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rauhallista joulua.

Kristus syntyy - kiittäkää!

Saman kirkon lapsia

V

iimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet monia
kysymyksiä Suomessa asuvien ortodoksien parissa. Kuinka tulisi suhtautua patriarkaatteja repiviin
kiistoihin, kuinka toimia, mitä ajatella?

Suomen ortodoksisella kirkolla ja Venäjän ortodoksisella kirkolla on ollut pitkä yhteinen taival, vaikka viimeisen vajaan sadan
vuoden aikana emme olekaan kuuluneet saman patriarkaatin
yhteyteen. Silti side on vahva. Meillä on yhteinen usko, yhteiset
sakramentit ja jumalanpalvelukset. Olemme siten saman Pyhän,
katolisen ja apostolisen kirkon lapsia.
Jos katsotaan koko kirkon historiaa, siinä on aina ollut kiistoja
ja konflikteja. Kirkko kun koostuu inhimillisesti katsoen meistä
vajavaisista ihmistä. Silti kirkko on kestänyt paineet jopa kahden
vuosituhannen ajan, sillä se ei heijasta tämän langenneen maailman todellisuutta vaan iankaikkista tulevaa kirkkautta. Kirkon
elämän kautta saamme esimakua siitä kirkkaudesta, koska sitä
johtaa ylipappi Kristus. Hän liittää meidät eri ryhmiin kuuluvat
ortodoksiset kristityt yhteen. Keskinäisenä siteenä toisiimme
meille on annettu käsky rakastaa. “Minä annan teille uuden käs-

Главным связующим нас звеном, в соответствии с

kyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut tei-

заповеданным нам, остаётся любовь. Апостол и евангелист

tä, rakastakaa tekin toinen toistanne.” (Joh. 13:34)

Иоанн говорит так:

Siksi kehotan kaikkia rukoukseen Ukrainan tilanteen rauhanomaisen ratkaisun löytymisen puolesta.

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.» (Ин. 13.34)
Именно

Последние

события

Украине

взаимосвязь

христиан

всегда

выражалась в следующем: мы связаны любовью, как с

православных Финляндии многие вопросы. Как относиться

любящими нас, так и проклинающими нас. Эта связь

спорам патриархатов? Как поступать, и что думать о

предполагает конкретные дела любви, стобы не остаться

принятых решениях обычным прихожанам?

пустой. Она означает молитвы за других и желание простить,

Православная

пробудили

поэтому,

среди

Финляндская

в

церковь

и

Русская

обижающих нас. Как христиане мы должны стремиться

Православная церковь имеют долгий общий путь, хотя

к согласию и строить мир. Мы не строим стен или препон

почти уже сто лет мы не в составе одного патриархата. И, всё

между собой. Мы перекидываем мосты и глядим выше

равно, связь эта крепка. У нас общая вера, общие таинства,

препятствий в стремлении видеть Христа в ближнем. Наше

богослужения и, потому мы – чада Единой Святой, Вселенской

свидетельство миру оценивается именно сейчас: насколько

и Апостольской церкви. Мы – соседи, мы сотрудничаем и

мы на практике сумеем воплотить эти дела. Кризис

имеем долгие дружественные и доверительные связи.

показывает подлинное качество любви. Потому я призываю

Если обратиться к церковной истории, то она полна

вас, возлюбленные чада Финляндской Православной церкви,

споров и конфликтов. Церковь состоит, если смотреть по-

к молитве друг за друга. К молитве за нахождение мирного

человечески, из слабых людей и потому склонна впадать в

разрешения положения в Украине. К молитве, чтобы нам

разномыслия. И, всё равно, Церковь на протяжении этих

оставаться в единстве с православными всего мира без

веков и, можно сказать, двух тысячелетий находила в себе

какого-либо терзающего нас предубеждения. К молитве

силы справляться с этим. И это так не потому, что Церковь

чтобы единство Церкви вскоре восторжествовало, следую

является отражением этого падшего мира, но потому, что

заповеди любви, данной нам Самим Христом.

она – сияние вечной славы. В Церкви мы получаем первый
опыт этой славы, потому что её Первосвященник – Сам

+ Илия, митрополит Оулу

Христос, объединяющий всех нас, православных христиан,
хотя бы и относились к разным группам. Объединяющего

Metropoliitta Elia

нас гораздо больше, чем разделяющего.

metropoliitta.elia@ort.fi
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Faksi, sanelukone ja viisi piispaa
Oulun hiippakuntaa yli 30 vuotta palvel-

hiippakunnan piispan, metropoliitta Leon

tuli voimaan vasta nuorimman lapseni

lut toimistosihteeri Maija Viippola jää

kanssa ja aloitin työt melko pian haastat-

kohdalla, joskus 1990-luvulla.

eläkkeelle vuoden vaihtuessa.

telun jälkeen.

Pitkätkin työurat voivat alkaa kuin

Matkan varrella oli avoinna muitakin

Vain muutamaa kuukautta myöhem-

sattumalta. Ei Maijakaan varmasti arvan-

min hiippakunnassa vapautui vakituinen

nut keväällä 1986 hiippakunnan kansliaan

ja kokoaikainen toimistosihteerin tehtävä.

työllistyessään jäävänsä vielä jonain päivänä eläkkeelle samasta paikasta.

–Laitoin hakemuksen matkaan ja kir-

mahdollisuuksia.
–Olin opintovapaalla 1980-luvun
lopulla ja opiskelun lopussa oli mietinnässä kovastikin, että mitäpä sitten tekisi,

kollishallitus valitsi minut metropoliitta

kun todistus on saatu. Sitten tuli kuiten-

Leon suosituksesta. Tässä sitä nyt ollaan

kin lama – työpaikat olivat vähissä ja puo-

teen takia hain osa-aikaista työpaikkaa,

– yli 30 vuotta ja monta metropoliittaa

lisoni oli juuri aloittanut yritystoiminnan.

koska esikoiseni oli menossa esikouluun

myöhemmin.

Aika ei suosinut muutoksia. Välillä vilkui-

–Lasten päivähoitopaikkojen puut-

ja nuoremmalla oli mahdollisuus saada

Jos kirkko ei olisi sattunut saamaan

lin mahdollisia työpaikkoja, mutta olen

samasta päiväkodista ns. sisaruspaikka.

Maijaa, työura olisi saattanut vierähtää

iloinen siitä että jäin. Sanottakoon, että

Koska tarkoitukseni oli hakea uutta työtä,

pankkialalla.

elämä vei mennessään. Koen, että työ-

niin kävin työvoimatoimistossa

–En ole juuri miettinyt vaihtoehtoisia

paikkani on uudistunut viisi kertaa näi-

kyselemässä osa-aikaisia työpaikkoja.

urapolkuja tai sitä, missä muualla olisin

den vuosien aikana. Hiippakunnassa on

Sieltä sain tiedon hiippakunnassa avoinna

voinut työvuoteni viettää. Se on nyt jo

ollut urani aikana viisi piispaa ja jokainen

olleesta työstä. Sovin tapaamisen silloisen

elettyä elämää. Yrittäjäksi en ainakaan

heistä on tuonut uusia tuulia työntekoon.

olisi ryhtynyt, koska perheessä oli pitkään
yrittäjä, joka teki pitkiä päiviä. Kolmen lapsen takia oli hyvä, että
edes toisella vanhemmista
oli säännöllinen työaika. Olin alun

esikouluikäinen.
–Kanslia oli jo Nummikadun osoitteessa ja metropoliitta Leon lisäksi meitä
oli kolme henkilöä, Pirkko ja Raimo
Huttu sekä minä. Pankin ihmisvilinään

perin pankkitoi-

verrattuna kanslia tuntui kovin suljetulta

mihenkilö ja

ja hiljaiselta: sisään pääsi vain summeria

aloitin pank-

soittamalla, piispan tapaamiset tuli sopia

kityöt Koil-

etukäteen eikä siinä tullut työn lomassa

lis-Suomen

kovin paljon puhuttuakaan. Tietokoneita-

säästöpan-

kaan ei vielä ollut, mutta oli sentään faksi

kissa Posi-

ja sähkömuistikirjoituskone!

olla. Olisin
varmaankin jatkanut töitä

1990-luvulla alkanut tietotekniikan
kehitys uudisti työn hiippakunnassakin.
–Työskentely nopeutui, kunhan uudet
laitteet ja ohjelmat tulivat tutuiksi. Alussa

pankissa, jos

meillä oli vain yksi tietokone, jossa oli

työajat olisivat

tekstinkäsittelyohjelma, excel ja osoit-

olleet toisenlaiset ja lapsilla olisi
ollut oikeus kaupungin päivähoitoon.
Kaikkia alle kouluikäisiä
lapsia koskeva päivähoitolaki
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Maijan aloittaessa työt hiippakunta oli

teisto-ohjelma. Sittemmin koneita hankittiin tietysti lisää. Sähköpostin käyttöönotto vähensi tuntuvasti posti- ja
puhelinrumbaa. Viimeisimpänä muutoksena laskujen kierrätys muuttui askel
askeleelta sähköisemmäksi. Ensin postissa

tulleet hiippakunnan laskut alettiin skannata taloustoimistoon. Siirtyminen sähköiseen laskutukseen helpotti huomattavasti talousasioiden hoitamista. Laskut
alettiin tarkastaa ja tiliöidä etänä verkon
kautta.
Arkeen vaikuttivat myös esimiesten
toimintatavat.
–Esimerkiksi metropoliitta Ambrosius käytti sanelukonetta kirjeiden tuottamisessa. Joskus sattui hauskoja väärinymmärryksiä saneluja purettaessa.
Kirkko itsessään ei ole matkan varrella muuttunut, mutta hallinnollisella
puolella on tapahtunut vuosien varrella
paljonkin.
–Esimerkiksi kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin, uusi laki tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Hiippakuntahallinto säilyi pääperiaatteiltaan
entisellään, mutta mm. valvontapiirijärjestelmä lakkautettiin ja hiippakunnan
piispan avuksi perustettiin hiippakuntaneuvosto. Samalla piispan toimivaltuuksia
lisättiin: lakiuudistuksen myötä mm. hiippakunnan seurakuntien talouden ja toiminnan valvonnasta tuli piispan tehtävä.
Kirkko sai myös oman työehtosopimuksen ja Kuopioon perustettiin kirkon yhteinen, myös seurakuntia palveleva taloustoimisto.
Ja muutos jatkuu. Maijalla varmasti

Ennen varsinaista eläkkeelle jäämistä

puutarhaa, tekemään sukututkimusta

on mielipide siitä, miten esimerkiksi hiip-

Maija totuttelee vapaampaan elämään

pitemmälle jne. Ehkä jotain työtäkin teen

pakuntakanslioiden työtä tulisi jatkossa

viimeisten vuosilomaviikkojen muodossa.

vielä! Tärkeä asia on perhe ja tietysti las-

kehittää?
–Ensimmäisenä tulee mieleen, että

–Tekemisen puutetta en ole huoman-

tenlasten kanssa touhuaminen. Lisäksi

nut ja toimettomaksi en varmasti osaisi-

kaikki muutkin ihmissuhteet ovat tietysti

kanslioilla pitäisi olla ainakin osittain

kaan ruveta. Minulla on edelleen joitakin

tärkeitä eläkkeelläkin. Työ on ollut silti

yhteinen sähköinen kalenteri. Kanslioiden

vastuullisia tehtäviä, joiden hoitamiseen

suuri osa elämää, joten haluan kiittää

välistä yhteistyötä tulisi myös lisätä tuntu-

olen sitoutunut jo kauan sitten. Niiden

kirkkoa kaikista työvuosista ja muistami-

vasti: jakaa tehtäviä, yksinkertaistaa joita-

lisäksi tulen varmasti viettämään enem-

sesta jäädessäni vapaalle.

kin toimintoja ja kehittää entistä toimi-

män aikaa Lapissa sijaitsevassa lapsuu-

vampia sijaistuskäytäntöjä. Näin

denkodissani, matkustamaan, liikku-

kin suuntaan. Monia armorikkaita vuosia

säästettäisiin paljon voimavaroja.

maan, marjastamaan, hoitamaan

Maijalle!

