonoff .

Anna 

uudistuneesta

lehdestä 

palautetta:
paimensanomat@ort.fi 

tai

facebook.com/

paimensanomat
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Joh 1:47 Näki Natanaelin tulevan
2. Ef 3:1 Notkisti polvensa
3. Apt 9:11 Sauluksen kotikaupunki
4. Apt 13:14 Pisidiassa
5. Apt 18:15 Silaksen ja Timoteuksen työpaikka
6. 1. Kor 15:32 Paikka, jossa Paavali taisteli petojen kanssa
7. Apt 8:1 Hyväksyi Stefanuksen surmaamisen
8. 1 Tess 2:2 Kärsimysten paikka
9. Apt 26:24 Sanoi suurella äänellä
10. Room 1:15 Kristittyjen keskus
11. Tiit 1:2 Elämän toivon perusteella

Jeesuksen Kristuksen 
tuonelaan laskeutumisen 
ikonissa Vapahtaja 
nostaa Aadamin ja Eevan 
ylös tuonelasta. 

VÄRITÄ IKONI.

Ristisanatehtävä on rovasti 
Raimo Sissosen laatima. 

Värityskuva Kyllikki Suvanto. 
Tekijäoikeudet omistaa myös 
Ortodoksisten nuorten liitto 

ONL ry, Vuorisaarna -ohjaajan 
kirja (1982) julkaisun kautta. 

Mainitut osapuolet ovat 
antaneet luvan julkaisemista 

varten. Ristisanatehtävän 
vastaukset löytyvät Paimen 

Sanomien Facebook-sivuilta.

KIRKON KERHO
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Kajaanin seurakunta

Pääsiäiseen valmistauduimme paastonajan, sen val-
mistusviikkojen ja suuren viikon kautta. Karjalaiset 
ortodoksit ovat puhuneet suuresta pyhästä ja siihen 
liittyvästä pyhittämisestä. Voisimmeko uudelleen 
löytää tämän kokonaisvaltaisen ajatuksen ja toimin-
nan elämän kaikkinaiseksi uudistumiseksi? Ei tarvit-
sisi edes keksiä uutta termiä, vaan ottaa vanha uudes-
taan käyttöön.

Ranskalainen fi losofi  ja kirjailija Simone Weil (1909-
1943) kirjoitti rististä näin: ”Jumalan ja luodun olen-
non välinen etäisyys osoittaa, miten pitkälle Kristuk-
sen rakkaus ulottuu. Välittäjän tehtävä on jo sinänsä 
sen laatuinen, että siinä joutuu rikki raastetuksi. Sik-
si on mahdotonta ajatella, että Jumala saattaisi las-
keutua ihmisen luo tai ihminen kohota Jumalan luo 
joutumatta rikki raastetuksi” (Painovoima ja armo, 
1947).  

Jos ymmärrämme pääsiäiseen valmistautumisen täs-
sä hengessä, ei paasto siis merkitse henkistä ”pakko-
pullaa” kristityille, vaan mahdollisuus uudistua, tar-
kistaa asioiden tärkeysjärjestystä omassa elämässä ja 

löytää ihmisenä kasvamisessa elämän perusta, joka 
kestää. Silloin voimme nauttia siitä, mistä paaston-
aikana olemme luopuneet, uutena ja uudella tavalla 
pääsiäisen juhla-ajassa. 

Pääsiäisenä lopetamme parkumisen entisistä syn-
neistä, koska anteeksiantamus on haudasta ylösnous-
sut ja meidän mielialamme samalla matalapaineesta 
ja murheista vapautunut. Synti on voitettu, samoin 
kuolema on voitettu. Kris-
tuksen kasvot ovat kirkas-
tuneet rakkaudessa meitä, 
hänen seuraajiaan, koh-
taan. Hän on Pantokrator, 
Kaikkivaltias, synnin ja 
kuoleman voittaja.

Andreas Larikka 
Kajaanin ortodoksisen 

seurakunnan 
kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

Sielun kevät on elämän uudistumista

Väinämöisenkatu 29, 87100 Kajaani, sähköposti kajaani@ort.fi  
Kirkkoherranvirasto on avoinna ti ja to klo 9-12 ja 13-15 puh. (08) 633 030

Kirkkoherra Andreas Larikka p. (08) 633 0310 tai 045 116 7766

Toinen pappi Kauko Ivanoff  p. 0400 275 111

Kanttorin tehtävien hoitaja Hannakaisa Mönttinen p. 045 873 6889 

Kanslianhoitaja Reijo Marjomaa p. (08) 633 030 tai 040 848 5380

KAJAANIN 
SEURAKUNTA
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Paimen-Sanomien aikataulu

Paimen-Sanomat nro 2/2014 

aineiston jättöpäivä

viimeistään tiistaina 20.5. klo 12 

Lehden julkaisu viikolla 23

Paimen-Sanomat nro 3/2014 

aineiston jättöpäivä

viimeistään keskiviikkona 3.9. klo 12 

Lehden julkaisu viikolla 39
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Pyhä apostoli ja evankelista 
Luukas kertoo kuinka Jeesuk-
sen kanssa teloitettavaksi vie-
tiin kaksi muuta miestä, kaksi 
rikollista. Toinen ristillä riip-
puvista pahantekijöistä herja-
si Jeesusta sanoen: ”Etkö sinä 
ole Messias? Pelasta nyt itsesi 
ja meidät!” Mutta toinen moit-
ti häntä: ”Etkö edes sinä pelkää 
Jumalaa, vaikka kärsit samaa 
rangaistusta? Mehän olemme 
ansainneet tuomiomme, mei-
tä rangaistaan tekojemme mu-
kaan, mutta tämä mies ei ole 
tehnyt mitään pahaa.” Ja hän sa-
noi: ”Jeesus, muista minua, kun 
tulet valtakuntaasi.” Jeesus vas-
tasi: ”Totisesti: jo tänään olet 
minun kanssani paratiisissa.”

Suuren perjantain aamupal-
veluksessa lauletaan evanke-
liumiin perustuva ja vanhim-
piin kirkkohymneihin lukeutu-
va veisu: Viisaan ryövärin teit 
sinä mahdolliseksi samana päi-
vänä astumaan paratiisiin, oi 
Herra. Valista myös minuakin 
ristilläsi ja pelasta minut. 

Tässä historiallisessa erillisel-
tä episodilta vaikuttavassa koh-
taamisessa Golgatan suurten ta-
pahtumien keskellä evankelis-
ta Luukas kertoo kahdesta ryö-
väristä mainitsematta heidän ni-
miään, vaikka ne ovat todennä-
köisesti olleet hänen tiedossaan. 
Perimätieto ja mm. Pyhä Johan-
nes Krysostomos  mainitsevat, 
että viisas ryöväri oli nimeltään 
Dismas, joka asui ja vaikutti 
erämaassa, jossa hän ryösti ja 
murhasi jonkun vastaan tulleen 
ihmisen ja joutui sen vuoksi ris-
tiinnaulituksi. Tällä Johannes 
Krysostomos ehkä halusi koros-
taa, että kyseessä on historial-
linen tapahtuma, eikä vertaus.

 Vapahtaja siis sanoi viisaalle 
ryövärille suurena perjantaina, 
”tänään olet minun kanssani pa-
ratiisissa.” Johanneksen Evan-
keliumista tiedämme, että ryö-
värien sääriluut lyötiin poikki 
sapatin aattona, suurena per-
jantaina, ja sääriluiden katkai-
semista seurasi hyvin nopeas-
ti kuolema. 

Evankeliumin kertomuksessa 
on kysymys yksittäisen ihmi-
sen viimeisellä hetkellä ennen 
kuolemaa tapahtuvan katumi-
sen, Jumalan tunnustamisen ja 
anteeksi saamisen lisäksi pal-
jon suuremmasta kaikkia ihmi-
siä koskevasta pelastavasta il-
moituksesta. Evankelista Luu-
kas oivalsi, ettei tämän ryövärin 
nimellä ei ole merkitystä, sil-
lä Evankeliumin kautta tässä 
Kristus puhuu ryövärien lisäk-
si meille kaikille – koko ihmis-
kunnalle. Paratiisin portit, jot-
ka siihen saakka olivat olleet ih-
miseltä suljetut, ovat nyt avoin-
na. Jeesuksen Kristuksen maan-
päällinen elämä päättyi vapaa-
ehtoisiin kärsimyksiin ja ristin-
kuolemaan. Hän sovitti ihmisen 
Jumalan kanssa, lunasti ihmisen 
synnit ja vapautti ihmisen kuo-
leman vallasta. Kristuksen sovi-
tusuhri koskee kaikkia ihmisiä 
maailman alusta historian lop-
puun saakka. Tämä dramaatti-
nen muutos tapahtui juuri suu-
rena perjantaina. Muutoksesta 
kertoivat konkreettisesti myös 
samalla hetkellä tapahtuneet au-
ringon pimennys ja temppelin 
väliverhon repeäminen. Ristin 
kautta tuli ilo kaikkeen maail-
maan. Viisas ryöväri astui para-
tiisiin ensimmäisten joukossa. 

diakoni Reijo Marjomaa

Viisas ryöväri

Oulun ikonimaalarit, Kaisi Kaila

HELJÄ-MARJA SURCEL
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Artikkeli on 

luettavissa  

suomen, romanian 

ja venäjän kielelillä 

Paimen-Sanomien 

facebooksivuilla. 

�Love is the most impor-
tant value from practical 
perspective of Christiani-
ty. To the word ‘love’ is at-
tached the same meaning 
as assigned by Bishop Ar-
seni and Father Sergius Col-
liander in their interventions 
parts of PSHV’s yearly ce-
lebration of 2013. It me-
ans a constructive attitude, 
which allows for toleran-
ce to be applied in practi-
ce, generally and especial-
ly in the church during the 
liturgy. Practicing our love 
is the way to keep the good 
spiritual fight, whenever 
we focus on our own busi-
ness and same time we cre-
ate the space needed to ot-
hers, allowing them both to 
be themselves in the church, 
and to taste from the spiri-
tual peacefulness without 
disturbing the others. This 
may mean in practice that 
priest’s, reader’s or choir’s 
listening is facilitated both 
by technical means, but also 
due to our own quietness. 
We shall orient our thoughts 
and hearts towards God. In 
this respect, well-meant 
temptations such as others’ 
behaviour correction should 
be done in a limited man-

ner and after careful consi-
deration, in the church du-
ring liturgy or other servi-
ces. And here comes the 
educator’s dilemma: how 
do we approach our youth 
in church? What is more im-
portant, blind following of 
the rules or creating the pos-
sibility to taste from spiritu-
al peace?  

