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Omakoti-
talosta

tsasounaksi

Lievestuoreen tsasounaa varten
Jyväskylän ortodoksinen seura-

kunta osti omakotitalon
1950-luvun lopulla.

Tsasounan asioiden hoitamista 
varten Lievestuoreeseen perustet-
tiin myös rukoushuonetoimikunta.
Keskisuomalaisten kokemuksista 
voisi ottaa osviittaa, jos jossain 
aletaan miettiä, mitä tarkoittaa 
tarkoittaa käytännössä Kirkon 

pitkän tähtäyksen suunnitelmissa 
viitattuun pyhäkkökeskeisyyteen.

Jyväskylän ortodoksisessa seurakunnas-
sa on pääkirkon, leirikeskuksen ja viiden 
tsasounan lisäksi Laukaan Lievestuo-
reella Pyhälle Nikolaokselle omistettu 
rukoushuone.

Lievestuore on viime vuosisadan 
alkupuolelta lähtien ollut Laukaan te-
ollistunein kylä.  Jyväskylä-Pieksämäki 
rautatien valmistuminen vuonna 1918 
ja Haarlan Selluloosatehtaan tulo paika-
kunnalle käynnistivät kylän kehityksen 
ja kasvun.

Sotien jälkeen sinne muutti työn pe-
rässä myös karjalaisväestöä. Ortodokseja 
oli paljon ja perheet suuria. Säännölli-
nen jumalanpalveluselämä  sekä lasten 
ja nuorten ohjaustyö koettiin uudella 
kotipaikkakunnallakin tärkeäksi. Se ei 
kuitenkaan ollut helppoa.

Jyväskylän kirkkoon oli 30 kilometrin 
matka ja kodeissa palvelusten ja muiden 
kokoontumisten järjestäminen oli han-
kalaa. Suurin osa ihmisistä oli tehtaissa 
vuorotöissä ja samasta perheestä yleensä 
eri vuoroissa.

Tilaisuuksia järjestettiin vuokratilois-
sa muun muassa Partiopoikien majalla. 
Kun se purettiin, oma pyhäkön saaminen 
tuli 1950-luvun lopulla ortodoksien kes-
keiseksi tavoitteeksi. 

Lievestuoreelle perustettiin rukous-
huonetoimikunta, johon kuuluivat Kons-
tantin Kopiloff, Antti Jaamalahti, Santeri 
Otsala, Petter Kaitanen ja Vilho Suhola. 
Toimikunta teki seurakunnan valtuustolle 
aloitteen tontin hankkimiseksi ja rukous-
huoneen rakentamiseksi.

Kirkon jälleenrakennustoimikuntakin 
lämpeni hankkeelle ja kehoitti seura-
kuntaa kiirehtimään hanketta. Tonttia 
ei kuitenkaan löytynyt. Mutta harras 
toive toteutui, kun seurakunta osti kylän 
keskustan tuntumasta Koulutien varrelta 
1930-luvulla rakennetun omakotitalon. 
Hinta oli 1,5 miljoonaa silloista markkaa 
eli noin 28.000 euroa.

Seurakunta ja paikalliset talkoolaiset 
kunnostivat rakennuksen pyhäkköä 
ja kerhotiloja varten. Kirkkokunnan 
varastoista luovutettiin upeat ikonit 
ja tarvittava jumalanpalveluskalusto. 
Arkkipiispa Paavali vihki rakennuksen 
rukoushuoneeksi helmikuussa 1962. 
Konstantin Kopiloffista tuli rukoushuo-
neen ensimmäinen isännöitsijä.

Lievestuoreen tsasouna maksoi 1,5 
vanhaa miljoonaa markkaa. Nykyra-
hassa sen hinta olisi 28 000 euroa.

Lue Lievestuoreen tsasounan
nykykuulumisista sivulta 11...
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Raamattu on puu -hymnit sen oksia”Me näimme
totisen Valkeuden...”

Paimenmatkat

Apostolien paasto on 8.6.-29.6. Sitä 
ennen papisto pukeutuu kirkkai-
siin väreihin.

Diakoniatyöhön tulee saada
riihikuivaa rahaakin

Raamatun ja hymnirunouden 
suhdetta kirkossamme voi-
daan verrata puunrunkoon ja 
siitä kasvaviin oksiin.

Raamattu on kirkon ju-
listuksen runko. Sen inspiroimana 
kirkko on synnyttänyt valtavan määrän 
kontakeiksi, tropareiksi ja stikiiroiksi 
kutsuttavia tekstejä, jotka kertovat ja 
selittävät runouden muodossa Raamatun 
hyvää sanomaa.

Hymnirunouden luominen alkoi 
Jerusalemissa jo kirkon alkuvuosisa-
doilla. 800-luvulle tultaessa kirkko 
tunsi jo suuren joukon runoilijoita, jotka 
olivat luoneet valtaosan nykyäänkin 
jumalanpalveluksissa käyttämistämme 
veisuista. Tunnettuja hymnien kirjoittajia 
ovat esimerkiksi Romanos Melodos (k. 
558), Andreas Kreetalainen (k. 740), 
Johannes Damaskolainen (k. 780), Kos-
mas Hymnografi (k. 787) ja Teodoros 
Studionilainen (k. 826).

Hymnirunoilijat kirjoittivat Raa-
matun inspiraatiossa liittämällä yhteen 
Vanhan ja Uuden testamentin pelas-
tushistorialliset tapahtumat. Raamatun 
tapahtumien ohella hymneissä kerro-
taan pyhien ihmisten elämästä. Pyhien 
elämänvaiheiden muisteleminen liittyy 
erottamattomasti evankeliumin tapahtu-
mien ymmärtämiseen, jotka nekin ovat 
”Pontius Pilatuksen aikana” tapahtuneina 
historiallisia. 

Keskiajan rikasta hymnirunoutta si-
sältävät jumalanpalvelukset on tarkoitet-
tu voidaksemme syventää tietouttamme 
ortodoksisesta uskonperinteestämme. Sa-
malla hymnien laulaminen ja kuuleminen 
yhteisessä jumalanpalveluksessa liittää 
uskonkysymyksemme osaksi laajempaa 
kontekstia. Raamatun inspiraatiossa 
syntynyt hymnirunous on inspiroinut 
satoja edesmenneitä sukupolvia ja niin 
se inspiroi edelleen myös meitä.

Hymnirunouden kehitys on jatkunut 
meidän päiviimme saakka. Uusia kon-
takkeja, tropareita ja stikiiroita uusien 
pyhien kunniaksi syntyy koko ajan. 
Kaikki hymnirunouden hedelmälliset 
oksat sopivat kirkkoon, kunhan ne eivät 
estä meitä näkemästä runkoa, joka antaa 
niille kasvun.

Puunrunko ja sen oksat ovat koko 
ortodoksisen seurakuntaelämän keskus. 
Tämä asettaa erityisen paljon haasteita 
kirkossa lukeville ja laulaville, joiden ak-
tiivisuudesta riippuu, paljonko Raamatun 
ja hymnien rikkautta heille tarjotaan.

Vaikka liturgia ja yhteinen ehtoollinen 
on ortodoksisen jumalanpalveluselämän 
keskus, ovat Raamattua tulkitsevaa hym-
nirunoutta sisältävät jumalanpalvelukset 
erottamaton osa liturgiaan valmistautu-
mista. Historiallisten vaiheiden yhteinen 
meditointi ehtoo- ja aamupalveluksissa 
sekä vigilioissa valmistaa meitä koh-
taamaan liturgiassa ajan täyttymisen ja 

taivaan maan päällä. 
Raamatun ja hymnien ympärille ra-

kentuvat rikkaat jumalanpalvelukset, ke-
säpraasniekankin ohjelma on jo valmis.

Arkkipiispa Leo

Helluntaina Kirkko juhlii synty-
mäpäiväänsä. Apostolien tekojen 
kirjassa kuvattu helluntai oli odo-

tuksen täyttymys.
Opetuslapsille, jotka olivat Kristuksen 

taivaaseen astumisen jälkeen viettäneet ai-
kansa Jerusalemin temppelissä rukoillen, 
se merkitsi siirtymistä opetuslapsista opet-
tajiksi, apostoleiksi, Kirkon perustajiksi. 

Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui 
kuin rajuna tuulenpuuskana, joka täytti 
talon tulenliekeillä, jotka laskeutuivat 
talossa olevien päälle.  Nämä tuliset 
kielet antoivat heille myös kielillä puhu-
misen lahjan: he alkoivat puhua kieliä, 
joita he eivät olleet aiemmin osanneet 
puhua.  Helluntaita kutsutaankin usein 
vanhatestamentillisen Baabelin tornin 
vastakohdaksi.

Baabelin tornissa ihmisten erimieli-
syydet jakoivat heidän yhteisen kielensä 
moniksi eri kieliksi ja he lakkasivat 
ymmärtämästä toisiaan.  Helluntaina taas 
tapahtui kielien yhteensulautuminen – ei 
kielitieteellisellä vaan ylemmällä, ymmär-
ryksen tasolla: ilosanoma pelastuksesta 
tuli kaikkien kansojen ulottuville.

Pyhä Henki teki mahdolliseksi sen, 
että pienestä joukosta Kristuksen seu-
raajia kehittyi Kirkko, ja Pyhän Hengen 
puolustamana tämä Kirkko on selviytynyt 
kiusaajan hyökkäyksistä aina meidän 
päiviimme saakka.

Vaikka helluntaita erillisenä juhlana 

vietetäänkin, on muistettava, ettei Pyhän 
Hengen vuodattaminen päättynyt ensim-
mäiseen Kirkon helluntaihin. 

Pyhä Henki ei ole koskaan jättänyt mei-
tä, vaan on Kristuksen lupauksen mukaan 
pysynyt Kirkon ohjaajana kaikkina aikoi-
na. Jokainen sakramentti välittää vieläkin 
tuota Henkeä.  Vain me ihmiset olemme 
saattaneet etääntyä Hänestä ja unohtaa 
ne sinetit, joilla meidät on liitetty Kirkon 
yhteyteen mirhallavoitelussa.

Käsityksemme Pyhästä Hengestä 
voi helposti vääristyä herätysliikkeiden 
ja karismaattisten suuntausten myötä.  
Saatamme luulla, että kielilläpuhumiset, 
nauruherätykset, kaatamiset ynnä muut 
ovat ainoita Pyhän Hengen ilmentymiä 
maailmassa. 

Mutta jos vähänkin tutustumme oman 
Kirkkomme opetukseen, rukouksiin ja 
jumalanpalveluksiin, ymmärrämme, 
mikä Pyhän Hengen todellinen vaikutus 
ihmiseen onkaan.  Se palauttaa ihmisen 
Jumalan yhteyteen, todelliseen ihmisyy-
teen.  Se on valoisa rauhan tila, joka ei 
vaadi monisanaista todistelua tai näkyviä 
ihmeitä.  Tähän onneen Kirkko kutsuu 
meitä jokaista.

”Me näimme totisen Valkeuden, otim-
me vastaan taivaallisen Hengen, löysimme 
totisen uskon, kumarramme jakaantuma-
tonta Kolminaisuutta, sillä Hän on meidät 
pelastanut!”

Isä Aleksander Roszczenko 

Diakoniatyössä on monesti pyrittävä 
hankkimaan toiminnalle varoja 
monin tavoin, mikäli seurakun-

nalta saadut varat eivät ole riittävät.  On 
kuitenkin huomattava, ettei diakoniatyö 
voi pelkästään toimia omin voimin hankit-
tuin varoin, vaan seurakunnalta tarvitaan 
myös rahaa.

Perusteluksi mainitsen, etteivät ihmiset 
jaksa tehdä kaikkea tarpeellista, jos voimat 
menevät varojen hankintaan. Toisin sa-
noen ei jakseta enää tehdä sitä pääasiallista 
diakoniatyötä, mihin varoja kerätään.

Varojen hankkimiseksi voidaan tehdä 
erilaisia myytäviä tuotteita esimerkiksi 
leivonnaisia, kortteja ja adresseja. Arpa-
jaisten ja kirpputorien järjestäminen varo-
jen hankkimiseen on myös suosittua sekä 
erilaisten myyjäisten järjestäminen tietyn 
teeman mukaan muun muassa joulu- ja 
pääsiäismyyjäiset.

Leivonnaiset, erilaiset piirakat ja erityi-
sesti karjalanpiirakat ovat suosittuja myyn-
tiartikkeleita. Lisäksi pääsiäismyyjäisissä 
pashat ja kulitsat sekä virpoivitsat ovat 
olleet suosiossa. Luovuutta ja ahkeruutta 
tarvitaan myyjäistuotteiden ideoimiseksi 
ja tekemiseksi.

Seurakunnan sisällä yhteistyö eri taho-
jen kanssa on tärkeää. Tiistaiseurojen, nuo-
risotoimen ja kuorojen jne. tulisi yhdistää 
voimavarat diakoniatyön kanssa. Monesti 
ei edes tiedetä, mitä seurakunnan sisällä 
tapahtuu. Tiedonkulkua seurakunnan sisäl-
lä olisi ehdottomasti parannettava. Tässä 

voidaan käyttää apuna tietoyhteiskunnan 
luomia apuvälineitä, kuten sähköpostia.

On myös tärkeää rajata työtehtävät 
siten, ettei tehdä päällekkäistä työtä eri 
järjestöjen kanssa, vaan paremminkin yh-
teistyötä. (SPR, ONL, PSHV, ORTAID) 

Tiedonkulku näiden tahojen välillä 
pitäisi toimia yhteistyön edistämiseksi. 
Seurakuntien tulee tarkoin miettiä, mikä 
on se keskeinen toiminnan alue, johon 
pitää keskittyä ja mihin resurssit sekä 
henkilöresurssit, toimitilat että varat toi-
mintaan ovat riittäviä.

Paljon tarvitaan vielä asenteiden muut-
tumista ortodoksisissa seurakunnissa, jotta 
ymmärretään miten tärkeä toiminnan alue 
diakoniatyö on. Silloin kun se ymmärre-
tään, siihen annetaan myös varoja. 

Seurakuntatyössä tarvitaan myös va-
paaehtoisten työntekijöiden tukiverkko. 
Mistä saa apua ongelmatilanteissa, mistä 
kysyä neuvoa jne. 

Ensisijaisesti tukiverkkona pitäisi 
toimia seurakunnan palkatut työntekijät, 
diakoniatoimikunnan muut jäsenet sekä 
mahdollisesti muiden seurakuntien dia-
koniatyöstä vastaavat. On hyvä, jos on 
joku jolta kysyä apua ongelmatilanteessa, 
saada neuvoja miten toimia käytännössä. 
Ihmisillä on paljon niin sanottua piilotie-
toa, kokemuksen tuomaa ja käytännön 
tilanteissa opittua tietoa.

Vapaaehtoistyötä ei voi tehdä sydä-
mellä ellei sille ole myös oman perheen 
hyväksyntää. Perheenjäsenet toimivat 

tukijoukkona sekä lisänä ystävät ja suku-
laiset. Tukea saa myös koulutuksesta.

Itse olen kokenut vaikkapa Valamossa 
pidettyjen kurssien olevan tukemassa omia 
ajatuksiani ja toimintaani, siksi pidän va-
paaehtoistyöntekijöiden kouluttamista ja 
perehdyttämistä asioihin tärkeänä. 

