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S

uomen ortodoksisen kirkon ylintä valtaa käyttävä kirkolliskokous teki viime
marraskuussa historiallisen päätöksen siirtää arkkipiispan istuin Helsinkiin.
Vuoden alusta arkkipiispan virallinen titteli on siten ollut Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa.
Uusien äskettäin ilmestyneiden tilastojenkin mukaan kirkkomme väestö keskittyy
Etelä-Suomen kasvukeskuksiin. Oli siksi monestakin syystä perusteltua siirtää arkkipiispan istuin maamme pääkaupunkiin.
Oulun hiippakuntaan ei tällä ole toistaiseksi seurauksia, työmme pohjoisessa jatkuu
samaan tapaan neljän seurakunnan muodostaessa oman työkenttämme. Muutoksen tuulet eivät kuitenkaan ole jäämässä tähän. Hiippakuntarajoja ollaan tarkastamassa ja seurakuntien yhdistymisiä on todennäköisesti tulossa.
Eräs ajatus on pyrkiä luomaan asukasluvultaan tasavahvat hiippakunnat. Kaiken tarkoituksena on toiminnan uudistaminen ja talouden ongelmien taittaminen. Pilottihanke
on parhaillaan menossa Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa, jossa tutkitaan seurakuntien yhdistymisen hyötyjä ja haittoja.
Huolestuttavaa on kuitenkin se, kuinka oman hiippakuntamme väestö hupenee. Alueella on vain muutama kasvukeskus (Oulu, Vaasa ja Seinäjoki) ja erityisen huolestuttava
on tilanne Kainuussa.
Seurakuntien työntekijät tekevät kuitenkin parhaansa turvatakseen kirkollisen elämän jatkumisen koko laajalla hiippakuntamme alueella. Piispan tehtävänä on ohjata, tukea ja valvoa että tämä toteutuu. Ilolla olen pannut merkille, että työntekijät ovat vahvasti
sitoutuneita työhönsä ja vapaaehtoisten joukko on aktiivista ja yhtä lailla omistautunut
antamaan omansa kirkon hyväksi ja Jumalan kunniaksi.
Ortodoksinen uskomme pysyy ja säilyy puhtaana, vaikka olosuhteet kirkon työssä
hieman muuttuvatkin. Kirkon tehtävä ei ole muuttua ajan mukana, juosta erilaisten trendien ja ajan vaatimusten perässä tai heijastaa ajan vaatimuksia. Sen tehtävä on pyrkiä
tuomaan Jumalan valtakunta läsnäolevaksi tässä maailmassa oman toimintansa kautta.
Erilaiset muutokset kirkon hallinnossa eivät muuta uskon sisältöä. Muutosten tarkoitus
on palvella seurakuntalaisia entistä paremmin ja turvata myös talouden kannalta kirkon
elämän jatkuminen.

Metropoliitta Elia ja arkkipiispa Irineos profeetta
Elian praasniekassa Kreetalla.

Från första januari i år har ärkebiskopens säte flyttats från Kuopio till Helsingfors. Hans
hederstitel är ärkebiskopen av Helsingfors och hela Finland. Men förändringarna tar inte
slut här. Som bäst utreds huruvida stiftsgränser kan förändras och församlingar eventuellt
slås ihop. Syftet är att bättre betjäna församlingsmedlemmar och att spara kostnader.
Det finns oroväckande moln på himlen när det gäller vårt stift. Antal församlingsmedlemmar minskar när människor dras till större orter i södra Finland. Vi har bra tre
tillväxtorter i vårt stift, nämligen Uleåborg, Vasa och Seinäjoki. Speciellt svår är situationen
i Kajanaland. Vår personal och en stor skara frivilliga gör sitt bästa for att garantera att vi
har en framtid även här i nord.
Kyrkans uppgift är inte att springa efter konstant förändrade trender eller byta färg
i takt med tidens krav. Uppgiften är göra Guds rike närvarande på jorden genom sitt
liv. Administrativa förändringarnas uppgift är därför inte att förnya tron utan att bättre
kunna betjäna människor och att försäkra kyrkans framtid.
Metropoliitta Elia
metropoliitta.elia@ort.fi
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Raamattu Kirkon kirjana
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Jaroslav Pelikan aloitti eri raamattujen

näkökulmasta. Ortodoksinen kirkko kat-

historiaa koskevan teoksensa mukaile-

soo, että juuri Kirkko kokosi yhteen teok-

osta. Raamattu on yksi Tradition keskei-

malla vitsiä, jossa kolme naista menevät

sen, jota sanotaan Uudeksi testamentiksi

simmistä ilmauksista, eikä ortodoksisessa

kauppaan. Yksi naisista oli juutalainen,

– ja sama Jumala puhui ja Henki vaikutti

Kirkossa ole mahdollista asettaa Raamat-

toiset kaksi kristittyjä: toinen protestantti

jo Vanhassa testamentissa. Vanha latina-

tua ja Traditiota vastakkain. Tradition

ja toinen ortodoksi. Kaikki halusivat ostaa

lainen sanonta kuuluikin: Novum in

täytyy kuitenkin olla elävää: se ei voi

lahjaksi Raamatun, mutta kaikki samalla

Vetere Latet. Vetus in Novo Patet – eli Uusi

”ikuistaa” vaan sen täytyy olla ikuista

vaativat, että kyseeseen tulisi vain koko

testamentti on kätkettynä Vanhaan, kun

kunakin hetkenä. Romanialainen teologi

Raamattu. Myyjän tuli olla valveutunut

taas Vanha testamentti avautuu Uuden

Dumiru Stanliloae toteaa, että Kristus on

myydäkseen jokaiselle naiselle paitsi

testamentin kautta.

ihmisen korkein ”merkitys”; toisin sanoen

oikean, niin myös jokaiselle omanlaisensa
”koko” Raamatun.
Eri Raamattujen suurin ero on luon-

Uuden testamentin kaanonin muotou-

Hallitsevaksi nousee ajatus Traditi-

Kristuksen seuraaminen, Pyhän Hengen

tuminen ja sen laajempi hyväksyntä kesti

Raamatussa avaamalla tavalla, on ”elämän

aina 300-luvun lopulle asti. Raamatun

tarkoitus”.

nollisesti niiden kaanon, eli niiden sisältä-

kirjojen vakiintuminen oli Kirkolle myös

Raamattu on keskeinen osa tradi-

mien kirjojen luettelo. Juutalaisessa Raa-

sen identiteetin vakiinnuttamista: oli ero-

tiota, sillä siinä on ”jähmettyneenä” sama

matussa on ”vain” Vanha testamentti;

tettava toisistaan kokonaiskuvaan sopi-

Kristuksen evankeliumi, joka Pyhän

kristittyjen Raamattujen kohdalla Vanhan

mattomat vaikutteet ja toisaalta turvattava

Hengen vaikutuksesta kulkee uskona

testamentin kirjojen määrä ja luettelointi-

silminnäkijätodistukset Kristuksesta ja

sukupolvelta toiselle. Maksimos Tunnus-

järjestys ovat keskenään erilaiset.

kirkon elämää määrääviksi koetut tekstit.

tajan mukaan hengellinen ahkerointi

Ortodoksisen kirkon käyttämä Vanha

Raamattua, myös Vanhaa testamenttia, oli

Raamatun parissa ei niinkään ”ylevöitä”

testamentti on nimeltään Septuaginta,

luettava Kristuksen kirkon yhteydessä ja

lukijaansa, vaan hälventää ensin kaukai-

joka legendan mukaan käännetiin 72 (tai

teksteistä tuli erottua Kristuksen kasvot.

silta ja hämäriltä Kristuksesta kertovat

70) oppineen (kuusi jokaisesta Israelin

Siten ortodoksista Raamattua luetaan

sanat ja näyttää lopulta itse Kristuksen –

heimosta) toimesta alkuperäisestä hep-

ensisijaisesti kirkon jäsenenä – olipa

ja hänessä Isän ”siinä määrin kuin se on

reasta kreikaksi. Kerrotaan, että Egyptin

lukija fyysisesti kotona tai kirkossa. Kir-

inhimilliselle katsontakyvylle mahdol-

kuninkaan Ptolemaios II Filadelfoksen

kossa Raamatusta avautuu liturginen

lista”. Raamattu ei siten ole vain uskon

kirjaston hoitaja huomasi juutalaisten lain

puoli: yhdellä tapaa Raamatun ykseys

lähdemateriaalia, vaan itse Kristus sanal-

puuttuvan Aleksandrian kirjaston kokoel-

tulee ilmeiseksi vain ylistämällä, laula-

lisessa muodossa. Kaanaan häiden yhtey-

mista. Kuninkaan pyynnöstä Jerusalemista

malla ja kuuntelemalla yhdessä. Kuten

dessä apostoleista todetaan: ”Kun hän

toimitettiin alkuteksti ja päteviä kääntäjiä.

Johanneksen evankeliumissa kuvataan,

sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset

Historiallisesti Vanha testamentti lie-

Raamatussa ei kuvata kaikkea mitä Jeesus

muistivat nämä hänen sanansa, ja he

nee käännetty osissa ja se sai kristillisessä

teki, vaan tiettyä ”valikoimaa” tietyllä tar-

uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jee-

käytössä kaanoninsa vasta ensimmäisten

koituksella: ”Monia muitakin tunnuste-

sus oli puhunut.” (Joh. 2:22) – ylösnouse-

Kristuksen jälkeisten vuosisatojen aikana.

koja Jeesus teki opetuslastensa nähden,

mus oli apostolien uskon tulkinnallinen

Vanhan testamentin kääntäminen krei-

mutta niistä ei ole kerrottu tässä kir-

valo, jonka avulla he taltioivat ja siirsivät

kaksi merkitsi laajempaan kulttuuripiiriin

jassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te

uskomansa eteenpäin.

astumista: enää juutalaisten pyhä kirja ei

uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Juma-

ollut täyttä hepreaa. Nyt – ainakin teori-

lan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi

luettu Raamattu on luonteeltaan enem-

assa – ne jotka pystyivät lukemaan Home-

elämä hänen nimensä tähden.” (20:30-31)

män todellisuutta ohjaava kartta kuin

roksen eepoksia, pystyivät lukemaan
myös Mooseksen kirjoja.
Uuden testamentin kieli oli jo alku-

Näin kirkossa ja Kirkon yhteydessä

Raamattu on siis syntynyt Kirkon

tallennettu ”idea” Kristuksesta tai Juma-

käytössä ja käyttöön. Ajatuksena on, että

lasta. Itse karttaa ei saa sekoittaa siihen

Raamattu on ihmisten kirjoittama juma-

elämään jota se kuvaa; mutta sen ohjaa-

jaan kreikka. Kristityt omaksuivat Van-

lallisen Hengen inspiroimana. Periaate

mana sekavasta ja monimuotoisesta maa-

hasta testamentista omakseen nimen-

korostaa synergiaa, eli Jumalan ja ihmisen

ilmasta voi ryhtyä erottamaan suuntia,

omaan Septuagintan. Kuten Vanha

yhteistoimintaa – ideaa, joka määrittää

määränpään, sen magneettisen navan

testamenttikin, Uusi testamentti on

myös ortodoksista ihmis- ja pelastusnäke-

(kirkon) – ja lopulta, piirteitä Jumalan

enemmän kirjasto kuin yksittäinen kirja

mystä. Raamattu ei ole siis ”tippunut tai-

kasvoista.

– ja silti molempia testamentteja luettiin

vaasta” vaan saatu, kuultu, eletty ja muis-

ja luetaan niiden yhdenmukaisuuden

tiin pantu jaettavaksi.

Ari Koponen
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Miksi ja miten lukea Raamattua?
Miten apostolisena aikana ja varhaiskirkossa suhtauduttiin pyhiin kirjoituksiin? Mitä me voimme tästä oppia?

Kun pääsiäisen tapahtumat olivat ohi ja

kaikessa kirjavuudessaan tarjosivat teks-

seksi sanomaksi. Se oli kuitenkin mahdol-

Kristus palannut Isän luokse, apostolien

tuaalisen maailman, jossa apostolit saat-

lista ymmärtää vasta inkarnaation ja

keskuudessa vallitsi syvä hämmennys.

toivat reflektoida Kristusta ja hänen val-

pääsiäisen jälkeen.

Kysymyksiä oli loputtomasti: miksi Kris-

takuntaansa. Näistä pohdinnoista

tus oli syntynyt ilman isää? Miksi hän oli

muodostui vuosikymmenien mittaan

kään yksilöiden ongelmiin vaan tavoitel-

kärsinyt ja kuollut, miksi ylösnoussut?

kristinuskon aatteellinen sisältö – kirkon

tiin kokonaisymmärrystä siitä, mistä asi-

Missä Jumalan valtakunta oli?

teologia.

oissa oli perimmiltään kysymys.

Vastauksia saattoi löytää vain yhdestä
paikasta. Vanhan testamentin kirjoitukset
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Kristuksen salattu läsnäolo ymmärrettiin lopulta Vanhan testamentin keskei-

Raamatusta ei etsitty vastauksia niin-

Johtopäätöksiä ei tehty pelkän loogisen
päättelyn perusteella vaan Pyhän Hengen

läsnäoloa kuunnellen ja kunnioittaen.
Varhaiskirkossa asenne

meitäkin. Kunhan asenteemme on

ymmärrettiin kuvina siitä, miten kristitty

samansuuntainen.

kilvoituksillaan kukistaa sisäiset viholli-

Raamattu koostuu suunnilleen

sensa (kuten väkivallanhimon) päästäk-

Raamattuun jatkui karis-

samoista sanoista kuin muutkin kirjat.

seen osalliseksi Kristuksen voitosta. Nämä

maattisena. Pyhä teksti oli

Henki on kirjaimessa mutta kirjain itses-

merkitykset ovat kristinuskon mukaisia.

tila, jossa Jumala kohdataan.

sään ei ole henkeä. Inspiraation voisi

Nykyään merkitystasot ovat monien

Jumalan kohtaamista taas

ilmaista ortodoksisesti inhimillisen sana

mielessä sekaisin, ja siksi Vanhaa testa-

ei alennettu lukijan tuntei-

kirkastumisena. Maallinen sana kirkastuu

menttia luetaan kokonaan eri tavalla kuin

den ja tuntemusten tem-

vastaamaan taivaallista sanaa. Ihmissana

varhaiskirkossa. Lopputuloksena pyhän

mellyskentäksi: mielen-

kohotetaan tilaksi, jossa Jumalan sana

kirjan sivuilla nähdään talibaneja ja kut-

kiinto oli Jumalassa

toimii. Näin siitä tulee ainutlaatuinen ver-

suja väkivaltaisuuksiin juuri siellä, missä

itsessään eikä hänen

baalinen tila. Florovskyn sanoin inspiraa-

kirkko on nähnyt kutsun himottomuu-

kokemisessaan.

tio on dialoginen mysteeri: ”Mitä inspi-

teen ja vihan voittamiseen Kristuksen

raatio on, sitä ei voi koskaan täydellisesti

hengessä.

Kirkon varhaisten
vuosisatojen traditio
‒ kirkkoisät, kirkolliskokoukset, liturgiset

määritellä, siinä on mysteeri ‒ jumalallisen ja inhimillisen kohtaamisen mysteeri.”
Pyhän tekstin pyhyys ei edellytä, että

Samat sisäisen kilvoituksen areenat
ovat avoinna myös nykylukijalle. Uusia
oppeja kirjoituksista on tosin turha etsiä.

tekstit ‒ on pitkälti

tekstin olisi pitänyt syntyä ihmeellisesti.

Jumalaa ja kirkkoa koskevat kohdat on

raamatullisen sanan

Teksti on pyhä, koska se vaikuttaa pyhit-

vuosisatojen varrella luettu ja analysoitu

käsittelyä ja sano-

tävästi ja on elävää. Kirkon jokainen

tuhansien pyhien isien voimin, joten jos

man työstämistä

sukupolvi jatkaa vuoropuheluaan pyhän

joku löytää Raamatusta kokonaan ”uuden

vastaamaan muut-

tekstin kanssa ja pyhittää sitä omalla

opin”, hän on lähes varmasti jättänyt huo-

tuviin haasteisiin.

tavallaan. Pyhyys itse asiassa ilmenee

miotta jotain, minkä kirkko on ratkaissut

Yksinkertaiset-

tekstin vastaanottohistoriassa selvemmin

jo varhaisina vuosisatoina.

kin raamatunkohdat avautui-

kuin tekstissä itsessään.