My view is that youth has 
enough stimuli and challen-
ges in their life, that they do 
not miss any extra ones. Our 
church is a different place 
where electronic devices are 
less present. Traditionally 
coded language needs ex-
planations and understan-
ding spiritual life requires 
time. Youth searches for its 
place and often this is done 
by challenging the rules, es-
pecially when their under-
standing and internalisati-
on is missing or when their 
being feels embarrassing 
in the eyes of comparison 
group. We shall offer in a 
balanced manner rules and 
love to those at the questi-
oning age. Offering just ru-
les without love leads to the 
fact that, youth will not be 
voluntarily coming back to 

church. Also leadership sty-
le researches indicate that 
authoritarian style’s use 
brings effi cient results just 
in the presence of the leader. 
On the other hand both ru-
les understanding and their 
internationalisation without 
constrains, and a more fl e-
xible leadership style al-
low for more balanced ef-
fi ciency of the activity also 
when the leader is not pre-
sent. Therefore, educators 
may take advantage of the 
leadership styles’ research.

I would hope, for instan-
ce that we may alloy our 
youth to sit in the church 
with the condition that the 
service is followed, at least 
formally. I believe that to 
this age group, our church 
should stay in their heart 
as a place offering rest and 
strength. The fight about 
standing up in the church 
blurs the focus on our cent-
ral point, which is praying 
together so we may orient 
ourselves towards God. En-
forcing strict following of 
the rules in the church may 
lead to pushing the youth 
away, even though the in-
tention is perfectly under-

standable and good. Youth 
needs to feel our acceptance 
the way they are. It would 
be wonderful if we may of-
fer to them this opportunity 
exactly in the church. I am 
especially grateful to Vala-
mo monastery leader and 
brotherhood, because on 
the Ascension Day they al-
lowed different age children 
and youth from Kainuu to 
be on the church balcony 
and do what their age peers 
may like to do at times (to 
draw and craft in silence). 
The result was that, whene-
ver they felt like, and they 
did, children and youth fol-
lowed the liturgy progress. 
Part of our group consisted 
of fi rst timers in monaste-
ry, and the positive experi-
ence allowed for request to 
renew the visit.

Andra Aldea-Löppönen

Do we love our youth?
Kajaanin seurakunta      
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Luostarimatka Kajaanista Heinävedelle 

28.-29.5.2014

Kajaanista Valamon ja Lintulan 
luostareihin lähtö linja-autolla Ka-
jaanin kirkolta ke 28.5. klo 7.00. 
Linja-auto pysähtyy Sotkamon 
linja-autoasemalla klo 8.00. Ma-
joitus luostarin vierasmajassa 2-3 
hh. Matkan kokonaishinta on 
129 €/hlö puolihoidolla. Lapset 

alle 16 v. vanhempien seurassa ilmaiseksi. Paluu Kajaaniin 
Sotkamon kautta to 29.5 illalla.  
Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään 25.4. 
puh. 0201 303 387 tai sähköpostilla 
marjaana.fomin@pohjolanmatka.fi 

Kesätyöpaikka

Kajaanin seurakunnassa on 

haettavana kesätyöntekijän 

paikka. 

Tiedustelut ja hakemukset 

osoitteella kajaani@ort.fi  

tai puhelimella 

040 848 5380

KAJAANI 

Kristuksen kirkastumisen kirkko
Kirkkokatu 17 KAJAANI

Isännöitsijä Markku Mustonen p.0503847222

La 12.4. klo 17 vigilia
Su 13.4. klo 10 liturgia
Ke 16.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 16.4. klo 17 EPL-liturgia
To17.4. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Pe 18.4. klo 10 aamupalvelus
Pe 18.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus
Pe 18.4. klo 17 aamupalvelus
La 19.4. klo 10 liturgia
La 19.4. klo 23.30 puoliyönpalvelus, ristisaat-
to, aamupalvelus ja liturgia
Ma 21.4. klo 10 liturgia, ristisaatto
Ke 23.4. klo 10 liturgia, ristisaatto
La 10.5. klo 17 vigilia
Su 11.5. klo 10 liturgia
La 17.5. klo 17 vigilia
Su 18.5. klo 10 liturgia
La 24.5. klo 17 vigilia
Su 25.5. klo 10 liturgia
La 7.6. klo 17 vigilia
Su 8.6. klo 10 liturgia

Lasari Muromalaisen tsasouna
Kirkkoahontie 461 KAJAANI

Isännöitsijä Reijo Marjomaa p. 040 848 5380

Pe 23.5. klo 17 yleinen muistopalvelus

SOTKAMO 

Jumalansynnyttäjän suojeluksen 

kirkko
Rauhantie 13 SOTKAMO

Isännöitsijä Andra Aldea-Löppönen puh. 
044 202 7401

La 12.4. klo 10 liturgia 
La 31.5. klo 17 vigilia
Su 1.6. klo 10 liturgia

 Toimintakalenteri

Pyhittäjä Andrei Rublevin tsasouna
Petäjävaara, SOTKAMO

Omistaja Ralf Forsström

To 4.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja risti-
saatto

KUHMO

Karjalan valistajien kirkko
Koulukatu 47 KUHMO

Isännöitsijä Ritva Ivanoff  p. 0400 275 111

La 12.4. klo 10 liturgia
To 17.4. klo 17 liturgia
To 24.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
Su 27.4. klo 10 liturgia
La 17.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 18.5. klo 10 liturgia
La 24.5. klo 17 ehtoopalvelus
Su 25.5. klo 10 liturgia
Ke 28.5. klo 17 suuri ehtoopalvelus

SUOMUSSALMI

Pyhän ristin rukoushuone
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI

Isännöitsijä Matti Vainio puh. 050 462 2129

Su 23.3. klo 10 liturgia
Su 4.5. klo 10 liturgia
To 29.5. klo 10 liturgia
Ma 9.6. klo 10 liturgia

Pyhän Nikolaoksen rukoushuone
Kuivajärventie 196 KUIVAJÄRVI

Isännöitsijä Jyrki Huovinen puh. 0400 284 711

Su 13.4. klo 10 liturgia
Pe 18.4. klo 14 suuri ehtoopalvelus
Su 11.5. klo 10 liturgia
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  Kiuruveden seurakunta      

Kristuksessa rakas hengellinen lapseni, seurakun-
tamme kauniit kirkot ja tsasounat kutsuvat Sinua 
jumalanpalveluksiin. Tule rukoilemaan omaan hen-
gelliseen kotiisi. Voit monella tavalla osallistua  seu-
rakuntaperheen elämään. Voit palvella laulamalla ja 
lukemalla sekä monella muulla tavalla auttamalla 
yhteisissä palveluksissamme.

Nyt paastoon kuuluu myös käsillämme tekeminen 
ja toisen ihmisen vierellä kulkeminen. Näin elämme 
uskomme todeksi. Diakonia- ja lähetystyön hyväksi 
myyjäisiin tai pääsiäisyön kahvitarjoiluihin Kiuruve-
delle ja Karvoskylään voit leipoa monenlaisia herk-
kuja.

Paastoliturgiat ovat erityisen kauniita ja koko ih-
mispersoonaa, ruumista, henkeä ja sielua hoitavia 
kokemuksia hämärässä kirkossa. Ja kohta on pääsi-
äisen valo ja ilo  sydämissämme, kun osallistumme 
pääsiäisajan jumalanpalveluksiin temppeleissämme. 
Pääsiäisyönä K.S. Piispa Arseni toimittaa jumalan-
palvelukset Karvoskylän kirkossa. Ja Kiuruvedellä 
on omat palvelukset totuttuun tapaan. Olet sydämel-
lisesti tervetullut pääsiäisen riemuun: ”Kristus nousi 
kuolleista!  - Totisesti nousi!”

Seurakunta julkaisee valokuvakirjan seurakunnan 
historiasta. Nyt kirjatoimikunta pyytää seurakun-
talaisilta vanhoja kuvia ja historiallisia tietoja 1950 
luvun ja tämän päivän väliltä. Erityisesti meitä kiin-
nostaa, onko teidän kotiarkistossa valokuvia  entisten 

kirkkoherrojen isä Olavi Petsalon ja isä Mikael Ku-
han toimittamista jumalanpalveluksista ja toimituk-
sista? Onko teillä historiatietoja erityisistä asioista 
menneiltä ajoilta? Pyydämme lähetämään  valokuvat  
seurakunnan virastoon kopioitaviksi. Kuvat palaute-
taan teille takaisin. Historiakirjan tekeminen on mei-
dän kaikkien yhteinen projekti. Tule työhön mukaan 
ja etsi kuvia ja tietoja isiemme, äitiemme ja heidän 
vanhempiensa hengellisestä kodista ja elämästä.

Jumalan siunausta Sinulle ja kaikille rakkaillesi. 

isä Antero Petsalo
Kiuruveden 
ortodoksisen 
seurakunnan 
sielunpaimen

Kirkkoherran  tervehdys

Kirkko - hengellinen koti

Kiuruveden ortodoksinen seurakunta, Niemistenkatu 6, 74700 KIURUVESI
gsm 044 775 2278, e-mail: kiuruvesi@ort.fi 

Virasto avoinna ke klo 11 - 13. Virasto on suljettuna 29.5. -10.6.2014.

Kirkkoherra Antero Petsalo, Luhtapolku 3, 74700 KIURUVESI.
Gsm 050 527 1026, e-mail: antero.petsalo@ort.fi 

Isä Antero on lomalla 28. – 31.3.2014, 30.4. – 8.5.2014 ja 30.5. - 5.6.2014.

KIURUVEDEN 
SEURAKUNTA

Isä Anteron sielunhoitotunnit kirkossa keskiviikkoisin klo 11 - 13.

Seurakunnan eläkkeellä oleva pappi, rovasti Kauko Makkonen, Ylilestintie 346, 85900 REISJÄRVI.
Gsm 040 967 5505, e-mail: kauko.makkonen@ort.fi 

Virkatodistukset tulee tilata Ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä, ma - pe klo 9 - 15, puh. 0206 100 203, 
e-mail: keskusrekisteri@ort.fi 

Seurakunnan kotisivut löytyvät osoitteesta www.ort.fi /fi /kiuruvesi
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 Toimintakalenteri

Kiuruvesi

Pyhän Nikolaoksen kirkko
Niemistenkatu 6

Isännöitsijä Aune Lipitsäinen 050 919 5973

Ke 9.4. klo 15 Katumuksen sakramentti
Ke 9.4. klo 16 Sairaanvoitelun sakramentti
Ke 9.4. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain li-
turgia
La 12.4. klo 18 Juhlavigilia, virpovitsojen siu-
naus
Su 13.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Je-
rusalemiin, palmusunnuntai
To 17.4. klo 18 Suuren torstain ehtoopalve-
lus ja liturgia, Pyhän ehtoollisen asettami-
sen muisto
Pe 18.4. klo 15 Suuri ehtoopalvelus, Suuri Per-
jantai, Hautauskuva kannetaan keskelle kirk-
koa, Kristuksen ristiltä oton muisto
Pe 18.4. klo 18 Aamupalvelus, Kristuksen hau-
tauspalvelu, hautauskuva kannetaan ristisaa-
tossa kirkon ympäri
La 19.4. klo 10 Ehtoopalvelus ja liturgia, Suu-
ri lauantai
La 19.4. klo 23:30 Puoliyönpalvelus, aamu-
palvelus ja liturgia, pääsiäisyö, kahvitarjoilu
Su 20.4. klo 13 ehtoopalvelus Kiuruvedellä.