On oltava tukena myös silloin, kun 
vapaaehtoinen ei jaksakaan tehdä sovittua 
tehtävää. Aina ei jaksa, kaikilla voimavarat 
joskus ehtyvät elämäntilanteen tai kenties 
sairauden vuoksi. Silloin tarvitaan tuki-
joukkoja selviytymään tilanteesta.

On välillä hyvä arvioida toimintaa, 
missä on onnistuttu ja missä on vielä 
kehittämistä tai muuttamista. Asioiden 
tekeminen ei ole niin yksiselitteistä.

Välillä tulee epäonnistumisia, koska 
nekin kuuluvat elämään ja arvostelijoita 
sekä kateellisia valitettavasti riittää.

Näistä ei tule kuitenkaan lamaantua 
vaan arvioidaan tilanne uudelleen. Omana 
mottona työssäni on ollut: On ihmisiä, 
jotka kulkevat edellä ja saavat jotain ai-
kaan ja ihmisiä, jotka kulkevat jäljessä ja 
arvostelevat. 

Teetpä mitä tahansa niin aina löytyy 
arvostelijoita. Kuuntele omaa sisäistä ään-
täsi, pyri toimimaan omantuntosi mukaan 
rehellisesti ja omasta mielestäsi oikein, 
silloin olet oikealla tiellä lähimmäisten 
auttamiseksi.

Marja Asikainen
Vapaaehtoinen diakoniatyöntekijä

Rautalammin seurakunnanneuvoston jäsen

Diakoniatoiminta on auttamista, toisen 
huomioon ottamista, välittämistä, ystävänä 
olemista. Jokainen meistä voi toteuttaa 
diakonian ajatusta, olipa sitten iältään 
minkä ikäinen tahansa.

Jokainen varmasti tietää jonkun, jolle 
voi antaa teoillaan hyvää mieltä, ja jokai-
nen löytää varmasti sopivan keinon auttaa 
läheisiään. Voimme auttaa vanhempiamme 
kotiaskareissa, sisaruksiamme kouluteh-
tävissä, käydä tervehtimässä isovanhem-
piamme tai avata oven kauppakasseja 
kantavalle naapurille. 

Kesä lähestyy ja moni odottaa jo 
tulevien leirien alkamista. Pyhäkankaan 
leireille osallistuu lapsia ja nuoria eri 

kuutosseurakunnista.
Diakoniatyö liittyy luontevana osana 

leireihin. Diakoniaryhmässä Pyhäkan-
kaan leiriläiset ovat viime kesien aikana 
siistineet ja kunnostaneet leirikeskuksen 
ympäristöä ja rakennuksia.

Rantaan menevää polkua ympäröivän 
metsikön takaa siintää nyt Sällijärvi, ja 
aittarakennuksen etuseinä on saanut uutta 
maalia. Piha-alueita on haravoitu ja pidetty 
kesän aikana muutenkin siistinä leikkejä, 
pelejä ja yhdessäoloa varten. 

Erityisen tärkeää on pitää leireillä myös 
huolta toisistamme. Jos koti-ikävä tai muu 
huoli painaa mieltä ovat ohjaajat ja toiset 
leiriläiset lähellä. Yksin ei tarvitse kenen-

kään jäädä, sillä meitä on siellä monta, 
toisiamme varten.

Leirit lähentävät ja yhdistävät eri 
seurakuntien lapsia ja nuoria ainutlaatui-
sella tavalla. Leiriläisten välille syntynyt 
ystävyys säilyy usein leirin päättymisen 
jälkeenkin, ja yhteyttä pidetään yli seura-
kuntarajojen monin tavoin; tapahtumissa, 
tilaisuuksissa, kerhoissa tai vaikkapa 
ONL:n vuosijuhlilla. Diakonia tuo hyvän 
mielen antajalleen ja saajalleen, äidille, 
isälle, mummille, ukille, ystävälle. Se on 
ihmisten kohtaamista, aitoa välittämistä, ja 
usein siihen riittää hymy ja halaus. 

Jokainen voi olla diakoniatyöntekijä

Arkkipiispa Leo:
18.5.  Pielavesi: Kuopion lottaperinneyh-
distys vierailee tsasounassa
19.5. Lappeenranta: keskustalon työnte-
kijöiden vierailu seurakunnassa
20.5.  Kuopio: Karjalan hiippakunnan 
säätiön hallitus 20.–21.5. Vaasa: helator-
stai ja Vaasan musiikkijuhlat 23.–24.5. 
Helsinki: Konstantinos Suuren ritarikun-
nan vuosijuhla, ekumeeninen palvelus; 
metropoliitta Petroksen tapaaminen
27.5. Venäjä: Pietarin metropoliitan Vla-
dimirin 80-vuotisjuhlat
30.5. Pielavesi: Joensuun Luukas -ikoni-
piiri vierailee kotitsasounalla
Kesäkuu
2.6. Jyväskylä: hiippakuntaneuvoston 
hallitus, 4.6. Joensuu: Eläkeliiton liitto-
kokous, palvelus, 6.6. Pielavesi: Kreikan 
ystävät vierailee kotitsasounalla
7.6. Lapinlahti: liturgia ja kirkon 50-
vuotisjuhla, 8.6. Joensuu: kansainvälinen 
kirkkomusiikin tapahtuma 
9.6. Kuopio: kirkollishallituksen istunto
11.6. Helsinki: näyttelyn avajaiset Kan-
sallismuseossa
12.–14.6. Kuopio: karjalaiset kesäjuhlat, 
vigilia ja liturgia Pyhän Nikolaoksen 
katedraalissa
15.–18.6. Geneve: vierailu Kirkkojen 
Maailmanneuvostossa     

20.6. Pielavesi: avioliittoon vihkiminen
24.6. Pielavesi: Porin tiistaiseura tsasou-
nalla, 25.–29.6. Helsinki/Kuopio/Valamo/
Lintula/Joensuu: Kyproksen arkkipiispan 
vierailu
Heinäkuu     
3.-6.7. Suistamo ja Suojärvi: palvelukset 
ym. 10.7. Pielavesi: vieraita tsasounalla
12.-17.7. Laatokka, Ääninen
23.7. Valamo: kansanopiston johtokunta
24.7.  Kuopio: liturgia kotikirkossa, juhla 
Tuusniemellä
25.-26.7. Pielavesi: Valassin praasniekat, 
valtakunnallinen Salmi-juhla
Elokuu
1.-7.8. Arkkipiispa Krystoff Suomessa
7.8. Pielavesi: runon ja laulun ilta tsa-
sounalla
8.-9.8.  Nilsiä: valatkunnalliset kotiseutu-
juhlat, liturgia ym
10.8. Pielvavesi: Sastamalan seurakunta-
laisia tsasounalla
12.8. Kirkon, puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen ylimmän johdon tapaaminen 
Karjalan hiippakunnan alueella
25.8. Kuopio: kirkollishallituksen is-
tunto
28.8. Joensuu: Joensuun yliopiston toh-
toripromootio
29.8. Tervo: Pohjois-Savon valtuuskunta
 

Piispa Arseni:
18.-30.5. Loma, 20.5. Alapitkä, Ru-
kouspalvelus Jumalanäidille
30.-31.5. Alapitkä, Vigilia ja liturgia
Kesäkuu
1.-5.6. Loma, 6.6. Ilola, P. Johannes 
Kronstadtilaisen praasniekka
7.6. Lapinlahti, Temppelijuhlan liturgia
15.6. Mikkeli, Tsasounan vihkiminen ja 
liturgia, 25.-28.6. Mukana Kyproksen 
arkkipiispan vierailuseurueessa 
Heinäkuu
1.-5.7. Hoilola, Ikonileiri, viglia ja 
liturgia, 6.7.-31.7. Loma
Elokuu 
1.-8.8. Loma, 22.-23.8. Hamina, Lu-
ento, Vigilia ja liturgia, 28.8. Iisalmi, 
Miesten päivät

Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta

Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa 
12.-14.6.2009

asutusmuseoretki, kyykkää, maraton,kuorokavalkadi,
kansantanssia, juhlakulkue yms.

lue lisää www.karjalanliitto.fi
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Pyhä Georgios Voittajan kirkko
palkitsi työteliäät

Siilinjärven Pyhän Georgios Voit-
tajan kirkon väki vietti pyhäkön 
50-vuotisjuhlia sekä kirkoksi vih-
kimisen 30-vuotispäiviä 24. huhti-
kuuta. Samaan saumaan osutettiin 
myös ikonipiirin 15-vuotiset.

Kuva vas. yllä ja ylimmän alla: Anja 
Kontioinen vastasi juhlapiirakoiden 
viimeistelystä. Ester Väänänen 
johtaa tiistaiseuraa ja Klaudia Par-
viainen vastasi juhlarunosta.

Kuva vasemmalla: Helmi-Maria 
Hartikainen (oikealta), Sinikka Ar-
gillander, Ester Väänänen, Martti 
Rojo ja Aune Hartikainen saivat 
piispalliset siunauskirjat.

Kuva yllä: Siilinjärven juhlaliturgian toimitti arkkipiispa Leo avustajineen. Kuva oik. alla: Martti Rojolle ojennettiin 
piispallinen siunauskirja ja kunniamitali.
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VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

KIRKKOHERRANVIRASTO   
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu 5, 78200  VARKAUS
Puhelin: 0 206 100 345
tekekopio 017 – 2 882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Varkauden seurakunta
Toimenhaltijat
Kirkkoherra Martti Päivinen, rovasti
Puhelin 050 – 5 992 692
S-posti:  martti.paivinen@ort.fi
Kanttori  Jouko Parviainen
Puhelin   0 206 100 344
Kiertävä uskonnonopettaja Tommi 
Kallinen, pastori
Puhelin  0400 –  627 595
S-posti:  tommi.kallinen@varkaus.fi

JUMALANPALVELUKSET

Varkauden Kirkko, 
Relanderinkatu  5
kesäkuu  2009:      
La. 6. 6. klo. 18.  Vigilia;  
Su. 7. 6. klo. 10. Liturgia;  
La. 13. 6. klo. 18. Vigilia;
La. 20. 6. klo. 18. Vigilia;  
Su. 21. 6. klo. 10. Liturgia;
Ti. 23. 6. klo. 18. Juhlavigilia;  
Ke. 24. 6. klo. 9.  Liturgia (Johannes 
Kastajan syntymän muisto).
heinäkuu  2009:      
Su. 5. 7. klo. 10.  Liturgia;  
La. 11. 7.  klo. 18. Vigilia;  
Su. 26. 7. klo. 10. Kristinoppikoulun 
päätösliturgia ja juhlahetki srk-salissa
elokuu  2009:       
La. 1. 8. klo. 18.  Vigilia (JH.); 
Su. 2. 8. klo. 10.  Liturgia (JH.); 
La. 15. 8. klo. 18. Vigilia; 
La. 22. 8. klo. 18. Vigilia;   
Pe. 28. 8. klo. 18.  Aamupalvelus; 
La. 29. 8. klo.   9. Liturgia (Johannes 
Kastajan mestaus) 
syyskuu  2009:      
La. 5.9.  klo. 18. Vigilia
Muutoksista  ilmoitetaan paikallisissa 
lehdissä.

Leppävirta, rukoushuone 
Rinnetie  9
kesäkuu  2009:  
Ma.  1. 6. klo. 9.  Liturgia  (Pyhän Hen-
gen Päivä);  
To. – La.   4. – 6. 6. Leppävirran rukous-
huoneen ympäröivän aidan  kunnostus-

talkoot  Rukoushuoneella. 
(Kristinoppikoulunuorten ja heidän 
vanhempiensa läsnäolo talkoissa toi-
vottavaa). 
Su. 14. 6.  klo. 10. Liturgia.   
heinäkuu  2009:      
Su. 12. 7. klo. 10. Liturgia.
elokuu  2009:      
Su. 23. 8. klo. 10. Liturgia;
syyskuu  2009:      
Su.  6.  9.  klo. 10. Liturgia;

Savonlinna  Rukoushuone,
srk-sali,  Erkonkatu  11
toukokuu  2009:      
La. 30. 5. klo. 18. Vigilia Srk-Salissa;  
Su.  31. 5. klo. 10. Liturgia (Helluntai)Srk-
Salissa.
La. 27. 6. klo. 18. Vigilia Srk-salissa;  
Su. 28. 6. klo. 10. Liturgia Srk-salissa; 
heinäkuu  2009:      
La.   4. 7. klo. 17.  Vigilia  Srk-salissa 
(P.J., K.A.);  
Su.   5. 7. klo. 10.  Liturgia  Srk-salissa 
(P.J., K.A.);  
La. 11. 7. klo. 17. Vigilia Srk-salissa 
(KS.+ MS.);  
Su. 12. 7. klo. 10. Liturgia  Srk-salissa 
(KS.+ MS.);  
La. 18. 7. klo. 17. Vigilia Srk-salissa 
(LS., S.K);  
Su. 19. 7. klo. 10. Liturgia  Srk-salissa 
(LS., S.K.); 
La. 25. 7. klo. 17. Vigilia Srk-salissa  ( 
H.P.; )
Su. 26. 7. klo. 10. Liturgia  Srk-salissa. 

( H.P.)
elokuu  2009:      
La.  1. 8. klo. 17.   Vigilia  Srk-salissa  ( 
L.I..; ) Su.  2. 8. klo. 10.   Liturgia  Srk-
salissa. ( L.I.;), Ke. 5.  8. klo. 18.  Vigilia; 
To.  6.  8.  klo.  9.  Liturgia; La. 29. 8. klo. 
18.  Vigilia; Su. 30. 8. klo. 10.  Liturgia  
syyskuu  2009:      
Pe. 4. 9. klo. 18. Juhlavigilia;  La.  5. 9. 
klo. 10.  Kirkoksi vihkiminen ja  Juhla-
liturgia  (KP. arkkipiispa Leo + papisto) 
Temppelin praasniekkajuhla.

Muutoksista ilmoitetaan paikallisissa 
lehdissä.

KUNNOSTUSTALKOOT
To. – La.   4. – 6. 06.

Leppävirran rukoushuoneen 
ympäröivän aidan
 kunnostustalkoot 
Rukoushuoneella.  
(Kristinoppikoulu-
nuorten ja heidän

vanhempiensa läsnäolo
talkoissa toivottavaa).  