Eiköhän kiitos ole paikallaan toiseen-
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Juhlaa ja pelastuksen musiikkia –
ortodoksisen joulun tarina
Nykyään joulujuhlaksi vakiintunut päivä on käynyt läpi vaiherikkaan historian.
Itse joulujuhlaa ympäröi värikäs kimppu teologiaa ja perinnettä – muutosta pysyvyydessä.

Historian risteyskohtia

seisaukseen ja sen ”kastamiseen” kristilli-

mukseen ikiajallista sävyä; ikuisuuden

Kristuksen syntymäjuhlaa vietetään gre-

sellä sisällöllä. Toisena vaihtoehtona on

aika leikkaa historiallisen.

goriaanisen kalenterin mukaan 25.12.

ehdotettu roomalaista Saturnalia-juhlaa.

Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Varhai-

On kuitenkin myös näkemyksiä, joiden

kuun 6. päivällä, jolloin vietetään teofa-

simmat merkinnät tuona päivänä viete-

mukaan 25.12. valikoitui päiväksi puoles-

nian juhlaa. Teofanian vietosta on varhai-

tystä Kristuksen syntymäjuhlasta ovat

taan symbolisten numeroiden kokonai-

sempia todisteita kuin joulun juhlinnasta.

peräisin roomalaisesta kronikasta eli aika-

suutta ajatellen. Laskettiin, että jos Kristus

kirjasta vuodelta 354. Erilaisia teorioita

kuoli 25.3., kuten eräät vanhat kirjoittavat

on esitetty siitä, miksi juuri tämä päivä

tulkitsivat, eli toisin sanoen Marian ilmes-

valikoitui juhlan hetkeksi, sillä Kristusta

tyspäivänä, saatiin hänen elämänsä alka-

”Hän joka oli henki, tuli

käsittelevät varhaisemmat dokumentit

maan yhdeksän kuukautta Marian ilmoi-

lihaksi; Jumalan pojasta tuli

eivät sijoita tarkasti hänen syntymäänsä.

tuksen jälkeen. Näin hän kuoli samana

Yksi teoria liittyy mithralaisuuden,

päivänä kuin hänen äitinsä suostui Juma-

ajan suositun mysteeriuskonnon, voitta-

lan tahtoon. Numeraalisesti eheät koko-

mattoman auringon päivään, talvipäivän-

naisuudet tuovat historialliseen kerto-
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Osansa joulun ajoituksessa on tammi-

Ihmisen poika.”
– Gregorios Teologi

Kirkon liturgiset tekstit ja käytännöt
osoittavat, että nämä juhlat ovat olleet
toisiinsa yhteydessä. Esimerkiksi autuas
Augustinos asetti vielä 300-luvun lopussa
joulun ”muisteltaviin” juhliin, erotuksena
pääsiäisen kaltaisista ”sakramentaalisista”
juhlista. Muutoinkin 6. päivänä vietettävä
teofania saa aivan varhaisissa maininnoissa etusijan kahden juhlan kokonaisuudessa.
Vaikka asiasta ei ole päästy historialliseen selvyyteen, on esitetty näkemys, että
Roomassa olisi haluttu omaksua muualla
6. päivänä vietetty juhla nimenomaan
pakanallisen 25. päivänä vietettävän juhlan korvikkeeksi. Idässä Johannes Krysostomos puhuu saarnoissaan vuonna 386
siihen tapaan, että 25. päivänä vietettävä
juhla olisi vasta hiljattain omaksuttu tapa.
Toisaalta samana vuonna hän puhuu
myös kolmesta juhlasta, joiden luettelossa
teofania nimenomaan asettuu ”Vapahtajan syntymän päiväksi”. Samoihin aikoihin 25. päivän juhla näyttää rantautuneen
myös Konstantinopoliin.
Joulun ja teofanian yhteys on myös
teologista: Kristuksen kasteen hetki osoittaa hänet Jumalan pojaksi, joksikin suuremmaksi kuin Vanhan ja Uuden Testamentin liitoshahmo Johannes Kastaja.

”Oi Neitsyt,
lapsesi on
vanhentunut… ja
hän on muinainen
aikojen alusta ja
ylistetty, ja hänen
rinnallaan Aadam
on sylilapsi.”
– Efraim Syyrialainen
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Joulu kerii
pelastushistorian yhteen
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

‹ 15.11. (joulupaasto)

Kirkollisessa vuodessa Kristuksen syntymäjuhlaa edeltää 40 päivän joulupaasto, joka alkaa 15.11. Paastoa
kutsutaan myös nimellä apostoli Filip-

‹ 21.11. Neitsyt Marian
temppeliintuominen

puksen paasto, sillä pyhän muistopäivä
on juuri paaston alla, 14.11.
Pian joulupaaston alkamisen jälkeen kirkko viettää Marian temppeliintuomisen juhlaa. Ajan tekstit korostavat Maria ”Uuden liiton arkkina”,
”tabernaakkelina”

ja

”taivaallisena

temppelinä”. Se, mikä lännessä kehittyi
adventtiajaksi, on ortodoksisessa kir-

Ihmisen ja Jumalan juhla

kossa ”Marian aikaa”.

Mitä itse asiassa jouluna juhlimme? Juhla

Kahtena juhlaa edeltävänä sun‹ pyhän Nikolaoksen
päivä 6.12.

nuntaina kirkko muistelee esi-isiä,

lellä juhla on Jumalan toisen persoonan,

Vanhan testamentin hahmoja. Erityi-

Pojan, lihaksi tuleminen. Mutta yhtä mer-

sesti pyhien isien sunnuntaina viikkoa

kittävää tapahtumassa ovat sen puitteet.

ennen joulua liturgiset tekstit tuovat

Vaikka itse syntymä tapahtui syrjäisessä

esiin hurskaita henkilöitä ennen Kris-

luolassa, se tapahtui maan sydämessä –

tusta – liturgiassa puolestaan luetaan

samassa ytimessä jossa mielikuvat viipyi-

evankeliumina Jeesuksen sukuluettelo

levät myös pääsiäisenä Kristuksen hauta-

Matteuksen evankeliumin alusta.

uksen äärellä. Jumalan tulo ihmiseksi on

Liturgiset tekstit sisältävät myös
‹ pyhien esi-isien
sunnuntai
‹ 20.12. esijuhlan alku
‹ pyhien isien sunnuntai
‹ 24.12. jouluaatto
‹ 25.12. paaston
päätös, Kristuksen
syntymä

on pelastuksemme alku. Teologisella kie-

otteita teofanian teksteistä. Liturgisten
tekstien kerronnassa toistuvat Kristuk-

tuloa maailmaan, samaan maailmaan,
jota hän oli itse mukana luomassa.
Lisäksi merkittävää on, että Kristuk-

sen syntymän yhteydet Vanhaan testa-

sen syntymää oli todistamassa suuri

menttiin.

joukko: kolme viisasta tietäjää, joukko
paimenia sekä enkeleitä ja eläimiä. Tällä
korostetaan Kristuksen kosmista merkitystä (Kristus on koko luomakunnan tarkoitus) ja tuodaan samalla esiin myös
kristillisen uskon luonnetta: kertomus
Kristuksesta on uskottu todistajille eteenpäin vietäväksi. Tähän jatkumoon myös
me kristittyinä asetumme.
Kristuksen syntymä ei ole siten vain
pelastuksen ajallinen alkusysäys, vaan se
avaa näkymän ortodoksiseen näkemykseen pelastuksesta: jumaloitumiseen.
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Joulun lähteet

vat hetken ylöspäin ja lähtivät vasta sitten

Tunnetuimmat kuvaukset Kristuksen syn-

jatkamaan matkaansa (prot.ev. 18).

tymästä ovat luonnollisesti peräisin Luuk-

Pseudo-Matteuksen evankeliumissa

kaan ja Matteuksen evankeliumeista.

puolestaan kuvataan syntymäluolaa pai-

Evankeliumien muistiinpanohetkellä

kaksi ”jossa ei ollut koskaan valoa, vaan

kierrossa oli myös muita kertomuksia.

aina pimeää, koska se ei kyennyt vastaan-

Esimerkiksi ns. Jaakobin protoevanke-

ottamaan päivän valoa.” Marian astuttua

liumi on ollut merkityksellinen lähde var-

luola valaistui Jumalan kirkkaudesta, eikä

haisen kirkon hymneille ja kuvauksille

valo vähentynyt yölläkään. (Ps. Matt. 13)

joulun tapahtumista.
Jaakobin nimiin laitetussa kertomuk-

Apokryfiset kertomukset heijastavat
aikaa, jolloin tieto ja tarinat välittyivät

sessa on monia vaikuttavia kohtauksia.

suullisesti. Ajan kertomustyyppien ja

Esimerkiksi Joosefin vietyä Marian odot-

myyttisten asioiden liittäminen Kristuksen

tamaan synnytystä luolaan, hän huomasi

syntymätarinaan eivät suinkaan vähennä

ulkona kaiken pysähtyneen: eläinten, työ-

evankeliumien niukemman ilmaisun

miesten ja paimenten. Kaikki vain katsoi-

arvoa, vaan päinvastoin ovat luomassa
jotain mitä vasta myöhemmin ryhdytään
kutsumaan kristilliseksi kulttuuriksi. Kris-

”Jumala tuli ihmiseksi
jotta ihminen voisi tulla
Jumalaksi.”
– Athanasios Suuri

tus syntyi tiettyyn aikaan ja kulttuurisidonnaiseen paikkaan – ja näin hän tekee
tänäkin jouluna. Jos Kristus ei syntyisi

Augustinoksen puhe ihmiselle:

”Kerran sinä, ihminen,
olit paratiisissa niin
kaunopuheinen, että nimesit

historiaan, jäisi hän pelkäksi ideaksi, jonka

kaikki elävät olennot; mutta

äärellä olisi mieletöntä huudahtaa:

sinun Luojasi makasi sinun

Kristus syntyy – kiittäkää!

vuoksesi äänetönnä eikä edes

Ari Koponen

kutsunut äitiään nimeltä. Sinä,
joka vaeltelit hedelmällisten
tarhojen loppumattomuudessa,
tuhosit itsesi niskuroinnillasi;
mutta Hän oli kuuliainen ja
tuli ihmiseksi vaatimattomiin
oloihin, jotta hän kuolemallaan
voisi etsiä sen paluuta joka
oli kuollut (Aadam). Sinä,
vaikka olit pelkkä ihminen,
halusit olla Jumala – ja
jouduit kadotukseen. Hän,
Jumala, halusi tulla ihmiseksi
löytääkseen kadotetut. Ihmisen
ylpeys painoi sinut maahan
jotta jumalallinen nöyryys voisi
nostaa sinut ylös.”
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Разве разделился Христос?
Священным

Россию. К причастию

Синодом Русской

допускаются все, кто

Православной

к нему готовился и

церкви 15.10.2018

не имеет

принято

препятствий в своей

одностороннее

поместной

решение о

православной

прекращении

церкви.
Каково

евхаристического

положение русского

Вселенским

духовенства в

патриархатом.