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA – TOTISESTI 
NOUSI!

Ke 23.4. klo 9 Aamupalvelus ja liturgia, koulu-
laisjumalanpalvelus, lasten pääsiäinen
La 10.5. klo 18 Vigilia
Su 11.5. klo 10 Liturgia
Ke 28.5. klo 17 Juhlavigilia
To 29.5. klo 9 Liturgia, Herran taivaaseen as-
tuminen, helatorstai
Su 1.6. klo 10 Hetkipalvelus

Muut tilaisuudet, tervetuloa

Ti 8.4. klo 17:30 Kiuruveden tiistaiseura srk-
salissa, virpovitsojen tekoa
La 12.4. klo 14 – 15 Pääsiäismyyjäiset srk-sa-
lissa
To 24.4. klo 18 Ortodoksiakerho ortodoksi-
suudesta kiinnostuneille
Ti 29.4. klo 17:30 Kiuruveden tiistaiseura srk-
salissa
Pe 30.5. klo 11 – 12 Kaikille avoin diakonia-
ruokailu srk-salissa

Karvoskylä

Pyhän Kristuksen kirkastumisen 

kirkko
Jokikyläntie 7

Isännöitsijä Jarmo Pylkkönen 040 5706 936

Ke 2.4. klo 15 Katumuksen sakramentti
Ke 2.4. klo 16 Sairaanvoitelun sakramentti
Ke 2.4. klo 17 Ennen pyhitettyjen lahjain li-
turgia
Pe 18.4. klo 10 Suuren perjantain 12 kärsi-
mysevankeliumia

La 19.4. klo 23:30 Puoliyönpalvelus, aamu-
palvelus ja liturgia, palvelukset toim. piispa 
Arseni pääsiäisyö, kahvitarjoilu

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA – TOTISESTI 
NOUSI!

Su 4.5. klo 10 Liturgia
La 24.5. klo 17 Ehtoopalvelus
La 7.6. klo 18 Juhlavigilia
Su 8.6. klo 10 Liturgia, Pyhän Kolminaisuu-
den päivä, Helluntai

Muut tilaisuudet, tervetuloa

Ti 8.4. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
La 26.4. klo 15 Samovaarikerho
Ke 14.5. klo 18 Haapajärven luterilaisen seu-
rakunnan miestenpiirin vierailu 
Ti 20.5. klo 18 Kalajokilaakson tiistaiseura
La 24.5. klo 15 Samovaarikerho

Pyhäsalmi

Profeetta Elian rukoushuone
Vesitornintie 15

Isännöitsijä Marja-Leena Maksimainen 
040 708 8751

Su 6.4. klo 10 Liturgia
Ti 15.4. klo 17:30 Katumuksen sakramentti
Ti 15.4. klo 18 Ennen pyhitettyjen lahjain li-
turgia
La 17.5. klo 17 Ehtoopalvelus
Su 25.5. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet, tervetuloa

Su 25.5. klo 10 alkavan liturgian jälkeen Tiis-
taiseuran kevätkauden päätötilaisuus

Kytökylä

Jumaläidin syntymän rukoushuone
Kytökyläntie 724

Isännöitsijä Pekka Hytönen 044 545 4100

Ke 16.4. klo 17:30 Katumuksen sakramentti
Ke 16.4. klo 18 Ennen pyhitettyjen lahjain li-
turgia
Ma 21.4. klo 10 Aamupalvelus ja liturgia, II 
pääsiäispäivä
Su 18.5. klo 10 Liturgia

Muut tilaisuudet, tervetuloa

Ikonimaalauspiiri kokoontuu Kiuruveden Py-
hän Nikolaoksen kirkon yläkerrassa joka toi-
nen torstai, ohjaajana isä Antero Petsalo.
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Pyhäsalmen tsasounassa juhlittiin 9.2. toimitetun liturgian jälkeen Gen-
nadyn 50-vuotisjuhlia. Gennady toimii aktiivisesti Pyhäsalmen tsasounan 
temppelitoimikunnassa. Viime kesänä valmistuneen Pyhäsalmen tsasou-
nan peruskorjaustöissä hän oli hyvin aktiivinen talkoolainen.  Seurakunta-
laiset muistivat Genaa kirjalahjalla ja samovaariaiheisella kortilla. Hän on 
usean vuoden ajan toiminut Karvoskylän kirkossa kokoontuvan maahan-
muuttajien samovaarikerhon samovaari- ja teemestarina, keittäen usein 
teevedet perinteisellä venäläisellä hiilisamovaarilla. Monia armorikkaita 
vuosia Genalle!
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Kiuruveden seurakunta

Maliskylän Liittolaan kokoontui lauantaina 22.2. ne-
lisenkymmentä Nivalan ja lähialueen maahanmuutta-
jaa viettämään maslenitsa-juhlaa. 

Venäläisessä kansanperinteessä juhla on ollut talven 
päättymisen juhla. Kristillisessä perinteessä juhla aloit-
taa paaston. Tapahtuman ohjelmassa oli kilpailuja lap-
sille ja vähän aikuisemmillekin, mm. köydenvetoa, pus-
sitappelua ja viesti rattikelkoilla, säkkijuoksuna ym.  
Juhlan tarjoiluihin kuuluvat ruuat,joita vältetään pää-
siäispaaston aikana, siis maito- ja lihatuotteet.

Juhlan maskottina oli värikkäästi puettu maslenitsa-
nukke, joka poltettiin juhlan päätteeksi. Samalla toi-
votettiin talvelle tervemenoa ja kevät tervetulleeksi. 

Nivalassa vietettiin 
venäläistä laskiaista

IRINA TRIFONOVA

Valtakunnalliset «Laulava kirkko» -kirkkolaulupäivät 
pidetään Tampereella 14.–16. marraskuuta 2014. 

Järjestyksessä 18. ortodoksisten kirkkolaulupäivien 
odotetaan kokoavan Tampereelle kymmeniä kuoroja ja 

satoja laulajia.
 

 Kirkkolaulupäivien ohjelmassa on sekä huippukuorojen 
konsertteja että tavallisten seurakuntakuorojen 

sävelhartaus. Juhlaviikonloppu huipentuu vigiliaan 
lauantaina 15.11. ja liturgiaan sunnuntaina 16.11. 

Liturgiassa laulaa laulupäivien suurkuoro director cantus 
Juhani Matsin johdolla.

Juhlien käytännön järjestelyistä vastaavat Pyhien Sergein ja 
Hermanin Veljeskunta, Ortodoksisten Kanttorien Liitto 

ja Tampereen ortodoksinen seurakunta.

Ortodoksisen musiikin  
suurtapahtuma Tampereella

Kerro millaista on ortodoksilapsen
uskonnollinen kotikasvatus!

Kutsun sinua kirjoittamaan vapaamuotoisesti kokemuksistasi kotona 
tapahtuvasta ortodoksilapsen uskonnollisesta kasvattamisesta. Voit olla 

lapsen vanhempi tai huoltaja, kummi, isovanhempi tai muu aikuinen. 
Sinun itsesi ei tarvitse olla ortodoksi. Lisäohjeita kirjoittamiseen löydät 

lehden facebooksivuilta: facebook.com/paimensanomat 

Teol. tri. Pekka Metso
Teologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
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Lapin seurakunta      

Lasaruksen lauantai virittää meitä suuren paaston päät-
tämiseen ja suureen viikkoon valmistautumiseen. Jän-
nittyneenä odotamme Herran pääsiäistä. Laskeuduim-
me suureen paastoon jo monta viikkoa sitten ja olemme 
kilvoitelleet voimiemme mukaan valmistautuaksemme 
tähän suureen salaisuuteen. Suurella viikolla muiste-
lemme Kristuksen viimeisiä päiviä ennen kuolemaa ja 
sydämessämme alkaa jo häämöttää ilo Kristuksen ylös-
nousemuksesta.

Seurakuntammekin siirtyy koko ajan eteenpäin. Vas-
taan tulee aina haasteita, mutta voimme myös iloita 
siitä, että Jumala auttaa meitä haasteissa ja siunaa seu-
rakuntaa sen toimissa. Alkuvuodesta olivat diakonia- ja 
nuorisotyö ilahduttavasti esillä. Kokoonnuimme hel-
mikuussa Petsamo-salissa ideoimaan diakonia- ja va-
paaehtoistyötä. Seurakuntamme diakoniatoimikunta, 
tiistaiseura sekä Rovaniemen luterilaisen seurakunnan 
Korkalovaaran alueen diakoniatyöntekijä ja vapaaeh-
toistyöntekijät miettivät yhdessä, miten diakoniatyötä 
voidaan kehittää. Saimme paljon uutta pohdittavaa.

Ortodoksinen nuorisoliitto järjesti helmikuussa yhteis-
työssä seurakuntamme kanssa leirinohjaajakoulutuksen 
Petsamo-salilla. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka seura-
kuntamme nuoret pohtivat ja ajattelevat elämän vakavia 
asioita kypsällä tavalla. Koulutuksen päätteeksi nuoret 
osallistuivat myös radioliturgiaan ja lauloivat yhdessä 
osan palveluksesta.

Vaikka seurakunnassamme ei tällä hetkellä ole vakituis-
ta kanttoria, ovat Ivalon kanttori Anneli Pietarinen ja 
Kemin kanttori Helena Matsi hoitaneet hienosti kirk-
kolaulua Rovaniemellä. He ovat pitäneet huolta myös 
kuoronharjoituksista. Eläkkeelle siirtyvä kanttori ja 
diakoni Erkki Lumisalmikin on ollut aina valmis aut-
tamaan omaa seurakuntaa tarvittaessa. Vuoden alusta 
alkaen seurakuntamme on tehnyt yhteistyötä Oulun 
seurakunnan kanssa: olen käynyt auttamassa Oulun 
seurakuntaa Meri-Lapin alueen jumalanpalveluksien 
toimittamisessa ja Kemin kanttori Helena Matsi on 
vastaavasti auttanut meitä Rovaniemen palvelusten toi-
mittamisessa. Työntekijöinä olemme kokeneet tämän 
yhteistyön hyvänä ja virkistävänä.
Seurakunnan pohjoisella alueella isä Rauno ja Anneli 
Pietarinen ovat järjestäneet aktivoivaa toimintaa Ivalos-

sa ja Sevettijärvellä. Näillä kylillä he järjestävät sään-
nöllisesti toimintapäiviä jumalanpalvelusten yhteydes-
sä. Toivomme, että seurakuntalaisemme löytävät tien 
omaan kirkkoon tällaisen toiminnan kautta. 