Богослужения в православном при-
ходе города Варкауса18. 5.- 6. 9. 
2009 Relanderikatu 5 
июнь 2009
4-6. 6.     Ремонт огРады вокРуг часов-
ни в ЛеппявиРта,жеЛатеЛьна помощь 
учащихся воскРесной шкоЛы и их 
РодитеЛей.
субб.   6. 6.   18.    Всенощная
воск.   7. 6.   10.    Литургия
субб. 13. 6.   18.    Всенощная
субб. 20. 6.   18.    Всенощная
воск. 21. 6.   10.    Литургия
вт.     23. 6.   18.    Всенощная 
ср.     24. 6.     9.    Литургия (Рождес-
тво Пророка,Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна)

июль 2009 
воск.    5. 7.   10.    Литургия
субб.  11. 7.   18.    Всенощная
воск.  26. 7.   10.    Литургия (Оконча-
ние Воскресной школы)

август 2009
субб.     1. 8.    18.    Всенощная
воск.     2. 8.    10.    Литургия
субб.   15. 8.    18.    Всенощная
субб.   22. 8.    18.    Всенощная
пят.     28. 8.    18.    Утреня
субб.   29. 8.      9.    Литургия(Усекновение 

главы Иоанна Предтечи)

сентябрь 2009
субб.    5. 9    18.    Всенощная

Молельный Дом
в Леппявирта
Rinnetie,9
июнь 2009
понд.     1. 6.       9.      Литургия 
(День Святого Духа)
4- 6. 6. Ремонт ограды вокруг часовни 
в Леппявирта,желательна помощь 
учащихся Воскресной  школы и их 
родителей.
воск.   14.  6.    10.       Литургия

июль 2009
воск.   12.  7.    10.       Литургия
август 2009
воск.   23.  8.   10.     Лтургия
сентябрь 2009
воск.   6.  9   10.     Лтургия

Молельный Дом в г. Савон-
линна Erkonkatu 11
 май 2009 
субб.   30. 5.  18.    Всенощная
воскр  31. 5.  10.    Литургия (День 
Святой Троицы)

июнь 2009
4. - 6. 6.          Ремонт ограды вокруг 
часовни в Леппявирта,желательна 
помощь учащихся 
Воскресной  школы и их родителей.
субб.    27. 6.  18.     вечеРня
воскр 28. 6.  10.    Литургия
июль 2009
субб.       4. 7.   17.    Всенощная
воскр      5. 7.   10.    Литургия 
субб.     11. 7.   17.    Всенощная
воскр    12. 7.   10.    Литургия 
субб.     18. 7.   17.    Всенощная
воскр    19. 7.   10.    Литургия 
субб.     25. 7.   17.    Всенощная
воскр    26. 7.   10.    Литургия 
август 2009
субб.       1.  8.   17.    Всенощная
воскр      2.  8.   10.    Литургия 
сред.         5.  8.    18.     Всенощная
четв.         6.  8.       9.     Литургия 
субб.     29.  8.    18.      Всенощная
воскр    30.  8.   10.    Литургия 
сентябрь 2009
пят.        4.  9.    18.     Всенощная
субб.      5.  9.    10.    Литургия  (аРхиеп. 
Лео + священство),освящение цеРкви-
пРестоЛьный праздник.          

изменения в Расписании будут опубЛи-
кованы в местной газете.

JUMALANPALVELUSLISTA VENÄJÄN KIELELLÄ

Jumalanäidin kuolonuneen
nukkumisen ikoni

Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen 
juhlaa eli uspenieta on kirkkovuoden vii-
meinen juhla. Sitä vietetään 15.8. 

Keskeistä Uspenien juhlassa on 
kuolema ilman eroa. Maria oli ihminen, 
kuten mekin. Tuttu ikoni, jossa Marialla 
on Kristus-lapsi sylissään, kuvaa nimeno-
maan ihmisen ja Jumalan läheisyyttä. 
Kristuksessa nämä kaksi kohtaavat. Her-
ran ihmisyys on kokonaan Mariasta ja 
siksi he ovat niin läheisiä.

Mutta Marian läheinen läheisyys Poi-
kaansa ei perustu vain heidän sukulaisuu-
teensa vaan siihen, että Maria todella otti 
vastaan Jumalan sanan ja synnytti Jumalan 
Sanan, Kristuksen. Marian koko elämä oli 
kiinnittynyt Kristukseen.

Mariankin oli opittava, että Kristuksen 
läheisiä ovat vain ne, jotka kuulevat Juma-
lan sanan ja noudattavat sitä.

Lue lisää www.ortodoksi.net....

Ortodoksinen Lähetys ry. lähetti isä Tapio 
Rautamäen ja Outi Vaskon osallistumaan 
amerikkalaisen lähetyskeskuksen (Ortho-
dox Christian Mission Center) missiotii-
miin kesällä 2008.

Yhteistyö toimi niin hyvin, että tu-
levana kesä toinen amerikkalais-suoma-
lainen missiotiimi matkaa Tansaniaan. 
Parhaillaan matkaan valmistautuvat Anu 
Danouzi, Veli Matti Heikkilä ja Marjo 
Weckström. 

Sanalla lähetystyö on varsin kielteinen 
kaiku ja se voidaan ymmärtää hyvin eri 
tavoin. Kun määrittelemme lähetystyön 
elävän eukaristisesta yhteisöstä kumpua-
vaksi todistukseksi Kristuksesta, muodos-
tuu lähetystyö kuitenkin hyvin keskeiseksi 
osaksi kirkon perustehtävää. 

Nykypäivän lähetystyön perustana on 
selkeä pyrkimys paikallisen kulttuurin 
tukemiseen ja evankeliumin sanoman 
tulkintaan kullekin kulttuurille ominaisel-
la tavalla. Suomen ortodoksisen kirkon 
lähetysjärjestö Ortodoksinen Lähetys ry:
n tavoitteena on perustaa ja tukea kas-
vavia eukaristisia yhteisöjä eri puolilla 
maailmaa. 

Missiotiimi on lyhytaikainen lähet-
ystyöryhmä, jonka tehtävä on toimia ope-
tustehtävissä paikallisen kirkon tukena. 
Viime kesänä Luoteis-Tansaniassa järjest-
etylle katekeettojen valmennusleirille 
osallistui yli 70 18-35-vuotiasta nuorta eri 
puolilta Mwanzan metropoliittakuntaa. 

Missiotiimin tehtävänä oli opettaa 
ortodoksisuuden ja kristinuskon keskeisiä 
asioita erilaisiin seurakunnallisiin opetu-
stehtäviin valmistuville nuorille. Opetu-
saiheina olivat esimerkiksi ortodoksinen 
elämäntapa, Pyhä Kolminaisuus ja sakra-
mentit. Missiotiimin opetti englanniksi 
ja paikallinen tulkki käänsi opetuksen 
tansanialaisten nuorten yhteiselle kielelle 
eli swahiliksi. 

Opetustuntien lisäksi missiotiimi oli 
mukana jumalanpalveluksissa paikal-
lisissa seurakunnissa yhdessä nuorten 

kanssa. Vapaa-ajalla laulettiin suomalai-
sia ja tansanialaisia lauluja sekä pelattiin 
jalkapalloa. 

Missiotiimitoiminta on mahdollisuus 
tutustua ja osallistua lähetystyöhön kai-
kille aktiivisille ortodokseille. Koulutusta 
opetustyöhön tai teologiaan ei missioti-
imin jäseniltä vaadita.

Viime kesän missiotiimi koostui 
kahden suomalaisen lisäksi kuudesta 
amerikkalaisesta. Heistä yksi oli pappi 
ja muut muutoin aktiivisia ortodokseja. 
Missiotiimin jäsenten ikäjakauma oli 22-
79-vuoteen. 

-Mukana oli hyvin erilaisia ihmisiä. 
Tiimin vanhin on rahoittanut usean kirkon 
rakentamista Ugandaan. Nuorin taas su-
unnitteli teologian opintojen aloittamista 
seuraavana syksynä, kertoo viime kesänä 
missiotiimiin osallistunut isä Tapio.

Missiotiimi tarjoaa mahdollisuuden 
myös amerikkalaisen ja suomalaisen 
ortodoksisuuden kohtaamiselle. 

-Tulemme erilaisista kulttuureista, 
joten myös meillä on paljon opittavaa 
toisiltamme. Suurimalle osalle missioti-
imin jäsenistä oli uutta, että Suomessa on 
ortodokseja, toteaa isä Tapio. 

Ortodoksinen Lähetys ry. kouluttaa 
suomalaiset missiotiimin jäsenet matkaan 
yhdessä amerikkalaisen lähetyskeskuk-
sen kanssa (Orthodox Christian Mission 
Center). Tansaniasta paluun jälkeen mis-
siotiimin jäsenet kiertävät seurakunnissa 
kertomassa kokemuksistaan. 

Outi Vasko
Ortodoksinen Lähetys ry:n

lähetyssihteeri

Missiotiimi toimii Tansaniassa
27.7.-17.8.2009. Missiotiimin

suomalaisten jäsenten valmistautumista voi 
seurata Ortodoksinen Lähetys ry:

 www-sivuilta kirkkotoimii.fi/lahetys.

Mahdollisuus
lähetystyöhön

Isä Tapio Rautamäki jakoi ehtoollista amerikkalais-ortodoksisessa lähetyskeskuk-
sessa Tansaniassa.

Markku Hieta-
lon maalaama 
Pyhä Kolmi-
naisuus kutsuu 
Varkauden 
seurakuntalai-
sia helluntain 
viettoon.
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Iisalmen seurakunta IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi
Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

JUMALANPALVELUKSET

Iisalmi Pr. Elian kirkko
kesäkuu
13.-14. 6. Karjalan Liiton kesäjuhla Kuopiossa
la 20.6. klo 18 ehtoopalvelus
su 21.6. klo 9 hetkipalvelus
la 27.6. klo 18 vigilia
heinäkuu 
4.-5.7. Suistamon kirkon juhla Suistamolla
la 11.7. klo 18 vigilia
la 18.7. klo 18 vigilia toim. KP metropoliitta Panteleimon
su 19.7. klo 18 liturgia toim. KP metropoliitta Panteleimon
Evakon pruasniekka kristinoppikoulun päätösliturgia
la 25.7. klo 18 vigilia
elokuu
ke 5.8. klo 18 vigilia
la 8.8. klo 18 vigilia
su 9.8. klo 9 liturgia
la 22.8. klo 18 vigilia

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
kesäkuu 
la 6.6. klo 18 vigilia, toim. KS piispa Arseni
la 6.6. klo 19.30 iltatee ja muistoristin siunaaminen hautausmaalla
su 7.6. klo 9 liturgia toimittaa KS piispa Arseni
kirkon uuden torniosan ja ristin siunaaminen ja juhlatilaisuus lukiolla,
Kaikkien Pyhien pruasniekka
heinäkuu
pe 31.7. klo 18 vigilia
elokuu
la 1.8. klo 7 liturgia ja Arsenin ristisaatto
la 29.8. klo 18 vigilia
su 30.8. klo 9 liturgia

Alapitkä, P. Kolminaisuuden tsasouna
toukokuu
la 30.5. klo 18 vigilia ja iltatee
su 31.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, palveluksen jälkeen kirkkokahvitilaisuus, 
Troitsanpäivän pruasniekka
elokuu
la 1.8. vigilia Arsenin ristisaaton jälkeen
to 6.8. klo 9 liturgia ja uudishedelmien siunaaminen

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
toukokuu
su 10.5. klo 9 liturgia
heinäkuu
su 12.7. klo 9 liturgia
elokuu 
su 23.8. klo 9 liturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
toukokuu
su 24.5. klo 9 liturgia
kesäkuu
su 28.6. klo 9 liturgia, vedenpyhitys ja pruasniekkakahvitilaisuus
Apostolien Pietarin ja Paavalin pruasniekka
elokuu
su 2.8. klo 9 liturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneennukkumisen tsasouna 
heinäkuu
su 26.7. klo 9 liturgia 
elokuu
la 15.8. klo 18 vigilia
su 16.8. klo 9 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, kirkkokahvit

Sonkajärven tiistaiseura
ti 9.6. klo 15 Irja ja Matti Vornasella Ronkaalantie 72, Jyrkkä

Ohjelma
la  6.6. 
klo 18.00 vigilia toim. KP arkkipiispa Leo ja KS piispa 
Arseni
klo 19.30 iltatee kirkon alasali
klo 20.30 panihida ja muistoristin siunaaminen, evl. 
hautausmaa

su 7.6.
klo 08.30 litania ja seppeleenlasku, Karjalaan jääneiden 
muistopaadella
klo 09.00 liturgia, toim. KP arkkipiispa Leo ja KS piispa 
Arseni
klo 11.00 ristisaatto ja vedenpyhitys lähdekaivolla
uuden kellotornin ja kullatun ristin siunaaminen
klo 11.30 ruokailu ja juhla lukiolla
Juhlan ohjelma
tervetuloa  rovasti isä Elias Huurinainen

yhteislaulua  Kaikkien Pyhin tropari
yksinlaulua Päivi Lappalainen
tanhua Kurpposet
juhlapuhe FM Heli Kananen
laulua Kuldukassut
Tsuakkunoita D´id´in ker starinoil
Anita Kulmala
laulua kirkon trio
Kirsi-Maria Hartikainen
muistamiset
kirkon tervehdys KP arkkipiispa Leo
päätössanat KS piispa Arseni

kirkon muistamiset: ristin kultaus 478410-214421 
Tervetuloa!

Kaikkien pyhien kirkon
risti saa kultauksen

Lapinlahden kirkko 50-vuotta
Lapinlahden tiistaiseura 60-vuotta

Kirkkokuorot
Harjoitukset Iisalmessa kirkon alasalissa ke 15.7., 12.8.

ja 19.8. klo 18 sekäla 22.8. klo 16.
Radiointi Iisalmesta su 23.8.

 
Harjoitukset Lapinlahdella kirkon alasalissa ti 26.5. ja 2.6. klo 18

sekä su 31.5. klo 16.
Kaikkien pyhien pruasniekka Lapinlahdella 6.-7.6.

Lapset ja nuoret
Seurakunnan kerhot ja muu nuorisotoiminta siirtyy kesälaitumille. 

Edessä ovat kuutosten ja ONL:n järjestämät leirit ja muut tapahtumat, 
joihin seurakuntamme lapset ja nuoretkin toivottavasti osallistuvat. 

Osallistumismaksuista ja kimppakyydeistä voi kysyä seurakunnasta, 
ilmoittautumiset suoraan leirien järjestäjille. 

Lapset ja nuoret perheineen ovat lämpimästi tervetulleita Arsenin risti-
saattoon Lapinlahdelle 31.7.-1.8. Majoitus ja ruokailut on järjestetty, ja 
väliltä pääsee poiskin, jos koko matka tuntuu liian pitkältä käveltäväksi. 

 
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivottaen

 
Kirsi-Maria

ARSENIN RISTISAATTO
31.7. -1.8.2009

31.7.vigilia Lapinlahdella klo 18.
1.8. liturgia klo 7.00 ja aamiainen 

alasalissa, jonka jälkeen 
ristisaatto lähtee kävellen kohti 

Pajujärveä.
Mäntyrinteellä Pajujärvellä 

vedenpyhitys ja lounas.
Ristisaatto jatkuu Alapitkän 

tsasounaa kohti,
jossa vigilia ja iltatee.

Hinta 12€. (sisältää ruokailut 
ja huoltoauton) Ristisaaton voi 

kulkea kävellen tai osan matkaa 
voi siirtyä huoltoautossa,
joka seuraa ristisaattoa.

Ruokailut ovat maksullisia.
Mukaan voi ottaa myös omat 

eväät.
  

Ennakkoilmoittautumiset 27.7. 
mennessä

puh. 050-5563763.