Tämä tekee kuitenkin lukemisen tietyllä tavalla helpommaksi. Voi keskittyä

vat aina

Kaksi merkitystasoa

uudelleen

Pyhien kirjoituksien merkitystasoja on eri

Helpointa on historiallinen taso. Esimer-

kysymysten

aikoina jaoteltu monin tavoin. Yksinker-

kiksi Jerusalemin ja sen temppelin histo-

taisimman jaottelun mukaan tekstissä on

rian käänteet ovat tavattoman mielenkiin-

kaksi tasoa. On inhimillinen, kirjaimelli-

toisia. Oleellisinta taas on ihmisen ja

nen, historiallinen taso, joka sisältää yleis-

Jumalan suhde.

hioutuessa ja ajattelun syventyessä.

Pyhän Hengen
elävöittämä teksti

inhimillistä viisautta ja historiallisia tradi-

siihen mikä on helpointa ja oleellisinta.

Johannes Siinailainen antoi aikanaan

Varhaiskirkossa vallitsi laaja yksimielisyys

tioita mutta myös tyyliongelmia, pieniä

ohjeen: ”Jos tunnet jostain rukoussanasta

siitä, että pyhissä kirjoituksissa on läsnä

ristiriitaisuksia, ”primitiivisyyttä” ja kään-

nautintoa tai pistoksen, viivy siinä, sillä

Jumalan Hengen vaikutus. ”Inspiraatio”

nösongelmia. Sen lisäksi kirjoituksissa on

silloin enkelisi rukoilee kanssasi.” Tätä

on moderni termi, jolla ei edes ole vasti-

salainen hengellinen merkitystasonsa,

ohjetta voi mainiosti soveltaa raamatun-

netta Vanhan testamentin alkukielessä

joka kertoo Kristuksesta, ihmisen sisäi-

lukemiseen. Raamatun, ehkä erityisesti

hepreassa. Kun kreikkalaiset kirkkoisät

sestä kilvoituksesta ja kirkon mysteereistä.

profeettojen kirjojen lukeminen muistut-

puhuivat inspiraatiosta, huomio kohdistui

Tämä jako sopii koko Vanhaan testa-

taa kalastamista: välillä menee pitkään ja

enemmän ihmisiin kuin teksteihin: pro-

menttiin ja erityisesti sen vaikeimpiin

mitään ei tule, yhtäkkiä tuntuu siltä kuin

feettoja sanottiin Jumalan ”henkeyttä-

kohtiin. Esimerkiksi Joosuan kirjan väki-

verkossa olisi jotain elävää. Se jokin kan-

miksi”. Kirkkoisät vertasivat profeettoja

valtaisuuksia yksikään ortodoksinen isä ei

nattaa ottaa vakavasti, sillä se voi olla

soittimiin, joita Jumalan Henki soittaa

ajatellut kirjaimellisella tasolla, kutsuna

Hengen puhetta juuri sinulle.

– mutta vasta sitten, kun profeetat olivat

voimatoimien oikeuttamiseen. Kertomuk-

elämässään ja kilvoituksissaan kasvaneet

set muinaisista historiallisista tapahtu-

***
Miksi siis lukea Raamattua? Jumalan kun-

sille tasolle, että tämä oli mahdollista.

mista ymmärrettiin kahdentasoisina esi-

niaksi. Oman sielun rakennukseksi. Ja

kuvina. Yhtäältä Joosua oli kuva

Kristuksen kohtaamiseksi. Ja jos sitä lukee

‒ saati käännökset ‒ olisivat Hengen sane-

Jeesuksesta, joka johti kansan sinne,

pyhien isien laatimien selitysteosten

lemia, vaan että sama Henki elävöittää

minne Mooses ei kyennyt: perille luvat-

kanssa, irti saa paljon enemmän.

niin kirjoittajia kuin lukijoitakin. Sama

tuun maahan. Toisaalta vihollisten sur-

Henki, joka puhui Moosekselle, opettaa

maaminen Joosuan käymissä taisteluissa

Ei siis ole tarpeen ajatella sanamuodot

Serafim Seppälä
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Olemme raamatullinen kirkko
Tiesitkö, että vigiliassa ja liturgiassa kummassakin on yli 100 suoraa lainausta Raamatusta?

Kirkkomme jumalanpalveluksissa Raa-

tapahtunut kirkon sisällä. Se tarkoittaa

mattua käytetään enemmän kuin yleensä

tekstin tulkitsemista ja selittämistä juma-

mia -tekstit, jotka ovat yleensä Vanhasta

luulemme. Tietämättömyyteemme on

lanpalvelusten ja niihin kuuluvien

testamentista. Ne valottavat kyseisen juh-

useitakin syitä. Ensinnäkin jumalanpalve-

rukousten keskellä.

lan luonnetta. Kirkko lukeekin Vanhaa

luksia toimitetaan seurakunnissa pääasi-

Tämä on erityisen tärkeä tiedostaa,

Suurten juhlien aattona luetaan pari-

testamenttia Uudesta liitosta käsin, taval-

assa viikonloppuisin. Arkipäivän palve-

koska usein tuntuu siltä, että jokainen voi

lukset ovat monille tuntemattomia ja siksi

tulkita Raamattua kuten tahtoo. Toki

myös niiden raamatulliset osat. Toinen

jokainen ihminen omakohtaisesti lukee

tapahtumia tai puheita, jotka ennalta

syy on se, että emme aina tunnista jonkin

Raamattua ja kokee niiden vaikutuksen

julistivat Kristuksesta ja Hänen elämäs-

palveluksissa käytettävän tekstin olevan

omalla persoonallisella tavallaan, mutta

tään. Joskus meidän voi olla vaikea nähdä

suoraan Raamatusta. Kun meiltä sitten

tekstin merkityksen selittäminen tapahtuu

mainittua yhteyttä, koska suomenkieli-

kysytään Raamatun osuudesta kirk-

aina kirkon jumalanpalveluselämän sisällä.

nen Vanha testamentti on käännetty hep-

komme elämässä, emme aina osaa vastata

Asiaa voi verrata vaikkapa poronhoi-

laan taakse päin.
Parimiat avaavat eteemme niitä

reankielisestä tekstistä ja ortodoksinen

oikein. Kuka esimerkiksi tietää, että vigili-

toon. Ei jokainen poromies voi toimia

kirkkomme on perinteisesti turvautunut

assa ja liturgiassa kummassakin on yli 100

niin kuin hänestä ”tuntuu” vaikka hän

kreikankieliseen käännökseen. Sen suo-

suoraa lainausta Raamatusta? Lisäksi

toimiikin omalla persoonallisella taval-

mennos tekisi parimiateksteille enem-

liturgiassa luetaan aina epistola ja evanke-

laan. Paliskunnilla on tietyt periaatteet,

män oikeutta.

liumi, ja vigiliassa luetaan tai lauletaan

jotka on yhdessä sovittu ja hyviksi

useita psalmeja. Ortodoksinen kirk-

havaittu. Niiden mukaan on kunkin poro-

Psalmit – kirkon rukouskirja

komme on totisesti raamatullinen kirkko

miehen mentävä.

Alkukirkossa Vanhan testamentin psalmit

ja Raamattua lukeva kirkko!

Kaiken synnin juuri on ylpeys, mikä

olivat kauan ensisijainen rukouskirja.

tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa Jumalan

Psalmeissa voimme kuulla Kristuksen

paikan. Hän tekee itsestänsä jumalan.

puhuvan Isälleen. Niin ikään voimme

Meidän on tärkeää muistaa, että Raamattu

Silloin hän myös haluaa tehdä omat tul-

nähdä psalmit kirkon puheena Jumalalle.

on kirkon kirja. Se on syntynyt kirkon

kintansa Raamatusta, ja hylkää jumalan-

Lopulta ne ovat meidän lauluamme

sisällä. Kirkon ensimmäisten vuosisatojen

palvelusten ja Raamatun välisen ikiaikai-

Jumalalle.

aikana tarjolla oli hyvinkin erilaisia teks-

sen yhteyden.

Raamattu on kirkon kirja

tejä ”uuteen Raamattuun” eli Uuteen tes-

Psalmeja, niiden osia ja jopa yksittäisiä jakeita on kaikissa jumalanpalveluksis-

tamenttiin. Kirkko itse päätti, mitä kirjoi-

Raamattu on Jumalan sana

tuksia otettiin ja mitkä jätettiin pois.

Pyhäköissämme on aina evankeliumikirja

ten. Aivan kuten hyvä puuseppä tietää

Vanhan testamentin sisältökin meillä

alttaripöydällä. Kristus on Jumalan Sana,

mitä puuta käytetään mihinkin esinee-

ortodokseilla on hieman laajempi kuin

Jumalan Poika, jonka kautta maailma on

seen tai huonekaluun, myös kirkko on

protestanttisilla kirkoilla.

luotu. Jumala luo aina sanallaan. Alttari-

aina tiennyt minkälainen teksti sopii

samme. Ne on valittu sinne tarkoin harki-

pöytä on siten valtaistuin, jolla Kristus

mihinkin jumalanpalvelukseen tai toimi-

raamatullisia tekstejä luetaan missäkin

itse istuu. Jumalan sana tulee meissä

tukseen. Kasteessa on eri tekstit kuin

palveluksissa kirkkovuoden eri aikoina.

lihaksi, kun tuota sanaa luetaan ja selite-

häissä ja hautajaisissa taas omansa. Jälleen

Noiden tekstien tulkitseminenkin on aina

tään jumalanpalveluksissa.

kerran: kyse ei ole siitä, mikä meidän

Kirkko on itse myös päättänyt, mitä
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Kuva: Sinziana Indreica

mielestämme olisi ”kiva” teksti tähän

evankeliumi- ja epistolatekstit läpi vuo-

Liturgia, kaiken täyttymys

kohtaan, vaan siitä, mikä todella edistää

den edustavat parhaita paloja. Seuraava

Liturgiaa vietämme sunnuntaisin ja juhla-

hengellistä kasvuamme ja pyhittymis-

taso on lauantailiturgioiden evankeliumit

päivinä. Suuren paaston aikana ei toimi-

tämme.

ja epistolat. Ja lopulta tulevat arkipäivien

teta liturgiaa arkipäivisin, mutta jaetaan

Psalmeja luetaan suurempia määriä

evankeliumit ja epistolat, jotka jäävät suu-

ehtoollinen erityisessä ehtoopalveluksen

arkipäivien ehtoo- ja aamupalveluksissa

ren paaston aikana pois. Tilalle tulee Van-

kaltaisessa palveluksessa yleensä keski-

nk. katismoina. Yksi katisma sisältää aina

han testamentin lukukappaleita.

viikkoisin ja perjantaisin.

kolme psalmirypästä, joissa kussakin on

Kuten aiemmin sanottiin, liturgioihin

yhdestä viiteen psalmia. Katismarekisteri

Suuri paasto

on valittu tärkeimmät lukukappaleet

toimii arkipäivinä siten, että kaikki psal-

Pääsiäistä edeltävä 40 päivän suuri paasto

evankeliumista. Siksi kannattaa lukea

mit luetaan läpi kerran viikossa ja suuren

merkitsee eräänlaista siirtymistä Vanhan

kotona kirkkokalenteriin kullekin päivälle

paaston aikana kahdesti viikossa. Ei ihme,

testamentin aikaan. Arkipäivinä luetaan

merkityt lukukappaleet, vaikka ei pääsi-

että luostarien asukkaat osaavat usein

1. Mooseksen kirjaa, profeetta Jesajan

sikään kirkkoon.

koko psalttarin ulkoa!

kirjaa ja Sananlaskujen kirjaa, koska

Liturgia osoittaa meille selkeästi

paasto oli alkujaan opetusjakso kastetta-

Jumalan sanan, Kristuksen, voiman mei-

ville aikuisille. 1. Mooseksen kirja hah-

dän kunkin elämässä. Opetettavien litur-

Joka ilta toimitettava ehtoopalvelus on

mottelee pelastushistorian luomisesta ja

giassa, mikä on toimituksen ensimmäi-

hyvä esimerkki myös psalmien käytöstä.

syntiinlankeemuksesta alkaen. Profeetta

nen osa, luetaan epistola ja evankeliumi.

Se alkaa aina luomispsalmilla (Ps. 104) ja

Jesaja taas ennustaa Messiaasta, Kristuk-

Niiden jälkeen on opetuspuhe, jonka tar-

jatkuu kohta avuksihuutopsalmeilla (Ps.

sesta, joka on tuleva maailmaan. Sanan-

koitus on auttaa kuulijoita ottamaan vas-

144). Kun luomista ja syntiinlangenneen

laskujen kirja on eettinen koodi hyvälle

taan juuri luettu Jumalan sana niin, että

ihmisen hätää on muisteltu psalmien

elämälle. Pääsiäisen alla, suurella viikolla

se muuttuu teoiksi. Sanan kuuluu tulla

kautta, lauletaan muinainen ehtooveisu

on omat lukukappaleensa mm. Jobin kir-

lihaksi, muuttua meissä toiminnaksi, Raa-

”Oi Jeesus, Kristus.. …ihana valkeus”. Joka

jasta.

matun mukaiseksi elämäksi. Joulun ihme

Ehtoopalvelus

ilta ylistämme Kristusta ja aamuun kuulu-

Paaston alussa ensimmäisellä viikolla

jokaisessa liturgiassa: Sana tulee lihaksi.

vassa liturgiassa ehtoollisen jälkeen lau-

luetaan neljänä iltana kunakin yksi osio

Tai kysymys: Onko meidän sydämemme

lamme ”Me näimme totisen valkeuden…”.

Andreas Kreetalaisen katumuskanonista,

majatalossa sijaa Kristukselle?

Johanneksen evankeliumi (Joh 1, Joh 8,

joka on täynnä viittauksia Vanhaan testa-

Joh 12) puhuu juuri tästä Valosta, joka on

menttiin. Kanonia on vaikea edes ymmär-

aan, palveluksen toiseen osaan, jossa toi-

tullut maailmaan. Ehtoopalveluksessa

tää, jos ei tunne Vanhan testamentin kir-

mitetaan ehtoollinen. Tässä osassa

joka ilta tulemme kuin koko elämämme

joituksia. Katumuskanoni julistaa meille,

voimme ottaa vastaan Kristuksen ruu-

päätökseen veisaten kiitosta Jumalan hil-

että Raamattua ei ole annettu meille vain

miin ja veren ehtoollisessa – siis Jumalan

jaiselle (!) valolle ja lopulta lausuen van-

luettavaksi, vaan meidän on elettävä sen

Sanan – ainoastaan, jos olemme liturgian

hurskaan Simeonin sanoin (Luuk 2,29):

mukaisesti.

ensimmäisessä osassa ottaneet vastaan

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa
lähteä…

Raamatun parhaat palat –
oksan kohdat

Kirjassaan ”Suuri paasto” isä Alexan-

Sitten siirrytään uskovaisten liturgi-

sanan ja se on saanut tulla osaksi elä-

der Schmemann sanoo, että me kaikki

määmme. Liturgiassa onkin kyse kaksois-

palaamme paastossa Vanhan testamentin

sakramentista: otamme vastaan Jumalan

kauteen. Me odotamme Kristusta, vaikka

sanan, voidaksemme sitten osallistua

olemmekin jo kastetut Häneen. Me kuu-

Jumalan Sanasta. Tähän osoittaa Vanha

Autiotuvan kuluneessa puupöydässä

lemme ennustuksia maailmaan tulevasta

testamentti. Tästä julistaa Andreas Kree-

oksan kohdat ovat jääneet koholle muu-

Messiaasta ja kaipaamme Häntä, koska

talaisen katumuskanoni. Tätä laulaa

toin kuluneessa pöydän pinnassa. Samalla

olemme omalla toiminnallamme erkaan-

jokaisen illan Ehtooveisu ja tästä kiittää

tavoin kirkon elämässä jotkut raamatulli-

tuneet Hänestä kauas. Ortodokseille Suuri

vanhurskas Simeon. Tässä on Johannek-

set tekstit kohoavat muiden yläpuolelle.

paasto onkin nimenomaan Vanhan testa-

sen evankeliumin ihana valkeus; Jumalan

Kuinka voimme löytää nuo aarteet, par-

mentin kertaamisen ja uudelleen elämi-

valtakunta, jota kohti kuljemme ja jossa jo

haat palat?

sen aika. Vaikka olemme jo perillä,

olemme.

Kirkko on sijoittanut ne tärkeimpiin
jumalanpalveluksiin. Sunnuntaipäivien
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olemme silti vielä matkalla kohti Jumalan
valtakuntaa.