Vuoden alusta seurakunta sai uudeksi toimistotyönte-
kijäksi Miriam Kaartisen, jonka me kaikki tunnemme 
Millinä. Milli on huolehtinut toimistotöistä ja seurakun-
nan tiedottamisesta. Kaikille meille, jotka käytämme 
Facebookia, ovat tulleet tutuksi hänen mukavat ja huu-
morilla höystetyt päivityksensä seurakunnan Facebook-
sivuilla. Milli on toimistolla maanantaista perjantaihin 
aamuyhdeksästä klo 12.30 saakka. Hänet tavoittaa 
myös seurakunnan päivystävästä puhelimesta aamupäi-
visin. Varsinainen päivystys on meillä Petsamo-salilla 
edelleen keskiviikkoisin yhdeksästä yhteen. 

Pääsiäisen jälkeen seurakunta alkaa valmistautua joka 
viides vuosi pidettävään seurakunnantarkastukseen. 
Piispa Arseni tulee tarkastamaan seurakunnan 10.–
11.5.2014. Sunnuntaina 11.5. liturgian jälkeen olette 
kaikki tervetulleita piispan kyselytunnille, joka pide-
tään kahvitarjoilun yhteydessä.

Kohta paasto loppuu ja voimme iloita yhdessä luoma-
kunnan suuresta ihmeestä, Kristuksen ylösnousemuk-
sesta ja Hänen maailmaan tuomasta valosta. Meillä 
Lapissakin kevät etenee nopealla vauhdilla kesää koh-
ti; voimme iloita valoisista päivistä ja nauttia vielä oi-
keista öistä. Vaikka seurakunnan kannalta viime vuosi 

oli taloudellisesti hyvin 
haastava, taloudellisessa-
kin horisontissa alkaa nä-
kyä valon pilkahduksia. 
Uskomme, että Jumalan 
avulla seurakunta jatkaa 
elinvoimaisena ja tarjoaa 
meille hengellisen kodin 
lämpöä.

isä Slava Skopets
Lapin seurakunnan 
kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

Jumalan avulla

Kanslia: Ounasvaarantie 16, 96400 Rovaniemi
http://ort.fi /lappi

Kanslia avoinna: Ke 9.00–13.00, lappi@ort.fi 
Kanslian puhelinpäivystys ma-pe klo 9-12.30 (016) 312 361

Kirkkoherra Viatcheslav (Slava) Skopets,, 0400 178 744

Toinen pappi Rauno Pietarinen, 050 3099120

Ivalon kanttori Anneli Pietarinen, 040 7479628

LAPIN
SEURAKUNTA
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Lapin seurakunta      

Uusia leirinohjaajia Lapin seurakuntaan
Ortodoksisten nuorten liitto ja Lapin ortodoksinen seurakunta järjestivät lei-
rinohjaajakoulutuksen 21.–23.2.2014 Petsamo-salilla. Pääkouluttajana toimi 
Eveliina Braam ja hänen apunaan Leena Fofonoff. Koulutukseen osallis-
tui kuusi nuorta eri puolilta seurakuntaamme. Tämä koulutus toi meille kuusi 
uutta leirinohjaajaa, jotka voivat tästä lähtien osallistua seurakuntamme lei-
reille ohjaajina. Sunnuntaina 23.2.2014 liturgian jälkeen pidettiin koulutuk-
sen päättäjäiset ja nuorille jaettiin todistukset seurakuntalaisten aplodien kera.

Seurakuntamme nuoret leirinohjaa-
jakoulutuksessa helmikuussa 2014.
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Rovaniemen Tiistaiseuran perinteiset narunvetoarpajaiset, mukana seurakuntamme diakoniatoimikunnan jä-
senet, tiistaiseuralaiset ja Korkalovaaran luterilaisen seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoiset.
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”Ortodoksisen tavan mukaan toivo-
tan teille: Monia, monia armorikkaita 
vuosia!”, tervehti piispa Arseni onnit-
telupuheenvuorossaan Rajavartiolai-
tosta sen 95-vuotisjuhlassa Ivalossa 
21.3.2014. Puhe on luettavissa ko-
konaisuudessaan Paimen-Sanomien 
Facebook-sivuilla.
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Uusi toimistotyöntekijämme Milli 
työn touhussa.

Pyhän Apostoli Andreaksen kirkko
Ounasvaarantie 16, Rovaniemi

Isännöitsijä Leena Aura 040 7597029

Suuri viikko

Ke 16.4. klo 18 Yleinen sairaanvoitelu
To 17.4. klo 18 Ehtoopalvelus ja liturgia, Her-
ran ehtoollisen asettaminen
Pe 18.4. klo 9 Aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia
Pe 18.4. klo 14 Ehtoopalvelus, Herran hauta-
kuvan esiin kantaminen
Pe 18.4. klo 18 Aamupalvelus, Herran hauta-
uksen muistopalvelus

Herran Pääsiäinen

La 19.4. klo 10 Ehtoopalvelus ja liturgia
La 19.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamupal-
velus ja liturgia, juhla-ateria Petsamo-salilla

Kirkas viikko

Ma 21.4. klo 10 Aamupalvelus ja liturgia, las-
ten pääsiäinen, lasten juhla Petsamo-salilla
Ti 22.4. klo 10 Liturgia, koululaiset

Pääsiäiskausi

La 3.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 4.5. klo 10 Liturgia
Ke 7.5. klo 18 Ehtoopalvelus ja ortodoksia-
kerho
La 10.5. klo Vigilia, palveluksen toimittaa piis-
pa Arseni
Su 11.5. klo 10 Liturgia, palveluksen toimit-
taa piispa Arseni
La 17.5. klo 18 Vigilia
Su 18.5. klo 10 Liturgia
La 24.5. klo 18 Vigilia
Su 25.5. klo 10 Liturgia
Ke 28.5. klo 18 Ehtoopalvelus ja ortodoksia-
kerho
To 29.5. Liturgia, Helatorstai
La 31.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 1.6. klo 10 Liturgia

Ivalon p. Nikolaoksen kirkko

Suuri viikko

To 17.4. klo 10 aamupalvelus (Kiirastorstai)
- klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia (Ehtoollisen 
asettamisen muisto)
Pe 18.4. klo 10 aamupalvelus (12 kärsimyse-
vankeliumia)
- klo 17 ehtoopalvelus (Kristuksen hautaku-
van esiin kantaminen)

Herran Pääsiäinen

La 19.4. klo 10 aamupalvelus
- klo 23.30 puoliyöpalvelus
- klo 00 Pääsiäisen yöpalvelus
Su 20.4. klo 15 Pääsiäisen ehtoopalvelus

Kirkas viikko

Ke 23.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto kirkon ympäri
- klo 17 ehtoopalvelus
To 24.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto kirkon 
ympäri
- klo 17 ehtoopalvelus

La 26.4. klo 18 vigilia
Su 27.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit ja Orto-
doksia-piiri

Pääsiäiskausi

La 17.5. klo 18 vigilia
Su 18.5. klo 10 liturgia
La 31.5. klo 18 vigilia
Su 1.6. klo 10 liturgia

Sevettijärvi, p. Trifon Petsamolaisen 

kirkko

Ma 21.4. klo 9 aamupalvelus ja klo 10 litur-
gia (II pääsiäispäivä)
Pe 25.4. klo 9 liturgia ja ristisaatto kirkon ym-
päri (Koululaispalvelus)
Ke 28.5. klo 18 vigilia (Herran taivaaseenas-
tumisen juhla)
To 29.5. klo 10 liturgia (Helatorstai)

Nellim, P.Kolminaisuuden kirkko

La 19.4. klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia (Suu-
ri lauantai)
La 26.4. klo 10 liturgia
La 17.5. klo 10 liturgia
La 7.6. klo 18 vigilia (Helluntai, pyhäkön 
praasniekka)
Su 8.6. klo 10 liturgia (Helluntai)
SEURAKUNNAN TOIMINTA

Kirkkokuoro

Kaikkien seurakunnan kirkkokuorojen toi-
minnasta vastaa Anneli Pietarinen Ivalosta. 
Anneli pitää kuoroharjoituksia Ivalossa, Se-
vettijärvellä ja Rovaniemellä. Lisää tietoa har-
joitusten ajankohdista saa puhelimitse 040 
7479628 (Anneli Pietarinen).

Ortodoksia-kerho, Rovaniemi

Ortodoksiakerho pidetään keskiviikkoina 
7.5. ja 28.5. Petsamo-salissa jumalanpalve-
luksen jälkeen. Lisätietoja i. Slava Skopets 
(0400 178744).

Tiistaiseura, Rovaniemi

Tiistaiseura kokoontuu Petsamo-salilla 29.4. 
ja 13.5.
Lisätietoja Inkeri Peura puh. (0400 138051)

Diakoniatoimikunta, Rovaniemi

Puheenjohtaja Marja Patronen (0400 986912)

Ikonimaalauspiirit

Rovaniemen alue, Laura Katriina Aura (040 
7597029).
Kemijärven alue, Ritva Imporanta (0400 
193650).

Toimintapäivät

Ivalon seurakuntasalilla on avoimien ovien 
päivät keskiviikkoisin. Sevettijärvellä toimin-
tapäivät joka toinen perjantai liturgian jäl-
keen, klo 15 asti.

TAPAHTUMAT

Ekumeeninen ristisaatto

Rovaniemen perinteinen ekumeeninen risti-
saatto tänä vuonna järjestetään tiistaina 8.3. 
Ristisaatto aloitetaan Rovaniemen luterilai-
sessa kirkossa toimitetulla vesperillä klo 18. 
Ehtoopalvelus p. Andreaksen kirkossa toimi-
tetaan noin klo 19, jonka jälkeen tiistaiseura 
tarjoaa teetä Petsamo-salilla.

Lasten tapahtuma 

Lasten tapahtuma pidetään Lasaruksen lau-
antaina 12.3. klo 13–15  Petsamo-salissa. Las-
ten kanssa askarrellaan virpovitsoja, laule-
taan ja leikitään. Lopuksi isä Slava toimittaa 
kirkossa virpovitsojen siunauksen. Ohjaaji-
na toimivat Tuija Jerndahl ja Leena Fofonoff .