Alapitkä 30.-31.5. 
Pyhän kolminaisuuden pruasniekka
la 30.5.  
klo 18.00 vigilia
vigilian jälkeen panihida haudoilla ja
tsuajuilta Pertti Pulkkisen kodissa 
su 31.5. 
klo 09.00 liturgia
liturgian jälkeen vedenpyhitys ja risti-
saatto ja kirkkokahvit

Sukeva 29.6.
Ap. Pietarin ja Paavalin pruasniekka
su 29.6. 
klo 09.00 liturgia
palveluksen jälkeen ristisaatto purolle ja 
vedenpyhitys
ja pruasniekkakahvit

Iisalmi 18.-197. 
Evakon pruasniekka
la 18.7.  
klo 10.00  aloitusrukoushetki Pr. Elian 
kirkko
klo 11.00 pitäjätuvat avataan
klo 12.00  elokuvaesityksiä  Nuorisotalo  
klo 1300  päiväjuhla Nuorisotalo
klo 15.00 seminaari, 10 eur Evakkokes-
kus aiheena: Evakkoon 70- vuotta sitten
taiteilija Aira Samulin, SM Jussi Kämä-
räinen                                          
klo 17.00 päivällinen  Evakkokeskus ja 
Pr. Elian kirkon alasali
klo 18.00 vigilia, toim. KP metropoliitta 
Panteleimon
klo 19.30 Illatsut, 10 eur  Nuorisotalo
Näytelmä: Aura, Kansantanssia
Tsuakkunoita  Aapeli Rummukainen
Tanssia

Su 19.7.
klo 08.45  litania ja seppeleenlasku
klo 09.00 liturgia, toim KP metropoliitta 
Panteleimon
ristisaatto ja vedenpyhitys Paloisvirta
klo 11.00 Perinneruokailu
Karjalainen pitopöytä Evakkokeskus 

Lapinlahti– Alapitkä 31.7.-1.8.
Arsenin ristisaatto
pe 31.8. 
klo 18.00 vigilia Lapinlahti
la 1.8.
klo 07.00 liturgia Lapinlahti
liturgian jälkeen aamupala ja ristisaatto 
lähtee kävellen Pajujärvelle. Pajujärvellä 
piispa Arsenin residenssissä Mäntyrin-
teellä vedenpyhitys ja lounas.Lounaan 
jälkeen ristisaatto jatkaa matkaa Alapit-
källe. 
klo 17.00 vigilia Alapitkä 
teetarjoilu
Ruokailut ovat maksullisia. Mukaan voi 
ottaa myös omat eväät.
Tervetuloa mukaan Arsenin kolmanteen 
ristisaattoon

Sonkajärvi 15-16.8.
Jumalanäidin pruasniekka
la 15.8. 
klo 18.00 vigilia
su 16.8. 
klo 09.00 liturgia 
liturgian jälkeen ristisaatto Sonkajärven 
rantaan, kirkkokahvit
 

Iisalmen seurakunnan muut pruasniekat kesällä 2009

Arsenin ristisaatossa poiketaan 
parissa talossa matkan varrella.

Lapinlahden Kaikkien Pyhien Kirkko saa uuden kullatun ristin 50-vuotisjuhliinsa.
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Kuopion seurakunta

Kiertävän uskonnonopettajan laukku on 
melkoinen aarreaitta. Laukun pohjalle 
kerääntyy hetkessä kasa muistilappuja ja 
papereita, kyniä, tuohuksia, tulitikkuja, 
saksia, liimapuikkoja, cd-levyjä ym. 

Kaikki ovat opettajan niin sanottuja 
vakiovarustusta. Kevään korvilla huomaa 
kuinka ryhti on alkanut muuttumaan tois-
puoleiseksi ja toinen olkapää on laskenut 
toista alemmaksi raskaan olkalaukun 
kantamisesta.

Olen saanut kuulla monella koululla 
muiden opettajien tunnistavan kiertävän 
opettajan juuri siitä, että he raahaavat mu-
kanaan tavaraa - enemmän kuin jaksaisivat 

sitä kantaa.
Edellä lueteltujen tavaroiden lisäksi 

laukussa kulkee mukana myös ikoni, vaik-
kakin monet uskontoluokat ovat saaneet 
kouluissa kiinteät ikoninsa.

Ikonien läsnäolo opetuksessa tuntuu 
oppilaiden keskuudessa luontevalta. Iko-
nien olemassaoloa ei kyseenalaisteta kuin 
silloin, jos se sattuu puuttumaan. Koskaan 
en ole kuullut tai joutunut selittämään op-
pilaille, miksi näytän heille ikoneita, enkä 
esimerkiksi valokuvia tai muita kuvia. 

Kuitenkin sitä olen joskus joutunut se-
littämään, miksi otan laukustani esille aina 
sen saman ikonin tunnin alkajaiseksi. 

Ikonit itse toimivat opettajina. Opettaja 
on vain välikappale joka niitä näyttää ja 
esittelee. Ne tutustuttavat meidät pyhiin 
ihmisiin ja tapahtumiin ja kertovat enem-
män kuin ne kuuluisat tuhat sanaa.

Ikonit tuovat monella tapaa sisältöä 
oppitunteihin. Monesti olen kuullut vien-
non pyynnön siitä, että milloinka tunnilla 
tehtäisiin ikonit. Monella koululla niitä 
onkin tehty tai tullaan tulevaisuudessa 
tekemään.

Nuorisokuoro käyntiin
Tiistaina 5.5. aloitti Kuopion ortodoksinen nuorisokuoro jälleen laulamisen. 
Ensimmäisissä harjoituksissa ei kylläkään vielä ollut tungosta: itseni lisäksi 
vain yksi laulaja. Mutta ei se mitään, kahdestaankin lauloimme jo kauniisti. 
Aloitimme harjoittelun elokuuta varten. 5.-9.8. aiomme lähteä Espooseen 
lasten ja nuorten Pyhä Laulu -tapahtumaan. Missä luuraatte, nuoret laulajat? 
Tulkaa, niin pääsette reissuun!

Harjoitukset jatkuvat Kuopion srk-salilla toukokuussa tiistaisin klo 17-19, 
sekä pidempinä 1-3.6. ja 3.-4.8.
Kuoroon voi tulla myös ensi syksynä.

Aurinkoterveisin,
Heikki Hattunen

heikki.hattunen@joensuu.fi 0407614679

Heikki Hattunen, 25, johtaa nuorisokuoroa. Hän valmistuu kohta kant-
toriksi ja opiskelee kuoronjohtoa. (Kuva: Auni Hirvonen) Aarteita open laukusta

Maaninkajärven ja Kinnulanlahden 3-6 luokkalaiset tekivät uskontotunnilla itselleen ikonit.

Ulla Puhakka
Uskonnonopettaja

ulla.puhakka@ort.fi

Elämän Äiti – 
Jumalansynnyttäjä kaikkien naisten esikuvana

”Neitsyt Marian asema on suurempi kuin 
hänestä oleva tiedon määrä”. Älyllis-
esti suuntautunut länsi-ihminen huojentuu 
tiedosta, ettei 2000 vuotta sitten osattu 
aavistaa, kuinka tietämättömiä me nykyi-
hmiset olemme sen aikaisesta elämän 
menosta.

Siksi kaikkea Mariaan liittyvää - ja 
etenkin hänen suhdettaan Poikaansa 
Jeesukseen - ei ole kirjallisesti dokumen-
toitu paljoakaan.

Neitsyt Marian osuus Poikansa rinnalla 
oli itsestäänselvyys hänen aikalaisilleen. 
Kallista kirjoitusmateriaalia ei tuhlattu 
triviaalien asioiden kuvaukseen. Valamos-
sa huhtikuussa munkkidiakoni Serafimin 
luentosarja tarkasteli Jumalansynnyttäjää 
monesta näkökulmasta.

Varhaisin Maria-tietous valottuu pa-
tristisen kirjallisuuden kautta. Oleellinen 
näkökulma on se, miten ymmärrämme 
Kristuksen?

”Jos ihminen ei tunnusta Mariaa Juma-
lansynnyttäjäksi, hän ei voi olla kristitty.” 
Ortodoksinen kirkko on virallisesti ottanut 
kantaa Neitsyt Mariaan.  

Efeson kolmas ekumeeninen kirkollis-
kokous (v. 431)määritteli Neitsyt Marian 
Theotokokseksi eli Jumalansynnyttäjäksi. 
Neitsyt Maria mainitaan myös uskontun-
nustuksessamme. 

”Neitsyt Mariassa toteutuvat Jumalan 
lupaukset, usko ja armolahjat konkreet-
tisesti”, pohtii munkki Serafim.

Kirkon opetus avautuu selkeästi kun 
ymmärrämme, että Kristus syntyi maail-
maan Mariasta, ei Marian kautta. Jumalan-
synnyttäjä antoi Vapahtajalle hänen toisen 
luontonsa, ihmisyyden. Oliko Jeesus 
äitinsä näköinen? 

Apostolien jälkeinen sukupolvi vaike-
nee Mariasta. Hiljaisuus selittyy jumalat-
taria palvovien kulttien suosiosta, joten 
isät olivat varovaisia puheissaan.

Kirkko halusi profiloitua toisella ta-
valla. Isät eivät halunneet Neitsyt Marian 
ympärille jumalatar-palvonnan kaltaista 
ajattelua. 

Raamatun ulkopuoliset apokryfiset 
tekstit täydentävät Raamatun henkilöku-
via. Ortodoksinen kirkko on saanut 
Jumalansynnyttäjän juhlien sisällön näistä 
teksteistä.

Munkki Serafim vertasi osuvasti 
apokryfitekstejä juutalaisten Talmud-kir-
jallisuuteen, joka selittää Tooran kirjoituk-
sia. Koska varhaiset kristityt olivat taust-
altaan juutalaisia, apokryfikirjallisuuden 
luominen oli heille luonteva tapa selittää 
raamatullisia tapahtumia ja henkilöitä.

 
Neitsyt Maria – uusi Eeva

Patristinen teologia on naisystävällinen. 
Kirjoituksissa käsitellään yllättävän pal-
jon naiseuden roolia. Tekstit korostavat, 
kuinka Kristuksen inkarnaatio tapahtui 
naisen kautta.

Eevan kiroamista on käytetty vuosi-
satoja naisen alistamiseen, vaikka nainen 
kiusauksena liittyy miehen ongelmaan. 
Raamatun mukaan kuitenkin maa ja 
käärme kirotaan, ei Eeva (1 Moos 1:17). 

Synti tuli maailmaan Eevan tottelemat-
tomuuden kautta, Neitsyt Maria puolestaan 
toteutti Jumalan tahdon. Koska Eeva nis-
koitteli Jumalalle, hänestä tuli alamainen 
miehelle. Maria vapautui tästä. 

Maria toteutti aktiivisesti omalta 

osaltaan Jumalan pelastussuunnitelman. 
Prosessi oli synerginen vaikka Maria ku-
vataan usein kirjallisuudessa passiivisena 
Jumalan tahdon toteuttajana.

Patristisessa kirjallisuudessa on paljon 
Eeva – Neitsyt Maria tematiikkaa.” Nämä 
tekstit ovat jääneet huomiotta feministis-
essä kirjallisuudessa”. 

Kirkkoisät ylistävät runsain sanakään-
tein Jumalansynnyttäjän roolia. ”Maailma 
on vapautettu neitseen kautta”. ”Neitsyt 
Marian kautta kaikki naiset ovat autuaita”, 
sanoo Proklos Konstantinopolilainen. 
Naisena voin todeta, että voiko naiseuden 
roolista enemmän sanoa.

Sirpa Okulov

Lausuja, näyttelija Kati Hannula oli suunnitellut ja ohjannut monologin ”Ihan 
pimeää ei olekaan, Neitsyt Marian aika”. Ensi-ilta oli Kuopion Kseniapiirissä 
huhtikuussa. Ohjelmisto koostui Neitsyt Mariaa käsittelevistä runoista. 
Rakenteeltaan runojen juoni eteni Neitsyt Marian lapsuudesta aina hänen 
Poikansa kuolemaan. Puhutteleva ja koskettava esitys kesti 50 minuuttia ja se 
esitettiin Kuopion ortodoksisen seurakunnan salilla. Kuva : Seppo Hannula
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Jumalanpalvelukset 27.5.-30.8.2009
Muutokset mahdollisia, niistä ilmoitetaan torstain Savon 
Sanomissa ja seurakunnan nettisivulla www.ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraalissa ovat lauantaisin klo 
18 vigilia ja sunnuntaisin klo 10 liturgia Toukokuu: 27.5. 
klo 18 slaavinkielinen ehtoopalvelus 31.5. klo 10 liturgia ja 
helluntain polvirukoukset
Kesäkuu: 1.6. klo 9 liturgia. 3.6. klo 18 ehtoopalvelus. 12.6. 
klo 10 liturgia, klo 11.45 ristisaatto ja klo 12 vedenpyhitys 
klo 17 akatistos, Arseni Konevitsalaisen muistopäivä. 17.6. 
klo 18 ehtoopalvelus. Heinäkuu: 1.7. klo 18 panihida Aleksi 
ja Anni Romonen. 11.7. klo 10 slaavinkielinen liturgia. 15.7. 
klo 18 ehtoopalvelus. 29.7. klo 18 ehtoopalvelus Elokuu: 5.8. 
klo 18 vigilia. 6.8. klo  9 liturgia, Kristuksen kirkastuminen. 
8.8. klo 10 slaavinkielinen liturgia.
12.8. klo 18 ehtoopalvelus. 19.8. klo 18 akatistos. 26.8. klo 
18 slaavinkielinen ehtoopalvelus
Keskustalon kirkko Karjalankatu 1
Toukokuu:   27.5. klo 7 liturgia.
Kesäkuu: 17.6. klo 7 liturgia. Elokuu: 26.8. klo 7 liturgia.

Läntinen alue:
Siilinjärven kirkko: Kesäkuu 7.6. klo 10 liturgia. 28.6. klo 
10 liturgia Elokuu 2.8. klo 10 liturgia.
Maaningan kirkko: Kesäkuu 21.6. klo 10 liturgia.  Elokuu 
30.8. klo 10 liturgia. 
Pielaveden kirkko: Kesäkuu 14.6. klo 10 liturgia. 28.6. klo 
18 vigilia. 29.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, apostolien 
Pietarin ja Paavalin päivä. Heinäkuu 4.7. klo 10 liturgia 
25.-26.7. Valassin praasniekka ja Salmi-juhlat Pielavedellä. 
25.7. klo 16 Panihida, Laukkalan hautausmaa.25.7. klo 18 
ehtoopalvelus, arkkipiispa Leon tsasouna, Taipaleenkylä. 
26.7. klo 10 liturgia, vedenpyhitys lähdekappelilla, litania ja 
seppelenlasku Karjalan jääneiden muistomerkillä, ristisaatto 
Suojalaan, päiväjuhla. Elokuu 8.8. klo 10 liturgia.
23.8. klo 10 liturgia.

Keiteleen kirkko
Kesäkuu 11.6. klo 16.30 panihida, Hiekan hautausmaa, 

klo 18 vigilia, Arsenin kirkko klo 20 Wanhan meijerin 
praasniekan jatsit. 12.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 
Arseni Konevitsalaisen muistopäivä, kirkkokahvit.
Heinäkuu 19.7. klo 10 liturgia
Elokuu 16.8. klo 10 liturgia

Toivalan tsasouna
Kesäkuu 10.6. klo 18 ehtoopalvelus 24.6. klo 18 
ehtoopalvelus. Heinäkuu 8.7. klo 18 ehtoopalvelus
22.7. klo 18 ehtoopalvelus. Elokuu 14.8. klo 18 vgilia. 15.8. 
klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Jumalanäidin kuolonuneen 
nukkuminen, temppelijuhla, Toivalan tsasouna 30-vuotta, 
kirkkokahvit.