Rovasti Rauno Pietarinen

Raamattu tutuksi yhdessä lasten kanssa
Lapsille lukeminen – yhteinen tutustumi-

kotona annettavaa varhaiskasvatusta. Kir-

aikuistenkin. Raamattuun tutustumisen

nen sanojen ja tarinoiden maailmaan –

jan äärellä lapsen sana- ja käsitevarasto

voi siis aloittaa jo taaperoiässä. Tässä

on ollut jo vuosikymmenet tärkeä osa

kehittyy huimasti jo ennen varsinaisen

muutama vinkki vanhemmille, isovan-

lukutaidon omaksumista. Lukeminen

hemmille ja kummeille.

aktivoi myös lapsen mielikuvitusta ja
innostaa luomaan itse uutta.
Tämä on paras mahdollinen
pohja aikuisuudessa tarvittavalle monimedialukutaidolle.
Nykyisin julkais-

On vaikeaa toimia oppaana, jos on itse
eksyksissä. Jos haluaa innostaa lasta
tutustumaan Raamattuun, siitä kannattaa
ensin innostua itse.

taan valtavasti hyvää

Muista ihmetellä

lastenkirjallisuutta

Raamatun keskeisimmät kertomukset

ja kirjaston hyllyt

voivat olla aikuiselle jo niin tuttuja, että

pursuilevat ihania

niiden äärellä ei osaa enää ihmetellä. Lap-

klassikkoja kuvakir-

selle sen sijaan ihmettely on luontaista.

joista nuortenro-

Lukekaa yhdessä vaikka luomiskertomus

maaneihin. Lasten
kanssa tuleekin varmasti useimmissa perheissä luettua nimenomaan

ja ällistelkää. Keskustelkaa, piirtäkää –
heittäytykää kummastelemaan. Tarina jää
varmasti mieleen.

lastenkirjoja.

Etsi eläimet, lapset ja elämykset

Raamattu ei ole lastenkirja,

Raamatun lehdillä suunnistaessa

mutta lasten kirja se on siinä missä

Mitä e on
aisill
koulul t mieleen
jääny atusta?
Raam

Innostu ensin itse

Akaan ortodoksisen
uskonnon oppilaat
vastasivat noin viiteen
kysymykseen Raamatusta.
Osaatko vastata itse?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

kannattaa ajatella hieman samoin kuin

Mikä Raamattu on ja mistä siinä kerrotaan?
Muistatteko jonkun kertomuksen Raamatusta?
Vanha Testamentti vs Uusi Testamentti – mitä eroa?
Kuka kirjoitti ja millä kielellä?
Entä mitä oli ennen kirjoitettua Sanaa?
Mitä muuta teille tulee mieleen Raamatusta?

Siiri, Olli ja Hermanni (8–9-vuotiaita)

Inka, Niilo ja Hugo (kaikki 11-vuotiaita)

Tanja, Outi ja Elmo (kaikki 12-vuotiaita)

1. Raamattu on kirja uskonnosta ja se
kertoo vaikka että Jumala loi maan ja
eläimet, vedet, kasvit ja ihmiset.
2. Vanhassa Testamentissa oli maailman
luominen ja Uusi Testamentti oli
Kristuksen syntymän jälkeen
3. VT kirjoitettiin hepreaksi ja UT
kreikaksi (kilauttivat kaverille eli
kysyivät 5-lk ryhmältä, jossa jokaisella
isompi sisarus J )
4. Raamatun kirjoitti profeetat
5. Ennen Raamattua uskonnosta
puhuttiin suullisesti
6. Raamatussa kerrotaan miten ennen
vietettiin juhlia ja maailman synnystä

1. Raamattu on vanha uskonnon kirja
2. Maailman ja taivaan luominen 7
päivässä ja siihen kuului lepopäivä,
joulu ja pääsiäinen
3. VT ennustettiin Jeesuksesta ja UT
kertoo Jeesuksen elämästä
4. VT hepreaksi ja UT kreikaksi.
VT:n kirjoittivat profeetat ja UT:n
evankeliuminkirjoittajat
5. leirinuotioilla ja temppeleissä
opetettiin ennen kirjoittamista

1. Raamattu on kirja, joka kertoo
Kristuksesta ja Jumala loi maan ja
taivaan
2. VT oli ennen Kristusta ja UT
Kristuksen syntymän jälkeen
3. VT hepreaksi ja UT kreikaksi
5. Tarinat olivat kulkeneet suullisesti
kunnes niitä tajuttiin kirjoittaa ylös
6. Raamatusta tulee mieleen se alku
kun Jumala loi maailman, myös
profeetat ja Jeesuksen syntymä:
enkelit ja tähdet ja lampaat ja muut.
Ja pääsiäinen.
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olisi lapsen kanssa retkellä. Missä on
muita lapsia? Onko jossain kenties
eläimiä (ja voiko niitä silittää…)?
Onko jossain seikkailu? Uudesta
näkökulmasta katsottuna Raamatusta
löytyy valtavasti leikki-ikäistä
kiinnostavaa. On kiinnostavia aaseja,

Kristus nousi kuolleista!
Kahden epifanian väliin mahtuu
ihmiskunnan suurin armo

jälkeen edelleen opettanut Marttaa. Yhtä
kaikki, Vapahtajan sanoja oli kuultu ja

Kristus aloitti julkisen toimintansa

niihin uskottiin vahvasti ensimmäisten

lampaita, valaita ja Nooan arkillinen

30-vuotiaana. Kolmenkymmenenkolmen

kristittyjen keskuudessa. Ja osoittaakseen

muita eläimiä.

vuoden iässä hänet ristiinnaulittiin ja sur-

kaikille olevansa elämän ja kuoleman

mattiin. Kolmantena päivänä Herra nousi

Herra, Vapahtaja kutsuu Lasaruksen kuo-

Kytke kirkkoon

ylös kuolleista ja antoi maailmalle elämän.

Lapselle on mielekästä kertoa, että

lemasta elämään. Ei suotta Lasaruksen

Herran julkisen toiminnan alkuun liittyy

kirkossa käyminen ja Raamattu

lauantaita kutsuta pieneksi pääsiäiseksi.

Hänen kasteensa Jordanilla. Hän ottaa

liittyvät yhteen: että papin lukema

Johannekselta parannuksen kasteen,

evankeliumi löytyy Raamatusta ja että

Helluntain epifania

vaikka ei sitä synnittömänä tarvitsisikaan.

Kristuksen ylösnousemuksen julistus

useimpien kirkkoveisujenkin sanat ovat

Siinä on kuitenkin esikuva kasteelle,

nousi aivan uudelle tasolle, kun ensim-

lähes suoraan Raamatusta. Kirkosta

vedenpyhitykselle, nöyryydelle

löytyy myös Raamattua kuvitettuna:

ja luomakunnan

bongatkaa kirkosta vaikka suurten

uudistukselle.

juhlien ikonit ja lukekaa, miten niihin

Jordanilla

kuvatut tapahtumat on kerrottu

Jumala ilmoit-

tuslapsilleen

Raamatussa.

taa itsensä

– toisin

Tee siitä helppoa

mäisenä helluntaina Kristus
perusti Kirkkonsa ja
vuodatti Pyhän
Hengen ope-

sanoen vihki

Isän Jumalan

ensimmäiset

äänessä ja

Raamattua ei tarvitse opettamalla

kyyhkysen tavoin

opettaa lapselle. Varsinkin alle

laskeutuvassa Jumalassa

kouluikäisen kanssa kannattaa vain

Pyhässä Hengessä. Tästä kaikesta

viipyä yhdessä erilaisten kertomusten

alkaa Kristuksen opetuksen, esimerkin ja

sesti alkoivat uskoa Jumalan Poikaan,

äärellä. Yllättävän monista Raamatun

ihmisrakkauden tie. Vapahtaja opettaa

ollen valmiita vaikka kuolemaan Hänen

kertomuksista on olemassa myös

kaikissa paikoissa, missä Hän kulkeekaan.

nimensä tähden. Kuten sitten kävikin

kuvia: maailmankuuluja maalauksia ja

Opetuslapsia on sekä miehissä että nai-

kaikille heille, paitsi Johannes Teologille,

piirroksia. Vastaavatko kuvat lukiessa

sissa. Herra paastosi ennen julistustoi-

joka kuoli vanhuuteen erittäin korkeassa

syntyneitä mielikuvia?

meensa lähtöä 40 päivää. Näin meille

iässä. Ainoalle opetuslapselle, joka uskal-

annettiin esikuva suuren paaston pituu-

tautui Jeesuksen ristin juurelle.

Muista apuvälineet
Raamatun kieli on joskus vaikeaa
lapselle. Nykyisin on olemassa
erinomaisia lasten Raamattuja, joiden
kautta voi tutustua sekä Vanhan että

desta, mutta myös paholaisen asettamien
kiusausten voittamisen tärkeydestä.

Martta, Maria, Lasarus

piispat Seurakuntaansa. Vasta helluntaina
opetuslapset lopullisesti ja täydelli-

Ilosanoma kaikkialle
Apostolien teot ja Paavalin lähetyskirjeet
osoittavat, ettei hyvä sanoma, ilouutinen,

On hyvin mielenkiintoista huomata evan-

evankeliumi ollut alun perin kovin moni-

Uuden testamentin kertomuksiin.

keliumissa Johanneksen mukaan että Her-

mutkainen asia. Opillinen formulointi

Jos Raamattu on jäänyt itsellekin

ran opetus levisi monella tapaa. Nimittäin

suoritettiin Pyhässä Hengessä vuosisato-

vieraaksi, nämä kuvitetut ja typistetyt

Jumalansynnyttäjän juhlissa usein luettu

jen kuluessa. Ortodoksisen kirkon laa-

”starttipakkaukset” auttavat nopeasti

kertomus Mariasta ja Martasta saa lisäsel-

tima kiteytys kaikesta Kristuksen pelas-

omaksumaan Raamatun rakenteen.

vitystä Johanneksen evankeliumin lopulla.

tustyöstä, uskosta, ilosta ja rakkaudesta

Kristillisistä kirjakaupoista löytyy myös

Lasarus on kuollut ja Herra kohtaa veljeään

on nerokas! Toivoisi että tätä lyhyttä vuo-

Raamatun keskeisimpiin tapahtumiin

surevan Martan. Kun Jeesus sanoo: ”Veljesi

ropuhelua edes ortodoksit jaksaisivat

liittyviä väritys- ja tarrakirjoja.

nousee kuolleista”, Martta vastaa: ” Tiedän

käydä koko pääsiäisjuhlan ja kauden ajan.

Niitäkään ei sovi ylenkatsoa. Yksittäisen

kyllä että hän nousee viimeisenä päivänä

Ja se dialogi on tämä: Kristus nousi kuol-

Raamatun kohdan löytymisessä auttaa

ylösnousemuksessa ”. Tämähän todistaa,

leista! – Totisesti nousi!

Google: muutamalla avainsanalla

että tavallisesti keittiövuorossa ollut Martta

löytyvät niin raamatulliset sanonnat

oli toisinaan kuulemassa Vapahtajan ope-

Pastori Jyrki Penttonen,

kuin kokonaiset kertomuksetkin.

tusta tai sitten Maria oli ”hyvän osansa”

Kajaanin kirkkoherra
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Kuva: Martinus Markoﬀ

Накануне Великого Поста
Скоро наступает Великий Пост. Что

Во-первых, пост — это жертва.

такое Пост? Пост есть добровольное

«Господи и Владыко живота моего! Дух

склонности к лени, к беспечности, к

воздержание от наслаждения,

любви даруй ми, рабу Твоему!»

властолюбию и пустословию.

полученного в результате приема

Любовь и жертва — синонимы. Любя

В-третьих, пост — это

пищи. Посты бывают разные, напри-

Бога или близких, мы жертвуем своим

восстановление связи между

мер, духовный, нравственный, естест-

временем, силами, средствами и

человеком и Богом возможно только

венный и церковный. Духовный пост

многим-многим другим вплоть до

через прощение и отказ от осуждения.

- это воздержание и удаление себя от

своей жизни. В конечном итоге, мы и

«Ей, Господи Царю, даруй ми зрети

грехов. Нравственный пост касается

так жертвуем своей жизнью, отдавая

моя прегрешения и не осуждати брата

исправления нравов, выражающийся в

ее то одному, то другому. Так уж лучше

моего». Осуждение – это самая

умеренном употреблении пищи, пития

жертвовать ею во имя любви, для

закоренелая всеобщая привычка наша.

ради благочестивой жизни.

любви. Когда мы просим Господа о

«Не судите, да не судимы будете» (Мф.

Естественный пост состоит в том,

любви, мы изъявляем готовность

7:1), сказал Господь Иисус Христос.

чтобы совершенно ничего не есть и не

посвятить себя в жертву любви.

— «Не осуждайте никого, ибо каким

пить, например, перед принятием Тела

Стяжать жертвенную любовь —

судом судите, таким будете судимы.»

и Крови Христовых. Церковный – это

величайшая и основная задача нашей

(Мф. 7:2). Чаще всего мы судим людей

воздержание от пищи сообразно

жизни, о чем мы должны просить

неправильно, несправедливо, ибо не

закону и установлениям Святой

всегда, настойчиво, постоянно, ибо

знаем их сердца. Чтобы не грешить

Церкви. В чем же состоит глубинная

наша цель — приблизиться к Богу и

осуждением, нужно научиться видеть

сущность поста? В IV в. преподобный

стать совершенными, как Отец Наш

наши грехи, тогда нам будет легче

Ефрем Сирин (сириец) составил

Небесный.

переносить слабости других, и мы

покаянную молитву «Господи Владыка

Во-вторых, пост — это научение

Господа избавить нас он уныния,

будем менее склонны их осуждать.

Живота Моего», которая много раз

следованию Христу. Научение

повторяется во время служб Великого

верности Христу и постоянному

благодарную жертву Богу, научаемся

поста. Творят ее на богослужениях и

пребыванию в Божией благодати

приобщаться Христу, укрепляемся в

дома с поклонами следующим

требует от нас духовных усилий.

общении с Его Телом - Святой

образом:

«Господи и Владыко живота моего! Дух

Церковью. Молитва преподобного

любоначалия не даждь ми!» Общение с

Ефрема Сирина проникает в сердце,

Дух праздности, уныния, любоначалия

Христом невозможно без отказа от

как никакая другая, показывает нам

и празднословия не даждь ми. (земной

властолюбия, называемого в молитве

истинную цель и назначение поста.

поклон)

св. Ефрема Сирина любоначалием.

Время Поста исключительное время

«Господи и Владыко живота моего! Дух

очищения, молитвы, покаяния и Свя-

смиренномудрия, терпения и любве

уныния не даждь ми!» Что такое дух

того Причастия. «Постное время

даруй ми, рабу Твоему. (земной поклон)

уныния? Это то, что называют

светло начнем!» Аминь.

Господи и Владыко живота моего!

Дух же целомудрия,

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети

В посте мы приносим нашу

упадком духа. «Дух праздности,

моя прегрешения и не осуждати брата

уныния, любоначалия и

моего, яко благословен еси во веки

празднословия не даждь ми.» В этой

веков. Аминь. (земной поклон)

молитве мы испрашиваем также у

Cвященник Андрей Сычёв,

Ваасаский Свято-Никольский приход
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Suuren paaston
keräys alkaa
Filantropia ry:n joulupaastokeräyksen tuotto kohdistettiin Ugandaan, jossa vuosi sitten aloitettu naisten omistusoikeuksia edistävä hanke on tullut pikkuhiljaa tutuksi
Filantropian tukijoille Suomessa. Myös uudet lahjoittajat
ovat kiinnostuneet ihmisoikeuksien hyväksi tehtävästä
työstä. Tähän mennessä joulupaastokeräykseen on tili-

Kirkko ja kieli

tetty yli 17 000 euroa ja tilityksiä tulee yhä.

Kieli on arjessa joka päivä käyttämämme kommunikaatio- ja ajatteluväline. On

ja lasten koulutusta Itä-Afrikassa ja konfliktialueilla.

yleisesti tunnettua, että kieli muokkaa ajatteluamme ja sitä kautta myös toimin-

Keräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen Filantro-

taamme. Kirkon kyseessä ollessa kielellä pyritään myös vajavaisesti ilmaisemaan

pian tilille FI53 5480 0520 0233 08. Viite: 12580.