Финляндской

Решение вызвало

Православной

большую тревогу,
породило сомнение
и вопросы в среде
русскоязычных
прихожан
Финляндской
Православной
церкви, а также у

Kuva: St. Petersburg Theological Seminary

общения со

церкви?
Прежде всего, я
должен выразить
искреннюю радость,
что в Финляндской
Православной
церкви несут
служение многие
русские по

живущих в
Финляндии выходцев из России и

Павел чурался мысли, чтобы

происхождению священники и

гостей страны.

христиане самоопределялись по иному

диаконы. Они являются чадами

признаку: «Ибо от домашних Хлоиных

Финляндской Православной церкви и

Духовенство Финляндской
Православной церкви по всей стране,

сделалось мне известным о вас, братия

несут свою служение под её

в меру своих сил, стремиться рассеять

мои, что между вами есть споры. Я

омофором. Ими совершаются

тревогу прихожан. Его

разумею то, что у вас говорят: “я

богослужения в том числе и на

Высокопреосвященство Лев,

Павлов “; “я Аполлосов “; “я Кифин “;

церковно-славянском языке, потому

Архиепископ Хельсинки и всей

“а я Христов”. Разве разделился

что значительная часть прихожан

Финляндии хотел бы особенно

Христос? разве Павел распялся за вас?

Финляндской Православной церкви

остановиться на вопросах, наиболее

или во имя Павла вы крестились?”

являются выходцами с территории

часто задаваемых прихожанами и

(1.Koр.1:11–13)

бывшего Советского Союза.

публично ответить на них.
Могут ли русские православные

Живущий в Финляндии

Радость мне доставляет и тот факт,

православный входит в местную

что многие финляндские священники

причащаться в православных храмах в

евхаристическую семью независимо от

и диакона, для которых родной язык

Финляндии?

того, зарегистрирован ли он в приходе

– финский, приобрели необходимые

или нет. Для того, чтобы участвовать в

умения, чтобы служить Церкви и

молитвенной жизни Вселенской

окормлять народ Божий на русском и

национальности или культурной

Православной церкви греку не надо

церковно-славянском языках.

самоидентификации. Уже апостол

отправляться в Грецию, а русскому в

Церковно-славянский язык можно

Быть православным означает
принадлежать Христу, независимо от
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слышать во всех приходах нашей

разорвала евхаристическое общение

Он возлюбил нас и послал Сына Своего

церкви, что является важным

со Вселенским патриархатом, сама по

в умилостивление за грехи наши.

способом привлечь на богослужения

себе не влияет на единство Церкви

Возлюбленные! если так возлюбил нас

тех верующих, кто привык, в

Христовой. Все патриархи признают

Бог, то и мы должны любить друг

особенности, участвовать в

действенность таинств, совершаемых

друга. Бога никто никогда не видел.

богослужениях на церковно-

как в Русской Православной церкви,

Если мы любим друг друга, то Бог в

славянском языке.

так и во Вселенском патриархате.

нас пребывает, и любовь Его

Таким образом, участвующий в

совершенна есть в нас. Что мы

в культурном отношении

таинстве Евхаристии в храмах

пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из

православных в Финляндии весьма

Московского патриархата или

того, что Он дал нам от Духа Своего.

разнородна. Здесь живут и потомки

Вселенского патриархата, или

И мы видели и свидетельствуем, что

русских, живших в Финляндии,

Финляндской Православной церкви,

Отец послал Сына Спасителем миру.

которые несмотря на язык и

по-прежнему, причащается Тела и

Кто исповедует, что Иисус есть Сын

происхождение в отношении

Крови Христовых и, потому, остаётся

Божий, в том пребывает Бог, и он в

самоидентификации являются

чадом Христовой церкви.

Боге. И мы познали любовь, которую

Группа русскоговорящих и русских

финнами во многих поколениях. Здесь
живут и иммигранты, перебравшиеся
в Финляндию на протяжении

Нужно ли выбирать в какую
церковь ходить?
Жизнь христианина полна

имеет к нам Бог, и уверовали в нее.
Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.

последних десятилетий. Это же

выборов. Один из самых главных –

Любовь до того совершенства

богатство!

выбрать Христа и пребывать в

достигает в нас, что мы имеем

единстве с Ним. Часто, христианин

дерзновение в день суда, потому что

путешественники из России посещать

оказывается в сложной ситуации,

поступаем в мире сем, как Он. В

православные храмы в Финляндии и

порождаемой земным церковным

любви нет страха, но совершенная

участвовать там в богослужениях?

устройством. В этой ситуации важно

любовь изгоняет страх, потому что в

Могут ли православные

помнить, что до тех пор, пока мы

страхе есть мучение. Боящийся

Православной церкви я от всего

верим одинаково, у нас те же догматы,

несовершен в любви. Будем любить

сердца приглашаю всех в наши храмы

то же наследие святых отцов и та же

Его, потому что Он прежде возлюбил

и к Святому Причастию. Я выражаю

Традиция церкви, мы остаёмся

нас. Кто говорит: “я люблю Бога “, а

надежду на интерес с их стороны к

едиными, несмотря на различие в

брата своего ненавидит, тот лжец:

жизни нашей церкви как в городах,

частных взглядах. Мы – единая семья

ибо не любящий брата своего,

так и загородом, в приходах и

Христова. Мы молимся о единстве

которого видит, как может любить

монастырях, соборах и часовнях.

Церкви, но мы должны и сами

Бога, Которого не видит? И мы имеем

Наша церковь – небольшая, но любовь

служить этому единство со всяческим

от Него такую заповедь, чтобы

её чад оставляет свой неизгладимый

смирением и любовью. «По тому

любящий Бога любил и брата своего.

след на храмах, где мы совершаем

узнают все, что вы Мои ученики, если

Всякий верующий, что Иисус есть

службы во славу Божию.

будете иметь любовь между собою.»

Христос, от Бога рожден, и всякий,

(Ин. 13:35)

любящий Родившего, любит и

От имени Финляндской

Могут ли члены одной
православной семьи приступать к

Я смею надеяться и предложить

Рожденного от Него. Что мы любим

Причастию вместе несмотря на то,

для внимательного прочтения и

детей Божиих, узнаем из того, когда

что считают себя чадами разных

размышления всем чадам Церкви

любим Бога и соблюдаем заповеди Его.

Поместных церквей?

следующий отрывок из 1-го послания

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы

апостола Иоанна (Ин. 4:7-5:5):

мы соблюдали заповеди Его; и заповеди

В Финляндии могут. Принимая
честные Тело и Кровь Господа и Бога и

«Возлюбленные! будем любить друг

Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный

друга, потому что любовь от Бога, и

от Бога, побеждает мир; и сия есть

таинстве Святого Причастия,

всякий любящий рожден от Бога и

победа, победившая мир, вера наша.

православный соединяется со

знает Бога. Кто не любит, тот не

Кто побеждает мир, как не тот, кто
верует, что Иисус есть Сын Божий?»

Спаса нашего Иисуса Христа в

Христом и с православными по всему

познал Бога, потому что Бог есть

миру. В Евхаристии Православная

любовь. Любовь Божия к нам

церковь являет себя как Вселенская

открылась в том, что Бог послал в

Tекст данного интервью впервые был

церковь. Каждый раз. Нынешняя

мир Единородного Сына Своего, чтобы

опубликован 26.10.2018 на

ситуация, когда Русская Православная

мы получили жизнь через Него. В том

русскоязычном сайте Финляндской

церковь в одностороннем порядке

любовь, что не мы возлюбили Бога, но

Православной церкви www.ort.fi/ru.
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Kristuksen ympärileikkaus
Joulun juhlakauden keskelle osuu päivä, jolla on kaksi tai kolme muistoa:
tammikuun ensimmäisenä päivänä vietetään Kristuksen ympärileikkauksen ja pyhän Basileios Suuren juhlaa, nykyisen maallisen kalenterin mukaan

Pannukakkusaarnoja ja
pyhien kurpitsoja

myös uutta vuotta. Näistä kolmesta muistosta uusivuosi tuntuu olevan se
tärkein syy, miksi uskovat kirkkoon menevät. Basileios Suureen puolestaan
liittyy erityisesti kreikkalaisessa perinteessä omia tapojaan: Basileios tuo lapsille lahjoja ja hänen kunniakseen leivotaan erityinen kakku.
Vaikuttaa siltä, että Kristuksen ympärileikkauksen muisto jää uskoville

Uusi ortodoksinen tarinakirja kertoo maanläheisesti taivaallisistakin asioista.
Miten käy m-kirjaimella alkavien juttujen löytäminen

vieraimmaksi juhlan aiheeksi. Juutalaisen perinteen mukaan poikalapset ym-

luostarista? Entä voiko pyörälle saada taivaallisen

pärileikataan kahdeksantena päivänä syntymästä (siksi muisto osuu tammi-

vakuutuksen? Tai mitä tarkoittaa, kun sanotaan että

kuun ensimmäiselle), ja samassa yhteydessä he myös saavat nimen. Kirkkoisät

rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa?

näkevät tässä tapahtumassa kaksi erilaista merkitystä: Se, että Kristus alistuu

Ulla Puhakan kirjoittamat ja Tuohustulenkin

muiden ihmisten tavoin laille ilmaisee Jumalan laskeutumista ihmisten kes-

kuvittajana kunnostautuneen Kirsi Vuomajoen kuvit-

kuuteen ja itsensä tyhjentämistä. Toisaalta ympärileikkaukseen liittyvä nimen-

tamat tarinat ovat syntyneet intohimosta ja myös

anto merkitsee isien mukaan sitä, että Kristus tulee nimeltä tunnettavaksi.

tarpeesta.