Käärmelahden tsasouna
Heinäkuu 12.7. klo 10 liturgia. Elokuu 5.8. klo 18 vigilia. 
6.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Herran kirkastuminen, 
temppelijuhla, kirkkokahvit

Haatalan tsasouna
Syyskuu 13.9. klo 18 vigilia 14.9. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, Ristin ylentäminen, temppelijuhla, kirkkokahvit.

Itäinen alue:
Juankosken kirkko: Toukokuu: 17.5. klo 10 liturgia. 
Heinäkuu: 12.7. klo 10 liturgia.

Nilsiän kirkko: Toukokuu: 31.5. klo 10 liturgia ja helluntain 
polvirukoukset. Kesäkuu: 23.6. klo 17 vigilia. 24.6. klo 10 
vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla. Elokuu: 9.8. klo 9 
liturgia, 23.8. klo 10 liturgia. 

Tuusniemen kirkko: Kesäkuu: 28.6. klo 17 vigilia. 29.6. klo 
10 vedenpyhitys ja liturgia, temppelin juhla.
Luikonlahden tsasouna: Toukokuu: 24.5. klo 10 liturgia. 
Kesäkuu: 14.6.  klo 10 liturgia.
Elokuu: 29.8. klo 17 vigilia. 30.8. klo 10 vedenpyhitys ja 
liturgia, temppelin juhla.

Muuruveden tsasouna: Kesäkuu: 1.6. klo 10 liturgia. 
Elokuu: 2.8. klo 10 liturgia.

Kuopio ortodoksisen seurakunnan 
yhteystiedot ja uudet puhelinnu-
merot:

Kuopion ortodoksinen seurakun-
ta, Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. 0206100300, avoinna ma-
pe klo 9-12 tai arkipäiville sattuvina 
ortodoksisen kirkon suurina juhlina 
klo 13-15. Fax: 0206100301, 
sähköposti: kuopio@ort.fi Nettisi-
vut: www.ort.fi/kuopio. Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: 0206100309, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.
fi.  Papiston ja kanttorien matka- ja 
kotipuhelimet:  Keskinen alue: Khra 
rovasti Mikko Kärki  0206100302. 
Kanttori Anita Lintu 0206100305. 
Itäinen alue: II pappi rovasti Andreas 
Hjertberg 0206100303 II kanttori 
Sofia Laukkanen 0206100306.  Län-
tinen alue: III pappi pastori Timo 
Honkaselkä 0206100304. III kant-
tori Eija Honkaselkä 0206100307. 
Muu henkilökunta: Seurakunta-
sihteeri Anna-Liisa Vainiomäki  
0206100310. Uskonnonopettaja Ulla 
Puhakka 050 3307162. Lapsi- ja 
nuorisotyö 0206100309.  Vahtimes-
tari Eero Hyvärinen 0206100311.   
Vahtimestari Anna-Liisa Hassinen 
0206100312.

Alustavat tiedot papiston ja kant-
torien lomista:
Kesäkuu isä Timo Honkaselkä
Heinäkuu isä Andreas Hjertberg
Elokuu isä Mikko Kärki
Kesäkuu Anita Lintu
Elokuun puoliväli Eija Honkaselkä

Kesän praasniekat
11.-12.6.2009 pt. Arseni Konevitsalaisen praasniekka Keiteleellä: 11.6. klo 16.30 panihida Hiekan hautausmaa, klo 18 
vigilia Arseni Konevitsalaisen kirkko, klo 20 Wanhan meijerin praasniekkajatsit  Wanha meijeri.
 12.6. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, kirkkokahvit.
12.6. pt Arseni Konevitsalaisen päivä Kuopiossa: klo 10 liturgia Pyhän Nikolaoksen katedraalissa, klo 11.45 ristisaatto, 
klo 12 vedenpyhitys, klo 17 akatistos, jonka jälkeen tee-ilta srk-salilla.
24.6. Nilsiän kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Johannes Kastajan syntymä, temppelin juhla.
29.6. Tuusniemen kirkko: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, ap. Pietari ja Paavali, temppelin juhla.
25.-26.7.2009 Valassin praasniekka ja valtakunnallinen Salmijuhla Pielavedellä:
25.7. klo 10 Kyykkäkisa Suojalan kentällä, klo 16 Panihida Laukkalan hautausmaalla
klo 18 Ehtoopalvelus KP arkkipiispa Leon tsasounassa, Taipaleenkylä,  Illanvietto.
Sunnuntai 26.7.  klo 10 Liturgia apostolien Pietarin ja Paavalin ja pappismarttyyri Blasioksen kirkossa, vedenpyhitys 
lähdekappelilla, litania ja seppeleenlasku Karjalan jääneiden vainajien muistomerkillä, ristisaatto Suojalaan ja kirk-
kokahvit (omakustanteiset).
klo 13 Päiväjuhla Suojalassa.
6.8. Käärmelahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, Kristuksen kirkastuminen, temppelin juhla, kirkkokah-
vit.
15.8. Toivalan tsasouna: klo 10 liturgia, ristisaatto ja vedenpyhitys, Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen, temp-
pelin juhla, kirkkokahvit.
30.8. Luikonlahden tsasouna: klo 10 vedenpyhitys ja liturgia, pt. Aleksanteri Syväriläinen, temppelin juhla.

Kesäaikana kävijöille avoinna olevat pyhäköt:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen katedraali  avoinna  kävijöille 1.6.-31.8.2009 klo 10-13 ja 13.30-16
Pielaveden Pyhien Apostolien Pietarin ja Paavalin sekä Pappismarttyyri  Blasioksen  kirkko avoinna 
kävijöille 10.6.-31.7.2009 klo 10-13 ja 13.30-16 

KUUTOSET 
JÄRJESTÄVÄT jo 

perinteeksi
tulleen ja pidetyn

KULTAISEN IÄN LEIRIN 
VALAMOSSA

Heinävedellä 
Pokrovana

ke-to 30.9.-1.10.2009

Luostariympäristössä 
ovat kirkon palvelut 

lähellä. Lisäksi 
järjestetään yhteistä 
ohjelmaa ryhmälle.

Tarvittaessa on 
mahdollisuus ottaa 
avustaja mukaan. 
Kyytijärjestelyissä 

autetaan.
Hinnat 

majoituskohteesta 
riippuen 65-90 euroa. 

Diakonia-avustusta voi 
hakea tarvittaessa. 

Ilmoittautumiset 
31.8.2009 klo 12 

mennessä Kuopion 
srk:n kansliaan puh. 

0206100300. 

Kiitän kaikkia pääsiäistalkoisiin
osallistuneita.

Kuopion lähetystoimikunta
Hannele Roponen

Kiitos

Nöyrimmät kiitoksemme Korkeasti Pyhitetylle Arkkipiispa Leolle
Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle Georgios Voittajan

kirkon 50 -vuotisjuhlassa saamistamme huomion osoituksista.  
Mitalit:  Martti Rojo

Ester Väänänen
Siunauskirjat: Aune Hartikainen

Helmi Maria Hartikainen
Sinikka  Argillander

Встреча
с матушкой
Маргит Линту

Литургия Преждеосвященных 
даров 1.4.2009 года на сла-
вянском языке в Куопио стала 

началом событий и встреч, о которых 
их участники не могли и предполо-
жить, и до сих пор вспоминают о них 
с теплотой.

Русскоязычные прихожане, собрав-
шись после службы на традиционное 
чаепитие, увидели в своем кругу 
необычных гостей - это были рестав-
раторы и искусствоведы из Москвы 
и Санкт-Петербурга, занимающиеся 
исследованием запасников Музея Пра-
вославной церкви Финляндии в ходе 
работы над книгой к юбилею Ново-
Валаамского монастыря. Интересные 
находки исследователей, рассказы об 
их работе в России заполнили беседу 
за столом. Разговор зашел о современ-
ной иконописи в Финляндии, и почти 
случайно (случайно ли?) вспомнилась 
статья в одном из последних номеров 
журнала «Аамун който» о матушке 
Маргит Линту. Непосещающие ико-
нописного кружок сталкивались с 
ней лишь в церкви, видя поющей в 
церковном хоре. В статье журнала 
матушка предстала перед нами в но-
вом образе. Удивительно, но и гости 
Куопио, оказалось, были заочно зна-
комы с Маргит Линту. Состоявшаяся 
очная встреча стала для ее участников 
незабываемой.

Если вы отрешитесь от обычного 
чтения Евангелия и прочтете его но-
выми глазами, посмотрите, как оно 
построено, то вы увидите, что, кроме 
встреч, в Евангелии вообще ничего 
нет. Каждый рассказ это встреча. Это 
встреча Христа с апостолами, апос-
толов с какими-то людьми, каких-то 
людей со Христом, каких-то людей в 
присутствии Христа, каких то людей 
вне Христа, помимо Христа, против 
Христа и т.д. Вся евангельская повесть 
построена именно так...… Встреча 
человека и Бога», - размышления 
митрополита Антония Сурожского 
относятся не только к Евангельским 
чтениям, но и к нашей повседнев-
ности. В жизни бывают особенные 
встречи с людьми, через общение с 
ними открываются основы православ-
ной веры и жизни, глубина молитвы и 
духовной радости. 

Я ждала встречи с матушкой Мар-
гит Линту долгих пять лет. Пробовала 
звонить, но было сложно объясниться: 
матушка не говорит по-английски и 
по-русски, а мое знание финского язы-
ка позволяло сказать лишь несколько 
слов. Изучая иконы XIX века в Фин-
ляндии, в каждом храме я видела ра-
боты матушки Маргит и понимала, что 
наша встреча обязательно произойдет. 
Много слышала о матушке от ее уче-
ников, но более глубоко духовные 
основы ее художественного дарования 
открылось через общение с Мариан-
ной Флинкенберг-Глушковой. 

Марианна преподавала в ико-
нописном кружке в Хельсинкском 
православном приходе и первой 
осознала необходимость ученичества 
у опытных мастеров своего времени. 
Она начала заниматься иконописью 
в Свято-Сергиевском Православном  
Богословском Институте в Париже 
и лично у Леонида Александровича 
Успенского, оказавшего огромное 
влияние на становление иконописания 
в Финляндии. Книга Л.А.Успенского 
«Богословие иконы» и статьи пере-
ведены на многие языки мира, в том 
числе и на финский язык. Его труды, 
посвященные осмыслению церковного 
образа и богословским аспектам изу-
чения христианского искусства, давно 
уже стали классикой, настольными 
книгами в семинариях и духовных 
академиях, везде, где ведется препо-
давание и изучение иконописи.

Prodolzhenije na stranitse 12...
Artikkeli jatkuu sivulla 12....
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Mikkelin seurakunta

Anteeksiannon pitäisi
jatkua pääsiäisen jälkeenkin

Ikuinen tuonela katoaa pyhänä pää-
siäisenä. Kun kirkkovuosi alkaa 1. 
syyskuuta, lausumme: “Oi kaikkien 

luotujen Luoja, sinun vallassasi ovat 
aikakaudet ja aika. Siunaa, oi Herra, 
hyvyydelläsi tämänkin vuoden kierto, 
varjele rauhassa maatamme ja kansaam-
me ja pelasta meidät Jumalansynnyttäjän 
esirukouksien tähden.”

Pyydämme, että Luoja ottaisi vas-
taan rukouksemme, joita ensimmäinen 
esirukoilijamme Jumalan Äiti kantaa 
Poikansa, Jeesuksen Kristuksen luokse. 
Miksi me pyydämme Jumalan Äidiltä 
esirukouksia?

Siihen antaa vastauksen 8.9. vie-
tettävän Jumalansynnyttäjän Neitseen 
Marian syntymäjuhlan tropari: “Sinun 
syntymäsi, Jumalansynnyttäjä Neitsyt, 
oli ilon sanoma koko maailmalle, sillä 
sinusta koitti vanhurskauden Aurinko, 
Kristus, meidän Jumalamme, joka tehty-
ään tyhjäksi kirouksen tuotti siunauksen 
ja poistettuaan kuoleman antoi meille 
iankaikkisen elämän.”

Suuren perjantain evankeliumissa 
kuulemme: “Sillä hetkellä temppelin 
väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas 
asti. Maa vavahteli, haudat aukenivat, ja 
monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit 
nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, 
ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he 
tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyi-
vät siellä monille” (Matt. 51: 51 – 53).

Kuolema ja tuonela ovat hallinneet 
meitä ihmisiä maailman luomisesta asti. 
Ensimmäiset ihmiset Aadam ja Eeva 
lankesivat syntiin. Jumala sanoi heille: 
“Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista 
puista. Vain siitä puusta, joka antaa 
tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä 
sinä päivänä, jona syöt, olet kuoleman 
oma” (1. Moos. 2: 16 - 17).

Koska he söivät kuitenkin kielletys-
tä puusta, tuli meidän ihmisten osaksi 
ruumiillinen kuolema.

Pyhänä pääsiäisenä kaikki muuttuu, 
kun Kristus nousee kuolleista. Kristuksen 
ylösnousemusikonissa kuvataan, miten 
Hän ensimmäisenä vetää Aadamin ja 
Eevan ylös haudasta.

Aadam ja Eeva eivät kohota käsiään, 
jotta Kristus vetäisi heidät ylös, vaan Hän 
itse tarttuu heidän velttoihin käsiinsä ja 
nostaa heidät ylös tuonelan syvyydestä. 
Tapahtuma kertoo Jumalan suuresta 
armosta, kun ensimmäiset langenneet 
ihmiset nostetaan ylös kuoleman haudas-
ta ylösnousemukseen.

Pääsiäisenä kaikki annetaan anteeksi. 
Pyhä kirkkoisämme Johannes Krysos-

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen
puh. 0206 100 351
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen
puh. 0206 100 353
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen
puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen
puh. 0206 100 352

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset 
Kuopiosta, puh. 0206 100 300, s-posti: 
kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET
MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Toukokuu
Ke 27.5. klo 9 Liturgia
La 30.5. klo 18 Vigilia
Su 31.5. klo 10 Liturgia ja ehtoopalve-
lus, Pyhän Kolminaisuuden päivä
Kesäkuu
La 13.6. klo 18 Vigilia
Su 14.6. klo 10 Liturgia
Ti 23.6. klo 18 Vigilia
Ke 24.6. klo 9 Liturgia, Herran ja 
edelläkävijän Kastajan Johanneksen 
syntymä
Heinäkuu
La 4.7. klo 18 Vigilia
Su 5.7. klo 10 Liturgia (hääliturgia)
La 18.7. klo 18 Vigilia
Su 19.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
La 8.8. klo 18 Vigilia
Su 9.8. klo 10 Liturgia
La 15.8. klo 9 Liturgia, Jumalansyn-
nyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen 
nukkuminen
Ke 19.8. klo 9 Liturgia
La 22.8. klo 18 Vigilia
Su 23.8. klo 10 Liturgia
Ke 26.8. klo 9 Liturgia

ALEKSANTERI SYVÄRILÄISEN 
TSASOUNA, MIKKELI
Harjujärven kylä, Kivimäentie 33
Ma 15.6. klo 10 Tsasounan vihkiminen, 
toimittaa KS piispa Arseni
Su 30.8. klo 10 Vedenpyhitys ja litur-
gia, tsasounan vuosijuhla

VISULAHDEN TSASOUNA,
MIKKELI
Su 28.6. klo 18 Vigilia
Ma 29.6 klo 9 Vedenpyhitys ja liturgia, 
tsasounan vuosijuhla
Ke 1.7. klo 18 Maallikkoehtoopal-
velus
Ke 8.7. klo 18 Maallikkoehtoopal-
velus
Ke 15.7. klo 18 Maallikkoehtoopal-
velus

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Kesäkuu
Su 21.6. klo 10 Liturgia
Heinäkuu
La 25.7. klo 18 Vigilia
Su 26.7. klo 10 Liturgia
Elokuu
Su 16.8. klo 10 Liturgia
La 29.8. klo 10 Liturgia, Herran ja 
edelläkävijän ja kastajan Johanneksen 
mestaus

MIKKELIN KIRKON JA HAUTAUS-
MAAN TSASOUNA OPASTUS
Su – to 21.6.- 6.8. klo 11 – 16
VUOSILOMAT
Kirkkoherra Johannes Hätinen on 
vuosilomalla 25.6.- 23.7. Sijaisena 
25.6.- 17.7. on rovasti Martti Päivinen. 
puh. 0206 100 349, ja 18.- 23.7. on 
sijaisena rovasti Mauri Patronen, puh. 
040 595 1688.