Suuren paaston keräyksellä tuetaan tänä vuonna naisten

sitä, mitä ei voi ilmaista: millainen Jumala on. Kirkon ensimmäiselle vuosituhan-

Keräysaika: 12.2.–1.4.2018. Keräyslupa RA/2017/1236,

nelle ominaista oli teologisten termien määrittely. Kirkkoisät kiinnittivät tarkkaan

30.11.2017, on voimassa koko Suomen alueella Ahvenan-

huomiota sanavalintoihinsa, koska ne kertoivat siitä, mitä ajattelemme Jumalan

maata lukuun ottamatta 1.1.2018–31.12.2022. Kerätyt va-

olevan. Voimme Jumalan ilmoituksen perusteella kutsua Häntä yhdeksi olemuk-

rat käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja kehitysyh-

seksi ja kolmeksi hypostaasiksi. Kristusta voimme kutsua yhdeksi hypostaasiksi

teistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa.

ja kahdeksi luonnoksi.
Kielellä ilmaisemme myös kuulumistamme tiettyihin ihmisryhmiin. Orto-

Lisätiedot: www.filantropia.fi

aan. Kutsumme kirkoissa käytettäviä kynttilöitä tuohuksiksi, rukoushuonetta
tsasounaksi, juhlaa praasniekaksi ja saarnaa opetuspuheeksi. Ortodoksit puhuvat mieluummin joulupaastosta kuin adventista ja käyttävät Isä meidän -rukouksestakin eri käännöstä kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Pappeja

Opintiellä

ja munkkeja puhuttelemme isiksi. Ilmaisemme siis kielellämme, että olemme
jotenkin muista kirkkokunnista, erityisesti luterilaisista erillään. Kyse tässä ei ole
vänkäämisestä tai vastarannan kiiskenä olemisesta, vaan oman yhteisöllisyyden
sanallistamisesta ja sitä kautta sen vahvistamisesta.
Toisaalta olen surukseni huomannut kirkossa tapahtuvaa kielen muutosta,
joka väistämättä myös muuttaa ajatteluamme. Monet papit ovat alkaneet kutsua
itseään ”pastoreiksi”, jota pidetään kansainvälisesti vain protestanttisena terminä.
Joissain seurakunnissa kirkkoherranvirasto on taas muutettu ”asiakaspalveluksi”,
mikä väistämättä vie ajatukset yritysmaailmaan. Kirkon todellisuus on kuitenkin
muuta. Ortodoksinen pappi ja protestanttinen pastori eivät edusta samanlaista
sakramentaalista käsitystä pappeudesta. Seurakuntalaiset taas eivät ole asiakkaita,

Suuren paaston keräys
naisten ja lasten koulutukseen
Itä-Afrikassa ja kriisialueilla
12.2.–1.4.2018
Tili: FI53 5480 0520 0233 08
Viite: 12580

Filant�opia

vaikka veroja seurakunnalleen maksavatkin: he ovat Kristuksen ruumiin jäseniä.
Nykyään kirkonkin hallinnon kielessä vilisee myös liike-elämästä lainattuja
”strategioita”, ”visioita” ja ”missioita” (vaikkakin strategia on alun perin sotilaallinen sekä visio ja missio uskonnollisia termejä). Jos strategia on suunnitelma,
jolla pyritään tiettyyn päämäärään, on se meille selvä: kaikkien maailman ihmisten pelastuminen kirkon jäsenenä toimimisen kautta. Jos visio on tunteisiin ja
ajatteluun vaikuttava tulevaisuudenkuva, on se meille kristityille selvä: ikuinen
nautinto taivasten valtakunnassa. Missiolla taas viitataan liike-elämässä yrityksen perimmäiseen toiminta-ajatukseen: kirkon olemassaolon syy on olla Kristuksen ruumis. Jos näitä sanoja ei ymmärretä niiden todellisessa merkityksessä,
jää kirkon hallinnollinen kieli vain sanahelinäksi.
Munkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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Merkkaa päivämäärä kalenteriin ja tallenna
nettisivu kirjanmerkkeihin! Ohjelmaa
suunnitellaan parhaillaan, käy ehdottamassa
esiintyjiä ja tekemisiä osoitteessa:
www.nuortenideat.fi/fi/ideat/1157/
Nähdäänhän Oulussa isolla porukalla?!

Keräyslupa RA/2017/1236, 30.11.2017, on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta 1.1.2018–31.12.2022.
Kerätyt varat käytetään Filantropian diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa. www.filantropia.fi

doksit ovatkin vakiinnuttaneet suomen kielessä erityislaatuista omaa sanasto-

Hakuvaiheessa sinun on päätettävä,
haluatko yrittää pääsyä opetusalan soveltuuvuuskokeeseen, johon valitaan 9
parasta siihen pyrkinyttä hakijaa. Soveltuvuuskoe järjestetään yksipäiväisenä ajalla
4.–8.6.2018. Jos et hae soveltuvuuskokeeseen tai et tule valituksi siihen tai et saa
opetusalan opiskelupaikkaa, voit edelleen
tulla valituksi tämän hakukohteen muihin
aloituspaikkoihin.
Kirkkomuusiikin puolella aloituspaikkoja on tarjolla viisi. Kirkkomuusikot
osallistuvat kirjallisen kokeen lisäksi
musiikkikokeeseen, joka järjestetään
Agora-salissa 11.6. kello 12 alkaen.
Musiikkikoe koostuu musikaalisuus-

Etsitkö omaa alaasi
tai oletko vaihtamassa
ammattia?
Hakuaika ortodoksisen teologian opintoihin alkaa 14.3. ja päättyy 28.3. kello 15.

testistä ja kolmiosaisesta laulukokeesta.
Musikaalisuustesti sisältää musiikin teorian ja säveltapailun osiot (melodia- ja
rytmidiktaatti, intervalli-, asteikko-,
sointuanalyysitehtäviä). Laulukokeeseen
kuuluu a) vigilian alkupsalmi (Ps. 104), b)
yksi pakollinen yksinlaulu ja yksi vapaavalintainen säestyksellinen yksinlaulu, c)
laulutehtävä: sointujen ja intervallien laulaminen. Vigilian alkupsalmin ja pakollisen yksinlaulun nuotit ovat saatavilla

Ortodoksista teologiaa opiskellaan ItäSuomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Yliopistolla suoritettavien opintojen
lisäksi ortodoksisen teologian maisterin
tutkintoon kuuluu myös joukko opintoja,
jotka suoritetaan Ortodoksisella seminaarilla. Useimmat opiskelijat myös asuvat
seminaarilla, jonka vastikään peruskorjatut asuintilat ja viihtyisä ruokala tarjoavat

Haluatko
kirkon töihin?
Kiinnostaako yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tehtäviin
valmistava monipuolinen
koulutus? Lähde Joensuuhun
opiskelemaan ortodoksista
teologiaa!

hyvät puitteet edulliseen ja rakentavalla

verkkosivuilta www.uef.fi/teol 2.5.2018
lähtien sekä teologian osastolta valintakoepäivänä 18.5.2018. Vapaavalintaisen
säestyksellisen yksinlaulun nuotit (itselle
ja säestäjälle) hakija tuo mukanaan
musiikkikokeeseen. Mikäli hakija esittää
vapaaehtoisen soittonäytteen, hänen tulee
tuoda nuotit mukanaan.
Lisäksi hakija voi esittää vapaaehtoisen soittonäytteen haluamallaan instru-

julkaistaan 28.3.2018 teologian osaston

mentilla. Jos instrumentti on muu kuin

verkkosivuilla www.uef.fi/teol. Valintako-

piano, hakijan tulee tuoda se mukanaan.

haussa, joka alkaa 14.3. ja päättyy 28.3.

keen kirjalliseen kokeeseen kuuluu aineis-

Näytteellä voi korottaa musiikkikokeen

kello 15.

tokoe ja kirjallisuuskoe. Aineistokokeen

kokonaispistemäärää enintään viidellä

tavalla yhteisölliseen opiskelijaelämään.
Yliopistoon haetaan kevään yhteis-

Aiemmin hakukohteita oli kolme: kir-

kysymykset liittyvät koetilaisuudessa jaet-

lisäpisteellä. Näytteellä ei kuitenkaan voi

kon ja kulttuurin vaihtoehto, kirkkomusii-

tavaan aineistoon. Suomenkielisen tekstin

korottaa musiikkikokeen hylättyjä osioita

kin vaihtoehto ja opetusalan vaihtoehto.

lisäksi aineistokokeessa on suppea eng-

hyväksytyiksi.

Nyt hakukohteita on vain kaksi: kirkko-

lanninkielinen teksti. Kirjallisuuskokeen

Mikäli hakija haluaa harjoitella yksin-

musiikin vaihtoehto ja toinen, joka sisältää

kysymyksiin vastataan valintakoemateri-

laulua musiikkikoepäivänä ennen kokeen

sekä uskonnon opettajan tehtäviin tähtää-

aalin perusteella.

alkua, hänen tulee ilmoittaa asiasta teolo-

vän opetusalan että aiemmin kirkon ja
kulttuurin nimellä tunnetut aloituspaikat.

Jos et tähtää kanttoriksi, mutta haluat

gian osaston kansliaan (teol.haku@uef.fi

opiskella ortodoksista teologiaa, haku-

tai puh. 029 445 2030) viimeistään keski-

kohteesi on Ortodoksinen teologia. Tässä

viikkona 6.6.2018. Valinnan tulokset

kutsua kirjalliseen kokeeseen Joensuun

hakukohteessa on 14 aloituspaikkaa:

ilmoitetaan hakijoille viimeistään 28.6.

kampuksen Carelia-salissa 18.5. kello

kolme opetusalan ja yksitoista teologin

12.45–17. Tieto valintakoemateriaalista

aloituspaikkaa.

Kaikki hakijat osallistuvat ilman eri

Lisätietoja: opintopolku.fi
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Kristus nousi kuolleista!
Mitä yhteistä on suurella paastolla ja pe-

KAJAANIN SEURAKUNTA

säpalloilulla?
Pikaisesti tarkastellen ei kovinkaan

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherranvirasto
Väinämöisenkatu 29 A 1, 87100 KAJAANI
p. 045 606 2197
kajaani@ort.fi

paljoa. Mutta jos asiaa tarkemmin miettii,
niin ainakin kaksi huomionarvoista seikkaa. Ensiksi paasto on harjoittelua, omien
taitojen ja rajojen etsimistä, kenties myös
yhteisessä asiassa palvelemista. Jos paasto-

Kirkkoherranvirasto on avoinna
tiistaisin klo 9–12 ja 13–15

aja ja pesäpalloilija ei kykene miettimään,
miten hän voisi kehittyä parempaan suun-

Virkatodistukset tilataan kirkon
keskusrekisteristä
p. 040 358 3625
keskusrekisteri@ort.fi
Jyrki Penttonen, kirkkoherra
p. 045 126 9320
jyrki.penttonen@ort.fi
Kai Tulehmo, kanttori
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi
Reijo Marjomaa, pastori
p. 040 848 5380
reijo.marjomaa@ort.fi
Hiippakunnan päivystävä pappi
p. 045 225 7002

taan, hän ei myöskään kehity. Yksinkertaista.
Toinen yhteinen tekijä voisi olla vaikkapa vapautunut suoritus. Hampaat irvessä, mailaa puristaen asiat eivät onnistu.
Jos paastoaja miettii koko ajan, miten vaikeaa paastoaminen on, ei hän jaksa pitkää paaston tietä ilman lankeemuksia, kenties täydellistä luovuttamistakin. Jos
pesäpalloilija miettii, miten nyt on pakko onnistua, hän kasaa niskaansa suorituksen raskaaksi tekevän paineen, joka johtaa usein epäonnistumiseen. Kaikessa
tässä on lohdullista se, että saamme alati uusia tilaisuuksia yrittää.
Suuri ja pyhä paasto on Jumalan lahjana annettu mahdollisuus tulla jälleen
ehyemmäksi. Se tapahtuu kirkon antamia paastosääntöjä noudattaen, osallistumalla katumuksen mysteeriin ja käymällä ahkerasti jumalanpalveluksissa. Kirkko
tukee suuressa paastossa eniten sellaista, joka voittaa laiskan lihansa ja nousee
taisteluun itsekkyyden ja välinpitämättömyyden henkeä vastaan. Itsekkyyden tilalle Jumala antaa epäitsekkyyttä, välinpitämättömyyden tilalle rakkautta.
Paasto on osa juhlaa. Kristus Vapahtaja on se Pääsiäiskaritsa, jonka ylösnousemusjuhlaan olemme kaikki Jumalan suuresta armosta kutsutut – olimmepa sitten ”onnistuneet” tai epäonnistuneet paastokilvoituksessamme. Iloitkaamme ja
riemuitkaamme tänä päivänä!
Pastori Jyrki Penttonen, kirkkoherra
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla osoitteessa: https://www2.ort.fi/kajaani?

KAJAANI
KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI
Isännöitsijä Heikki Määränen
puh. 0400 173 838
HELMIKUU
la 10.2. klo 18 vigilia
su 11.2. klo 10 liturgia
su 11.2. klo 18 ehtoopalvelus
ma 12.2. klo 18 katumuskanoni
to 15.2. klo 18 katumuskanoni
la 17.2. klo 18 ehtoopalvelus ja
katumuksen sakramentti
su 18.2. klo 10 liturgia
to 22.2. klo 17 sairaanvoitelun
sakramentti
pe 23.2. klo 18 EPL-liturgia
ke 28.2. klo 9 EPL-liturgia
MAALISKUU
la 3.3. klo 18 vigilia ja
katumuksen sakramentti
su 4.3. klo 10 liturgia
ke 7.3. klo 18 EPL-liturgia
to 8.3. klo 17 sairaanvoitelun
sakramentti
to 15.3. klo 18 suuri katumuskanoni
to 22.3. klo 17 sairaanvoitelu
la 24.3. klo 10 liturgia,
Lasaruksen lauantai
la 24.3. klo 18 vigilia ja
virpomavitsojen siunaaminen
su 25.3. klo 10 liturgia,
Herran ratsastus Jerusalemiin
ke 28.3. klo 9 suuren keskiviikon 		
aamupalvelus
ke 28.3. klo 18 sairaanvoitelu
to 29.3. klo 18 suuren torstain 		
ehtoopalvelus ja liturgia
pe 30.3. klo 9 aamupalvelus,
12 kärsimysevankeliumia

pe 30.3. klo 13 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottaminen
pe 30.3. klo 18 aamupalvelus,
Kristuksen hautauspalvelus
la 31.3. klo 10 suuren lauantain 		
ehtoopalvelus ja liturgia
la 31.3. klo 23.30 puoliyönpalvelus, 		
ristisaatto, aamupalvelus ja liturgia
HUHTIKUU
ma 2.4. klo 10 liturgia, lasten Pääsiäinen
ke 4.4. klo 10 liturgia,
koululaisten Pääsiäinen
la 21.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.4. klo 18 vigilia, metropoliitta Elia
su 29.4. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
TOUKOKUU
la 5.5. klo 18 vigilia
su 6.5. klo 10 liturgia
la 12.5. klo 18 vigilia
su 13.5. klo 10 liturgia
la 19.5. klo 18 vigilia
su 20.5. klo 10 liturgia, Helluntai
LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 640 KAJAANI, hautausmaa
isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992
ti 10.4. klo 17 Tuomaan tiistain 		
muistopalvelukset

SOTKAMO
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen
puh. 0400 689 250
HELMIKUU
ke 14.2. klo 18 katumuskanoni
ke 28.2. klo 18 EPL-liturgia

HUHTIKUU
su 8.4. klo 10 liturgia
TOUKOKUU
ke 9.5. klo 18 suuri ehtoopalvelus
to 10.5. klo 10 liturgia,
Herran taivaaseenastuminen

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645
HELMIKUU
la 24.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 		
katumuksen sakramentti
su 25.2. klo 10 liturgia
MAALISKUU
ke 21.3. klo 18 EPL-liturgia
HUHTIKUU
su 15.4. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
HELMIKUU
ti 13.2. klo 18 katumuskanoni
MAALISKUU
la 10.3. klo 18 ehtoopalvelus ja 		
katumuksen sakramentti
su 11.3. klo 10 liturgia
ke 14.3. klo 18 EPL-liturgia
HUHTIKUU
su 22.4. klo 10 liturgia

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
PERHEPÄIVÄ
La 24.3. Filantropia, ONL, PSHV ja Kajaanin ortodoksisen seurakunta järjestävät
perhepäivän, jossa on ohjelmaa kaiken
ikäisille. Päivä alkaa klo 10 liturgialla
Kajaanin kirkossa ja jatkuu sen jälkeen
ruokailulla Wanhalla kerholla. Ruokailun
jälkeen seurakuntasalissa ja kerhohuo-

neessa ohjelmallinen iltapäivä. Tilaisuus
päättyy vigiliaan Kajaanin kirkossa klo 18.
Ruokailuun on ilmoittauduttava 15.3.
mennessä kajaani@ort.fi tai
puh. 040 848 5380.