Valtuuston kokous

Lapin ortodoksisen seurakunnan vuoden 
2014 ensimmäinen lakisääteinen valtuus-
ton kokous pidetään lauantaina 3.5. klo 13 
Petsamo-salilla (Ounasvaarantie 16, 96400 
Rovaniemi)

Lapin ortodoksisen seurakunnan 

lakisääteinen viisivuotistarkastus 10. – 

11.5.2014

Oulun metropoliitan tehtäviä hoitava Joen-
suun piispa Arseni suorittaa Lapin ortodok-
sisen seurakunnan lakisääteisen viisivuotis-
tarkastuksen 10.–11.5.2014. 
La 10.5. klo 18.00 Vigilia, p. Andreaksen kirkko
Su 11.5. klo 10 Liturgia, p Andreaksen kirkko
klo 12 Kahvitarjoilu sekä seurakunnankoko-
us Petsamo-salissa (Ounasvaarantie 16, Ro-
vaniemi) 

Kristinoppileiri 2014

Lapin ortodoksisen seurakunnan kristinop-
pileiri pidetään 6.–14.6.2014 Menesjärvellä 
Inarin kunnassa. Kuljetuksesta ja ohjelmas-
ta ilmoitetaan kristinoppileiriläisille kirjeitse.
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Oulun seurakunta 

Oulun seurakunnassa ei ole ollut vakituista toista 
pappia sitten viime kesän. Isä Eino Hynninen on aut-
tanut seurakuntamme merkittävästi tänä kirkkovuon-
na. Samoin Oulun katedraalin kanttorin toimikin on 
ollut täyttämättä, joskin kanttorin tehtävät ovat hoi-
tuneet erinomaisesti onnistuneen sijaisjärjestelyn an-
siosta. 

Miten tämän kokoinen seurakunta voi pyöriä näinä 
vähällä väellä? Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin 
monista seurakuntamme päivittäisistä toiminnoista 
huolehtivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Kirkon 
kaunistus, kirkkoleipien paistaminen, monenmoiset 
ompelutyöt, lähimmäisen palvelu niin tiistaiseurojen 
puitteissa kuin muuten, lapsi- ja nuorisotyö, ikoni-
maalaus ja kirkkolaulu, kirkkokahvien ja pyhälou-
naiden järjestämiset jne. ovat lähes yksinomaan va-
paaehtoisten varassa. Seurakunnassamme on myös 
papiston jäseniä, jotka eivät ole täyspäiväisesti kir-
kon työssä, mutta jotka palvelevat kirkkoa arvok-
kaalla tavalla.

Ilman vapaaehtoisten panosta seurakuntamme ei oli-
si elävä seurakunta, vaan nimellinen, menneisyyteen 
haikaileva, näköalaton ja kuihtuva yhteisö. Ei voi 
kylliksi kiittää niitä, jotka antavat huomattavan osan 
elämästään Kristuksen kirkon palvelemiselle. He 
ovat kirkon elämän jatkuvuuden tae.

Toiseksi me seurakunnan nykyiset työntekijät olem-
me Jumalan avulla kyenneet luomaan keskuuteem-
me työilmapiirin, joka perustuu keskinäiseen kunni-
oitukseen ja luottamukseen. Kun tietää nauttivansa 
sekä työtovereiden että seurakuntalaisten luottamus-
ta, työläät päivät, viikot ja kuukaudet eivät tunnu 

raskailta, vaan antoisilta. On palkitsevaa tehdä työtä, 
jolla on merkitystä. On hienoa palvella kirkossa, kun 
Jumala auttaa ja seurakuntalaisten esirukoukset kan-
tavat.   

Syy siihen, miksi hiippakunnan piispaa ei ole pyy-
detty julistamaan papin ja kanttorin toimia hakuun 
on käytännöllinen. Olemme pieni kirkko, ja muo-
dollisesti pätevää ja seurakuntamme erityispiirteisiin 
sopivaa väkeä on vähän tarjolla. Emme halua tehdä 
henkilövalintoja sokkoina, koska syytä kiirehtimisel-
le ei ole.

Näillä näkymin 2. papin toimi laitetaan hakuun huh-
tikuussa 2014. Tällöin saisimme uuden papin pal-
velukseemme kesäkuussa. Toiveemme myös on, 
että kanttorin toimi julistetaan haettavaksi syksyllä. 
Kirkkomme sääntöjen mukaan lopulliset henkilöva-
linnat tekee seurakunnanvaltuusto. On tärkeää saada 
palvelukseemme ihmisiä, jotka täyttävät ammatilli-
set pätevyysvaatimukset ja ovat kaikin tavoin sopivia 
kirkon tehtäviin. 

Kristus nousi kuolleista!

Marko Patronen
kirkkoherra

Kirkkoherran tervehdys

Palkatut ja vapaaehtoiset

OULUN SEURAKUNTA

Oulun ortodoksinen seurakunta, Torikatu 74, 90120 Oulu, p. 044 511 5741, 
sähköposti: oulu@ort.fi , seurakunnan kotisivut: www.oosrk.fi  
Kirkkoherranvirasto avoinna arkisin klo 9-12, p. 044 511 5741. 

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, p. 0206 100 203 (ma-pe klo 9-15), 
keskusrekisteri@ort.fi 

kirkkoherra Marko Patronen, p. 044 5115 742
kanttori Reijo Kinnunen, p. 044 5115 743
2. kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748
katedraalin isännöitsijä Kari Vasko, p. 044 5115 745

Papiston ja kanttorien vapaapäivät maanantaisin ja tiistaisin. 

Kirkkoherra vuosilomalla 2.-9.5.2014
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Tammikuun 23. päivä vietettiin Oulussa ekumeenista jumalanpalvelusta piispa Arsenin johdolla. Kuvassa ole-
va asetelma on harvinainen. Ortodoksinen piispa istuu Oulun Katolisen kirkon piispanistuimella, rinnallaan kak-
si katolilaista ja yksi luterilainen pappi. Palveluksesta on nähtävissä videokooste Oulun ortodoksisen hiippakun-
nan verkkosivujen Kirkkolaiva -videoarkistossa. Katolilaiset sisaret olivat leiponeet tilaisuuteen ekumeniakakun. 

JOHANNES MÄNTYMÄKI

JOHANNES MÄNTYMÄKI
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OULU

Pyhän Kolminaisuuden katedraali
Torikatu 74

Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

La 12.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai, 
piispa Arseni
La 12.4. klo 18 vigilia, virpovitsojen siunaus, 
piispa Arseni
Su 13.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai, piis-
pa Arseni
Ke 16.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu, piis-
pa Arseni
To 17.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, eh-
toollisen asettamisen muisto, piispa Arseni
Pe 18.4. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia, piispa Arseni
Pe 18.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus, piispa 
Arseni
Pe 18.4. klo 18 suuren lauantain aamupalve-
lus ja ristisaatto, piispa Arseni
La 19.4. klo 9 suuren lauantain ehtoopalve-
lus ja liturgia, piispa Arseni
La 19.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
La 19.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
Su 20.4. klo 1 liturgia, Kristuksen ylösnouse-
mus, Herran pääsiäinen
Su 20.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
Ma 21.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten 
pääsiäinen
Ke 23.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, koulu-
laiset
To 24.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus
La 26.4. klo 18 vigilia
Su 27.4. klo 10 liturgia 
Ke 30.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 3.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 4.5. klo 10 liturgia
Ke 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 8.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 10.5. klo 18 vigilia
Su 11.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
Ke 14.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan keskijuhla
Ke 14.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 15.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 17.5. klo 18 ehtoopalvelus
La 24.5. klo 18 vigilia
Su 25.5. klo 10 liturgia 
Ke 28.5. klo 18 vigilia
To 29.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen as-
tuminen, helatorstai
La 31.5. klo 18 vigilia
Su 1.6. klo 10 liturgia
Ke 4.6. klo 18 ehtoopalvelus
To 5.6. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 6.6. klo 18 panihida, sielujen lauantai, Ou-
lujoen hautausmaan ortod. osasto, piispa Ar-
seni
La 7.6. klo 18 vigilia, piispa Arseni
Su 8.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ka-
tedraalin praasniekka, helluntai, piispa Arseni
Su 8.6. klo 14 helluntain suuri ehtoopalvelus, 
polvirukoukset, piispa Arseni
Ma 9.6. klo 9 liturgia, Pyhän Hengen päivä

MUHOS

Koortilan toimintakeskus
Koortilantie 30

Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463

Ma 14.4. klo 18 paastoliturgia, piispa Arseni
Ke 28.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan päättä-
jäisjuhla

HAUKIPUTAAN MARTINNIEMI

Pietarin ja Paavalin sekä Arseni 

Konevitsalaisen rukoushuone
Martinniementie 206

Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054

Ti 15.4. klo 18 paastoliturgia
La 17.5. klo 10 liturgia
Ke 11.6. klo 18 suuri ehtoopalvelus
To 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ru-
koushuoneen praasniekka

KEMI

Johannes Kastajan kirkko
Lehtokatu 31

Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052    

La 12.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja virpo-
vitsojen siunaus
Su 13.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
Pe 18.4. klo 9 aamupalvelus, 12 kärsimyse-
vankeliumia
Pe 18.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus
La 19.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
La 19.4. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
Su 20.4. klo 1 liturgia, Kristuksen ylösnouse-
mus, Herran pääsiäinen
Pe 25.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, koulu-
laiset
La 17.5. klo 10 liturgia
To 29.5. klo 10 liturgia, Herran taivaaseen as-
tuminen, helatorstai
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Oulun ortodoksinen seurakunta ja Oulun Tuomiokirkkoseurakunta järjes-
tivät 1.3.2014 ekumeenisen lumiukkotapahtuman. Lumeton sää ei lannis-
tanut osallistujia, vaan puuhastelu jatkui sisätiloissa. Kuvassa on iloisia lu-
miukon tekijöitä ja heidän tuotoksiaan. 

Oulun seurakunta                                                                              
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TORNIO

Apostolien Pietarin ja Paavalin 

kirkko
Lukiokatu 1

Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

Ti 15.4. klo 17 paastoliturgia, suuri tiistai
To 17.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, eh-
toollisen asettamisen muisto
La 19.4. klo 15 suuren lauantain ehtoopal-
velus ja liturgia
La 10.5. klo 10 liturgia
La 24.5. klo 10 liturgia
La 7.6. klo 10 liturgia, vainajien muistelupäivä

VIHANTI

Jumalansynnyttäjän suojeluksen 

rukoushuone
Vanha Ouluntie 26

Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

Pe 18.4. klo 17 Aamupalvelus
To 29.5. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, mo-
toristikirkko sekä ajoneuvojen siunaus, Her-
ran taivaaseen astuminen, helatorstai, piis-
pa Arseni

RAAHE

Jumalansynnyttäjän temppeliin-

käymisen rukoushuone
Brahenkatu 2

Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

Pe 18.4. klo 13 Ehtoopalvelus
Su 11.5. klo 10 Liturgia

TERVOLAN VAREJOKI
Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen 

rukoushuone
Tsasounantie 34

Isännöitsijä Markku Volotinen 
p 0400 782 445

Ma 14.4. klo 17 paastoliturgia, suuri maa-
nantai 
Pe 18.4. klo 18 suuren lauantain aamupalve-
lus ja ristisaatto

KUUSAMO

Ev. lut. seurakuntatalon takkahuone
(kirkon lähellä)
La 24.5. klo 11 liturgia

KALAJOEN SÄRKÄT
Pyhän Nikolaoksen rukoushuone
(kannatusyhdistyksen ylläpitämä)
Matkailutie 249

Pe 9.5. klo 10 liturgia, pyhän Nikolaoksen 
muisto, piispa Arseni

La 28.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, ruko-
ushuoneen vihkiminen, piispa Arseni

 Kuorot ja kerhot

Oulun ortodoksisen seurakunnan toiminto-
ja päivitetään joka viikko seurakunnan net-
tisivuilla: www.oosrk.fi  

Katedraalikuoron toiminta keväällä 

2014

Harjoitukset keskiviikkoisin illan jumalanpal-
veluksen jälkeen n. klo 19.
Harjoituskerrat: huhtikuu 9., 30.
toukokuu 14., 21.
Harjoituksissa käymme läpi jumalanpalvelus-
ten keskeisimpiä veisuja. Kevätkaudella pai-
nottuvat erityisesti Suuren paaston ja Pääsi-
äisen paasto- ja juhlaveisut.
Kuorolaisilta odotetaan jonkinlaista sitoutu-
mista käymään harjoitusten lisäksi myös ju-
malanpalveluksissa. 
Kaikkia ortodoksisesta kirkkolaulusta kiinnos-
tuneita uskontokuntaan katsomatta pyyde-
tään ottamaan yhteyttä kanttoriin.
Tervetuloa!