Kanttori Pekka Hirvonen on vuosilo-
malla 18.7. – 17.8. 

MIKKELIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

tomos sanoo: “Kristus nousi ylös, niin 
ei ole yhtään kuollutta enää haudassa. 
Sillä Kristus noustuansa kuolleista, tuli 
esikoiseksi kuoloon nukkuneista.”

Miten me jatkamme eteenpäin, kun 
pääsiäisen ylösnousemuksen ja anteeksi-
antamisen sanoma haihtuu mielistämme? 
Meidän tulisi joka aamu herättyämme 
lukea päivän evankeliumiteksti.

Kun näin teemme, löydämme elä-
määmme ohjeita ja vastauksia. Silloin 
myös rikas kirkkovuoden kierto avautuu 
meille. Löydämme sieltä anteeksian-
tamisen ja anteeksipyytämisen armo-
lahjat sekä erityisesti nöyryyden, jota 
meidän tulisi tuntea sekä Jumalaa että 
toisia ihmisiä kohtaan.

Auttakoon Luoja meitä ymmärtämään 

kilvoitustiemme Jumalansynnyttäjän 
Neitseen Marian ilmestyspäivän evanke-
liumin sanomasta. Enkeli Gabriel sanoo 
tulevalle Jumalan Äidille: “Sinä tulet 
raskaaksi ja synnytät pojan, ja annat 
hänelle nimen Jeesus” (Luuk. 1: 31). 
Nöyrä Maria sanoo: “Minä olen Herran 
palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin 
kuin sanoit” (Luuk. 1: 38).

isä Johannes Hätinen

Jumalansynnyttäjän syntymäjuhlan (8.9.) tropari puhuu ilosano-
masta ja kuoleman voittamisesta. (Ikonin kuvaus: P&M Image Oy)

Jokaisella on oma tarinansa.
Mutta unohdammeko elää todeksi omaa
tarinaamme ennen kuin on liian myöhäistä?

Priscilla

Elämän riemu ja rikkaus
Valamon kulttuurikeskuksessa

Elämän riemu ja rikkaus -näyttely 
Valamon kulttuurikeskuksessa on 
hehkuvista väreistään tunnetun teks-
tiilitaiteilija Anneli Airikka-Lammin 
suvereeni ja kypsä voimannäyte.

Arki ja juhla, ilo ja suru, ihmiselon 
valoisat ja varjoisat sävyt vuorottelevat 
Airikka-Lammin laajassa näyttelyko-
konaisuudessa sydäntä lämmittäen ja 
sielua valaisten.

Elämän riemu ja rikkaus esitte-
lee Airikka-Lammin tuotantoa noin 
kymmenen viime vuoden ajalta: 
akryylimaalauksia, käsinmaalattuja 
posliiniesineitä, brodeerattuja kuvia, 
keramiikkaa ja ryijyjä.

Taiteilijan notkea sivellin on luonut 
teoksiin niin voimallisen ekspressiivi-
siä, riehakkaan ornamentaalisia kuin 
lempeän naivistisia tunnelmia.

Toki kankaat ovat läsnä elämän-
työnsä painokangassuunnittelijana 
tehneen taiteilijan näyttelyssä, mutta 
nyt taustaelementteinä, näyttelykoko-
naisuutta hienostuneesti jäsentäen.

Valamon kulttuurikeskuksen avara 
ja valoisa näyttelytila on oiva miljöö 
Anneli Airikka-Lammin rehevän vä-
rikylläiselle ilmaisulle.

Anneli Airikka-Lammi (s. 1944) 
on tehnyt mittavan uran painokan-
gassuunnittelijana 1967–1998. Hän 
varttui Tampereella, kun Tampellan ja 
Finlaysonin tehtaanpillit vielä rytmit-
tivät kaupunkilaisten arkea.

Airikka-Lammi valmistui Taide-
teollisesta oppilaitoksesta graafiseksi 
suunnittelijaksi 1967, mutta ryhtyi pian 
kokopäivätoimisesti suunnittelemaan 
kankaita. Koko työuransa ajan free-

lancerina pysytellyt Airikka-Lammi 
oli yksi 1970–80-lukujen tärkeimpiä 
painokangassuunnittelijoita maas-
samme.

Hän teki lukuisia rakastettuja kuo-
seja muun muassa Finlaysonille, 
Heleniukselle ja ruotsalaiselle Borå-
sille sekä tyylikkäitä designmallistoja 
Tampellalle ja Kangastukselle.

Anneli Airikka-Lammi valittiin 
1982 Vuoden tekstiilitaiteilijaksi. Seu-
raavana vuonna hänellä oli Tampereen 
nykytaiteen museossa Kangastuksia-
näyttely, ensimmäinen yksinomaan 
painokankaista koottu yksityisnäyttely 
maassamme. Vuonna 2004 Airikka-
Lammille myönnettiin Valtion taitei-
lijaeläke.

Näyttely on Valamon kulttuurikes-
kuksessa 5. huhtikuuta 2010

Mitä yhteistä on matkapapin kännykällä, 
ruosteisella rautanaulalla ja kypärän muo-
toisella lampukalla?
Nämä kummalliset esineet, kuriositeetit, 
kuuluvat Suomen ortodoksisen kirkko-
museon kokoelmiin. Kukin esine kertoo 
oman tarinansa historiasta ja niiden 
ihmisten maailmasta, joille ne aikanaan 
kuuluivat. 

Renessanssiajalla 1500-luvulla syn-
tyneet kummallisuuksista koostuvat 
kokoelmat, kuriositeettikabinetit, ovat al-
kujuuri nykyaikaisille museokokoelmille. 
Maailman kaikista ihmeellisyyksistä 
koostuvat kokoelmat vastasivat tarpee-
seen pohtia maailmankaikkeuden raken-
netta ja luonnetta. Kuriositeettikabinetit 
olivat mikrokosmoksia, pienoismalleja 
maailmasta. 

Suomen ortodoksisen kirkkomuseon 
alkujuuret ovat vuonna 1911 perustetussa 
Vanhan Valamon luostarin muinaismuis-
tokokoelmassa. Kokoelman rungon muo-
dostivat puvut ja kirjat. Esineet oli jaoteltu 
kolmeen ryhmään: kalleudet, hengellis-
esti merkittävät ja esteettis-aktikvaariset 

esineet. Kuriositeettikabinetti näyttely 
esittelee kirkkomuseon kokoelmiin tavalla 
tai toisella päätyneitä esineitä. Valamon 
muinaismuistokokoelmaan kuuluneet 
”merkillisyyksien kuvat ja selitykset” 
ja ”vanhanaikuiset” esineet, arvokkaat 
tekstiilit ja sakraaliesineet on asetettu 
rinnakkain matkapapin ensimmäisen kän-
nykän ja luostarien matkamuistoesineiden 
kanssa.

Esineet muodostavat nykyaikaisen ku-
riositeettikabinetin, jossa jokainen yksilö 
edustaa omaa aihepiiriään. Kokonaisuutta 
täydentävät nykytaiteen teokset ja kirkko-
museon henkilökunnan omat erikoisuudet 
ja niihin liittyvät tarinat. 

Näyttelyssä käy ilmi myös, mitä 
museon johtajalla on tapanaan kerätä 
matkoiltaan ja miksi museolehtori on kan-
tanut muutosta toiseen mukanaan punaista 
kananmunaa. Myös museon asiakkaiden 
keräilykohteille ja niihin liittyville tari-
noille on varattu paikka näyttelyssä.
 

www.ort.fi/kirkkomuseo
ti, to-su 10-16, ke 10-18, ma suljettu

Matkapapin kännykkä
ja muita kummallisuuksia
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Rautalammin seurakunta

”Minä ihan virkistyin”

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA,
Nikolaoksentie 1
77700 RAUTALAMPI
p. ja fax  0206100320 
s-posti rautalampi@ort.fi
www.ort.fi/rautalampi
Kirkkoherra Bogdan Grosu
p. 0206100321
Kanttori Oili Mäkirinta
p. 0206100322
virkatodistukset ja väestörekisteriasiat 
p. 0206100300,
Virasto avoinna ke 9-12

PYHÄN NIKOLAOKSEN
KIRKKO
Nikolaoksen tie 1/A
77700 RAUTALAMPI
Isännöitsijä Jaakko Vainio
p. 050 400 8323

KRISTUKSEN
KIRKASTUMISEN KIRKKO
Herralantie 120,
77600 SUONENJOKI
Isännöitsijä Onni Laakso
p. 0400 361 831

YLIENKELI
MIKAELIN TŠASOUNA
Mihailantie 8, 71570 SYVÄNNIEMI

Isännöitsijä Tuomo Tuovinen
p. 050 374 4212

PROFEETTA
ELIAN TŠASOUNA
Kirkkotie 9
72210 TERVO
Isännöitsijä Juhani Tähtivaara
p. 040 579 4875

PYHÄN JOHANNES KASTAJAN 
SYNTYMÄN TŠASOUNA
Koulutie 6
72300 VESANTO
Isännöitsijä Faina Konttinen
p. 040 844 9659

JUMALANPALVELUKSIA

Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen kirkko
su 31.5 klo 10 liturgia 
la 6.6 klo 18 vigilia
la 13.6 klo 18 vigilia
su 28.6 klo 10 liturgia (Pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolaiset)
la 4.7 klo 18 vigilia
la 11.7 klo 18 ehtoopalvelus 
su 19.7 klo 10 liturgia
la 25.7 klo 18 ehtoopalvelus
la 1.8 klo 18 ehtoopalvelus
la 15.8 klo 10 liturgia (Neitseen Marian kuolonuneen nukkuminen)
ti 1.9 klo 10 akatistos 

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen kirkko
su 7.6 klo 10 liturgia
la 20.6 klo 18 vigilia
su 12.7 klo 10 hetkipalvelus 
la 18.7 klo 18 vigilia 
ke 5.8 klo 18 vigilia
to 6.8 klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja litania (Kristuksen kirkastuminen) 

Syvänniemi, Pyhän ylienkeli Mikaelin tšasouna
su 14.6 klo 10 liturgia
la 27.6 klo 18 vigilia
su 26.7 klo 10 hetkipalvelus

Tervo, Profeetta Elian tšasouna
su 21.6 klo 10 liturgia
su 19.7 klo 18 vigilia
ma 20.7 klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja litania (pr. Elias Tisbeläinen)
su 2.8 klo 10 liturgia

Vesanto, Pyhän Johannes Kastajan tšasouna 
ma 1.6 klo 10 liturgia 
ti 23.6 klo 18 vigilia
ke 24.6 klo 10 liturgia, vedenpyhitys ja litania
la 8.8 klo 18 vigilia

Hankasalmi, Aseman srk-koti
su 5.7 klo 10 liturgia

Konnevesi, srk-talon ryhmätila
su 9.8 klo 10 liturgia

Puroniemi, Ap. Pietari ja Paavalin tšasouna
ma 29.6 klo 9 liturgia 

PRAASNIEKKOJA JA MUITA TAPAHTUMIA

Vesannolla, ke 24.6 klo 10
liturgia, vedenpyhitys ja litania.

P. Johannes Kastajan juhla

Tervossa, ma 20.7 klo 10
liturgia, vedenpyhitys ja litania.

Pr. Elias Tisbeläisen juhla

Suonenjoella, to 6.8 klo 10
liturgia, vedenpyhitys ja litania.
Kristuksen kirkastumisen juhla

sekä Suonenjoen tiistaiseuran 60-vuotisjuhla.  

Nikolaos-kuoron harjoituksia:
Keskiviikkoisin Syvänniemen tšasounalla klo 18,
tarkempia tietoja antaa kanttori Oili Mäkirinta puh. 020 610 0322

K
olme vuotta sit-
ten tulin sairaalaan 
hyvin  heikossa 
kunnossa. Katsoin 
ikkunasta ulos ja 

näin joella uivan joutsenia.
Silloin en jaksanut ajatella Jumalan 

rakkautta enkä sitä, että kaikessa kärsi-
myksessä Kristus on mukana. Ajattelin, 
että siellä ne uivat, tuonelan joutsenet.

Nyt kolme vuotta myöhemmin palasin 
jälleen osastolle, luokseni tuli isä Bogdan. 
Siinä keskustellessamme katsoin tuota 
jokea, näin ehkä ne samat joutsenet, mutta 
ajattelin toisin.

Katsoin joelle, näin ehkä ne samat lin-
nut, mutta ajattelin jokea elämän virtana. 
En olisi ajatellut niin, jos en olisi kokenut 
sitä Jumalan rakkautta, jota tunsin kes-

kustellessamme.
Kokemuksesta sain voimia taisteluun 

terveyden puolesta. En olisi istunut siinä, 
jos olisin hylännyt Jumalan ja antanut 
sairaudelle täyden vallan.

Annamaria Summanen

Seuramme täyttää tänä vuonna 60 
vuotta. Vietämme juhlaa 6.8.2009 
kirkkomme vuosijuhlan yhteydes-

sä.
Vaikka seuramme on pieni ja jäsenten 

keski-ikä melko korkea, toimintaamme se 
ei ole vaikuttanut. Kokoonnuimme viime 
vuonna 27 kertaa eri yhteyksissä.

Siivosimme talkoilla, tarjoilimme 
kirkkokahveja, kävimme retkillä yhdessä 
muiden seurojen kanssa ja vierailimme 
dementiakodissa.

Useimmiten tapasimme oman kirkon 
alasalissa hartaushetken, kahvittelun ja 
monien keskustelujen merkeissä.

Laulaminen ja arpajaiset kuuluivat 
myös ohjelmaan.

Toimimme myös Kirkkopalvelujen 
Opintokeskuksen kerhona, joka jakaa 

pientä tukea kuitteja vastaan.
Seurakuntamme edustajat, aikoinaan 

isät Timo ja Jyrki, ja nyt isä Bogdan sekä 
kanttori Oili ovat olleet mukana kokoon-
tumisissamme. Kiitokset heille.

Mitä tiistaiseura on merkinnyt meille? 
Tunnemme, että seurakunta on tullut 
lähemmäksi. Monien keskustelujemme 
aiheina ovat olleet kirkko, seurakunta, 
kirkon ja Raamatun opetukset ja perinteet. 
Vuosien saatossa unohtumaan päässeitä 
asioita on muistettu mieliin, ja karjalais-
een tapaan pagiseminen on ollut vilkasta. 
Teemme vähäiseltä osaltamme työtä 
myös seurakunnan hyväksi tarjoilujen 
järjestämisessä ja lahjoituksin.