LASTENKERHOT
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla.
Kajaanissa ja Sotkamossa lastenkerhot
jatkuvat tammikuussa. Tarkempia
tietoja kerhoista saa paikallislehdistä,
ilmoitustauluilta, Facebook-sivuilta ja
kirkkoherranvirastosta puh. 045 606 2197.
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KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00
seurakuntasalilla. Harjoituksissa
lauletaan jumalanpalvelusmusiikkia.
Ilmoittautumiset kanttori Kai Tulehmo
p. 044 358 1775.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla.
Virpomavitsojen sitomistalkoot Kajaanin
kirkossa 13.3. klo 13.00 alkaen. Muusta
tiistaiseurojen toiminnasta tarkempia
ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla.

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja
valmistusta opetetaan kerran kuukaudessa
seurakuntasalilla 9.3., 13.4. ja 18.5.
Lisätietoja antaa Seija Mäkiaho
puh. 050 402 7089.

Kuva on Kajaanin Heinisuon tiistaiseuran vuosikokouksesta vuodelta 1952,
mutta kaikkien kuvassa olevien nimi ei
ole vielä tiedossa. Kajaanin nykyisessä
tiistaiseurassa pidettiin vanhojen valokuvien ilta, jolloin pyrittiin antamaan kasvoille nimi. Kävi selville, että kuvassa ovat
ainakin Helmi ja Lauri Tulehmo, Hannes
ja Klaudia Mönttinen, Veera ja Johannes
Tikkunen, Sinaida Keränen, Maura Lehmus ja kuvan keskellä kirkkoherra Elias
Huurinainen ja hänen vierellään pikkutyttönä Kristiina Lehmus. Monta nimeä jäi
vielä selvittämättä, mutta työ jatkuu. Seurakunnan arkistossa on kymmeniä vanhoja
kuvia, joihin kaivataan lisätietoja.

Opettavat kuvat
Ikonit ja seinämaalaukset julistavat evankeliumia siinä missä
luettukin teksti. Kuvallisella
evankeliumilla on ollut suuri
merkitys kirkon opetuksessa
aina alkukirkon ajoista saakka.
Tänäkin päivänä, vaikka lukutaito on jokaiselle itsestään selvyys, seinämaalaukset toimivat
opetuksen apuna, tukena ja
havaintovälineenä.
Juuri nyt alkanut ajanjakso
Herran kasteen juhlasta Pyhän Hengen laskeutumiseen eli helluntaihin
sisältää eniten kuvallista opetusta Kajaanin kirkon seinämaalauksissa.
Syy on osin siinä, että kyseinen ajanjakso on ja on aina ollut Kirkkoon
liittyvien opetuksen tärkeintä aikaa.
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Kiitokset
KP Oulun metropoliitta

Elialle, Oulun ortodoksiselle
hiippakuntasäätiölle ja isä Reijolle
saamastani huomionosoituksesta.
Irma Kuikka

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan

monikansallinen sunnuntai, jolloin litur-

jäsenistä 110 on maahanmuuttajia ja

gian jälkeen kokoonnuttiin seurakunta-

äidinkieliä on suomen lisäksi 10: venäjä,

salille yhteiselle aterialle. Aterian yhtey-

karjala, amhara, tigrinja, kreikka, roma-

dessä kuultiin maahanmuuttajien

nia, serbokroatia, bulgaria, ruotsi ja

esittämänä musiikkia ja hyviä puheen-

espanja. Seurakunta on monikansallinen

vuoroja, joissa saatiin palautetta työn

ja monikielinen yhteisö ja tulevaisuu-

onnistumisesta ja ehdotuksia monikan-

dessa ehkä yhä enemmän seurakunnan

sallisen toiminnan edelleen kehittämi-

jäsenistä on syntynyt muualla kuin Suo-

seksi. Yhteisesti todettiin, että maahan-

messa, sillä seurakuntamme jäseniksi

muuttajat ja vieraiden kulttuurien

liittyy jatkuvasti maahanmuuttajia. Mar-

edustajat ovat seurakunnassamme rik-

raskuussa järjestettiin Kajaanissa

kaus.

Ikoni-, käsityö- ja
valokuvanäyttely
Kajaanin ikonimaalarit ja tiistaiseuran
käspaikkapiiri järjestävät näyttelyn Kajaanin
ortodoksisessa seurakuntasalissa
18.–20.5.2018.
Esillä on vuosien aikana valmistuneita
ikoneja, käspaikkoja, pääsiäismunia ja muita
kirkollisia käsitöitä sekä vanhoja valokuvia
tiistaiseuran toiminnan alkuajoilta
1950-luvulta.

PERHEPÄIVÄ KAJAANISSA
LASARUKSEN LAUANTAINA
24.3.2018!
Lauantaina 24.3. järjestettävä perhepäivä alkaa Kristuksen kirkastumisen kirkossa
(Kirkkokatu 17, Kajaani) kello
10 toimitettavalla liturgialla.
Palveluksen jälkeen (noin klo
11.45) yhteinen ruokailu Wanhalla kerholla (Kauppakatu 40,
Kajaani).
Ruokailun jälkeen siirrytään seurakuntasalille (Väinämöisenkatu 29), jossa alkaa
perhepäivän muu ohjelmatarjonta. Aikuisille on tarjolla mm.
luento kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista; luennon ajaksi on
järjestetty lapsiparkki. Lisäksi
on tubetyöpaja kouluikäisille,
kehollinen työpaja aikuisille,
virpovitsojen askartelua sekä
niiden siunaaminen.
Samassa yhteydessä järjestetään Ortodoksisten nuorten
liitto ONL ry:n vuosikokous
klo 16.
Vigilia alkaa kirkossa kello
18. Perhepäivän järjestävät yhteistyössä Kajaanin ortodoksinen seurakunta, Filantropia ry,
ONL ry ja PSHV ry.

Näyttelyn avajaiset 18.5. klo 9.00
Näyttely on yleisölle avoinna:
- pe 18.5. klo 9–17
- la 19.5. klo 12–17
- su 20.5. klo 12–14
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Kirkkoherran tervehdys

Muutoksia ja pysyvyyttä
LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ort.fi /lappi
Facebook: Lapin ortodoksinen
seurakunta

Seurakuntamme henkilöstössä on tiedossa muu-

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ke klo 11–14, muina aikoina
sopimuksen mukaan.

seurakuntalaisilla on mahdollisuus tulla kiittä-

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä,
p. 040 358 3625
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi

jälkeen.

Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744

dollisimman pian.

Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120
Poissa työstä helmikuun loppuun saakka.
Sijaisena khra Jaakko Vainio.
Pohjoisen alueen toimituksiin liittyvissä
asioissa voi ottaa suoraan yhteyttä
kanttori Anneli Pietariseen.
Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628
s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi
Työntekijöiden vapaapäivät ovat
pääsääntöisesti seuraavat:
Kirkkoherra Jaakko Vainio:
torstai ja perjantai
Rovasti Rauno Pietarinen ja
kanttori Anneli Pietarinen:
maanantai ja tiistai
Työntekijät lomalla:
Kirkkoherra Jaakko Vainio: 3.–9.3.
Rovasti Rauno Pietarinen
7.–13.4.; 23.–29.4.
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toksia kanttori Tuuli Lukkalan suunnatessa helmikuussa kohti uusia haasteita. Haluan omasta ja
koko seurakunnan puolesta lausua kiitokseni Tuulille hänen seurakuntamme hyväksi reilun parin
vuoden aikana tekemästään työstä. Myös muilla
mään Tuulia hänen läksiäisjuhlaansa, jota vietämme Rovaniemellä sunnuntaina 21.2. liturgian
Rovaniemen kanttorin tehtävä on ollut haettavana tammikuun loppuun saakka. Toivottavasti
saamme seurakuntaamme uuden kanttorin mahVaikka seurakunnan henkilöstössä tapahtuu
muutoksia, ovat oleellisemmat asiat pysyviä. Jälleen kerran olemme aloittaneet suuren paaston kautta valmistautumisen juhlien
juhlaan, Herran pääsiäiseen. Kristuksen ylösnousemuksen juhlaan johdattava
paasto kutsuu meitä luopumaan turhasta, se kutsuu meitä luopumaan siitä mikä
erottaa meidät Jumalasta. Paasto kutsuu meitä tarkistamaan suuntaa, johon olemme kulkemassa. Se kutsuu meitä suuntaamaan oman elämämme jälleen kohti todellista valoa Kristusta, Jumalaa.
Voimia paastokilvoitukseen toivottaen,
Jaakko Vainio
kirkkoherra

LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset tiedot seurakunnan internet-sivuilla, ilmoitustauluilla ja Inarilainen-lehdessä.

ROVANIEMI
PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
KIRKKO
Ounasvaarantie 16
Isännöitsijä Maria Keskinarkaus
HELMIKUU
Ke 14.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia ja pyhän Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
To 15.2. klo 17 pyhän Andreas 		
Kreetalaisen katumuskanoni
La 17.2. klo 18 vigilia
Su 18.2. klo 10 liturgia
Pe 23.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
MAALISKUU
Ke 14.3. klo 17 pyhän Andreas
Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 16.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
La 17.3. klo 18 vigilia; metropoliitta Elia
Su 18.3. klo 10 liturgia; metropoliitta Elia
Pe 23.3. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
La 24.3. klo 10 liturgia,
Lasaruksen lauantai

klo 15 ehtoopalvelus, Herran ratsastus
Jerusalemiin, Neitsyt Marian ilmestys
Su 25.3. klo 10 liturgia, Herran ratsastus 		
Jerusalemiin, Neitsyt Marian ilmestys,
Yle Radio 1
Suuri ma 26.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
Suuri ti 27.3.
klo 10 aamupalvelus
Suuri ke 28.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia
Suuri to 29.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia
Suuri pe 30.3.
klo 9 aamupalvelus,
12 evankeliumia Kristuksen
kärsimyksistä
klo 14 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottaminen
klo 18 suuren lauantain aamupalvelus,
Kristuksen hautauspalvelus
Suuri la 31.3.
klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia
klo 23.30 puoliyöpalvelus,
aamupalvelus ja liturgia, pääsiäinen, 		
Kristuksen ylösnousemus

Kuva: Jaika Silkkola

Palmusunnuntaina 25.3. muistellaan Kristuksen
ratsastusta Jerusalemiin ja toivotetaan siunausta virpomalla. Virpovitsoja tehdään yhdessä
Lasaruksen lauantaina 24.3. liturgian jälkeen
Petsamo-salissa.

HUHTIKUU
Su 1.4. klo 14 ehtoopalvelus,
Kristuksen ylösnousemus, pääsiäinen
Ke 4.4. klo 10 liturgia
Su 29.4. klo 10 liturgia
TOUKOKUU
Ke 9.5. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,
pääsiäisen päätösjuhla
klo 17 vigilia,
Herran taivaaseenastuminen
To 10.5. klo 10 liturgia,
Herran taivaaseenastuminen
La 12.5. klo 17 vigilia
Su 13.5. klo 10 liturgia

IVALO
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

Pääsiäisyön jumalanpalvelus kutsuu Kristuksen ylösnousemuksen juhlaan Rovaniemen ja Sevettijärven kirkkoihin. Jumalanpalvelus alkaa lauantaina 31.3. klo 23.30.

HELMIKUU
Ke 14.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia ja pyhän Andreas Kreetalaisen
katumuskanoni
To 15.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus ja pyhän Andreas
Kreetalaisen katumuskanoni
Pe 16.2. klo 10 aamupalvelus
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia
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Ke 28.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
MAALISKUU
To 1.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 2.3. klo 10 aamupalvelus
Ke 7.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
To 8.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 9.3. klo 10 aamupalvelus
La 10.3. klo 18 vigilia
Su 11.3. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
Ke 14.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
To 15.3. klo 10 aamupalvelus ja pyhän
Andreas Kreetalaisen katumuskanoni
klo 17 ehtoopalvelus
Ke 21.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 22.3. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 23.3. klo 10 aamupalvelus
Suuri ma 26.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Suuri ti 27.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Suuri ke 28.3.
klo 10 aamupalvelus
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
Suuri to 29.3.
klo 10 aamupalvelus
Suuri pe 30.3.
klo 10 aamupalvelus, 12 evankeliumia
Kristuksen kärsimyksistä
klo 14 kuninkaalliset hetket
klo 17 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottaminen

Nellimin kirkossa Katri Jefremoffille laulettujen “Monien vuosien” jälkeen. Nellimin kirkon praasniekkaa eli vuosijuhlaa vietetään Pyhän Kolminaisuuden päivänä, helluntaina 19.–20.5.

Suuri la 31.3.
klo 10 aamupalvelus, Kristuksen 		
hautauspalvelus
klo 14 ehtoopalvelus ja liturgia
HUHTIKUU
Su 1.4. klo 17 ehtoopalvelus, Kristuksen 		
ylösnousemus, pääsiäinen
Ti 3.4. klo 9 liturgia
Su 8.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 11.4. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 12.4. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 13.4. klo 10 aamupalvelus
Ke 18.4. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 19.4. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
TOUKOKUU
Ke 9.5. klo 17 vigilia,
Herran taivaaseenastuminen
To 10.5. klo 10 liturgia,
Herran taivaaseenastuminen
Ke 16.5. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
To 17.5. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

Avioliittoon vihkimisessä hääpari
on kruunattu, ja
he juovat yhteisestä maljasta.
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Pe 18.5. klo 10 aamupalvelus
Ke 23.5. klo 10 liturgia
klo 17 ehtoopalvelus
To 24.5. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 25.5. klo 10 aamupalvelus

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA PYHÄN
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff,
puh. 040 837 4603
Ke 23.2. klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
Pe 2.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain 		
liturgia
Suuri to 29.3.
klo 16 ehtoopalvelus ja liturgia
La 14.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus
Su 15.4. klo 10 aamupalvelus
La 19.5. klo 18 vigilia, Pyhän
Kolminaisuuden päivä, helluntai;
kirkon vuosijuhla

Ivalon ortodoksinen kuoro
laulaa paitsi
pikkupyhäköissä
myös radiossa
tänä keväänä.
Maaliskuun 11.
päivänä tulee
liturgia Ivalosta
ja saman kuun
25. päivänä
Rovaniemeltä
koko Suomeen.

Su 20.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja
klo 10 liturgia, Pyhän Kolminaisuuden
päivä, helluntai; kirkon vuosijuhla

SEVETTIJÄRVI
PYHÄN PYHITTÄJÄ TRIFON
PETSAMOLAISEN KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsijä Kauko Ljetoff,
puh. 0400 244 922
La 3.3. klo 18 vigilia
Su 4.3. klo 10 liturgia
Pe 23.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia
La 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus,
aamupalvelus ja liturgia, Kristuksen 		
ylösnousemus
La 5.5. klo 18 vigilia
Su 6.5. klo 10 liturgia

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff,
puh. 0400 277 850
La 12.5. klo 18 vigilia

KEMIJÄRVI

INARI

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu

SIIDAN KAMMI
Inarintie 46

Suuri ti 27.3.
klo 17 ennenpyhitettyjen lahjain liturgia

Pe 16.2. klo 17 ennenpyhitettyjen
lahjain liturgia; i Jaakko Vainio
Pe 9.3. klo 16 ennenpyhitettyjen lahjain
liturgia

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja
La 26.5. klo 18 vigilia
Su 27.5. klo 10 liturgia

KARIGASNIEMI
KAPPELI
Ylätenontie
Su 13.5. klo 10 liturgia

UTSJOKI
ERÄMAJA
Tenontie 393
Ma 16.4. klo 17 ehtoopalvelus ja
katekumeenikerho

ENONTEKIÖ, HETTA
HETAN KOTA
Ounastie 583

IVALO, PALVELUTALOT
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
Palvelukodin remontin vuoksi pidetään
hartauksia evakkopaikoissa.
KOIVIKON PALVELUTALO
Sairaalantie 7–9
La 10.3. klo 10 hartaus
La 14.4. klo 10 hartaus
La 12.5. klo 10 hartaus

La 26.5. klo 10 liturgia

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA
MONIKULTTUURINEN KERHO
POKROVA, ROVANIEMI
Monikulttuurinen kerho Pokrova kokoontuu seuraavan kerran lauantaina 24.2.
klo 16.30 Petsamo-salissa, aiheena suuri
paasto. Klo 18 vigilia kirkossa. Kerhossa
on mahdollisuus keskustella ja kysyä kysymyksiä ortodoksisesta elämästä Suomessa
sekä tutustua uusiin ihmisiin. Pappi on paikalla. Kerho kokoontuu noin kerran kuussa
lauantaisin tai sunnuntaisin. Lisätietoja Zhanna Koskiniemeltä (0400 341 212,
zhanna.koskiniemi@gmail.com). Kaikki
ovat tervetulleita mukaan!
Многокультурный клуб ”Покров”
соберётся вновь 24.2. в 16.30 ч. в
Петсамо зале, тема: великий пост.
Всенощное бдение в храме в 18 ч.
Здесь будут обсуждаться основы
православной жизни в Финляндии.
Священник участвует во встрече. В
дальнейшем, группа будет собираться
один раз в месяц по субботам или
воскресеньям. Дополнительная

Monikulttuurinen
kerho Pokrova kokoontuu jälleen lauantaina
24.2. Многокультурный
клуб “Покров” соберётся
вновь в субботу
24.2. Multicultural
group Pokrova will meet
again on Saturday 24
February. Tervetuloa!