Määrittelemätön Jumala määritellään ihmisille ymmärrettävällä tavalla.
Pyhä Andreas Kreetalainen, joka on kirjoittanut saarnan Kristuksen

– Olen aina pitänyt kirjoittamisesta. Varsinkin
kun aihe on ollut vapaa. Aiemmassa työssäni kirjoit-

ympärileikkauksesta ja Basileios Suuresta, kuvailee joulua Kristuksen sano-

telin muutamia tarinoita luettavaksi kirjaston satu-

mattoman inkarnaation juhlana. Emme voi ymmärtää, kuka tuo seimessä

tunneille. Sain niistä hyvää palautta. Kun aloitin mel-

makaava lapsi on. Ainoa, mitä voimme tarjota, on ihmettely ja ylistys yh-

kein 10 vuotta sitten opettajana, lueskelin oppilaille

dessä enkelien, paimenten ja tietäjien kanssa. Kristuksen nimenanto taas on

saatavilla olevia ortodoksisia lastenkirjoja. Tarinat

tiedonantoa: vihdoin tiedämme, kuka tuo seimessä makaava lapsi on. Siksi

tietysti loppuivat jossain vaiheessa kesken. Kokeilin,

Andreas lausuu: ”Tätä käsillä oleva aika minulle antaa ja juhlapäivän voima

josko saisin itse kirjoitettua tarinan oppilailleni,

minulle työstää: se lisää minulle armoa armon päälle, yhdistää sen tietoon

Puhakka kertoo.

ja ne loistavat yhdessä armoittavan loisteen kirkkaudessa!” Ja mikä tuo nimi

Kirjan kertomukset kulkivat tekijöiden ylläpitä-

on? Jeesus. Hepreankielisen nimen etymologia tarkoittaa ”Herra pelastaa”, ja

män ortoboksi.fi-sivuston ja pöytälaatikon kautta

kirkkoisät yhdistävät tämän nimen Jesajan ennustukseen Kristuksesta Im-

ONL:n julkaisulistalle. Aiheet ovat elävästä elämästä

manuelina, joka puolestaan tarkoittaa ”Jumala on kanssamme”. Jeesuksen

ja tarkoitus on luoda ennen muuta positiivista kuvaa

nimi alleviivaa, että Hän on meidän pelastajamme.

kirkosta ja sen elämästä. Tarinat eivät myöskään ali-

Viimeinen salattu viesti, joka ympärileikkaukseen liittyy, on luku kah-

arvioi lasten käsityksiä, vaan pikemminkin juhlista-

deksan. Sen kirkkoisät näkevät ikuisuuden kuvana. Kristuksen ylösnouse-

vat niitä. Kirjan 20 tarinaa kattavat arkiset sattumuk-

mus, joka tapahtui viikon ensimmäisenä päivänä eli sunnuntaina, oli samal-

set ja suuret kysymykset – huumoriakaan

la kahdeksas päivä, joka avasi ihmisen tien ikuisuuteen. Siksi Kristuksen

kaihtamatta!

ympärileikkaus kahdeksantena päivänä on myös astumistamme lopun aikaan, uuteen taivaaseen ja uuteen maahan.

Taivasvakuutettu polkupyörä ja muita tarinoita.
Ulla Puhakka, tekstit. Kirsi Vuomajoki, kuvitus. ONL
2018. Hinta 15 e. Kirjaa voi tilata esimerkiksi ONL

Skeemapappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen
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ry:n omasta verkkokaupasta.

Kirkko tukemaan
saamelaisalueella tehtävää työtä
Kirkolliskokous päätti, että saamelaisalu-

rilaisen kirkon toimiin: Suomen evanke-

een työparin määräraha huomioidaan

lis-luterilaisen kirkon keskusrahastosta

ortodoksista kirkkoa itseään toimien

keskusrahaston talousarviossa avustuk-

katetaan kuuden saamelaisalueen seura-

hyvänä globaalina ja paikallisena esimerk-

sena vuodesta 2021 alkaen sillä edelly-

kunnissa ja hiippakunnassa toimivan

kinä siitä, kuinka kristillinen kirkko on

tyksellä, että valtionavustuksen edelleen

työntekijän palkkauksesta aiheutuvat

kyennyt kohtaamaan alkuperäisväestön.

avustamiseen saadaan opetus- ja kult-

kulut. Kirkkohallitus tukee vuosittain

Kirkkomme on myös vapaa assimi-

tuuriministeriön lupa.

saamelaista rippikoulua ja luterilaisessa

laatiopolitiikan historiallisesta painolas-

kirkossa toimii myös erityinen saame-

tista, joka puolestaan leimaa Suomen

kunnan kirkolliskokoukselle tekemä

laistyön neuvottelukunta. Lisäksi saame-

valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon

aloite saamelaistyön papin ja kanttorin

laiskäräjät valitsee edustajistaan neljän

lähihistoriaa. Evankelis-luterilainen

tehtävistä aiheutuvien kulujen kattami-

vuoden välein yhden edustajan kirkollis-

kirkko on viime vuosikymmeninä pyrki-

sesta kirkon keskusrahastosta. Aloite

kokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

nyt aktiivisesti korjaamaan saamelaisia

sisälsi myös täsmenteen, jonka mukaan

Kirkolliskokouksen pappisjäsen,

kohtaan harjoittamiaan vääryyksiä. Se

Ivalon toimipaikkaan sijoitettujen papin

Oulun seurakunnan kirkkoherra Marko

on muun muassa osoittanut merkittäviä

ja kanttorin tehtävien erityisvastuualu-

Patronen puolusti aloitetta hienosti kir-

resursseja saamelaistyöhön. Oulun luteri-

eeksi määritellään saamelaistyö.

kolliskokouksen avausistunnossa pitä-

lainen piispa on kirkkonsa puolesta esit-

mässään puheenvuorossa. Hän totesi

tänyt saamelaisille virallisen anteeksi-

asiasta mm. seuraavaa:

pyynnön.

Päätöksen takana on Lapin seura-

Tällä hetkellä työparista aiheutuvat
kulut on Lapin seurakunnan ja kirkon
välisellä sopimuksella sovittu katetta-

”Kolttasaamelaisten keskuudessa teh-

Kolttien kulttuuri rikastuttaa myös

Jos ortodoksinen kirkko hylkää koltat,

vaksi kirkon keskusrahastosta seurakun-

tävä työ on kirkkomme keskeinen missio

on kirkkomme tulevilla vastuunkantajilla

nalle annettavalla avustuksella vuoden

Pohjois-Suomessa. Jos tämä työ loppuu

paljonkin anteeksipyydettävää meidän,

2020 loppuun saakka. Nyt tehty päätös

rahoituksen puutteen vuoksi, se käytän-

nykypäivän päätöksentekijöiden, puo-

turvaa saamelaistyön jatkumisen myös

nössä katkaisee monisatavuotisen perin-

lesta. Tosin silloin vahinkoa on myöhäistä

tulevaisuudessa.

teen, jossa ortodoksinen kirkko on tuke-

korjata tai hyvittää.”

Aloitteen perusteluissa Lapin seura-

nut kolttakansan kulttuuria ja kieltä.

Aloitetta käsitellyt talousvaliokunta

Koska pääosa koltista asuu nykyisin Suo-

pyysi asiassa lausuntoa sivistysvaliokun-

kolttasaamelaisten asemaan niin kulttuu-

messa, tarkoittaa tämä, että Suomen

nalta, joka asettui myös aloitteen tueksi.

rin, kielen kuin uskonnonkin osalta.

ortodoksinen kirkko on aivan erityisessä

Koko hiippakunta voi nyt iloita päätök-

hengellisessä vastuussa kolttasaamelai-

sestä, joka antaa merkittävän tuen kir-

sista.

kon saamelaistyön jatkumiselle.

Seurakunta vertaa ortodoksisen kirkon toimia myös Suomen evankelis-lute-

Piispa Arsenista Kuopion
ja Karjalan metropoliitta
Kirkolliskokous valitsi 29.11. jär-

eli metropoliitan tehtävään. Pai-

jestetyssä piispan vaalissa Joen-

men-Sanomat toivottaa tulevalle

suun piispa Arsenin Kuopion ja

metropoliitalle monia armorik-

Karjalan hiippakunnan piispan

kaita vuosia!

Kuva: Vlada Wahlsten

kunta nojautui esimerkiksi kielilakiin ja
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Oulun
hiippakunta
laajenee!

Tampereen ortodoksinen seurakunta

rakunnaksi (nimestä ei ole vielä keskus-

siirtyy 1.1.2020 alkaen osaksi Oulun

teltu) yhdistyisivät nykyiset Tampereen

hiippakuntaa. Lämpimästi tervetuloa,

ja Vaasan seurakunnat ja seurakunnan

tamperelaiset!

keskuspaikka olisi Tampere. Hiippa-

Päätökset uudesta seurakuntajaosta

kunnan pohjoiseksi seurakunnaksi

tekee aikanaan kirkollishallitus. Val-

(nimestä ei ole vielä keskusteltu) yhdis-

mistelutyössä lähdetään siitä, että

tyisivät nykyiset Oulun, Kajaanin ja

Kirkolliskokous päätti uudistaa kirk-

Oulun hiippakuntaan jää kaksi seura-

Lapin seurakunnat. Pohjoisen seura-

komme hiippakuntajakoa niin, että

kuntaa. Hiippakunnan eteläiseksi seu-

kunnan keskuspaikka olisi Oulu.