Tänä päivänä puhutaan yhteisölli-
syydestä; meillä on tarve kuulua johonkin 
joukkoon. Tiistaiseura tarjoaa tällaisen 

mahdollisuuden. Olemme kokeneet Laa-
tokan myrskyn matkalla Valamoon, mutta 
myös tyynen ja kauniin Karjalan meren 
matkalla Konevitsaan. Yhdessä muiden 
tiistaiseurojen kanssa olemme tutustuneet 
seurakuntamme pyhäkköihin ja kirkkom-
me kulttuurikeskukseen. Olemme tehneet 
yhteistyötä muiden seurojen kanssa mm. 
teatteriretkiä järjestäen.

Toivomme seuramme toiminnan jatku-
van, joten uudet jäsenet ovat lämpimästi 
tervetulleita. Ilmoitamme kokoontumisista 
paikallislehden seurapalstalla. ”Minä ihan 
virkistyin”, totesi eräs osanottaja taan-
noisen kokoontumisen päätteeksi.

Monia vuosia tiistaiseuroille toivottaen
Marjatta Anttonen

 Kirkkoherranviraston
uudet aukioloajat:

Seurakunnaneuvoston 
päätöksen mukaan 
kirkkoherranvirasto 
on auki 25.5. alkaen 

keskiviikkoisin
klo 9-12.

Isä Bogdan on 
sopimuksen mukaan 

tavattavissa myös
muina aikoina.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
numeroon 020 6100 321.

Kellojen kutsu kiirii jo kaukaa, kun lai-
vamme lipuu hiljalleen tyyntä Laatokan 
pintaa vieden meitä tutustumaan Vanhaan 
Valamoon.

Hetki on juhlallinen. Auringonsäteet 
loistavat kilpaa kirkon kullatuista ris-
teistä. Astumme laivasta ja lähdemme 
astelemaan kohti Valamon kirkkoa, pieni 
joukko pyhiinvaeltajia.

Astelen samoja käytäviä kuin karj-
alainen äitini aikoinaan, kun hän täällä 
vieraili. Hän oli kotoisin Soanlahdelta, 
Jänisjärven rannalta, ja Laatokan ja sen 
lähiympäristön maisemat olivat hänelle 
tuttuja paikkoja. Hän aina lausuikin: ”ett` 
Soanlahden seljällä suolatta söisin, keng-
ittä kävisin, kun vain täällä olla saisin”.

Nyt minä, hänen tyttärensä, olin 
samoilla jalanjäljillä. Hetki oli haikea, ja 
samalla riemullinen olo täytti sydämen. 
Minäkin olin täällä katselemassa näitä 
samoja kauniita maisemia, aistimassa 
tämän saman rauhan, joka täällä val-
litsi. Kaikki kiire oli unohtunut, jäänyt 
jonnekin matkan varrelle. Nyt oli vain 
tämä hetki, joka on piirtynyt ikiajoiksi 
sydämeeni.

Kuinka kaunista kaikki olikaan: 
kirkko, ikonit, luostarin puutarha. Sy-
tyttelimme tuohukset kauniiden ikonien 
eteen ja mielessämme lausuimme ruk-
ouksia. Kävimme myös kuuntelemassa 
luostarinkuoroa, joka lauloi kauniisti. 
Kotiin viemisiksi tuli mukaan kuoron 
levy, jossa myös Valamon linnut viser-
televät kauniisti. Ja kun tuota musiikkia 
kotona kuuntelee, niin aivan kuin uudel-
leen palaisi kauniille saarelle.

Haikealta tuntui, kun lähdön hetki 
lähestyi, mutta laivan kannella sei-
soessani ja katsellessani kaunista saarta, 
mielen valtasi uudenlainen tunne: ”tänne 
palaan vielä uudelleen”.

Käännyin vielä katsomaan taakseni, 
mutta kirkon kupolit olivat jo hävinneet 
horisonttiin.
 

Sirpa Poikolainen
Valamon ja Lintulan
luostareiden ystävä

Elämän virta

Valamon kellot kutsuivat

Auringonsäteet loistavat kilpaa kirkon kullatuista risteistä. Astumme laivasta ja 
lähdemme astelemaan kohti Valamon kirkkoa, pieni joukko pyhiinvaeltajia.

i.Bogdan ja Oili pitävät 
vuosilomat elokuussa. 
Äkilliset toimitukset 

hoitaa Jyväskylän
ort.srk:n papisto
(p.020 6100 380). 
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JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. 0206 100 380
Fax. 0206 100 381
S-posti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna kesäaikaan
1.6. - 14.8.2009 tiistaisin, torstaisin
ja perjantaisin klo 9-12.

Yksi hiili

Jyväskylän seurakunta

Suomessa puhutaan “yhteen hiileen 
puhaltamisesta”, kun tarkoitetaan 
yhdessä tehtävää työtä, yhteistä pon-

nistusta.  Ilmaus on hyvin osuva, ja hiili 
on hyvä vertauskuva myös kirkollisessa 
elämässä.  Hiileen puhaltamalla sen saa 
hehkumaan; kirkkohiilen jopa kipinöi-
määnkin suitsutusastiassa. 

Raamatussa hiilellä on puhdistava 
vaikutus.  Profeetta Jesajan näyssä serafi 
puhdisti hänen huulensa profeetallista 
julistusta varten koskettamalla niitä heh-
kuvalla hiilellä.

Kirkkomme on väkimäärältään varsin 
pieni ja monet seurakunnat pyörivät pienen 
seurakuntalaisjoukon voimin.  Kirkollinen 
toiminta on monella alueella kuin hädin 
tuskin kytevää hiillosta.  Sielläkin, missä 
toimintaa on, puuttuu usein yhteen hii-
leen puhaltajia.  Kiusaus leiriintymiseen 
ja pienen piirin pyörittämiseen on usein 
suuri ja – Kiusaajan iloksi – tehokas keino 

hajaannuttaa Kirkkoa. 
Hiilet eivät hehku siellä, missä ajatel-

laan: “Jos tuo ihminen on mukana, minä en 
tule mukaan”, ja niin edelleen.  Seurakunta 
on tuolloin kuin hajalleen potkittu nuotio, 
joka ei enää pysty palamaan.

Me kaikki tarvitsemme ensiksikin tuota 
Jesajan näkemää hehkuvaa hiiltä puhdis-
tamaan meidät inhimillisistä heikkouksis-
tamme.  Sen me löydämme Kirkkomme 
opetuksesta ja erityisesti sen tarjoamista 
sakramenteista. 

Mutta me tarvitsemme kipeästi myös 
niitä yhteisiä hiiliä, joihin puhaltaa.  Seu-
rakunta on yhteisö, jossa jokaisella tulisi 
olla mahdollisuus toimia ja kokea olevansa 
tärkeä linkki hiileenpuhaltajien ketjussa.

Omassa seurakunnassamme yhteisiä 
hiiliä on ilahduttavasti alkanut löytyä.  
Ennen paaston alkua tiistaiseura ja nuoret 
järjestivät yhteisen piirakkakoulun.  Pää-
siäisyönä kirkossa kaikui kirkkokuoron 

rinnalla myös nuorten, maahanmuuttajien 
ja ukkopiiriläisten ääniä.  Ortodoksiopis-
kelijoiden vastuulla pyörinyt kuukausit-
tainen maallikkoakatistos on myös tuonut  
erilaisia ihmisiä yhteen. 

Ensi syksylle on suunnitteilla monta yh-
teistä ponnistusta, muun muassa Karjalan 
valistajien praasniekan juhlistamiseksi.  

Toimikunnat, piirit, kurssit, kuorot ja 
yksittäiset ihmiset voivat yhteen hiileen 
puhaltamalla luoda todellista seurakun-
tayhteisöä, jonka hehkuvimpana ytimenä 
ovat yhdessä toimitetut jumalanpalve-
lukset. 

Yhteen hiileen puhaltamaan mahtuu ra-
jaton määrä kaikenlaisia ihmisiä.  Kenties 
näemme, miten seurakuntamme lopulta 
leimahtaa palavaan, elävään liekkiin!

Isä Aleksander Roszczenko 

JUMALANPALVELUKSET

Jyväskylän Kristuksen Ylösnousemuksen kirkko:
Säännölliset palvelukset: lauantaisin vigilia klo 18, sunnuntaisin liturgia klo 10 
ja keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 18 (HUOM! Ehtoopalvelus keskiviikkoisin 
myös kesän aikana)
Ti 23.6. klo 18 ehtoopalvelus ja ke 24.6. klo 10 liturgia (Johannes Kastajan 
syntymä); ke 5.8. vigilia ja to 6.8. liturgia ja hedelmien siunaus (Kristuksen kir-
kastuminen); pe 14.8. klo 18 vigilia; la 15.8. klo 10 liturgia (Jumalansynnyttäjän 
kuolonuneen nukkuminen); pe 28.8. klo 18 ehtoopalvelus ja la 29.8. klo 10 liturgia 
(Johannes Kastajan mestaus); ti 1.9. klo 17:30 akatistos; ma 7.9. klo 18 vigilia ja 
ti 8.9. klo 10 liturgia (Jumalansynnyttäjän syntymä)

Karstula
La 13.6. klo 9 liturgia; la 8.8. klo 9 liturgia; ma 7.9. klo 18 vigilia ja praasniekka; 
ti 8.9. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia ( Jumalansynnyttäjän syntymä ja tsasounan 
juhla)

Lievestuore
La 27.6. klo 9  liturgia; la 25.7 klo 9 liturgia; su 23.8. klo 10 liturgia

Saarijärvi
To 11.6. klo 18 vigilia ja praasniekka; pe 12.6. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia (pt. 
Arseni Konevitsalainen ja tsasounan juhla); la 1.8. klo 9 liturgia; su 30.8. klo 10 
liturgia

Suolahti
La 6.6. klo 9 liturgia; la 18.7. klo 9 liturgia; la 22.8. klo 9 liturgia; su 6.9. klo 10 
liturgia

Viitasaari
La 4.7 klo 10 liturgia; ke 5.8. klo 18 vigilia ja praasniekka; to 6.8. klo 10 vedenpy-
hitys, liturgia ja hedelmien siunaus (Kristuksen kirkastuminen ja tsasounan juhla); 
la 29.8. klo 9 liturgia (Johannes Kastajan mestaus)

Äänekoski
La 30.5. klo 9 liturgia; la 11.7. klo 9 liturgia; pe 14.8. klo 18 vigilia ja praasniekka; 
la 15.8. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia (Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukku-
minen ja tsasounan juhla); la 5.9. klo 9 liturgia

Pyhäkangas
Su 7.6. klo 9 liturgia; la 13.6. klo 10 liturgia (I kristinoppileirin päätösjuhla)
To 18.6. klo 9 liturgia (lasten leirin päätös)
Pe 26.6. klo 9 liturgia (varhaisnuorten leirin päätös)
Su 28.6. klo 9 liturgia; la 4.7. klo 10 liturgia (II kristinoppileirin päätösjuhla)
Su 12.7. klo 9 liturgia; la 18.7. klo 10 liturgia (III kristinoppileirin päätösjuhla)

Ortodoksinen
Opiskelijaliitto,

Jyväskylän alaosasto

Toukokuun lopulla
kevään päättäjäiset

Elokuussa pyhiinvaellusmatka
Essexiin, Englantiin

Lisätietoa saat internetistä
osoitteesta www.ort.fi/ool 

Alaosastot sekä 
sähköpostilistalta,

jonne liittymisohjeet
löytyvät sivuillamme

Ortodoksiakurssi
Syksyllä 2009 jatkuva toiminta:

Ortodoksiakurssi 
ortodoksisuudesta 
kiinnostuneille torstaisin 
klo 18 alkaen 10.9.2009.  
Opetuksesta vastaa Maria 
Takala-Roszczenko.

Katekumeenikurssi 
ortodoksisen kirkon 
jäsenyydestä kiinnostuneille 
alkaen syyskuussa 2009.  
Kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä 
seurakuntaan elokuun loppuun 
mennessä!

Akatistos-palvelus joka 
kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina klo 17:30, 
alkaen 1.9.2009.  
Maallikkopalveluksista 
vastuussa Jyväskylän 
ortodoksiset opiskelijat (OOL).

Православный приход г. 
Ювяскюля, май 2009

Общая Панихида за умерших в 
Воскресенской церкви (Rajakatu 

39) в субботу 30.5. в 17:00 ч.
Cледующая Божественная 

Литургия на церковно-славянском, 
русском и финском языках в 

сентябре 2009.

Возможность на исповедь, 
молебен, панихиду по условию

со священником,
о. Александром Рощенко

тел. 0206 100 383

Xор «Воскресение» приглашает 
поющих и интересующихся 

дреним пением православной 
церкви!  регент Мария Такала-
Рощенко, mtakala@cc.joensuu.fi, 

тел. 040-523 5616.
Добро пожаловать!

Virasto avoinna 
kesäaikaan

1.6. - 14.8.2009 
tiistaisin, torstaisin ja 
perjantaisin klo 9-12.

KERHOT
Kerhot ovat tältä keväältä ohi. Syksyn toimintakausi 
alkaa viikolla 36. Nähdään kesällä leireillä, ja tavataan 
jälleen syyskuussa. Myös uudet kerholaiset, tervetuloa 
mukaan!

PYHÄKANKAAN LEIRIT KESÄLLÄ 2009
I kristinoppileiri 6.-13.6.
Lasten leiri 15.-18.6.
Varhaisnuorten leiri 23.-26.6.
II kristinoppileiri 27.6.-4.7. ja
III kristinoppileiri 11.-18.7.

Huom! Lasten- ja varhaisnuorten leireille voi vielä ilmoit-
tautua. Katso erillinen ilmoitus lehden takasivulta!

Lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvissä asioissa ota yhteys 
Nuorisotoimistoon:
Pirjo Härkönen nuorisotoimenohjaaja 
Puh. 0206 100 385
pirjo.harkonen@ort.fi

Seurakuntamme lapsi- ja nuorisotyön ajankohtaiset 
tapahtumat ja tiedotukset myös nettisivuilla osoitteessa 
www.ort.fi/ Seurakunnat - Jyväskylä – Nuorisotoimis-
to.

Maaliskuun 14. päivänä Jyväskylän venäjänkieliset maahanmuuttajat vierailivat Kuopion 
maahanmuuttajien luona.  Päivän ohjelmaan kuului yhteinen liturgia, Vladimir Sokra-
tilinin luento ja mukavaa yhdessäoloa. Yhteistyölle maahanmuuttajien välillä toivotaan 
jatkoa!

Nuorisotoimiston tiedotuksia!
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Lievestuoreen rukoushuoneen praas-
niekkaa vietetään kevät-Mikkulana 8.-9. 
toukokuuta.

Tämänvuotisen juhlaviikon alussa pa-
rinkymmenen talkoolaisen joukko siivosi 
sisätilat ja pihan juhlakuntoon.

Talkoisiin osallistui paikkakuntalaisten 
lisäksi seurakunnan diakonia-aktiiveja ja 
tiistaiseuralaisia. 