информация: Жанна Коскиниеми (тел.
0400 341 212 или по эл. почте zhanna.
koskiniemi@gmail.com). Всем сердечное
добро пожаловать!
Multicultural group Pokrova will meet
on Saturday 24 February at 4.30 p.m. in
Petsamo Hall. The theme of the meeting
is Great Lent. At 6 p.m. vigil in the church.

The group is a good chance to discuss
and ask questions about Orthodox life in
Finland and get to know new people. A
priest is present. The group will meet once
a month on Saturdays or Sundays. More
information from Zhanna Koskiniemi (0400
341 212, zhanna.koskiniemi@gmail.com).
Everyone is warmly welcome!
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HIIPPAKUNTAPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ
Oulun ortodoksisen hiippakunnan hiippakuntapäiviä vietetään Rovaniemellä
16.–18.3. Mukana ovat metropoliitta Elia ja
hiippakunnan seurakuntien työntekijöitä.
Sunnuntaina 18.3. on liturgian jälkeen ateria Petsamo-salissa.
VIRPOVITSATYÖPAJA, ROVANIEMI
Lasaruksen lauantaina 24.3. klo 10 alkavan
liturgian jälkeen ateria ja virpovitsojen askartelua Petsamo-salissa. Virpovitsat siunataan ehtoopalveluksessa klo 15.
AVOIMET OVET, IVALO
Ivalon ortodoksisella seurakuntasalilla on
avoimet ovet torstaina 12.4., 19.4., 17.5. ja
24.5. klo 10–15. Päivän aikana on erilaista toimintaa, laulua ja vierailijoita. Katso
tarkempi ohjelma Inarilainen-lehdestä!
Paikalla on seurakunnan työntekijä. Tervetuloa!
PERHEKERHO, ROVANIEMI
ONL:n Vuoden kerhoksi 2017 palkittu perhekerho Rovaniemellä Petsamo-salissa parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 9–12.
Seuraan saa liittyä myös myöhemmin
aamupäivän mittaan. Yhdessäoloa ja jutustelua, kahvipannu on kuumana ja omien
ruokien lämmitys onnistuu. Kerhoon voi
osallistua kaikenikäisten lasten kanssa.
Lisätietoja kerhon vetäjä Pia Tuukkaselta
(040 708 7569, pia.tuukkanen@gmail.com).

SEURAKUNNAN
TEKSTIVIESTITIEDOTUS
Seurakunta tiedottaa oman alueen tapahtumista ryhmätekstiviestein. Jos haluat
saada tiedotusta mutta puhelinnumerosi
on salainen, ilmoita numerosi seurakuntaan (lappi@ort.fi, 0400 178 744). Viesteistä
voi myös kieltäytyä ilmoittamalla seurakuntaan.
DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖ
Tarvitsetko apua? Haluatko auttaa? Diakoniatyö on koko seurakunnan tehtävä, ja
meidät kaikki on kutsuttu auttamaan toinen toisiamme. Ota rohkeasti yhteyttä isä
Jaakko Vainioon (Rovaniemi) tai kanttori
Anneli Pietariseen (Ivalo).
VAPAAEHTOISTOIMINTA
Seurakunnassa on mahdollisuus tehdä
monenlaista vapaaehtoistyötä kertaluonteisesti tai jatkuvasti, omien aikataulujesi
ja voimavarojesi mukaan. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi seurakunnan nettisivuilta ja
toimipisteistä löytyvän lomakkeen avulla!
Kiitos halustasi auttaa! Lisätietoja isä Jaakko Vainiolta (Rovaniemi) ja kanttori Anneli
Pietariselta (Ivalo).
IKONIMAALAUS, ROVANIEMI
Ikonimaalausryhmä Trifonin ystävät kokoontuu Petsamo-salissa noin kerran
kuussa tai sopimuksen mukaan, joko perjantaina tai lauantaina klo 12–17. Ryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä ohjaaja Laura Katriina Auraan (040 759 7029).

LEIRINOHJAAJAHAKU 15.2.–15.3.2018
Vaasan ja Lapin seurakuntien yhteiselle kriparille haetaan ohjaajia. Leiri järjestetään 8.–17.6.2018. Ohjaajan tulee olla väh. 2002 syntynyt ja mielellään
ONL:n leirinohjaajakurssin käynyt. Ohjaajalta vaaditaan innostusta, leikkimielisyyttä, ahkeruutta ja valmiutta toimia annettujen ohjeitten mukaan.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus leirin johtaja Lauralle sähköpostitse:
laura.aho@ort.fi. Kerro hakemuksessasi itsestäsi (mm. nimi, ikä, asuinpaikka), harrastuksistasi, mahdollisista kursseista, joita olet käynyt (esim. EA 1),
ja miksi juuri sinut tulisi valita ohjaajaksi leirille. Hakuaika on 15.2.–15.3.
Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Valinta suoritetaan huhtikuun alussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse, onko heidät valittu ohjaajaksi vai ei. Lisätietoja ohjaajahausta voi kysellä sähköisesti: laura.aho@ort.fi.
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Koltansaamen kielipesän lapset kävivät vuorotellen halaamassa Jumalanäitiä koltankielisessä
hartaudessa.

ROVANIEMEN TIISTAISEURA
Tiistaiseura kokoontuu kuukauden kolmantena keskiviikkona klo 14 Petsamo-salissa:
21.2., 21.3., 18.4. ja 16.5. Lämpimästi tervetuloa mukaan tiistaiseuran toimintaan! Lisätiedot: puheenjohtaja Inkeri Peuna (0400
138 051, inkeripeuna@gmail.com).

KAIKILLE AVOIN
VIRTUAALINEN
ORTODOKSIA-KURSSI
Opi ortodoksisesta uskosta ja
elämästä Suuren paaston aikana!
Uusi kurssi netissä alkaa helmikuun lopussa. Kysy lisää:
rauno.pietarinen@ort.fi
Viime syksyn kurssille osallistuneille alkaa jatkokurssi helmikuun lopussa. Heille ilmoitetaan
asiasta tarkemmin sähköpostilla.

OULUN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Oulun tiistaiseura 70 vuotta
Oulun tiistaiseura on merkittävällä tavalla vaalinut ja säilyttänyt ortodoksista uskonperinnettä läpi
vuosikymmenten. 1940-, 50- ja 60-luvuilla ortodoksisesta kirkosta eroaminen oli suurta erityisesti Oulun seudulla. Muualla Suomessa ortodoksien toiseuden tunne ei
saavuttanut tällaisia mittasuhteita.

OULUN SEURAKUNTA
Oulun ortodoksinen seurakunta
Torikatu 74, 90120 Oulu
p. 044 511 5741
oulu@ort.fi
www.oosrk.fi

Tänne evakkoina tulleille ortodokseille ei tahtonut
löytyä töitä ilman kirkon vaihtoa tai herätysliikkeeseen
liittymistä. Samoin luterilaisen kanssa avioliittoon aikovan ortodoksin annettiin ymmärtää, että samassa perheessä eri kirkkoihin kuuluminen ei ollut suotavaa. Ja
ortodoksi sai olla periksi antava osapuoli.
Oulun tiistaiseura oli jo tuolloin seurakunnan horjumaton tukipilari, eräänlainen kirkon viimeinen ”puolustuslinja”.
Nykyisin elämme erilaisia aikoja. Kristittyjen välit tällä seudulla ovat jo pitkään olleet erinomaiset. Ortodoksinen kirkko nauttii arvostusta Oulussa, PohjoisPohjanmaalla ja kaikkialla seurakuntamme alueelle. Osaltaan se on myös Oulun
tiistaiseuran ja seitsemän muun seurakuntamme tiistaiseuran työn tulosta.
70 vuotta tiistaiseuratoimintaa Oulussa osoittaa, että kirkon elämässä mukanaolo vaatii sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Hyvinä aikoina tulee olla kiitollinen
ja huonoina päivinä järkähtämätön. Kirkon tulevaisuuden voi rakentaa tälle vakaumukselle.
Panostamme laajassa seurakunnassamme rikkaaseen jumalanpalveluselä-

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä,
p. 040 358 3625
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
keskusrekisteri@ort.fi
Kirkkoherra Marko Patronen,
p. 044 5115 742
Pappi Tuukka Rantanen,
p. 044 5115 744
Kanttori Juhani Matsi,
p. 044 5115 743
Kanttori Helena Matsi,
p. 044 5115 748

mään, pyhiin toimituksiin, kasvatukseen, diakoniaan, kirkkotaiteisiin sekä ekumeenisiin ja yhteiskunnallisiin suhteisiin. Nykyisin meidän seurakunnassamme
kirkkoon liitytään merkittävästi enemmän kuin siitä erotaan.
Seurakuntaelämän rikkaassa kudelmassa tiistaiseura on vakaa, varttuneen
väen kirkollista elämää tukeva toimintamuoto. Tiistaiseurat ovat merkittävä osa
seurakuntamme, hiippakuntamme ja paikalliskirkkomme elämää.
Siunauksen toivotuksin,
Marko Patronen
kirkkoherra

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko,
p. 044 5115 745
Matkapappi Pekka Helakallio
p. 040 5103 077
Papiston ja kanttorien vapaapäivät
maanantaisin ja tiistaisin.
Vuosilomat:
kirkkoherra Marko Patronen, 26.2–4.3.
pappi Tuukka Rantanen, 5.–11.3.
kanttori Juhani Matsi, 5.–11.3.
kanttori Helena Matsi, 26.2.–4.3.
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OULUN SEURAKUNTA

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

OULU
PYHÄN KOLMINAISUUDEN
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745

Kuva: Tuukka Rantanen

to 1.2. klo 18 opetusvigilia
pe 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliintuominen
la 3.2. klo 18 parastaasi,
yleinen vainajien muisto
su 4.2. klo 10 liturgia
ma 5.2. klo 17 ehtoopalvelus
ti 6.2. klo 9 liturgia,
pappien liiton talvipäivät
ke 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 8.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta

Jordanalla Torniossa 7.1.
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la 10.2. klo 18 vigilia
su 11.2. klo 10 liturgia
su 11.2. klo 18 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
ma 12.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ti 13.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
to 15.2. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 16.2. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
la 17.2. klo 18 vigilia
su 18.2. klo 10 liturgia
ma–ke 19.–21.2. ei palveluksia; työntekijät
ekum. seminaarissa Valamossa
to 22.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
la 24.2. klo 18 vigilia
su 25.2. klo 10 liturgia, Yle Radio 1
ke 28.2. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia, metropoliitta Elia
to 1.3. klo 18 ehtoopalvelus
la 3.3. klo 18 vigilia
su 4.3. klo 10 liturgia
ke 7.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
to 8.3. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
la 10.3. klo 18 vigilia
su 11.3. klo 10 liturgia; klo 11.30
ikonimaalarit ry:n ohjelmallinen
kirkkokahvi seurakuntasalissa
ke 14.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
to 15.3. klo 10 suuri katumuskanoni
pe–su 16.–18.3. hiippakuntapäivät
Rovaniemellä, ei jumalanpalveluksia 		
Oulun seurakunnassa
ke 21.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
to 22.3. klo 18 katedraalikuoron
suuren viikon laulut -konsertti
la 24.3. klo 10 liturgia,
Lasaruksen lauantai, mirhavoitelun 		
sakramentti katekumeeneille
la 24.3. klo 18 vigilia,
virpovitsojen siunaaminen
su 25.3. klo 10 liturgia,
Herran ratsastaminen Jerusalemiin, 		
palmusunnuntai
ke 28.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelun 		
sakramentti
to 29.3. klo 10 suuri ehtoopalvelus ja
liturgia, ehtoollisen asettamisen muisto
to 29.3. klo 18 aamupalvelus, 12
evankeliumia Kristuksen kärsimyksistä
pe 30.3. klo 13 ehtoopalvelus,
Kristuksen ristiltä ottamisen muisto

pe 30.3.klo 18 suuren lauantain
aamupalvelus ja ristisaatto
la 31.3. klo 9 suuren lauantain
ehtoopalvelus ja liturgia
la 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la 31.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 1.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
su 1.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus
ma 2.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,
lasten pääsiäinen
ke 4.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto,
koululaiset
la 7.4. klo 18 vigilia
su 8.4. klo 10 liturgia
ke 1.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 12.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 14.4. klo 18 suuri ehtoopalvelus, teeilta,
Karjalan sivistysseuran heimopäivät
su 15.4. klo 10 liturgia,
Karjalan sivistysseuran heimopäivät
ke 18.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 19.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 22.4. klo 10 hetkipalvelus
ke 25.4. klo 18 ehtoopalvelus
to 26.4. klo 18 ehtoopalvelus
la 28.4. klo 18 ehtoopalvelus
su 29.4. klo 10 liturgia
ke 2.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 3.5. klo 18 ehtoopalvelus
la 5.5. klo 18 vigilia
su 6.5. klo 10 liturgia
ke 9.5. klo 18 vigilia
to 10.5. klo liturgia, Herran taivaaseen
astuminen, helatorstai
la 12.5. klo 18 vigilia
su 13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
ke 16.5. klo 18 ehtoopalvelus
to 17.5. klo 18 ehtoopalvelus
pe 18.5. klo 18 hautausmaapraasniekka 		
Oulujoen hautausmaalla
la 19.5. klo 18 vigilia
su 20.5. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
helluntai, katedraalin temppelijuhla
ma 21.5. klo 10 liturgia,
Pyhän Hengen päivä

MUHOS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463
ti 13.2. klo 18 suuri katumuskanoni
su 11.3. klo 14 ekumeeninen paastoateria

Kuva: Pekka Jylänki

su
ke
su
ke

Liturgia Kalajoen tsasounassa.

ma 26.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
pe 13.4. klo 10 liturgia
la 19.5. klo 13 ekumeeninen
hautausmaapraasniekka Muhoksen 		
hautausmaalla

29.4. klo 10 liturgia
2.5. klo 18 ehtoopalvelus
13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä
16.5. klo 18 ehtoopalvelus

TORNIO
APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN
KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995
su 11.2. klo 10 liturgia
to 29.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus ja
liturgia, ehtoollisen asettamisen muisto
la 31.3. klo 15 suuren lauantain
ehtoopalvelus ja liturgia
la 8.4. klo 10 liturgia
su 6.5. klo 10 liturgia

HAUKIPUDAS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
TOIMITUSKAPPELI
Kirkkotie 10
ti 26.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia

KEMI
JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052
ke 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 11.2. klo 13 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
la 17.2. klo 18 vigilia
la 3.3. klo 10 liturgia,
yleinen vainajien muisto
ke 14.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
ke 21.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelun 		
sakramentti
la 24.3. klo 18 suuri ehtoopalvelus,
virpovitsojen siunaaminen
su 25.3. klo 10 liturgia, palmusunnuntai
pe 30.3. klo 9 aamupalvelus,
12 kärsimysevankeliumia
pe 30.3. klo 13 suuri ehtoopalvelus
la 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la 31.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 1.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
ke 4.4. klo 18 ehtoopalvelus
pe 6.4. klo 10 liturgia, koululaiset
su 22.4. klo 10 hetkipalvelus

VIHANTI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524
ma 12.2. klo 18 suuri katumuskanoni
su 18.2. klo 10 liturgia
ti 27.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
la 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
la 31.3. klo 24 ristisaatto ja aamupalvelus
su 1.4. klo 01 liturgia, Herran pääsiäinen
ti 10.4. klo 10 liturgia, vainajien muisto
to 10.5. klo 9.30 liturgia ja vedenpyhitys,
Herran taivaaseen astuminen,
helatorstai, motoristikirkko

RAAHE
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
TEMPPELIINKÄYMISEN
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316
su 4.2. klo 10 liturgia
ke 14.2. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 28.2. klo 18 ehtoopalvelus,
katekumeeni-ilta
ke 14.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
ma 26.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia
la 14.4. klo 10 liturgia
su 6.5. klo 10 liturgia

TERVOLAN VAREJOKI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445
su 18.2. klo 10 liturgia
pe 30.3. klo 16 suuren lauantain
aamupalvelus ja ristisaatto

KUUSAMO
EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI
SALI
Kirkkotie 1
to 15.2. klo 16 suuri katumuskanoni
su 6.5. klo 11 liturgia