Rauhan viesti ikuisuudesta
Ja Maria synnytti pojan, esi-

tus, jolle ei ollut sijaa majapai-

koisensa. Hän kapaloi lapsen

kassa?

ja pani hänet seimeen., koska

Ehkä Joulun Lapsi meidän-

heille ei ollut tilaa majapaikassa.

kin kohdallamme ja meidänkin

(Luukas 2:7)

elämässämme saa niin vähän

Kristuksen syntymäjuhlan

tilaa, ettei Hän löydä keskeistä

monien pyhien tekstien

ja arvokasta paikkaa itselleen

sanoma on rikas ja runsas,

meidän joulustamme. Jääkö

kuten koko juhlan perin-

Hän kaiken riemun ja juhlin-

nekin. Tuota sanomaa mietties-

nan varjoon? Vai onko Hän

säni jäin tarkkailemaan

kaiken sydämenä ja kaiken

vain yhtä jaetta, joka on mai-

perustana ja kaiken kruununa?

nittu tässä edellä, jaetta, joka

Kristuksessa Sana tuli

sisältyy jouluaaton evanke-

lihaksi ja Jumala tuli ihmiseksi,

liumiin. Tuolla yksinkertaisella

jotta maailma pyhittyisi. Kedon

– ja tavallaan arkisen tuntui-

paimenet iloitsivat ja taivaan

selta – jakeella on oma paik-

enkelit veisasivat ylistystä. Eikä

kansa ja oma erityinen tehtä-

Hänelle ollut sijaa majapai-

vänsä joulunajan pyhien

kassa!

sanoman suuressa ylistysvei-

Kun me iloitsemme ja rie-

sussa. Kristukselle ei ollut sijaa
majapaikassa! Onko Joulun
Lapsella sijaa meidän sydämessämme?
Joulun perinteessä on paljon kaunista

muitsemme Kristuksen pyhänä
syntymäjuhlana, avatkaamme

Kuva: Thomas Depenbusch

den ja hyvän tahdon silloilla. Johtuu oikeastaan joulun olemuksesta, että se aivan

sydämemme majapaikka
Hänelle, jotta Hän tulisi meidän

elämäämme ja asuisi meissä.

ja kirkasta, paljon hyvää ja iloista, paljon

erityisen suuressa määrin vielä nykyään-

valoa ja lämpöä. Niin on hyvä. Eräs jou-

kin on perheiden ja kotien suuri juhla.

ramme Kristuksen syntymäjuhlaa Teille

lun suuria lahjoja on siinä, että se kaiken

Suurena esikuvana on täten jo ulkonaises-

Kaikille!

nykyajan kiireen, henkisen hajanaisuuden

sakin mielessä jouluyön Suuri Perhe.

ja säröittyneiden ihmissuhteidenkin kes-

Mutta muistammeko, että tuon perheen

kellä niin usein yhdistää ihmisiä rakkau-

keskuksena oli Kristus Joulun Lapsi? Kris-
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Rauhallista, Jumalan siunaamaa Her-

Kristus syntyy – kiittäkää!
Rovasti Kauko Makkonen

Hiippakuntasäätiön tunnustuspalkinto
Katri Jefremoffille
Katri oli aikanaan kolme vuotta sota-

kuollut. Lopuista yksi asuu Nellimissä,

lapsena Ruotsissa. Siellä hän kävi silloisen

toinen lähellä Sarmijärvellä ja muut

kansakoulun, kolme vuotta, ruotsinkie-

ympäri Suomea. Minä asun nyt yksin koi-

lellä. Tämä kieli löytyy vieläkin hänen

rani kanssa vanhalla kolttatilallamme

suustaan.

kylän laidalla.

- Kun palasin, olin orpo. Tukenani oli

- Olen esitellyt kulttuurimme perin-

Paula-mummo, jonka kanssa asuimme

teitä turisteille ja matkalaisille erityisesti

maanalaisessa korsussa, Ivalon talot oli

Nellimin Erähotellissa ja myös omassa

poltettu, kertoo Katri. Suomen kieli ja

kauniissa kirkossamme. Lukuisissa pai-

Kolttasaamelaisten käsityö-, laulu- ja

koltankieli olivat melkein unohtuneet.

koissa kotimaassa olen vieraillut tanssiryh-

tanssiperinteen tunnettu taitaja Katri Jef-

Työtä tein aluksi kotiapulaisena viisitoista

mämme mukana, kertoo Katri Jefremoff.

remoff on saanut Oulun ortodoksisen

vuotta. Ortodoksisen perinteeni löysin

hiippakunnan säätiön tunnustuspalkin-

asuessani Sarmijärvellä, jossa kirkkoherra

teet vielä kauan, saa Katrilta nopean vasta-

non 2018. Koltta-ansioidensa lisäksi Katri

Yrjö Räme vieraili palveluksia pitämässä.

uksen: - Siinäpä kysymys! Minä sanon, että

tunnetaan ahkerana oman seurakunnan
elämään osallistujana.
Yhä vieläkin kepeäjalkaisena ja vir-

- Sevettijärven kolme vuotta kestänyt
kolttakäsityökoulu opetti minulle nämä

Kysymys siitä, säilyvätkö kolttaperin-

ovat ne ainakin elpyneet viime vuosina.
Tunnustuspalkinnon, johon kuuluu

asiat. Myöhemmin olen itsekin toiminut

rahalahja ja kunniakirja, luovutti Katrille

keänä liikkuva Katri on syntynyt vuonna

tämän perinteen opettajana. Kansalais-

hiippakuntasäätiön asiamies, kirjapaino-

1932 Petsamossa. Sotien jälkeisten evakko-

koulussa tuntiopettajana, kaksikymmen-

neuvos Seppo Maskonen Nellimin kir-

taipaleiden selkiydyttyä hänen asuinpai-

täneljä vuotta.

kossa lokakuun ensimmäisenä sunnun-

kakkansa asettui Inarin Nellimiin, jonne

- Naimisiin menin vuonna 1950.

syntyi uusi vahva kolttayhteisö vanhan

Meille syntyi seitsemän lasta. Mieheni

inarinsaamelaisen asutuksen joukkoon.

kuoli vuonna 2002. Kaksi lastani on myös

taina toimitetun liturgian jälkeen.
Seppo Maskonen

Säätiölle tänä syksynä ennätysmäärä hakemuksia
Vuonna 1988 testamenttilahjoitusvaroin

Lokakuun kokous teki vielä neljä

perustettu Oulun Ortodoksisen hiippa-

myönteistä päätöstä. Teologian maisteri

kunnan säätiö sai tänä vuonna yhteensä

Tuuli Lukkalalle myönnettiin 1 000

yksitoista apuraha-anomusta, enemmän

euroa ortodoksisen jumalanpalveluksen

1 540 euron apurahasta Oulun katedraali-

kuin koskaan toimintansa aikana.

äänimaisemaa ja osallistujien kokemuk-

kuoron konsertin järjestämiseen Oulun

Anottu summa oli myös aiempia suu-

sia havainnoimalla ja äänittämällä sel-

tuomiokirkossa kesäkuussa 2019. Kuoron

rempi eli yhteensä 18 591 euroa.

vittävään väitöskirjatutkimukseen. Sii-

solistina toimii teologian tohtori, pappis-

hen liittyvä kenttätyö tapahtuu Oulun

munkki Damaskinos Ksenofontoslainen.

Hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen kuuden hakemuksen kohdalla.

hiippakunnan seurakunnissa syksyllä

Jaettu summa on yhteensä 6 085 euroa.

2019.

Konsertti toteutuu, jos esiintyjäksi saadaan riittävän hyvätasoinen kuoro.
Musiikkialaa edustaa myös päätös

Säätiö on myöntänyt toimintansa aikana
apurahoja yhteensä 111 000 euroa. Päätök-

Jo keväällä saivat Kajaanissa järjes-

Yliopiston lehtori, isä Jarmo Hakka-

tetty valtakunnallisten ortodoksijärjes-

raisesta laadittavan 60-vuotisjuhlakirjan

taja on filosofian tohtori Ahti Pyörnilä ja

töjen perhetapahtuma ja lasten kerho-

toimikunta sai myös 1 000 euroa. Kirja

jäsenet tekniikan lisensiaatti Ari Tuutti ja

ohjaajien pyhiinvaellusmatka Vala-

ilmestyy vuonna 2020.

kirkkoherra Marko Patronen. Säätiön asia-

moon yhteensä 1 000 euron apurahan

Ehdollinen 1 000 euron apuraha

sekä Oulun katedraalin 60-vuotisjuh-

päätettiin myöntää suunnitelmalle järjes-

lan konserttitapahtuma 545 euron apu-

tää ortodoksinen kuorokonsertti Kuh-

rahan.

mon taiteiden yössä syyskesällä 2019.

set saajista tekee hallitus, jonka puheenjoh-

mies, kirjapainoneuvos Seppo Maskonen on
kaikkien jäsenten yhteinen varamies.
Seppo Maskonen
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Kristus syntyy – kiittäkää!
KAJAANIN SEURAKUNTA

Jumala tullessaan kaikessa ihmiseksi, ei
saanut ihmiskunnalta vastalahjaksi juuri

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

mitään. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa vain
– ja nekin oman kansansa ulkopuolelta
tulleilta matkamiehiltä, tietäjiltä ja kuninkailta. Mitäpä nuo olivat Hänelle, joka on
ne kaikki itse valmistanut. Meille nykyajan

Kirkkoherranvirasto on avoinna vuoden
2019 alusta lukien maanantaisin,
tiistaisin ja keskiviikkoisin
klo 9.00 –11.00 ja 11.30 –15.00

ihmisille on annettu uusi aamu ja armo

Virkatodistukset tilataan kirkon
keskusrekisteristä
p. 040 358 3625
keskusrekisteri@ort.fi

ruumiin ja tulla yhdeksi meistä niin että

Jyrki Penttonen, kirkkoherra
p. 045 126 9320
jyrki.penttonen@ort.fi

osoittaa kiitollisuutta maan ja taivaan
Kuninkaalle – pysähtyä ihmettelemään,
kuinka voi jaloista jaloin Henki saada
eräänä päivänä meistä voisi tulla vastaavasti Hänen kirkkautensa jakajia ja osallisia. Voimme pysähtyä hämmästelemään, miksi
Hän, jolla oli jo kaikkea, menetti vuosikymmeniksi kaiken loiston mitä Hänellä Jumalana
oli ollut. Emme voi oikeastaan tehdä muuta johtopäätöstä kuin uskoa että kaikki tämä on
mitä jumalallisinta, täydellisintä ja puhtainta rakkautta. Rakkautta, joka ei vaadi vastalahjoja, rakkautta, joka on kaikille tarjolla.
Kristuksen syntymän juhlallisuus voi syntyä aidosti ainoastaan hengellisellä tasolla.