– Pyhäkkö on käynyt viimeisen vuoden 
aikana läpi kasvojen kohotuksen, rukous-
huoneen nykyinen isännöitsijä Hannele 
Niemi kertoo.

- Olemme aloittaneet talon remontin 
ja raivanneet pihaa. Ennen tämän vuotista 
praasniekkajuhlaa, pihaan pystytettiin 
erään seurakuntalaisemme Valamon 
luostarissa veistämä suuri, kaunis risti. 
Siihen on upotettu Pyhän Nikolaoksen 
ikoni. Rukoushuone on saanut myös en-
simmäiset kellonsa.

Lähivuosina on tarkoitus jatkaa sisäti-
lojen kunnostamista. Rakennus tulee siinä 
yhteydessä saamaan myös uudet värit. 

Praasniekka aloitettiin perjantai-iltana 
juhlavigilialla. Lauantaiaamuna oli litur-
gia ja vedenpyhitys.  Praasniekkalitur-
gian yhteydessä vihittiin uudet kellot ja 
liitettiin kirkkoon uusi seurakuntalainen 
– ensimmäistä kertaa tässä pyhäkössä 
vuosikausiin. 

Palvelusten jälkeen juhlaa jatkettiin 
ohjelmallisen ruokailun merkeissä. Ohjel-
ma oli monipuolista ja vieraita runsaasti  
- paitsi Lievestuoreelta ja Jyväskylästä. 
- myös Rautalammilta.

Jyväskylän ja Rautalammin diakonia-
toimikunnat aloittivat näin naapurivierai-
lut, jotka jatkuvat myöhemmin tänä vuon-
na Suonenjoen kirkon praasniekassa.

Seppo Salmi

Lievestuoreen
tsasounan

juhlilla tuli kirkkon
liittyjä

Toukokuun 9. päivä on Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän juhla, jota Karjalassa kutsuttiin 
kevät-Miikkulaksi erotuksena Nikolaoksen kuolinpäivästä eli syys-Miikkulasta.

Pyhä Nikolaos kuoli 6.12.343. Hänen ruumiinsa haudattiin Lyykian Myrraan, jossa 
hän oli toiminut piispana. Heti kuoleman jälkeen hänen ruumiistaan alkoi vuotaa 
hyväntuoksuista ihmeitätekevää mirhaa.

Tästä syystä kirkkoveisuissa häntä kuvataan ”totisena mirhavoiteena”. Toukokuun 
9. päivänä vuonna 1087 Nikolaoksen pyhäinjäännökset ryöstettiin ja vietiin Barin 
kaupunkiin. Siellä, nykyisessä Montenegrossa, olevasta sarkofagista vuotaa yhä ih-
meitätekevää mirhaa, jota lähetetään ympäri maailmaa apua tarvitseville.

Mikä ihmeen kevät-Miikkula?

Lievestuoreen tsasounan isännöitsijä Hannele Niemi ja tyttärentytär Laura Suuronen osallistuivat tsasounalla kevät-
Miikkula -juhlaa edeltäviin pihatalkoisiin. Kuva alla Pyhälle Nikolaokselle omistettu tsasouna sisältä.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bogdan Grosu, Rautalampi
p. 0500 371 057
bogdan.grosu@ort.fi

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

Mikko Kärki, Kuopio
p. 020 6100  302
mikko.karki@ort.fi

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

Vie lehteen tarkoittamasi aineisto 
seurakuntasi virastoon. Seuraava 
Solea ilmestyy kirkkovuoden 
alkuun eli 1.9.2009 mennessä. Sen 
aineistopäivä on ma 10.8.2009. 
Seurakuntien yhteystiedot osoitteessa 
www.ort.fi, josta klikataan ensin kirkko 
palvelee ja sen jälkeen seurakunnat. 
Yhteystiedot löytyvät myös Soleasta 
seurakunnan sivuilta. Ilmoitushinta: 
35 senttiä + alv./ppm. Tilaus: 10 
euroa/vuosi. Lehti tulee seurakunnan 
jäsenille maksutta ja se on luettavissa 
internetissä osoitteessa www.
ortodoksi.net.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy: Kisapaino, Hovinpelto 3, 74700 
Kiuruvesi tai PL 69, 74701 Kiuruvesi, 
Puh. (017) 770 7700,
Fax (017) 770 7770
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Radio ja tv

Ilmoitus/myynti
Haluatko omistaa Rhodoksen kirkkofreskoja kuvaavia
tauluja sarjan (saatu lahjana) lasitettuna ja raameissa.

Hinta raamituksen kuluista + lahjan arvo?
Koko A 4.  (15 taulua.)

Markku Malinen 045 269 9477, Savonlinna.

Leikkiä, peliä, jumalanpalveluksia,
mukavaa yhdessäoloa! 

LASTEN JA VARHAISNUORTEN
LEIRIT PYHÄKANKAALLA

Lasten leiri (6-9-v.) 15.-18.6.2009 
Varhaisnuorten leiri (10-14-v.) 23.-26.6.2009

Leirin hinta 60 € (sisarusalennus – 5 €)

Leiri-ilmoittautumiset 1.4. alkaen Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan Nuorisotoimistoon

kuopio.kerhot@ort.fi tai 0206 100 309.

Jatko sivulta 7....
Иконописный кружок в Куопио, где жила Мар-
гит, начал работу в 1964 году, но требовалось 
руководство более опытного преподавателя. 
Заочного курса, написанного о.Георгием 
Дроботом под руководством Л.А.Успенского 
и переведенного на финский язык было недо-
статочно. Для проведения курса иконописания 
в 1965 году в Куопио пригласили Марианну 
Флинкенбер-Глушкову, матушка Маргит счита-
ет ее своим первым учителем иконописи.
Иконописный кружок хельсинкского право-
славного прихода был основан в 1963 году. С 
1964 года члены кружка начинают приезжать на 
индивидуальные занятия к Успенским в Париж. 
Летом 1970 года Л.А.Успенский проводит двух-
недельный курс лекций и практических занятий 
в финском городке Ляулиайнен. В этот момент 
Маргит заболела, и доктора запретили ей уез-
жать из Куопио. Но разве вопросы здоровья 
могут остановить человека, погрузившегося в 
мир православной иконы? Несмотря на темпе-
ратуру и невыносимые боли в ногах, матушка 
Маргит самоотверженно писала иконы, находя 
в работе большое утешение. Во время курса 
она не могла ходить и стоять и писала иконы 
почти лежа. Но матушка Маргит во всем может 
видеть не страдание, а духовную пользу: «Зато 
я много успела написать, потому что у меня не 
было возможности свободного передвижения, 
как у всех остальных».
С 1971 по 1983 годы матушка Маргит приез-
жала шесть раз к Успенским в Париж. Уже в 
январе 1973 года Успенские отмечают в своей 
переписке, что «матушка Маргит многому 
научилась». 
Учеников Л.А.Успенского связывала глубокая 
личная дружба и особая атмосфера, когда 
каждый ученик после возвращения из Парижа 
проводил курс для остальных членов кружка, 
рассказывая и показывая то новое, чему на-
учился от Учителя. Такая практика делиться 
своими знаниями с другими была очень важна 
из-за методики преподавания, используемой 
Леонидом Александровичем. Он сочетал пока-
зание практических иконописных приемов с из-

ложением Православия. Например, показывая 
движки или плавь, пояснял, что изображается 
не тот свет, который извне освещает человека 
и который можно подражательно изобразить, 
а свет, который несет человек в себе, свет того 
Царства Божия, которое «внутрь» у него. До 
конца жизни Леонид Александрович пронес 
деятельную заботу о своих финских ученицах 
через переписку. В письмах Хелене  Никканен 
семья Успенских часто передает сердечный 
привет семье Линту и пожелания «фотогра-
фий матушки Маргаритиных икон» (5.12.81). 
Несмотря на языковые проблемы в общении, 
Леониду Александровичу не нужно было много 
объяснять Маргит. Богословие иконы и глубо-
кое духовное понимание церковного искусства 
были впитаны ею с рождения. Девичья фами-
лия матушки Маргит – Ортамо, ее прадедушка 
протоиерей Сергий Окулов занимался перево-
дами богослужебных текстов на финский язык. 
По словам матушки Маргит, в ее роду насчи-
тывается более двухсот церковнослужителей: 
священников, дьяконов, чтецов.  
Семья Успенских старалась следить за работой 
матушки Линту через переписку. Если известий 
о новых работах не поступало, то следовал 
вопрос: «И что дремлет матушка Маргари-
та?» (30.10.84), а после «подробного отчета»: 
«Очень рады, что матушка Маргарита при 
деле» (5.8.85). В письмах к Хелене Никканен 
Леонид Александрович и Лидия Александровна 
дают работам матушки Маргит самые высокие 
оценки, радуются ее успехам. «Матушку Мар-
гариту можно поздравить с иконостасом для 
Коувола. Хотелось бы видеть фотографии, если 
будут». «Сегодня наконец посмотрели слайд 
иконостаса. Вместе с газетной фотографией 
впечатление очень сильное. Слов нет – молодец 
Матушка Маргарита. Для нас это громадная ра-
дость – ты и она, каждая по-своему» (26.11.82). 
«Насчет совместного Финско-американского 
конгресса (с обществом св.Иоанна Дамаскина) 
думаем, что может быть была бы какая-нибудь 
польза американцам встретиться с серьезными 
православными иконописцами вроде матушки 
Линту или Митро» (21.7.84). 

Когда учитель видел, что ученик может рабо-
тать самостоятельно, он показывал его работы 
правящему архиерею, и последний, по доверию 
к учителю, выдавал ученику грамоту – благо-
словение писать иконы. Такой аттестат Леонид 
Александрович Успенский выдал матушке 
Маргит 20 ноября 1976 года, его копия хранится 
в архиве Успенских.  
Приглашение Архиепископа Павла и сложив-
шиеся теплые и душевные отношения с фин-
ской молодежью, увлеченной иконописанием, 
побудили семью Успенских посетить Финлян-
дию второй раз в1980 году. В биографии мужа 
Лидия Александровна, в частности замечает, 
что «Л.У.не любил выступать перед слушате-
лями. Он только дважды принял приглашение 
Финской Православной Церкви для чтения 
докладов и, в 1969 году, по приглашению 
Сорбонны, прочел там курс лекций. Однако с 
особой теплотой и радостью вспоминал он те 
пять лекций, которые прочел по приглашению 
Ленинградской духовной Академии».
Отметим также, что Успенские всегда стро-
го критиковали иконописцев, скептически 
относились к недобросовестной работе. В 
переписке часто высказываются надежды и 
радость, что такой-то и такой-то не пишет 
икон из-за  низкого качества работы. «Главное 
помни, что у нас есть догмат ИКОНОпочи-
тания, а не ИСКУССТВОпочитания, что 7 
Вселенский собор говорит о таком образе, 
который соответствует «евангельской про-
поведи», т.е. показывает Царствие Божие в 
человеке, а не просто отражает окружающий 
мир, его проблемы и течения» (25.7.82). По 
словам Марианны Флинкенберг-Глушковой, 
Успенский подчеркивал, что иконописание 
– это не ремесло, не искусное копирование 
образа. Это искусство, уникальное создание 
литургического  художественного произве-
дения, при котором иконописец, не стремясь 
выдвигать свою творческую личность, тем не 
менее, подсознательно передает дух эпохи и 
окружения. Высокие требования к духовному 
содержанию образа, к единству эстетических 
и богословских качеств произведения стави-

лись во главу угла. Требованиям учителя было 
сложно соответствовать, у матушки Маргит 
получалось. И только в нашем общении я поня-
ла, насколько она глубоко духовный человек. У 
нее хочется учиться православию, пониманию 
мира и жизни, истинной христианской любви 
к семье, детям и мужу, молитве, уважению и 
тактичности.
В нашем общении матушка поразила меня сво-
им глубоким духовным взглядом на творчество: 
«Икона – это проповедь в красках. Как невоз-
можно сравнивать одну проповедь с другой, так 
и нельзя сравнить одну икону с другой. Каждая 
передает Первообраз».  
На вопрос о пожеланиях современным мас-
терам, она подчеркнула, что самое главное 
не отступать от канона, что уже становится 
печальным признаком нашего времени. Наши 
современники превращают икону в хобби и 
искусство, забывая о церковных и богословс-
ких основах ее, от которых не просто нельзя, 
но опасно отступать. Об этом печальном при-
знаке времени много говорили и Успенские: 
«Иконописцы плодятся как грибы, но каково 
их качество?».
Современное иконописание в Финляндии 
становится не просто аристократическим ув-
лечением избранных людей. В каждом приходе 
активно работает иконописный кружок. Успехи 
очевидны. Произведения финских иконописцев 
экспонируются на выставках и публикуются 
в печати не только в Финляндии, но и зару-
бежом. Современные мастера отказались от 
синтетических красок и перешли на новый 
технологический уровень работы с природны-
ми пигментами, что делает их работы более 
привлекательными в художественном отноше-
нии. Но сможет ли новое поколение сохранить 
глубокое духовное осмысление церковного 
искусства, которое обрели первые финские 
иконописцы через ученичество у величайшего 
богослова ХХ века – Леонида Александровича 
Успенского?  

Жанна Белик.
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PSHV, ONL ja Rautalammin ja Jyväskylän ortodoksiset seura-
kunnat järjestävät perinteisen perheleirin
Puroniemen leirikeskuksessa 9.–12.7.09

Leiri on tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat viettää muutaman päivän 

ortodoksista leirielämää kauniissa maisemassa.

Leirin hinta: aikuisilta 65 e
lapsilta 4-14 v. 33 e
alle 4 v. – ei maksua

Lisätiedot ja ilmoittautumiset PSHV:n toimistolle
25.6. mennessä, puh. (013) 316 856 tai pshv@ort.fi

Radioidut Jumalanpalvelukset
YLE Radio 1 -kanavalla
su 7.6. klo 11-12 Liturgia
Oulu, Pyhän Kolminaisuuden 
katedraali
su 12.7. klo 11-12 Liturgia, Hel-
sinki
su 26.7. klo 11-12 Liturgia
Kuopio, Pyhän Nikolaoksen ka-
tedraali
su 9.8 klo 11-12 Liturgia
Jyväskylä, Kristuksen ylösnouse-
misen kirkko
su 23.8. klo 11-12 Liturgia
Iisalmi, Profeetta Elian kirkko
su 6.9.  klo 11-12 Liturgia
Tampere, Pyhän Aleksandra Ne-
vskin kirkko
su 20.9. klo 11-12 Liturgia
Rautalampi, Pyhän Nikolaoksen 
kirkko

Aamuhartaudet la YLE Radio 1 
klo 6.15 ja 7.50
13.6.  Kirkkoherra Timo Tynkky-
nen, Lappeenranta
11.7. Rehtori, pastori Pekka Jyrki-
nen, Anttola
1.8. Kirkkoherra Markku Salmi-
nen, Helsinki
22.8. Pastori, teologian tohtori 
Mikael Sundkvist, Hyvinkää
12.9. Munkkidiakoni Serafim, 
Espoo

Iltahartaudet ti Yle Radio
1-kanavalla kello 18.50
16.6. Nunna Kristoduli, Lintulan 
luostari, Heinävesi
21.7.  Kirkkoherra Mikko Kärki, 
Kuopio
18.8.  Kanttori Varvara Merras-
Häyrynen, Helsinki
15.9. Arkkimandriitta Andreas 
Larikka, Helsinki