Kanttori Reijo Kinnunen puh. 044 5115 743
email: reijo.kinnunen@ort.fi 

Kirkkokerho Oulussa

Kirkkokerho kokoontuu joka sunnuntai Ou-
lun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) klo 
10.-10.45.  Ohjelmassa on ohjattua askarte-
lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jäl-
keen mennään katedraaliin ja osallistutaan 
pyhään ehtoolliseen yhdessä vanhempien 
kanssa. Kerho on tarkoitettu lapsille.
Viimeinen kirkkokerho ennen kesätaukoa 
(kesä-, heinä- ja elokuu) helluntaina su 9.6. 
klo 10-10.45.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943, 
email: annepatronen0@gmail.com

Perhekerho Oulussa  

Perhekerho kokoontuu torstaisin Oulun seu-
rakuntakeskuksessa (Torikatu 74) kerhohuo-
ne 2:ssa torstaisin klo 10-12. Kerho on tarkoi-
tettu lapsille, heidän vanhemmilleen, isovan-
hemmilleen kummeilleen ja ystävilleen. Oh-
jelmassa aina yhteinen rukous, tarjoilua, leik-
kiä ja aikuisille mielenkiintoisia keskusteluja. 
Tervetuloa solmimaan ystävyyssuhteita per-
hekerhoon. 
Viimeinen perhekerhon kokoontuminen en-
nen kesätaukoa to 22.5. klo 10-12.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943, 
email: annepatronen0@gmail.com

Nuortenkerhon kokoontumiset 

keväällä 2014

Kerho kokoontuu joka toinen torstai-illan ju-
malanpalveluksen jälkeen seuraavina päivi-

nä:  10.4, 24.4., 8.5 ja 22.5.
Nuortenkerho on tarkoitettu lähinnä yläas-
teikäisille ja sitä hieman vanhemmille nuoril-
le. Kerho alkaa jumalanpalveluksella klo 18, 
jonka jälkeen siirrytään kerhohuoneeseen. 
Kerhossa pelaillaan ja vietetään rentoa yh-
dessäoloa pienen purtavan kera.
Kerhonvetäjänä toimii Reijo Kinnunen puh. 
044 5115 743, email: reijo.kinnunen@ort.fi 

Oulunseudun raamattupiiri

Raamattupiirissä tutustutaan Johanneksen 
evankeliumiin kirkon tradition valossa. Pii-
ri on tarkoitettu kaikenikäisille pyhästä Raa-
matusta kiinnostuneille. Oulun ortodoksinen 
seurakuntakeskus, Torikatu 74, kerhohuone 2, 
klo 18-20, joka toinen tiistai. Lisätietoja seu-
rakunnan internetsivuilta. 

Oulun seurakunnan Pyhän Kol-
minaisuuden katedraalin pitkäai-
kainen isännöitsijä, alidiakoni Ka-
ri Vasko täytti viime vuoden loppu-
puolella 70 vuotta. Runsaslukuinen 
seurakuntalaisten joukko onnitte-
li ja kiitti ahkeraa isännöitsijää toi-
meliaista vuosista kirkon ja pyhä-
kön hyväksi. 
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Kevään tapahtumia lapsille ja 

nuorille

Virpovitsatalkoot Lasaruksen lauantaina 12.4. 
liturgian jälkeen klo 13-15. Talkoissa valmis-
tetaan virpovitsoja palmusunnuntaita var-
ten. Virpovitsat siunataan talkoiden jälkeen. 
Virpovitsat voi tuoda myös siunattavaksi il-
lan vigiliaan klo 18.

Lasten pääsiäinen kirkkaan viikon maanan-
taina 21.4. Klo 10 liturgia ja ristisaatto. Kou-
lulaisten liturgia kirkkaan viikon keskiviikko-
na 23.4. Klo 10 liturgia ja ristisaatto.

Koululaisten liturgia Kemin kirkossa kirkkaan 
viikon perjantaina 25.4. klo 10 liturgia ja ris-
tisaatto. 

Meri-Lapin kuoro ja lastenkerho

Meri-Lapin kirkkokuoron harjoitukset Ke-
min kirkossa, Lehtokatu 31, joka keskiviik-
ko klo.17.30. Viimeinen harjoitus ennen ke-
sätaukoa ke 21.5.

Meri-Lapin lastenkerho kokoontuu Kemin 
kirkossa, Lehtokatu 31, joka keskiviikko 
klo.16.00-17.30. Viimeinen kokoontuminen 
ennen kesälomia ke 21.5.

Virpovitsantekotalkoot Kemin kirkossa Lasa-
ruksen lauantaina 12.4.2014 alkaen klo.13.00
Lisätietoja: kanttori Helena Matsi, puh. 
0407266479, www.oosrk.fi  

Tiistaiseurat
Tiistaiseurojen ilmoituksia voi seurata myös 
seurakuntamme nettisivuilta:  www. oosrk.fi  . 

Oulun tiistaiseura

Oulun tiistaiseura kokoontuu joka toinen 
tiistai seurakuntakeskuksessa, Torikatu 74, 
klo 17. 
Oulun Tiistaiseuran kevään 2014 viimeiset 
kokoontumisajat 6.5. ja 20.5.
Kirkkaan viikon torstaina 24.4. vierailu Kemiin 
Meri-Lapin tiistaiseuran vieraaksi.  
Tervetuloa mukaan.

Elisabet Lampinen, tiistaiseuran sihteeri
p. 040-7327239

Meri-Lapin tiistaiseura

To 24.4. klo 17 kirkkaalla viikolla saamme 
luoksemme Oulun tiistaiseuran
Toukokuussa myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana mökkiretki yhdessä lasten kirk-
kokerhon kanssa.
Lisätietoja tiistaiseuramme toiminnasta.
Kerttu Junnonen
p. 050 355 6580, kerttu.junnonen@gmail.com 

Martinniemen tiistaiseura

Tiedustelut: Raili Kolehmainen, 
puh. 040 735 5535  

Vihannin tiistaiseura

Vihannin tiistaiseura järjestää kirkkokahvit 
jokaisen liturgian yhteydessä ( kts. jumalan-
palveluskalenteri).
Tervetuloa mukaan toimintaamme.
Ulla Haukka, sihteeri
p. 040 746 1524 

Muut tiistaiseurat: www.oosrk.fi  . 

Kesän 2014 kristinoppileiri
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
15 vuotta täyttäville nuorille kristinoppilei-
rin  30.6 – 5.7.2014 (ma-la) Hietasaaren leiri-
keskuksessa (Hietasaarentie 19,  90510 Oulu).
Kristinoppileirin päätösliturgia on sunnuntai-
na 6.7.2014 klo 10 Oulun Pyhän Kolminaisuu-
den katedraalissa (Torikatu 74).
Leirin osallistumismaksu on seurakunnan jä-
senille 100 euroa/hlö. Maksu sisältää täysihoi-
don (ruokailut ja majoitus).
Ilmoittautuminen leirille viimeistään 30.4. 
sähköpostilla osoitteeseen oulu@ort.fi   (nimi, 
syntymäaika, puh. nro., sähköpostiosoite) tai 
sivulla olevalla lomakkeella.
Tarkempi infotilaisuus leiristä järjestetään 
nuorille ja heidän huoltajilleen to 22.5. klo 
18 alkavan ehtoopalveluksen jälkeen. Tilai-
suudesta lähetetään erillinen kutsu ilmoit-
tautuneille.

Haetaan leiriohjaajia Oulun 

ortodoksisen seurakunnan kesän 2014 

kristinoppileirille

Oulun ortodoksinen seurakunta hakee leiri-
ohjaajia kesän kristinoppileirille, joka järjeste-
tään 30.6. – 5.7.2014 (ma-la) Oulun Hietasaa-
ressa. Hakijoilta odotetaan vähintään 15 vuo-
den ikää ja että he ovat kristinoppileirin käy-
neitä. Vapaamuotoiset hakemukset 30.4.2014 
mennessä osoitteeseen oulu@ort.fi  tai posti-
osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seurakun-
ta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Lisätietoja oulu@
ort.fi  tai puh. 044 5115 741.

Kesän 2014 päiväleiri
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää 
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (7-13 v)
2. – 6.6.2014 (ma-pe) klo 9-15. Päivän aikana 
osallistumme lyhyisiin rukoushetkiin ja ope-
tustuokioihin leikkien ja muun toiminnan li-
säksi. Leiripäivän aikana osallistujille tarjo-
taan ateria ja välipala. Leirin hinta on seura-
kunnan jäsenille 25 euroa. Ilmoittautuminen 
16.5.2014 mennessä osoitteeseen oulu@ort.
fi  tai puh. 044 5115 741.  

Русскоязычные православные 
вечера
состоятся в приходском зале г. Оулу (To-
rikatu 74) по средам 30.4. и 21.5. Вечерня 
в соборе в 18 ч. Беседы в приходском зале 
после служб.
Добро пожаловать!