Kai Tulehmo, kanttori
p. 044 358 1775
kai.tulehmo@ort.fi

Kaikki muu on pyhän vaihtamista hyvään, täyden vaihtamista lähes tyhjään, paremman

Henna Heikkinen, kanslianhoitaja
2.1.2019 alkaen
p. 045 606 2197
kajaani@ort.fi

rauha, kiitollisuus ja levollisuus keskellämme Kristuksen, Jumalan Pojan, Jumalan ja ih-

Reijo Marjomaa, pastori
p. 040 848 5380
reijo.marjomaa@ort.fi

vaihtamista huonompaan. Enkelin sanoin ”olkoon kunnia Jumalalle korkeuksissa ja
maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto.” Niin olkoon meillä
misen maailmaan tulemisen tähden.
Ote joulukanonin tropareista
” Totellen keisarin käskyä Sinä, oi Kristus, annoit itsesi kirjoittaa orjien kirjoihin, mutta
meidät - vihollisen ja synnin orjat- teit vapaiksi. Ja tultuasi kaikessa niin köyhäksi kuin
mekin, Sinä tämän yhteytesi ja osallisuutesi kautta teit maallisen jumalalliseksi. ”
Jumalan ylenpalttista syntymäjuhlan armoa ja siunausta kaikille toivottaen
isä Jyrki Penttonen
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä, ilmoitustauluilla ja verkkosivuilla

KAJAANI

SOTKAMO

KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKKO
Kirkkokatu 17a KAJAANI
Isännöitsijä Heikki Määränen
puh. 0400 173 838

JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN KIRKKO
Rauhantie 13 SOTKAMO
Isännöitsijä Veikko Halonen
puh. 0400 689 250

JOULUKUU
la 15.12. klo 18 ehtoopalvelus
ma 24.12. klo 13 suuri ehtoopalvelus
ma 24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia
ke 26.12. klo 10 liturgia
TAMMIKUU
ti 1.1. klo 10 liturgia
la 5.1. klo 18 suuri ehtoopalvelus
su 6.1. klo 9.30 suuri vedenpyhitys
su 6.1. klo 10 liturgia
la 12.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.1. klo 18 vigilia
su 20.1. klo 10 liturgia
la 26.1. klo 18 ehtoopalvelus
HELMIKUU
pe 1.2. klo 18 vigilia
la 2.2. klo 10 liturgia
la 9.2. klo 18 vigilia
su 10.2. klo 10 liturgia
la 16.2. klo 18 vigilia
la 23.2. klo 18 ehtoopalvelus
LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 640 KAJAANI
isännöitsijä Martti Taurovaara
puh. 050 521 7992

su 30.12. klo 10 liturgia
su 10.2. klo 10 liturgia

KUHMO
KARJALAN VALISTAJIEN KIRKKO
Koulukatu 47 KUHMO
Isännöitsijä Pekka Myllylä
puh. 0400 218 645

Sotkamon tiistaiseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Helvi Korhonen vietti syntymäpäiväjuhlaa Sotkamossa. Liturgiassa Sotkamon kirkossa
isä Jyrki luovutti seurakunnan lahjana Jumalanäidin Kazanin ikonin.

su 23.12. klo 10 liturgia
su 27.1. klo 10 liturgia
su 17.2. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI
PYHÄN RISTIN RUKOUSHUONE
Keskuskatu 1 SUOMUSSALMI
su 16.12. klo 10 liturgia
su 13.1. klo 10 liturgia
su 24.2. klo 10 liturgia

Oulun metropoliitta Elia siunasi isä Jyrki Penttosen rovastiksi Kajaanin kirkossa 23.9.2018.

		

PALTAMO
su 3.2. klo 10 liturgia ev.lut. 			
seurakuntasalissa

MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
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

kuoroon harjoitusten aikana tai kanttori
Kai Tulehmo p. 044 358 1775

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seurakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan jumalanpalvelusmusiikkia. Ilmoittautumiset

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistusta opetetaan kerran kuukaudessa seurakuntasalilla. Kokoontumisista ilmoitetaan
paikallislehdissä.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan
toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan
paikallisissa lehdissä ja ilmoitustauluilla.

Kaikkien Karjalan valistajien muistolle pyhitetyn pyhäkön vihki arkkipiispa Paavali
liturgiseen käyttöön 23.8.1968. Oulun
metropoliitta Leo vihki rakennuksen kirkoksi 7.10.1990. Karjalanvalistajien kirkossa
Kuhmossa vietettiin 50-vuotisjuhlaa 3. marraskuuta. Ulkoa ja sisältä kunnostettu kirkko
oli juhlakunnossa.
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Kasteliturgiassa
Kaste on ortodoksisen kirkon sakramentti

Hengen nimeen.

Pyhitetyllä öljyllä

eli mysteerio, jossa henkilö liitetään orto-

pappi tekee ristin ensin

Amen.”

doksisen kirkon jäseneksi. Siihen liittyy

kastettavan otsaan ja lau-

Kastetta seuraa välittö-

oleellisena osana toinen mysteerio, mir-

suu: ”Voidellaan Jumalan palvelija

halla voitelu. Jos kaste tapahtuu liturgi-

(kastettavan nimi) riemun öljyllä, Isän ja

sakramentti eli mysteerio, pyhällä mirhalla

assa, kastettu ja voideltu osallistuu myös

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.”

voiteleminen. Pappi lausuu: ”Pyhän Hen-

Ehtoolliseen.
Kaste tarkoittaa ortodoksisessa kir-

Sitten voidellaan rinta ja selkä ”sielun
ja ruumiin parannukseksi”, korvat ”uskon

mästi toinen ortodoksisen kirkon

gen lahjan sinetti, amen.”
Mirhalla voitelun jälkeen pappi

kossa uudelleen syntymistä uuteen elä-

kuulemiseksi”, kädet ”Sinun kätesi ovat

yhdessä kastettavan ja hänen kumminsa

mään Kristuksessa. Kasteessa ihminen

minut tehneet ja valmistaneet” ja jalat

kanssa kiertää kasteastian ympäri kolme

osallistuu pääsiäistapahtumaan, joka on

”askeleittesi edistämiseksi”. Tämä tapah-

kertaa. Kuoro tai läsnä olevat laulavat

uudestisyntyminen vedestä ja Pyhästä

tuma ei ole vielä mirhalla voitelu, joka

samalla: ”Niin monta kuin teitä on Kris-

Hengestä – uudestisyntyminen Jumalan

tapahtuu erikseen vasta kasteen jälkeen.

tukseen kastettu, te olette Kristukseen

valtakuntaan.
Kaste ei ole nimenantotilaisuus.

Pappi ottaa lapsen kastetta varten
käsivarsilleen ja upottaa lapsen kasteasti-

pukeutuneet. Halleluja.”
Kasteastian ympäri tehty saatto kuvaa

Nimenanto tehdään jo ennen kastetta.

aan kolme kertaa. Vaihtoehtoisesti voi-

ikuista liittoa Kristuksen kanssa aivan

Alkuperäisen ortodoksisen käytännön

daan suorittaa myös valelukaste, mikäli

samalla tavalla kuin avioliittoon vihkimi-

mukaan lapsi tuodaan kahdeksan päivän

upotusta ei voida jostain syystä suorittaa.

sen yhteydessä. Alkukirkossa kastettavat

ikäisenä kirkkoon nimenantoa varten.

Kastettaessa pappi lausuu: ”Kastetaan

kastettiin pääsiäisenä erillisessä kastekap-

Nykyisin nimenanto toimitetaan kuiten-

Jumalan palvelija (etunimi) Isän, amen,

pelissa ja sieltä tultiin sitten ristisaatossa

kin useimmiten vasta kasteen yhteydessä.

Pojan, amen, ja Pyhän Hengen nimeen,

kirkkoon ja kastettavat osallistuivat pyhään

amen.”

Ehtoolliseen liturgiassa. Tätäkin tuo pieni

Nimenannon yhteydessä pappi siunaa
lapsen otsaa, suuta ja rintaa ja lausuu

Upottamisessa kiteytyy kasteen mer-

rukouksen mainiten jo lapsen uuden

kitys: Vesi tuhoaa vanhan elämän, mutta

Kasteliturgiassa vastakastettu osallis-

nimen.

panee alulle uuden elämän Kristuksessa.

tuu vielä kolmanteen sakramenttiin; Her-

Tätä tapahtumaa ei voida mielekkäästi

ran Pyhään Ehtoolliseen ensimmäisen

ilmaista muuten kuin veteen upottamalla.

kerran. Kuvassa Nardos kumminsa Amu-

Näiden rukouksien jälkeen kummi
vastaa kastettavan lapsen puolesta papin
esittämiin kysymyksiin, joissa kysytään

Kasteen jälkeen kastettava puetaan

pahasta hengestä luopumisesta ja Kris-

valkoiseen kastepukuunsa, pelastuksen

tuksen puoleen kääntymisestä.

pukuun, ja kastettavan kaulaan ripuste-

Seuraavaksi pappi pyhittää kasteve-

saatto omalla tavallaan kuvaa ja muistuttaa.

lan sylissä.
Nardoksen kastejuhlassa 11.11.2018

taan kasteristi. Pappi lausuu: ”Puetaan

den rukouksilla ja tekemällä veteen ristin-

Jumalan palvelija (etunimi) vanhurskau-

Teksti: isä Reijo Marjomaa

merkin.

den vaatteeseen Isän ja Pojan ja Pyhän

Kuvat: Raakel Marjomaa
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Kirkkoherran tervehdys

Jouluun valmistautuessa hyviä
uutisia kirkolliskokouksesta
Seurakuntamme

tekemä

kirkolliskokousaloite

hyväksyttiin marraskuun lopussa pidetyssä kirkolliskokouksessa. Aloitteessa esitettiin, että Ivalon toimipaikkaan sijoitettujen papin ja kanttorin
palkkauksesta ja toimien hoitamisesta aiheutuvat
kulut katetaan vuodesta 2021 alkaen kirkon kes-

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

kusrahastosta. Samalla Ivalon toimipaikkaan sijoitettujen papin ja kanttorin tehtävien erityisvastuualueeksi määritellään saamelaistyö.
Hyväksymällä tekemämme aloitteen kirkkomme osoitti, että pohjoisessa Suomessa tehtävä työ
on tärkeää. Tukemalla kirkollista työtä saamelaisalueella, kirkko osoittaa samalla tukevansa kolttakansan uhanalaista kieltä ja kulttuuria.
Kirkossamme valmisteilla oleva hallintorakenteiden uudistus suurentanee seurakuntakokoja.
Tämä on aiheuttanut huolta erityisesti reuna-alueiden palvelujen säilymisestä. Tekemällään päätöksellä kirkolliskokous osoitti, että kirkkomme paitsi huolehtii sen
jäsenistöön kuuluvasta alkuperäiskansasta, niin se huolehtii myös reuna-alueiden
palvelujen säilymisestä.
Olemme valmistautumassa Kristuksen syntymäjuhlaan. Juhlan jumalanpalveluksia toimitetaan useassa kirkossa seurakuntamme alueella. Mikäli et pääse
osallistumaan jumalanpalveluksiin paikanpäällä, ovat jouluaaton ja joulupäivän

Kirkkoherranvirasto on avoinna
ke klo 11–14, muina aikoina
sopimuksen mukaan.
Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä,
p. 040 358 3625
(ma–pe klo 9–14)
keskusrekisteri@ort.fi
Jaakko Vainio, kirkkoherra
p. 0400 178 744
Rauno Pietarinen, Ivalon pappi
p. 050 309 9120
Jarmo Lehto, Rovaniemen kanttori
p. 040 809 2877

jumalanpalvelukset Rovaniemeltä kuunneltavissa myös radiossa YLE 1 -kanavalla.