Kuva: Tuukka Rantanen

Koululaisliturgia joulukuussa.
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT
VIRPOVITSATALKOOT OULUSSA
LAUANTAINA 24.3.
Virpotsatalkoot Lasaruksen lauantaina klo
10 alkavan liturgian ja yhteisen lounaan
jälkeen klo 12–14. Talkoissa valmistetaan
virpovitsoja palmusunnuntaita varten. Virpovitsat siunataan talkoiden lopuksi noin
klo 14. Vitpovitsat voidaan myös tuoda siunattavaksi illan vigiliaan klo 18. Seurakunta
järjestää koristelumateriaalin.
Lisätietoja www.oosrk.fi ja Oulun ortodoksinen seurakunta, p. 044 5115 741.
VIRPOVITSATALKOOT KEMISSÄ
LAUANTAINA 24.3.
Virpovitsatalkoot Kemissä Lasaruksen lauantaina klo 15 alkaen. Seurakunta järjestää
koristelumateriaalin. Virpovitsat siunataan
suuressa ehtoopalveluksessa klo 18.
Lisätietoja www.oosrk.fi ja kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748.
LASTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA MA 2.4.
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja yhteinen lounas. Tiedustelut: Oulun ortodoksinen seurakunta, p. 044 5115 741.
KOULULAISTEN PÄÄSIÄINEN OULUSSA
KESKIVIIKKONA 4.4. JA KEMISSÄ
PERJANTAINA 6.4.
Ohjelmassa liturgia klo 10, ristisaatto ja
yhteinen lounas. Tiedustelut: Oulun ortodoksinen seurakunta, p. 044 5115 741 /
kanttori Helena Matsi, p. 044 5115 748.
KIRKKOON LIITTYNEIDEN ILTA
OULUSSA TO 26.4. KLO 18
Ilta hiljakkoin tai viime vuosina kirkkoon
liittyneille. Aiheena ”Elämä ortodoksina
kirkossa ja arjessa”. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot: isä Tuukka Rantanen,
tuukka.rantanen@ort.fi

LAPSIKUORO
Seurakunnan lastenkuoro kokoontuu joka
torstai klo 17.00- 18.00 kerhohuoneella (Torikatu 74, Oulu). Kuoro harjoittelee
viikoittain. Lapsikuoro laulaa toisinaan
liturgiassa ja myös seurakunnan erilaisissa juhlissa. Kuorolaisia on tällä hetkellä kymmenkunta, ja lisää mahtuu tähän
hauskaan joukkoon! Kevään ensimmäinen
kokoontuminen on torstaina 11.1 Tervetuloa! Kanttori Helenan ja Teudor-karhun
yhteinen puhelinnumero on 044 5115 748
tai helena.matsi@ort.fi
MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) keskiviikkoisin klo
16.00-17.40 seuraavina päivinä: 24.1., 7.2.,
21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. ja 23.5., jolloin
kevätkauden päätös: akatistos Pyhälle Hengelle sekä herkuttelua ja leikkejä.
Kanttori Helenan ja Teudor-karhun yhteinen puhelinnumero on 044 5115 748 tai
helena.matsi@ort.fi
MERI-LAPIN KIRKKOLAULUYHTYE
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä 3 naista.
Ryhmään otetaan taitavia laulajia lisää,
myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii ryhmään tulee olla tarkka sävelkorva. Yhteydenotot kanttori Helena Matsi p.
044 5115 748 tai helena.matsi@ort.fi
OULUN SEUDUN RAAMATTUPIIRI
Raamattupiiri kokoontuu Oulun seurakuntakeskuksen kerhohuoneessa (Torikatu
74, Oulu), vetäjänä Jukka Mäntymäki, p.
040 410 2882. Kokoontumispäivät tästä:
www.o-krypta.blogspot.fi/

PSHV:n hallitus myönsi
6.1. isä Sergius
Collianderin
johdolla kultaisen ansiomerkin Sylvi
Palviaiselle
ja Elisabet
Lampiselle,
veljeskunnan
viirin Tuula
Jokirannalle
ja kannustuskirjan Ahti
Pyörnilälle.
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MAISTAKAA JA KATSOKAA, KUINKA
HERRA ON HYVÄ
Kirkon uskoa ja elämää syventävät ja kertaavat keskustelu- ja opetusillat pidetään
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu
74, Oulu) Tiedot kokoontumisista:
www.maistakaa.blogspot.fi
Vetäjänä Jukka Mäntymäki,
p. 040 410 2882.
LASTEN KIRKKOKERHO OULUSSA
Kirkkokerho kokoontuu sunnuntaisin
Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu
74) klo 10–10.45. Ohjelmassa on ohjattua
askartelua, leikkiä, laulua ym. toimintaa.
Kerhon jälkeen mennään katedraaliin ja
osallistutaan pyhään ehtoolliseen yhdessä
vanhempien kanssa.
Tiedustelut: Anne Patronen,
p. 040 540 8943, sähköposti:
annepatronen0@gmail.com
KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 12 laulajaa ja lisää otetaan
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään
jokaiselle kiinnostuneelle!
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunteja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen
vaatii.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalanpalvelusmusiikkiin ja tänä vuonna harjoittelemme erityisesti pääsiäisyön lauluja.
Katedraalikuoro harjoittelee torstaisin
klo 17.00–19.00 seurakuntasalilla (Torikatu
74, Oulu). Ota rohkeasti yhteyttä: kanttori
Juhani Matsi, puh. 044 5115 743,
juhani.matsi@ort.fi

Lapsikuoro
Oulun
joulujuhlassa.

LASTEN PÄIVÄLEIRI OULUSSA 4.–8.6.
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää
päiväleirin ala-asteikäisille lapsille (20052010 syntyneille) 4.–8.6. (ma-pe) seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja
tehdään muuta mukavaa yhdessä sekä
osallistutaan lyhyisiin rukoushetkiin ja
opetustuokioihin.
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on leiriohjaajakoulutuksen saaneita
seurakunnan nuoria.
Leiripäivien aikana osallistujille tarjotaan ateria ja välipala. Leirin hinta on seurakunnan jäsenille 25 euroa.
Ilmoittautuminen 16.5. mennessä
oulu@ort.fi / 044 5115 741.

Iloinen kohtaaminen 40 vuoden jälkeen Oulun alttarissa – isät Pekka Helakallio ja Eino
Hynninen.

KRISTINOPPILEIRI KESÄLLÄ 2018
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää
vuonna 2003 syntyneille nuorille kristinoppileirin 8.–14.7. Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella (Koortilantie 30, 91500,
Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 8.7. ja
päättyy lauantaina 14.7.2018. Päätöslitur-

gia toimitetaan Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa (Torikatu 74) sunnuntaina 15.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu ortodoksisuuteen tutustumista, jumalanpalveluksia,
keskustelua ryhmissä, leikkejä ja pelailua
sekä mukavaa yhdessäoloa. Osallistumismaksu on seurakunnan jäsenille 100
euroa/hlö. Maksu sisältää täysihoidon (ruokailut ja majoitus).
Leiripappina toimii isä Tuukka Rantanen ja kanttorina Helena Matsi, lisäksi mukana on leiriohjaajakoulutuksen saaneita
nuoria.
Ilmoittautuminen leirille (nimi, syntymäaika, yhteystiedot) viimeistään
20.3.2018 sähköpostitse osoitteeseen
oulu@ort.fi / 044 5115 741.
Muistathan varata paikkasi ajoissa - leirille mahtuu mukaan 20 nuorta ilmoittautumisjärjestykssä!
Tarkempi infotilaisuus kriparista järjestetään nuorille ja heidän huoltajilleen toukokuussa 2018. Infotilaisuuteen lähetetään
erillinen kutsu ilmoittautuneille.
Tervetuloa mukaan ikimuistoiselle
leirille!

Kuva: Tuukka Rantanen

HALUATKO OHJAAJAKSI LEIREILLE?
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee
kesän leireille (lasten päiväleiri sekä kripari) ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään
15-vuotias ja mielellään kristinoppileirin
käynyt.
Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaajakoulutus tai koulutukseen tulee
osallistua tämän kevään aikana. Tietoja
koulutuksesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.
fi sekä seurakunnasta. Seurakunta maksaa
ensimmäistä kertaa kurssille osallistuvien
osallistumismaksun. Ohjaajat valitaan ensisijaisesti Oulun ortodoksisen seurakunnan
alueen hakijoista. Lisätietoja: oulu@ort.fi /
044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi tai
osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seurakunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen
merkintä ”ohjaaja”.

Kuva: Tuukka Rantanen

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu keskiviikkoisin klo 12.00–13.30 Oulun seurakuntasalissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti
kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien
lauluja ja kansanlauluja. Kokoontumispäivät kevätkaudella 2018: 10.1., 24.1., 7.2.,
21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4. Kirkkolaulupiirin
vetäjänä toimii kanttori Juhani Matsi. Tule
mukaan kokemaan laulamisen ilo!

Yhteinen
iltapäivä
eritrealaisten
kanssa 13.1.
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OULUN SEURAKUNTA

Kuva: Tuukka Rantanen

Ahti Pyörnilä
kertoi Oulun
tiistaiseuran taipaleesta 70-vuotisjuhlassa 6.1.

Tiernatyttö Kemissä..

Kuva: Ivan Arkhipov

"Sinä taikka sinun
henkes!" Tiernapojat Kemin
Lucia-juhlassa...

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo
9.00–10:30. Aamiainen on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!
HUOM! Diakonia-aamiaista ei järjestetä
suurella viikolla 29.3., kirkkaalla viikolla 5.4.
eikä helatorstaina 10.5.
Aamiaiset jatkuvat kevätkaudella to
24.5.2018 saakka.
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi
seurakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti
yhteyttä. Lisätiedot: Marja Tervahauta,
p. 044 214 5302, mtervahauta@live.com
KEMPELEEN TIISTAISEURAN
KOKOONTUMISET
www.oosrk.fi Lisätietoja pj. Heljä Rahikkala
p. 040 5181 071, helja.rahikkala@gmail.com
MARTINNIEMEN TIISTAISEURAN
KOKOONTUMISET
www.oosrk.fi Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen p. 040 725 5535
MERI-LAPIN TIISTAISEURAN
KOKOONTUMISET
www.oosrk.fi Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, puh. 050 355 6580.
kerttu.junnonen@gmail.com
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OULUN TIISTAISEURA KOKOONTUU
tiistaisin klo 17 seurakuntasalilla (Torikatu
74, Oulu) seuraavasti: 23.1., 6.2., 20.2., 6.3.
(vuosikokous), 20.3., 17.4., 8.5., 22.5. (kevätkauden lopettajaiset)
Lisätietoja, pj. Ahti Pyörnilä,
ahti.pyornila@saunalahti.fi, p. 050 3826 669 .
RAAHEN TIISTAISEURA KOKOONTUU
Raahen rukoushuoneella (Brahenkatu 2),
katso tarkemmat kokoontumisajat
www.oosrk.fi Lisätietoja pj. Lea Kuusirati p.
0400 205 942.
KIRJALLISUUSPIIRI
Oulun ortodoksisen seurakunnan kirjallisuuspiiri kokoontuu klo 18.00 ehtoopalveluksen jälkeen Oulun seurakuntasalilla
(Torikatu 74) seuraavasti:
• ke 24.1. Vuoden 2017 Finlandia-voittaja, Juha Hurme: Niemi.
• to 15.3. Johannes Siinailainen: Portaat
• ke 16.5. Jevgeni Vodolazkin: Arsenin
neljä elämää
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja
mainitun teoksen kokoontumisen edellä
lukeneet ovat tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen.
tuukka.rantanen@ort.fi
NUORTEN LAUANTAI-ILLAT OULUSSA
Kevätkaudella 2018 nuorten illat pidetään
lauantaisin seuraavasti:
13.1., 27.1., 10.2., 3.3., 7.4., 28.4., 19.5.
Illat alkavat vigilialla klo 18, mutta mukaan
voi liittyä myöhemminkin illalla. Kerhohuoneelle siirrytään kirkosta n. klo 19:30.
Joka illalle on oma teemansa josta puhumme alkuun, mutta viimeistään klo 20.45
alkaen jatkamme pelien, yhdessäolon, toisinaan leffojen / muun mukavan tekemisen parissa. Illat päättyvät n. 23.00.
Tervetuloa rentoon porukkaan!
Isä Tuukka ( tuukka.rantanen@ort.fi /
044 5115 744) ja kanttori Helena

”Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”
ORTODOKSISTEN PAPPIEN
LIITON PÄIVÄT OULUSSA 5.–6.2.
Talvipäivien puhujaksi saapuu
rovasti John Behr Yhdysvalloista,
päivien teemana on ortodoksinen ihmiskäsitys. Mitä miehenä
ja naisena oleminen oikeastaan
tarkoittaa? Miksi Jumala luo ihmisen kuvakseen ja miksi hän loi
meidät mieheksi ja naiseksi?
Yhteiskunnallisessa keskustelussa sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat olleet viime aikoina
paljon esillä ja Suomen avioliittolaki on hiljattain muuttunut.
Luennot selkeyttävät niitä teologisia lähtökohtia, joista käsin näitä
asioita on tarkasteltava.
Talvipäivien luennot järjestään Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Opetuskieli on englanti. Luennot ovat
avoimia kaikille ja Ortodoksisten
pappien liitto toivottaa kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi
seuraamaan luentoja ja nauttimaan yhdessäolosta.
Kaikille avoin ohjelma:
Maanantai 5.2.
klo 13.00 Luento 1
klo 15.00 Kahvi
klo 15.30 Luento 2
klo 18.00 Ehtoopalvelus
Tiistai 6.2.
klo 09.00 Liturgia, palveluksen toimittaa metropoliitta Elia yhdessä
muun papiston kanssa

Oulu-Helsinki -läpsyottelu.

Hki-Oulu mittelö Afrikantähdessä..

Nuorisodiakoni Jaso Pössi ja nuorisopappi Sergei Petsalo Megazonessa. Oululaiset voittivat
tämän(kin) kamppailun..

Kuva: Tuukka Rantanen

Helsinkiläiset nuoret oululaisten vieraana 2.–3.12.

Nuorisokuoro lauloi kanttori Joakin Pietarisen johdolla 2.12.
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VAASAN SEURAKUNTA

Seurakunnan papiston tervehdys

Me olemme yhtä, ja suunta on
eteenpäin
Vi håller ihop och blickar framåt
Itseäni on aina puhutellut pyhän Efraim Syyrialaisen

VAASAN SEURAKUNTA

paastorukous ”Herra minun elämäni Valtias…”. Tä-

Vaasan ortodoksinen seurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa
www.vaasaort.fi
vaasa@ort.fi

hän rukoukseen sisältyy kaikki tarvittava elämämme
tiellä. Siinä on lyhykäisyydessään sanottu kaikki se,
mitä tarvitsemme vaeltaessamme täällä alati muuttuvassa maailmassa.
Rukouksen sisällön noudattaminen elämässäm-

Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.

me onkin sitten eri asia. Pystymmekö siihen? Jos
meillä on halu pyrkiä toteuttamaan siinä olevia ohjeita, olemme jo oikealla tiellä.

Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14),
p. 040 358 3625
keskusrekisteri@ort.fi
Kirkkoherra Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi
Pappi Pekka Helakallio
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi
Kanttori Laura Aho
p. 040 569 8304
laura.aho@ort.fi

Toivon, että edes Suuri paasto aiheillaan puhuttelisi meitä, ja yhdistäisimme rakkauden, jota kirkkomme julistaa aina. Ei ole maailmassa koskaan niin vaikeata tilannetta, etteikö Luojamme avaisi ikkunaa. Me
selviämme, kun seurakunnissamme heitetään pois
kaikki kateus ja kauna toisiamme kohtaan.
On se vaan kumma, että seurakunnissa jyllää epäsopu kaikesta rakkaudesta huolimatta. Tällainen ei-kristillinen toiminta toiminta
hajottaa ja vie voimia yhteisiltä pyrkimyksiltä.
Rakkaudellisesti ja voimallisesti paaston hengessä kohti ylösnousemuksen ihmettä.
Jag har alltid tilltalats av Sankt Efraim Syrierns fastebön “Herre och Mästare över
mitt liv!” På ett kortfattat sätt innehåller denna bön allt vad vi behöver på livets väg.
Allt vad vi behöver när vi vandrar här i världen som hela tiden förändrar sig.