Alkukesän 2014 praasniekkoja 

Oulun seurakunnassa

Oulu

Pe-ma 6.-9.6. Helluntai, Oulun Pyhän Kolmi-
naisuuden katedraalin praasniekka (Torika-
tu 74, Oulu)

•Pe 6.9. klo 18 muistopalvelus Oulujoen hau-
tausmaan ortod. osastolla
•La 7.6. klo 18 vigilia katedraalissa, piispa 
Arseni
•Su 8.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, 
juhlalounas, katedraalin praasniekka, piis-
pa Arseni
•Su 8.6. klo 14 helluntain suuri ehtoopalve-
lus, polvirukoukset
•Ma 9.6. klo 9 liturgia katedraalissa, Pyhän 
Hengen päivä

Haukipudas

Ke-to 11.-12.6. Pyhittä Arseni Konevitsalaisen 
muisto, Haukiputaan rukoushuoneen praas-
niekka (Martinniementie 206, Haukipudas)

•ke 11.6. klo 18 suuri ehtoopalvelus
•to 12.6. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia, ru-
koushuoneen praasniekka

Suuren paaston ensimmäisel-
lä viikolla, puhtaana keskiviikkona 
5.3.2014 rovasti Eino Hynninen lu-
ki pyhän Andreas Kreetalaisen ka-
tumuskanoneja Oulun Pyhän Kol-
minaisuuden katedraalissa. 
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Oulun seurakunta vietti iloista juhlaa 5.1.2014 kun Ka-
ri Paakkola vihittiin ensin lukijaksi ja sen jälkeen alidia-
koniksi Pyhän Kolminaisuuden katedraaliin. 
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Oululainen ikonimaalari Ester Vaara ja kirkkoherra 
Marko Patronen.
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Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen sMBR Oy

Pitkäaikaisella kokemuksella mm. perukirjat, 
perinnönjaot, testamentit ym.

 Torikatu 18 4 C, 4 krs.  90100 Oulu
 Puh. +358 400 693 806

   www.heikkikukkonen.com
Kemin kirkkokerho rovasti Matti Porkan kanssa Ke-
min Lumilinnassa 26.1.2014. 
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Vaasan seurakunta 

Olemme olleet evakossa jo yli puoli vuotta. Alkupe-
räisen suunnitelman mukaan olisimme päässeet ta-
kaisin Koulukadulle jo loppukesästä vaan toisin käy.  
Suurten kosteusvaurioiden takia maaperän ja seinien 
kuivausvaihe on kestänyt useita kuukausia ja uuden 
lattian valamiseen ja sen kuivaamiseen menee jälleen 
monta kuukautta.  Tämän jälkeen valmistuu uusi kat-
to ja lopuksi tehdään sisätyöt. Seurakunnan valtuusto 
on kokoontunut pitkin talvea useita kertoja puimaan 
remonttiin liittyviä asioita ja olemme tehneet seura-
kunnan kannalta tärkeitä ja kauaskantoisia päätöksiä. 
Tuskin maltamme odottaa pääsyä takaisin omaan 
uudistettuun seurakuntasaliimme, evakkomatkalta 
kotiin! 

Alkuvuosi on ollut maailmassa raskas ja hyvin levo-
ton.  Tämä maailma ei ole valmis eikä koskaan tule 
valmiiksi. Kristittyinä emme toisaalta kuulukaan tä-
hän maailmaan vaan meidät on puettu Kristukseen 
ja iankaikkiseen elämään toisaalla. Isä Alexander 
Schmemann (1921–1983)  oli eräs meidän aikamme 
suurista teologeista ja visionääreistä. Myös hän oli 
evakko, perhe pakeni Viron miehitystä Ranskaan, 
josta hän siirtyi Yhdysvaltoihin ja oli perustamassa 
Pyhän Vladimirin seminaaria New Yorkiin. Hän tuli 
tunnetuksi entisen Neuvostoliiton alueen kristittyjen 
parissa puheittensa ja saarnojensa kautta. Niitä lähe-
tettiin maahan ulkomailta antamaan kansalle toivoa 
paremmasta ja opettamaan sitä olemaan kärsivällistä. 
Eräs isä Alexanderin mieleenpainuvimmista puheista 
liittyi pahuuteen ja sen liittoon maallisten vallanpitä-
jien kanssa. 

Valtakunta joka perustuu valheeseen ja pahuuteen 
ei koskaan ole voittoisa. Se sortuu, kuten ovat kaikki 
aiemmatkin vastaavat sortuneet sillä jokainen tyran-

ni kukistuu lopulta. Mutta Sinun valtakuntasi, Juma-
la, pysyy ikuisesti. Ja vielä tulee aika jolloin sinun 
rakkautesi pyyhkii jokaisen kyyneleen silmistämme, 
hukuttaa jokaisen surumme sinun iloosi ja täyttää 
luomasi maailman kuolemattomuuden valolla.’

Pääsiäinen on osallistumista tuosta kuolemattomuu-
den valosta, joka poistaa maalliset murheemme ja 
kohottaa katseemme iankaikkiseen valoon. Vaikka 
emme saakaan vielä jäädä siihen valoon lopullisesti, 
tietoisuutemme sen olemassaolosta saa meidät jak-
samaan. 

Ensi viikon tapahtumat vievät meidät Kristuksen kär-
simyksiin, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ensim-
mäisellä paastoviikolla oli Vaasan kirkossa harmitta-
van paljon tyhjää tilaa, toivottavasti suureen viikon 
tapahtumia tulee todistamaan sankempi joukko seu-
rakuntalaisia. Pääsiäisen tapahtumia ei voi ymmärtää 
ilman Kristuksen kärsimystä ja uhria. Nyt on aika 
raivata kalenterista pois kaikki turha ja osallistua 
kirkkovuoden tärkeimmistä tapahtumista. Palveluk-
sia on viikon jokaisena päivänä. Tule ja katso! 

isä Matti Wallgrén 

Kirkkoherran tervehdys

Maailma ei ole valmis

VAASAN SEURAKUNTA

Vaasan ortodoksinen seurakunta, Hovioikeudenpuistikko 19 A 6, 65100 Vaasa
puh 0206 100495, fax (06) 312 4063, vaasa@ort.fi 

Virasto on avoinna keskiviikkoisin klo 13.00 – 16.00. Suurina juhlapyhinä 
virasto on suljettu.

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, p. 0206 100 203 (ma-pe klo 9-15), 
keskusrekisteri@ort.fi 

Kirkkoherra isä Matti Wallgren puh. 0206 100499

2. pappi: isä Aleksej Sjöberg
puh. 0400 761 718

Kanttori: Laura Aho, puh: 0206100497
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Seurakuntamme ja uskomme suurin ja iloisin juhla, Her-
ran pääsiäinen, lähestyy. Pääsiäisen ilo näkyy kirkkojem-
me jumalanpalveluksissa ja kotona, perhejuhlissa pääsi-
äisaikana. Sardeksen kaupungin piispa Meliton kiinnitti 
jo 100-luvulla pääsiäissaarnassaan huomiota juhlan erää-
seen tärkeään seikkaan. Pyhä Meliton kirjoittaa Kristuk-
sesta näin:

Hän on meidän pelastuksemme pääsiäinen
Hän on se, joka kärsi paljon monissa
Hän on se, joka tapettiin Aabelissa
 ja sidottiin Iisakissa
 ja karkotettiin Jaakobissa
 ja myytiin Joosefi ssa
 ja jätettiin heitteille Mooseksessa
 ja teurastettiin karitsassa
 ja vainottiin Daavidissa
 ja häväistiin profeetoissa.

Hän on se, joka tuli lihaksi neitsyessä
 joka ripustettiin puuhun
 joka haudattiin maahan
 joka herätettiin kuolleista
 joka nostettiin taivaan korkeuksiin.

Meliton näkee Kristuksen Vanhan Testamentin kärsivissä 
patriarkoissa ja profeetoissa ja muistuttaa tällä tavalla sii-
tä, että pääsiäisen Kristus löytyy juhlien lisäksi jokaisesta 
kärsivästä ihmisestä.

Pääsiäisen Kristus
Наступает самый светлый и радостный праздник 
Православного Церковного Года – Пасха Господня. 
Радость и торжество воскресения видны на церковных 
богослужениях и на семейных праздниках во время 
Пасхи. Святитель Мелитон Сардийский пишет во 
второй половине II века в своем Слове о Пасхе:

Сей есть Пасха спасения нашего.
Сей есть много претерпевший во многих.
Сей есть в Авеле убитый,
 в Исааке связанный,
 в Иакове странствовавший,
 в Иосифе проданный,
 в Моисее оставленный,
 в агнце закланный,
 в Давиде гонимый,
 в пророках бесчестимый. 

Сей есть от Девы воплотившийся,
 на древе повешенный,
 в земле погребенный,
 из мертвых воскрешенный,
 на высоты небес вознесенный.
(перевод с греческого иеромонаха Илариона Алфее-
ва)

Св. Мелитон видит Христа в страдающих патриархах 
и пророках Ветхого Завета, и напоминает нам о том, 
что Христа Пасхи можно найти не только в красоте и 
радости праздника, но и в лице каждого страдающего 
человека.

Пасха Господня

Pääsiäisen salaisuus ja Jumalan huolenpito ihmisistä ilahduttavat meitä luonnollisesti 
koko vuoden aikana – arkenakin. Sen lisäksi voimme tänä vuonna juhlia Herran pää-
siäistä yhdessä seurakunnan kanssa sekä Vaasassa että Kokkolassa. Suurella viikolla 
ja pääsiäisyönä on jumalanpalveluksia sekä Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkossa että 
Kokkolan pyhän vanhurskaan Simeonin ja naisprofeetta Hannan rukoushuoneessa. Ter-
vetuloa pääsiäisen iloon.

Aleksej Sjöberg
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VAASA

p. Nikolaoksen kirkko
Kasarmintori

isännöitsijä Kari Leino

Ti 8.4. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 9.4. klo 18 ehtoopalvelus
To 10.4. klo 18 ehtoopalvelus
La 12.4. klo 10 liturgia, Lasaruksen lauantai, 
virpovitsatalkoot
La 12.4. klo 18 vigilia sekä virpovitsojen siu-
naus
Su 13.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai
Ma 14.4. klo 9 aamupalvelus, suuri maanantai
Ti 15.4. klo 9 aamupalvelus, suuri tiistai
Ti 15.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
Ke 16.4. klo 9 aamupalvelus, suuri keskiviikko
Ke 16.4. klo 18 EPL
To 17.4. klo 9 aamupalvelus, suuri torstai
To 17.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, eh-
toollisenasettamisen muisto
Pe 18.4. klo 9 suuren perjantain aamupalve-
lus, 12-kärsimysevank.
Pe 18.4. klo 14 suuren perjantain ehtoopal-
velus, ristiltä alasotto
Pe 18.4. klo 17 suuren lauantain aamupalve-
lus ja ristisaatto, Kristuksen hautauspalvelus
La 19.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, suu-
ri lauantai
La 19.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaat-
to, aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen ylös-
nousemus
Su 20.4. klo 16 pääsiäisen ehtoopalvelus
Ma 21.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto, lasten 
pääsiäinen
Ti 22.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
La 26.4. 18 ehtoopalvelus
Su 27.4. klo 10 liturgia, Tuomaan sunnuntai, 
2-kielinen, suomi-slaavi
Ti 29.4. klo 18 panihida, vainajien pääsiäinen
Ke 30.4. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 2.5. klo 18 akatistos
La 3.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 4.5. klo 10 hetkipalvelus
Ti 6.5. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 7.5. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 9.5. klo 18 akatistos
La 10.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 11.5. klo 10 liturgia
Ti 13.5. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 14.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 15.5. klo 18 ehtoopalvelus
Pe 16.5. klo 18 akatistos
La 17.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 18.5. klo 10 hetkipalvelus
Ti 20.5. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 21.5. klo 18 ehtoopalvelus
To 22.5. klo 18 ehtoopalvelus
Su 25.5. klo 10 liturgia
Ti 27.5. klo 18 ehtoopalvelus
Ke 28.5. klo 10 liturgia ja ristisaatto, Pääsiäis-
ajan päätösjuhla
Ke 28.5. klo 18 vigilia
To 29.5. klo 10 liturgia, Kristuksen taivaaseen 
astuminen
Pe 30.5. klo 18 akatistos
La 31.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus