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628

Hyvää joulua! Šiõǥǥ rosttov!

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Jaakko Vainio
kirkkoherra

Työntekijöiden vapaapäivät ovat
pääsääntöisesti seuraavat:
Kirkkoherra Jaakko Vainio:
torstai ja perjantai
Rovasti Rauno Pietarinen ja
kanttori Anneli Pietarinen:
maanantai ja tiistai
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LAPIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset tiedot seurakunnan internet-sivuilla, ilmoitustauluilla ja Inarilainen-lehdessä.

ROVANIEMI

IVALO

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN
KIRKKO
Ounasvaarantie 16

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22
Isännöitsijä Tarja Tuovinen
Puh. 040 706 1268

Su 23.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 15 ehtoopalvelus,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä (Yle 1 klo 18)
Ti 25.12. klo 8 liturgia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä (Yle 1)
La 5.1. klo 17 vigilia, Teofania
Su 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 		
Teofania
Su 20.1. klo 10 liturgia
Pe 1.2. klo 17 vigilia,			
Kristuksen temppeliintuominen
La 2.2. klo 10 liturgia, 			
Kristuksen temppeliintuominen
La 9.2. klo 17 vigilia
Su 10.2. klo 10 liturgia
La 23.2. klo 17 vigilia
Su 24.2. klo 10 liturgia

Jeesuksen Kristuksen syntymän ehtoopalvelus
24.12. klo 18 ja liturgia 25.12. klo 8 on kuunneltavissa YLE yhden kautta Rovaniemen pyhän
Andreaksen kirkosta.
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JOULUKUU
Ke 19.12. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 20.12 klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 21.12. klo 10 aamupalvelus
La 22.12. klo 18 ehtoopalvelus
Su 23.12. klo 10 aamupalvelus
Ma 24.12. klo 16 ehtoopalvelus,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä
Ti 25.12. klo 10 liturgia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä
TAMMIKUU
To 3.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 4.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 9.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 10.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 11.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 16.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 17.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 18.1. klo 10 aamupalvelus
La 19.1. klo 18 vigilia
Su 20.1. klo 10 liturgia
Ke 23.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 24.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 25.1. klo 10 aamupalvelus
Ke 30.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 31.1. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
HELMIKUU
Pe 1.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 vigilia, Herramme Jeesuksen 		
Kristuksen Temppeliintuominen
Ke 6.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus

To 7.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
Pe 8.2. klo 10 aamupalvelus
La 9.2. klo 18 vigilia
Su 10.2. klo 10 liturgia
Ke 27.2. klo 10 aamupalvelus
klo 17 ehtoopalvelus
To 28.2. klo 10 aamupalvelus
klo17 ehtoopalvelus

NELLIM
PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Siikajärventie 64 A
Isännöitsijä Kirsti Näveri-Bogdanoff
Puh. 040 837 4603
Su 16.12. klo 10 liturgia
Ma 24.12. klo 14 ehtoopalvelus,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä
La 12.1. klo 18 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia
La 2.2. klo 18 vigilia
Su 3.2. klo 10 liturgia

SEVETTIJÄRVI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
KIRKKO
Sevettijärventie 9065
Isännöitsija Kauko Ljetoff
Puh. 0400 244 922
Pe 14.12. klo 17 vigilia,
pyhittäjä Trifon Petsamolaisen juhla, 		
kirkon praasniekka
La 15.12. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, 		
pyhittäjä Trifon Petsamolaisen juhla, 		
kirkon praasniekka
Ke 26.12. klo 10 liturgia
La 5.1. klo 18 vigilia, Teofania,
Jumalan ilmestyminen ja
Herramme Jeesuksen Kristuksen kaste
Su 6.1. klo 10 liturgia, Teofania,
Jumalan ilmestyminen ja
Herramme Jeesuksen Kristuksen kaste
La 24.2. klo 18 vigilia
Su 25.2. klo 10 liturgia

IVALO
MÄNNIKÖN PALVELUKOTI
La 2.2. klo 10 liturgia,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
temppeliintuminen

KEMIJÄRVI
Kirkkomme pyhät toimitukset kattavat koko
ihmisen elämän alueen. On esim. rukous uuteen kotiin muutettaessa tai karjan ja porojen
siunaaminen. Kuvassa isä Joonas Ratilainen
siunaa auton liturgian jälkeen Sevettijärvellä,
kirkkokansan osallistuessa mukana.

KEVÄJÄRVI
PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN
TSASOUNA
Siskelintie
Isännöitsijä Vladimir Feodoroff
Puh. 0400 277850
Ma 24.12. klo 12 ehtoopalvelus,
Herramme Jeesuksen Kristuksen
syntymä

VANHA PAPPILA (TIILIPAPPILA)
Pietarinkatu
Su 3.2. klo 10 liturgia

SODANKYLÄ

Šiõǥǥ rosttov!

EV.LUT SEURAKUNTATALO, KAPPELI
(Sisäänkäynti päädystä ”Diakonia”)
Papintie 2

Mij ortodookslaž ceerkav čuäʹjat
rääʹǩǩesvuõđ sääʹm-meeru. Tiiʹǩ
lie rajjum ceerkva da sõrgg 40

la 16.2. klo 10 Liturgia

KITTILÄ, SIRKKA
MARIAN KAPPELI
Mariankuja

eeʹǩǩed sääʹmvuuʹdest lie leämma
jiiʹjjes papp da jaakân. Ååskam,
što ceerkveem tuʹmmai paʹlǩǩeed
puõʹttivuõđâst še paapp da jaakân
Âʹvvla.
Leša čuäʹjtep-a mij

Su 2.3. klo 10 liturgia

rääʹǩǩesvuõđ Kristõõzz ceerkva?
Jieʹllep-a mij ceerkvest da

LAPIN SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA

moʹlidvâʹsttep-a Vuâsppååʹd?
Åskkap-a, što pââʹss Treeffan lij
mijvuiʹm prääʹzniǩpeiʹvven da
arggân? Risttâp-a čõõʹlmeen

TULE LAULAMAAN ORTODOKSISTA KIRKKOMUSIIKKIA!
Lapin ortodoksisen kirkon kuoro hakee riveihinsä uusia laulajia.
Kuoro laulaa viikonloppuisin ja juhlapyhinä jumalanpalveluksissa sekä
järjestää erilaisia musiikkitilaisuuksia.
Tulevan toimintakauden 2018–19 kuoro harjoittelee projektiluonteisesti.
Harjoitukset pidetään tilavassa Petsamo-salissa, (Ounasvaarantie 16).
Kuoron toimintaa johtaa dir.cant. Jarmo Lehto, joka antaa myös lisätietoja
kuoron toiminnasta, puh. 040 809 2877 sähköposti Jarmo.lehto@ort.fi

juõʹǩǩ peeiʹv da muʹšttep-a
moʹlidvain tun âlmma mõõnnâm
ruåđeen? Raukkâp-a paapp
blouslõõvvâd pääiʹǩeen?
Ko rosttov eʹpet âlddan, lij
äiʹǧǧ jåårǥled Vuâsppååʹd årra.
Jiijjân ceerkveen sluuʹžv kåčča
miʹjjid. Ceerkav lâdd da tuärjjad
miʹjjid väʹǯǯel äiʹǧǧen, leša še
nâânad da mättat šiõǥǥ peeiʹvin.
Õhttân čueʹđid iiʹjjid
vuäʹmm sääʹmäʹrbbvuõʹtte da
puäʹđ ceerkva! Dååma juõʹǩǩ
peeiʹv jåårǥal kavvâz årra, riist
čõõʹlmääd da säärn: Šurr aʹrmme!
eʹčč Rauno Pietarinen

Kaamosaikanakin toimitetaan seurakuntamme alueella säännöllisesti jumalanpalveluksia. Katso
tästä lehdestä alueesi liturgiat ja tule osallistumaan Pyhiin Lahjoihin, Elämän Leipään.
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Kirkkoherran tervehdys

Vihannin rukoushuone 30 vuotta
Metropoliitta Leo (nykyisin arkkipiispa) vihki Vihannin

OULUN SEURAKUNTA

Jumalanäidin suojeluksen rukoushuoneen vuonna 1988.

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

Kaunis pyöröhirsinen, karjalaistyylinen rukoushuone tsasouna, tervehtii kulkijaa tämän matkatessa Vihannin ohi Paavolantietä pitkin. Moni tullee pohtineeksi,
miksi tällainen ainutlaatuinen ja kaunis pyhäkkö on
rakennettu verrattain hiljaiseen paikkaan hautausmaan

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12

kupeeseen ja Vanhan Ouluntien varteen.
Kirkollamme oli toinen ns. jälleenrakennuskausi
1980-luvulla. Silloin rakentamiseen innostivat taloudel-

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä,
p. 040 358 3625
(ma–pe klo 9–14)
keskusrekisteri@ort.fi
Kirkkoherra Marko Patronen
p. 044 5115 742
Pappi Tuukka Rantanen
p. 044 5115 744

linen nousukausi ja ortodoksien hengelliset tarpeet. Ja
tämän toisen vaiheen hedelmää on myös Vihannin ortodoksinen rukoushuone.

Vihannin rukoushuone 2000-luvulla
Rukoushuoneen rakentajasukupolvi on pikkuhiljaa siirtynyt ajasta ikuisuuteen,
tuonilmaisiin. Vihannin kaltaisen haja-asutusalueen ortodoksien väestöpohja ei
suoranaisesti luo uskoa tulevaisuuteen. Tämän myös Vihannin ortodoksit ym-

Kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743
Kanttori Helena Matsi
p. 044 5115 748
Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 511 5741
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, 18.–24.3.
pappi Tuukka Rantanen, 11.–17.3.
kanttori Juhani Matsi, 26.4.–5.5.
kanttori Helena Matsi, 11.–17.3.