Vaasan kirkon isännöitsijä
Pekka Mäkinen
p. 040 086 5791
Papiston ja kanttorin vapaapäivät
maanantaisin ja tiistaisin

Vi klarar oss bara vi slutar vara avundsjuka och slutar att hysa agg mot varandra.
Sådan här icke-kristen verksamhet splittrar oss och tar bort krafter som vi behöver
för att kunna främja den gemensamma saken. Det är märkligt att det trots all kärlek
råder osämja i församlingar.
Jag önskar mig att stora fastan med sina teman lyckas göra intryck på oss och
att vi skulle förena kärleken som vår kyrka alltid förkunnar. Det ska aldrig finnas en
sådan situation där vår Skapare inte öppnar fönstret. Med kärlek och styrka i stora
fastans anda mot uppståndelsens mirakel.
isä Pekka Helakallio (Kokkola)
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Kuva: Eetu Sillanpää

Kuva: Pirkko Kivistö

Kuva: i Andrei Sotsov

Vaasan Pyhä Nikolaoksen kirkko 25.12.2017.

Rukousviikon ekumeeninen ristisaatto Kokkolan ortodoksiselta rukoushuoneelta luterilaiseen kirkkoon 21.1.2018

Kellonsoitto Vaasan kirkossa.

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Pekka Mäkinen
p. 0400 865 791
Su 11.2. klo 18 Sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
Ma 12.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Ti 13.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Ke 14.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
To 15.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Pe 16.2. klo 18 EPL
La 17.2. klo 18 Vigilia
Su 18.2. klo 10 Liturgia,
ortodoksisuuden sunnuntai
Ke 21.2. klo 18 EPL
La 24.2. klo 18 Vigilia
Su 25.2. klo 10 Liturgia,
Gregorios Palamaksen sunnuntai
Ke 28.2. klo 18 EPL
La 3.3. klo 18 Vigilia
Su 4.3. klo 10 Hetkipalvelus,
ristin sunnuntai
Ke 7.3. klo 18 EPL
La 10.3. klo 18 Vigilia
Su 11.3. klo 10 Liturgia,
Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ke 14.3. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
La 17.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 18.3. klo 10 Liturgia,
Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke 21.3. klo 18 EPL
La 24.3. klo 10 Liturgia,
Lasaruksen lauantai
La 24.3. klo 18 Vigilia
Su 25.3. klo 10 Liturgia, Palmusunnuntai
ja Jumalanäidin ilmestys
Ti 27.3. klo 9 aamupalvelus, suuri tiistai
Ke 28.3. klo 9 aamupalvelus,
suuri keskiviikko
Ke 28.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu

To 29.3. klo 9 aamupalvelus, suuri torstai
To 29.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, 		
ehtoollisen asettamisen muisto
Pe 30.3. klo 9 suuren perjantain
aamupalvelus
(12-kärsimysevankeliumia)
Pe 30.3. klo 14 suuren perjantain
ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
Pe 30.3. klo 18 suuren lauantain
aamupalvelus ja ristisaatto,
Kristuksen hautauspalvelus
La 31.3. klo 9 ehtoopalvelus ja liturgia, 		
suuri lauantai
La 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 1.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus
ja liturgia, Kristuksen ylösnousemus
Su 1.4. klo 16 ehtoopalvelus
Ma 2.4. klo 10 Liturgia, lasten pääsiäinen
Ke 4.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 7.4. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 8.4. klo 10 Liturgia, Tuomaan sunnuntai
Ke 11.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 14.4. klo 18 Vigilia
Su 15.4. klo 10 Liturgia,
mirhantuojien sunnuntai
Ke 18.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 21.4. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 22.4. klo 10 Hetkipalvelus
Ke 25.4. klo 18 Ehtoopalvelus
La 28.4. klo 18 Vigilia
Su 29.4. klo 10 Hetkipalvelus,
samarialaisen naisen sunnuntai
Ke 2.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 5.5. klo 18 Vigilia
Su 6.5. klo 10 Hetkipalvelus
Ke 9.5. klo 10 liturgia,
pääsiäisen päätösjuhla sekä
Nikolaoksen päivä
Ke 9.5. klo 18 Vigilia
To 10.5. klo 10 Liturgia,
Kristuksen taivaaseen astuminen
La 12.5. klo 18 Viglia
Su 13.5. klo 10 Liturgia,
pyhien isien sunnunta, äitienpäivä
Ke 16.5. klo 18 Ehtoopalvelus
La 19.5. klo 18 Vigilia
Su 20.5. klo 10 Liturgia ja
Helluntain polvirukoukset

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Pirkko Kivistö,
p. 040 668 2994
Su 11.2. klo 14 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus
Ti 13.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Pe 16.2. klo 18 EPL
Su 25.2. klo 10 Liturgia
Ke 7.3. klo 18 EPL
Su 25.3. klo 10 Liturgia,
Palmusunnuntai ja
Jumalanäidin ilmestys
Ke 28.3. klo 18 yleinen sairaanvoitelu
La 31.3. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 		
suuri lauantai
La 31.3. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su 1.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus ja
liturgia, Kristuksen ylösnousemus
Ke 11.4. klo 17 Rukouspalvelus
Su 29.4. klo 10 Liturgia
Su 20.5. klo 10 Liturgia ja polvirukoukset,
Helluntai
Ke 23.5. klo 18 Rukouspalvelus

Kuva: Satu Höykinpuro

VAASA

Piispallinen liturgia 25.12.2017. Isä Esipaimen
pitämässä saarnan.
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JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN
RUKOUSHUONE
Päivölänkatu 32, Seinäjoki
Isännöitsijä Anja Anttila,
p. 040 545 68 55

Su 11.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
To 15.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Su 4.3. klo 10 Liturgia
Ke 21.3. klo 18 EPL
Pe 30.3. klo 14 Suuren perjantain
kuninkaalliset hetket
Su 8.4. klo 10 Liturgia
Su 6.5. klo 10 Liturgia

To 8.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 15.2. klo 18 Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
To 22.2. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 18.2. klo 10 Hetkipalvelus
To 1.3. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 4.3. klo 10 Liturgia
To 8.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 15.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 22.3. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 25.3. klo 10 Hetkipalvelus
Ti 27.3. klo 18 EPL
To 5.4. klo 18 Ehtoopalvelus
To 12.4. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 19.4. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
Su 22.4. klo 10 Hetkipalvelus
To 26.4. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus
To 3.5. klo 18 Ehtoopalvelus
Su 6.5. klo 10 Liturgia
Su 13.5. klo 10 Hetkipalvelus
To 17.5. klo 18 Jeesuksen rukouspalvelus

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
isännöitsijä avoin
Su 4.2. klo 10 liturgia, tuomiosunnuntai
Ti 13.2. Andreas Kreetalaisen suuri
katumuskanoni
Pe 2.3. klo 18 EPL
Ma 26.3. klo 18 EPL
To 29.4. klo 10 Liturgia

Lapuan tsasounan seurakuntasalin uudelleen
käyttöön vihkiminen 2.1.2018.

Kuva: Malina Penciu

PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
isännöitsijä Leif Sandvik,
p. 050 593 9148

Kuva: Irja Haapala

SEINÄJOKI

Kuva: Malina Penciu

PIETARSAARI

Kuva: Irja Haapala

VAASAN SEURAKUNTA

Rukousviikon hartaushetki Vaasan suomalaisessa seurakunnassa
17.1. Isä Andrei ja kappalainen Arto Lehtineva.

Kanttori Laura
Ahon pitämänä
ortodoksiapiiri Seinäjoen rukoushuoneella. 30.11.2017.

TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

PALAVA PENSAS, VAASA
Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu isä
Simo Haaviston pitämä ortodoksiapiiri tiistaisin klo 18. Ortodoksiapiirissä käsitellään
erilaisia ortodoksisia teemoja. Lisätietoja
isä Simolta puh. 040 7070 678.
ORTODOKSIAPIIRI, SEINÄJOKI
Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen tsasounassa kokoontuu kerran kuussa ortodoksia piiri. Kevään kokoontumiskerrat
ovat: to 1.3. klo 18, To 5.4. klo 18, to 3.5. klo
18. Lisätietoja isä Andreilta 0400 761 718 ja
kanttori Lauralta 040 5698 304.
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OHJAAJAHAKU 15.2.-15.3.2018
Vaasan ja Lapin seurakuntien yhteiselle
kriparille haetaan ohjaajia. Leiri järjestetään
8.–17.6.2018. Ohjaajan tulee olla väh. 2002
syntynyt, mielellään ONL:n leirinohjaajakurssin käynyt. Ohjaajalta vaaditaan innostusta, leikkimielisyyttä, ahkeruutta ja valmiutta toimia annettujen ohjeitten mukaan.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus leirin johtajalle Lauralle sähköpostitse laura.
aho@ort.fi. Kerro hakemuksessasi itsestäsi
(mm. nimi, ikä, asuinpaikka) harrastuksistasi, mahdollisista kursseista mitä olet käynyt
(esim. EA 1) ja se miksi juuri sinut tulisi valita
ohjaajaksi leirille. Hakuaika on 15.2.-15.3.
Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Valinta suoritetaan huhtikuun alussa.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse onko heitä valittu ohjaajaksi vai ei. Lisätietoja ohjaajahausta voi
kysellä sähköisesti laura.aho@ort.fi.

LASTEN LITURGIAKERHO, VAASA
Vaasan pyhän Nikolaoksen kirkon kryptassa
kokoontuu lasten liturgiakerho kerran kuussa sunnuntaisin. Kerho alkaa klo 10 kryptassa, minne vanhemmat voivat tuoda lapsensa. Kerhon ohjaajat tuovat lapset liturgiaan
n. klo 10.45. Kerhon kokoontumiskerrat
ovat: su 11.2., su 11.3., su 15.4. ja su 13.5.

Kuva: i Andrei Sotsov

RAAMATTUPIIRI KOKKOLA
Kokkolan pyhien Simeonin ja naisprofeetta
Hannan tsasounassa kokoontuu isä Pekka
Helakallion pitämä Raamattupiiri. Kevään
kokoontumiskerrat ovat: ti 31.2. klo 18 alkavan katumuskanonin jälkeen, ke 7.3. klo
18 alkavan EPL:n jälkeen, Ke 11.4. klo 17 ja
ke 23.5. klo 17. Lisätietoja isä Pekalta puh.
040 510 3077.

Isä Simo Haavisto iltateellä Vaasan seurakunnan
salissa kertomassa vierailijoille salin ikoneista.

N

Asianajotoimisto
Heikki Kukkonen
sMBR Oy

RANNIKON
TILIPALVELU
ƒ Kirjanpidot ja tilinpäätökset

Pitkäaikaisella

ƒ Rästikirjanpidot

kokemuksella mm. :
• perukirjat,
• perinnönjaot,
• testamentit ym.

ƒ Yritysten perustamiset ja
yhtiömuodon muutokset
ƒ Toiminnantarkastukset

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU
Puh. +358 400 693 806
www.heikkikukkonen.com

ƒ Isännöinti
Raastuvankatu 22 A, 65100 Vaasa
Puh. 045 6966 484, 050 4678 217
info@rannikontilipalvelu.fi
www.rannikontilipalvelu.fi

Tervetuloa

PIKALOMALLE
KREIKKAAN!

Uusi tilausravintola

YRITYS- JA
PERHEJUHLIIN
ihan vieressä!

Suomen paras
kreikkalainen ravintola!
*Etelä-Suomen Media Oy:n yleisöäänestys

Kirkkokatu 55, Oulu. Puh. 08 311 1555
ma–to 11–22, pe 11–23, la 12–23, su 12–20

www.crecian.fi
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Paasto – tie pääsiäiseen
Suuri Paasto alkoi maanantaina 12.2.

voittelu. Kolmantena, Ristinkumartami-

Ensimmäistä paastoviikkoa kutsutaan

sen sunnuntaina (4.3.), kirkon keskelle

puhtaaksi viikoksi ja sen liturginen eri-

kannetaan risti kirkkokansan kunnioitet-

koispiirre on Andreas Kreetalaisen Suuri

tavaksi. Neljäntenä paastosunnuntaina

katumuskanoni, joka luetaan neljässä

(11.3.) muistellaan Johannes Siinailaista ja

osassa maanantaista torstaihin. Koko

viidentenä pyhittäjä Maria Egyptiläistä

kanoni luetaan kerralla uudelleen 15.3.

(18.3.), jotka molemmat ovat suuria kil-

Suuren katumuskanonin torstaina.

voitteluelämän opettajia ja esikuvia.

Valmistusviikot ovat nyt takana; on

Suuren Paaston viikkoihin sisältyy

aika aloittaa kilvoittelu. Kirkon perinne

myös kaksi erityistä vainajien muistelu-

kehottaa aloittamaan paaston ponnek-

päivää (lauantait 3.3. ja 10.3.). Osassa seu-

kaasti. Voimien salliessa voi kokeilla

rakunnista Suuren Paaston aikana toimi-

muutamaa täyspaastopäivää, jolloin nau-

tetaan myös yleinen sairaanvoitelun

titaan vain vettä.

sakramentti.

Joissakin seurakunnissa on tapana

Kuudetta paastoviikkoa seuraa Lasa-

Paaston ja
pääsiäisajan
jumalanpalvelukset
radiossa ja televisiossa
25.2.
Gregorios Palamaksen sunnuntai,
Oulu. Yle Radio 1, klo 11.

11.3.
Johannes Siinalaisen sunnuntai,

toimittaa ensimmäinen ennenpyhitettyjen

ruksen lauantain ja Palmusunnuntain

Ivalo. Yle Radio 1, klo 11.

lahjain liturgia jo ensimmäisellä paasto-

muodostama pääsiäisen esijuhla. Monissa

viikolla. Useimmissa seurakunnissa näi-

maamme seurakunnissa (esimerkiksi

25.3.

den ”paastoliturgioiden” toimittaminen

Oulussa) katekumeeniopetukseen osallis-

alkaa toisesta paastoviikosta. Näihin

tuneet kirkkoonliittyjät mirhavoidellaan

useimmiten vasta illalla toimitettaviin

kirkon jäseniksi juuri Lasaruksen lauan-

palveluksiin valmistaudutaan paasto-

taina. Tämä vanhan kirkon kastepäivä on

amalla samaan tapaan kuin tavalliseen

juhlapäivä, joka täydellistyy viikon päästä

liturgiaan, eli ravinnotta ollaan vähintään

pääsiäisenä, ylösnousemuksen juhlana.

kuusi tuntia ennen palveluksen alkua.
Heti paaston alussa on hyvä ottaa

Taidokkaasti koristellut virpovitsat
tuodaan kirkkoon siunattavaksi Lasaruk-

Palmusunnuntai, Rovaniemi.
Yle Radio 1, klo 11.

31.3.
Pääsiäisyön jumalanpalvelus,
Helsinki. Yle Radio 1 ja Yle TV1,
klo 23.55.

8.4.
Apostoli Tuomaan sunnuntai,

yhteyttä rippi-isään ja sopia aika synnin-

sen lauantain iltana, Palmusunnuntain

tunnustuksella käymiseen. Seurakuntien

vigiliassa. Virpomaan lähdetään kuiten-

papisto on myös kirkossa tavattavissa

kin vasta varhain Palmusunnuntain

22.4.

ennalta ilmoitettuina aikoina ilman ajan

aamuna.

Halvaantuneen sunnuntai,

varaamista (katso lisätietoja seurakuntasivuilta).
Jokaisella Suuren Paaston sunnun-

Tänä vuonna Palmusunnuntaille osuu

Valamon luostari. Yle Radio 1,

myös yksi kirkkovuoden suurista juhlista,

klo 11.

Neitsyt Marian ilmestysjuhla. Palmusun-

6.5.

tailla on oma teemansa. Paaston aloitta-

nuntain jälkeen alkaa Suuri Viikko, jol-

vaa sovintosunnuntaita seuraa Ortodoksi-

loin kirkoissa toimitetaan runsaasti juma-

suuden sunnuntai (18.2.), jolloin

lanpalveluksia. Oman seurakunnan

muistellaan ikonoklasmista saatua voittoa

palvelukset ovat tarkastettavissa tämän

ja kirkon ykseyttä. Toinen sunnuntai

lehden seurakuntasivuilta.

(25.2.) on omistettu Gregorios Palamak-

Kuopio. Yle Radio 1, klo 11.

Pääsiäisyön jumalanpalvelus alkaa

sen, bysanttilaisen teologin, muistolle.

pyhäköissä lauantaina 31.3. noin klo

Palamaksen perintönä on hesykasmi, hil-

23.30 puoliyöpalveluksella. Kristus nousi

jaisuutta korostava rukouksellinen kil-

kuolleista!

Sokeana syntyneen sunnuntai,
Tampere. Yle Radio 1, klo 11.

20.5.
Pyhän Kolminaisuuden päivä,
Helluntai, Joensuu. Yle Radio 1,
klo 11.