Su 1.6. klo 10 hetkipalvelus
Ke 4.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 8.6. klo 10 liturgia ja polvirukoukset, Hel-
luntai
Ke 11.6. klo 18 ehtoopalvelus
Su 15.6. klo 10 liturgia, Kristinoppileirin pää-
tös  

VAASAN ORTODOKSINEN 

HAUTAUSMAA
Ristinummi

To 8.5. klo 18 panihida

LAPUA

pyhittäjä Serafi m Sarovilaisen 

rukoushuone
Koulukatu 7

isännöitsijä Irma Koskela

Ke 23.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto
Su 25.5. klo 10 liturgia

KOKKOLA

Vanhurskaiden Simeonin ja Hannan 

rukoushuone
Katariinankatu 3

Isännöitsijä Nadesda Kurki

Su 13.4. klo 10 liturgia, Palmusunnuntai 
To 17.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, eh-
toollisen asettamisen muisto

To 17.4. klo 17 suuren perjantain aamupal-
velus, 12-kärsimysevank. 
La 19.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, ristisaat-
to, aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen ylös-
nousemus
Ke 23.4. klo 18 akatistos
Su 4.5. klo 10 liturgia
Su 1.6. klo 10 liturgia

PIETARSAARI

Pyhän profeetta Elian ja pyhän 

Annan rukoushuone
Tsasounanpolku 2

Isännöitsijä Leif Sandvik

Ke 16.4. klo 18 EPL
La 19.4. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia
Ma 21.4. klo 9 aamupalvelus ja liturgia
Su 11.5. klo 10 hetkipalvelus
Su 18.5. klo 10 liturgia

SEINÄJOKI

Seinäjoen ev.lut seurakunnan srk-

Sali
Alakuljunkatu 2

Su 1.6. klo 10 liturgia 

LAPVÄÄRTTI

Pyhien Mirhantuojien tsasouna 
Peruksentie 247

isännöitsijä Nina Jolkkonen-Porander
Su 4.5. klo 18 akatistos
Su 8.6. klo 18 akatistos

NÄRPIÖ/NÄRPES

Närpiön ruotsinkielinen evl 

seurakuntakoti / Närpes 

församlingshem
Kyrktåget, Närpes / Närpiö 

Su 18.5. klo 10 liturgia ruotsiksi / liturgi på 
svenska 

MUUT TAPAHTUMAT

Vaasan ven. kiel. ortodoksiakerho

Русскоязычный православный кружок 
г. Васы собирается в Свято-Никольском 
храме (Kasarmintori) по четвергам 24.4, и 
22.5. Вечерня в храме в 18 ч. Беседы на 
русском языке после служб.
Добро пожаловать!

Ortodoksinen usko ja kirkko tutummak-

si aikuisille Kokkolan pyhien vanhurskaiden 
Simeonin ja Hannan rukoushuoneessa keski-
viikkoisin 23.4, ja 14.5. akatistospalveluksen 
jälkeen n. klo 18.45.
Tervetuloa!
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Sovintosunnuntain liturgiassa 2.3. 
2014 Vaasan pyhän Nikolaoksen 
kirkossa kirkotettiin neljä vauvaa.  
Kun lapsen syntymästä on kulunut 
neljäkymmentä päivää lapsi ”kirko-
tetaan” siten, että pappi vie pieno-
kaisen solealle, lausuu rukouksen 
ja palauttaa hänet sen jälkeen äi-
dille. Näin vauvan kirkollinen elä-
mä katsotaan alkaneeksi. Kirkotta-
minen toimitetaan pääsääntöises-
ti vasta lapsen kastamisen jälkeen. 
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Virpovitsojen tekoa Vaasassa 

12.4.14
Virpovitsojen tekotalkoot Vaasassa p. Nikola-
oksen kirkon kryptassa Lasaruksen lauantai-
na 12.4.14 n. klo 10-14. 
Tapahtuman ohjelma: klo 10 liturgia, klo 
11.30 lounas, klo 12-14 virpovitsojen tekoa, 
klo 14 virpovitsojen siunaus
Seurakunta tuo vitsoja ja askartelutarvikkeet. 
Myös omia vitsoja ja tarvikkeita saa tuoda. 
Kaikki ovat tervetulleita. Vitsoja voi tehdä 
omaan käyttöön kuin myös kirkon kaunis-
tukseksi. Erityisruokavaliosta/ruoka-aineal-
lergioista ilmoitus kanttorille viim. 9.4.: lau-
ra.aho@ort.fi 

Lasten Pääsiäisjuhla 21.4.2014
Tulkaa juhlistamaan koko perheen voimin 
Kristuksen riemua täynnä olevaa ylösnou-
semusjuhlaa.
Juhlaa vietetään huhtikuun 21. päivä Vaasan 
pyhän Nikolaoksen kirkossa, os. Kasarminto-
ri, 65100 Vaasa.
Juhlan ohjelma alkaa klo 10 Ylösnousemus-
liturgialla ja ristisaatolla. 
Liturgian jälkeen syömme maittavan juhla-
lounaan. 
Kello 12 avautuvat toimintapisteet, luvassa 
on mm. kirkonkellojen soittamista, suklaamu-
nien etsimistä sekä pääsiäisaskartelua van-
hempien kanssa yhdessä. 
Kaikki, isot ja pienet, nuoret sekä vanhat, tul-
kaa riemulla mukaan.

Tapahtumaan ei ole ennakko ilmoittautumis-
ta. Erityisruokavalioista/ruoka-aineallergiois-
ta ilmoitus sähköpostitse kanttorille viim. 
17.4. mennessä: laura.aho@ort.fi .

Perheleiri 23.-25.5.2014
Vaasan ortodoksinen seurakunta järjestää 
perheleirin kaikille 0-12 vuotiaille lapsille ja 
heidän vanhemmilleen. Perheleiri pidetään 
Lapuan hiippakunnan Haapaniemen hiippa-
kuntakartanossa, Kuortaneella. (http://www.
lapuanhiippakunta.fi /fi /hiippakuntakartano)
Leirikirje lähtee 12.3. Ilmoittautuminen leiril-
le 17.3.-23.4.  Ilmoittautuminen tapahtuu säh-
köpostitse. Ohjeet ja infoa postitse tulevas-
sa leirikirjeessä. Leiripaikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä.

Tunnelmia Vaasan 

seurakunnan laskiaisriehasta 

2.3.2014. 

Paastoruoka maistui ja lasten 

leikkivälineet saivat kyytiä.

KUVAT: ANJA ANTTILA.
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Kuvamme ikoni on maalattu 1700-luvun alkupuolella 
Kreikassa, Jooniansaarilla. Siinä Kristus on esitetty ko-
kovartalohahmona yllään vaaleanharmaa lannevaate ja 
pitkä kirkkaanpunainen kaulan ympäri solmittu viitta. 
Sidotuissa käsissään hän pitää sotilaiden antamaa ruo-
kokeppiä ja päässään hänellä on orjantappurakruunu. 
Ikonin otsikko ”Ide o Anthropos” viittaa Pilatuksen 
sanoihin Jeesuksen tultua ulos maaherran palatsis-
ta kuulustelun jälkeen (Joh. 19:5). Pilatus, sotilaat ja 
väkijoukko on jätetty 
pois, joten ikoni kuvaa 
tapahtumaa varsin pel-
kistetysti. Näin kuvasta 
puuttuu kertova osuus 
ja siitä tulee Kristuksen 
jumalallisten kärsimys-
ten symbolinen esitys. 
Kristuksen yksinäinen 
hahmo ja sen välittämä 
tunnelataus kutsuvat 
rukoilijaa voimakkaasti 
mietiskelemään Herran 
kärsimyksiä ja jopa osal-
listumaan niihin.

Tyypin historiaa

Kreikassa tunnetaan jo 
1100-luvulta ns. Khris-
tos Elkomenos –tyyppi, 
jossa Kristus pitkään 
viittaan kokonaan ver-
houtuneena orjantap-
purakruunu päässään 
seisoo ristin juurella 
valmiina nousemaan 
sille. Ristin toisella puo-
lella seisoo sotilas ristiä 
osoittaen ja juutalaismies 
valkea päähine päässään. 

Varhaiset kreetalaisen koulukunnan ikonimaalarit olivat 
aihetta sen läntisessä muodossa kuvanneet jo ainakin 
1500-luvun alkupuolelta lähtien ja käyttivät sitten 
1600-luvulla usein lähteenään fl aamilaisia grafi ikkatöi-
tä esittäessään tapahtumaa myös sivuhahmot mukaan 
otettuina. Lännessä aihe olikin tullut hyvin suosituksi 
1400-luvulla. Jälkibysanttilaisella kaudella, siis 1500-lu-
vulta alkaen, yleistyy sitten Elkomenoksesta periytyvä 
pelkistetty ikonityyppi, jossa Kristus yksinään seisoo 

keho purppuraviitan ver-
hoamana ja josta kaikki 
ympäröivät henkilöt ja 
rakennelmat on jätetty 
pois.

Ikonin käytöstä

Kuvamme ikonilla on 
vahvoja kytköksiä Joo-
niansaarille, sillä aihe on 
siellä nähtävänä monien 
kirkkojen alttariovissa. 
Oulun Pyhän Kolminai-
suuden katedraalissa on 
kärsivää purppuraviittaista 
Kristusta esittävä ikoni 
analogilla kirkkokansan 
kunnioitettavana Suuren 
Paaston aikana. Siihen 
tarkoitukseen ikoni erin-
omaisesti sopiikin, onhan 
Suuri Paasto tarkoitettu 
meille myös Herran pe-
lastavaisten kärsimysten 
muistelemiseksi – kär-
simysten, joiden kautta 
pääsemme osallisiksi ylös-
nousemuksen ilosta.

Diakoni Osmo Kurola

Katso ihmistä

Ikoni Jooniansaarilta 1700-luvun alusta. Drandaki, Anastasia 
2002 Greek Icons 14th-18th century. The Rena Andreadis Col-
lection. Skira. Milano. S. 255. 

Tämä ikonityyppi on varsin tunnettu läntisen kristikunnan ja sen taiteen piirissä, missä siitä usein 
käytetään latinankielistä nimeä Ecce Homo. Mutta myös ortodoksiset ikonimaalarit tuntevat aiheen.