22 • PAIMEN-SANOMAT

märtävät.
Mutta heillä onkin erinomainen toimintakulttuuri, joka on luonut vahvaa yhteisöllisyyttä. He ovat kyenneet solmimaan tiiviin yhteistyön verkoston Vihannin
alueen eri henkilöihin ja toimijoihin ekumeenisen avoimuuden hengessä.
Lisäksi yhteistyö Nivalan alueen ortodoksien kanssa on vilkasta. Vaikka alueitten välillä on lähes sadan kilometrin etäisyys, niin kummankin paikkakunnan
ortodoksit vierailevat toinen toistensa jumalanpalveluksissa, osallistuvat yhdessä
vapaaehtoistoimintaan ja pitävät tiiviisti yhtä. Yhteistyötä tehdään luontevasti
hiippakunta- ja seurakuntarajojen ylitse. Tämä tekee Vihannin Jumalanäidin rukoushuoneessa kokoontuvasta yhteisöstä ainutlaatuisella tavalla elävän. Tämä on
hyvä toimintamalli haja-asutusalueiden ortodoksisille yhteisöille.
Jumalanpalveluksia Vihannin Jumalanäidin suojeluksen rukoushuoneessa
toimitetaan noin kerran kuukaudessa. Pyhäkössä järjestetään myös muita kirkollista toimintaa sivuavia tilaisuuksia. Lisäksi rukoushuoneessa käy koululaisryhmiä ym. vierailijoita. Vihannin rukoushuoneessa otetaan kaikki kirkkomme
ystävät lämpimästi vastaan. Avoimuus ja kyky vuoropuheluun muiden kanssa on
pienen ortodoksisen kirkkomme vahvuus.
Marko Patronen
kirkkoherra

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
OULU
PYHÄN KOLMINAISUUDEN
KATEDRAALI
Torikatu 74
Isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 511 5745
ke 12.12. klo 10 liturgia, koululaiset
to 13.12. klo 17 ehtoopalvelus ja
joulunvalmistusjuhla
su 16.12. klo 10 liturgia
ke 19.12. klo 18 ehtoopalvelus
to 20.12. klo 18 ehtoopalvelus
la 22.12. klo 18 yleinen sairaanvoitelun 		
sakramentti
su 23.12. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 14 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
ti 25.12. klo 9 aamupalvelus
ti 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu
su 30.12. klo 10 liturgia
ma 31.12. klo 18 uuden vuoden
rukoushetki
ti 1.1. klo 10 liturgia, 			
Kristuksen ympärileikkauksen muisto,
Basileios Suuri
la 5.1. klo 18 vigilia
su 6.1. klo 10 liturgia ja suuri
vedenpyhitys, teofania, Herran kaste
ke 9.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 10.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 12.1. klo 18 vigilia
su 13.1. klo 10 liturgia
ke 16.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 17.1. klo 18 ehtoopalvelus
la 19.1. klo 18 vigilia
su 20.1. klo 10 liturgia
Kuvat: Tuukka Rantanen

Katedraalikuoron konsertti Kemissä.

ke 23.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 24.1. klo 18 akatistos
(Ksenia Pietarilainen)
la 26.1. ei vigiliaa –
kirkollinen tapahtuma Kuusamossa
su 27.1. klo 10 liturgia
ke 30.1. klo 18 ehtoopalvelus
to 31.1. klo 18 ehtoopalvelus
pe 1.2. klo 18 vigilia
la 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliintuominen
su 3.2. klo 10 liturgia
ke 6.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 7.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.2. klo 18 vigilia
su 10.2. klo 10 liturgia
ke 13.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 14.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 16.2. klo 18 vigilia
su 17.2. klo 10 liturgia
ke 20.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 21.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 23.2. klo 18 parastaasis,
vainajien muistelupäivä
su 24.2. klo 10 liturgia
ke 27.2. klo 18 ehtoopalvelus
to 28.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 2.3. klo18 vigilia
su 3.3. klo 10 liturgia
su 3.3. klo 18 sovintosunnuntain suuri
ehtoopalvelus
ma 4.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ti 5.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 6.3. klo 18 suuri katumuskanoni
to 7.3. klo 18 suuri katumuskanoni
pe 8.3. klo 18 ennen pyhitettyjen lahjojen
liturgia
la 9.3. klo 18 vigilia
su 10.3. klo 10 liturgia

HIIPPAKUNNAN KAPPELI
Nummikatu 30, Oulu
ke 30.1. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,
kolme suurta esipaimenta,
temppelijuhla

MUHOS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 040 758 5463
su
pe
su
la
to

9.12. klo 10 liturgia
21.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
13.1. klo 10 liturgia
9.2. klo 10 liturgia
7.3. klo 18 suuri katumuskanoni

HAUKIPUDAS
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
TOIMITUSKAPPELI
Kirkkotie 10
Isännöitsijä Timo Arhippainen
p. 040 413 3054
pe 21.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

KEMI
JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052
ke 12.12. klo 17 suuri ehtoopalvelus ja 		
Lucia-juhla
pe 14.12. klo 10 liturgia, koululaiset
ma 24.12. klo 13 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
ti 25.12. klo 9 aamupalvelus
ti 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu
ke 9.1. klo 18 ehtoopalvelus
su 20.1. klo 10 liturgia
ke 23.1. klo 18 akatistos,
Ksenia Pietarilainen
ke 6.2. klo 18 ehtoopalvelus
la 9.2. klo 18 vigilia
su 10.2. klo 10 akatistos
ke 20.2. klo 18 ehtoopalvelus
su 24.2. klo 10 liturgia
su 3.3. klo 13 sovintosunnuntain suuri
ehtoopalvelus
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ke 6.3. klo 18 suuri katumuskanoni
ke 20.3. klo 18 ehtoopalvelus
ke 27.3. klo 18 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia

TORNIO
APOSTOLIEN PIETARIN JA PAAVALIN
KIRKKO
Lukiokatu 1
Isännöitsijä Antero Hyytiäinen
p. 045 325 2995

VIHANTI
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524
ti 25.12. klo 10 liturgia,
Kristuksen syntymä, joulu
la 19.1. klo 10 liturgia
la 23.2. klo 10 liturgia,
vainajien muistelupäivä
ti 5.3. klo 18 suuri katumuskanoni

Kuvat: Tuukka Rantanen

ma 24.12. klo 11 jouluaaton suuri
ehtoopalvelus
su 6.1. klo 10 liturgia ja
suuri vedenpyhitys

la 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliintuominen
su 3.3. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai

RAAHE
JUMALANSYNNYTTÄJÄN
TEMPPELIINKÄYMISEN
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316
su 16.12. klo 10 liturgia
ma 24.12. klo 10 jouluaaton liturgia
la 12.1. klo 10 liturgia
la 16.2. klo 10 liturgia
ma 4.3. klo 18 suuri katumuskanoni

TERVOLAN VAREJOKI
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445
la 15.12. klo klo 9.30 vedenpyhitys ja 		
liturgia, p. Trifon Petsamolainen,
temppelijuhla
su 10.2. klo 10 liturgia

KUUSAMO
EV.LUT. SEURAKUNTATALON PIENI
SALI
Kirkkotie 1
la
Polttopalloa Varejoella.

26.1. klo 10 liturgia
(Kuusamo-opiston teatterisali,
Kitkantie 35)
la 26.1. klo 13.30 kiitosakatistos
(Kuusamo-opiston teatterisali)
su 27.1. klo 10 ekumeeninen
sananjumalanpalvelus
(Kuusamon ev.lut. kirkko, Kirkkotie 1)
pe 15.3. klo 16 ennen pyhitettyjen
lahjojen liturgia

UTAJÄRVI
EV.LUT. SEURAKUNTATALON
KERHOTILA
Pappilantie 2
la 19.1. klo 10 liturgia

OULAINEN
Meri-Lapin lastenleiri toi valoa syksyn pimeyteen lokakuussa.

EV.LUT. SEURAKUNTAKOTI
Oulaistenkatu 59
Su 3.2. klo 10 liturgia
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT
OULUN KATEDRAALIKUORO
Katedraalikuorossa laulaa tällä hetkellä 12
taitavaa laulajaa, mutta kuoroon otetaan
mielellään lisää uusia laulajia. Laulajan ei
tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii
vähitellen.
Musiikillisena tavoitteena on laulaa puhtaasti yhdessä.
Kuoro harjoittelee torstaisin klo 17.00–
19.00 seurakuntasalilla ja keskittyy toiminnassaan jumalanpalveluksiin ja erilaisiin
toimituksiin. Ohjelmistossa on siis luonnollisesti jumalanpalvelusveisut. Lisäksi
katedraalikuoro järjestää vuosittain muutamia konsertteja.
Kaikille laulajille olen valmis antamaan tarvittaessa yksityisopetusta.
Ilmoittaudu rohkeasti koelauluun:
juhani.matsi@ort.fi / 0500 962 700 tai
044 511 5743

ORTODOKSINEN KIRKKO JA
KULTTUURI -TAPAHTUMA JA
OULUN KATEDRAALIKUORON
KONSERTTI KUUSAMOSSA
LA–SU 26.–27.1.2019
Ohjelma:
lauantai 26.1.
Kuusamo-opiston teatterisali
(Kitkantie 35)
klo 10 liturgia
		 Kuusamo-opiston
		
teatterisali, Kitkantie 35
klo 11.30 lounas
klo 12 esitelmä ja
		 keskustelutilaisuus
		
ortodoksisesta kirkosta,
		
hengellisyydestä ja
		 kulttuurista
klo 13.30 kiitosakatistos
Ev.lut. kirkko (Kirkkotie 1)
klo 16 katedraalikuoron
		
konsertti, puhe kirkkoherra
		
Taina Manninen
sunnuntai 27.1.
Ev.lut. kirkko
klo 10 ekumeeninen
		 sanajumalanpalvelus

KIRKKOLAULUPIIRI
Seurakunnan kirkkolaulupiiri keskiviikkoiltisin klo 16.30-18.00, jonka jälkeen
mahdollista osallistua ehtoopalvelukseen.
Katso tarkat päivämäärät:
http://www.oulunortodoksinenseurakunta.fi/kerhot-ja-kuorot/
oulun-alue-kuorotoiminta/
Laulamme pyhiinvaellusmusiikkia, kirkkoveisuja ja kansanlauluja. Tervetuloa kaikki
mukaan!
Vetäjänä toimii kanttori Juhani Matsi
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja lastenlauluja, toisinaan myös liturgiassa tai
seurakunnan juhlissa. Lapsia on kuorossa
tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää mahtuu
mukaan hauskaan joukkoon!
Lapsikuoroa johtaa kanttori Helena Matsi,
puh. 044 511 5 748, helena.matsi@ort.fi
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.
Kirkkokerho jää joulutauolle 9.12.2018.
Toiminta jatkuu teofanian jälkeisenä sunnuntaina 13.1.2019.
Tiedustelut: Anne Patronen, p. 040 540 8943,
sähköposti: annepatronen0@gmail.com .
MERI-LAPIN LASTENKERHO
Lastenkerho kokoontuu Kemin seurakuntasalissa (Lehtokatu 31) klo 16.00–18.00
keskiviikkoisin niinä päivinä kun kirkossa
on ehtoopalvelus eli n. joka toinen viikko.
Kerhossa opetellaan kirkkolauluja, kirkkokäyttäytymistä, askarrellaan ja leikitään.
Lopuksi pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätiedot: kanttori Helena Matsi /
helena.matsi@ort.fi, 044 5115 748
MERI-LAPIN KIRKKOLAULUYHTYE
Ryhmässä laulaa tällä hetkellä kolme naista, ja mukaan otetaan taitavia laulajia lisää,
myös miehiä. Laulajalla joka pyrkii ryhmään tulee olla tarkka sävelkorva. Yhteydenotot kanttori Helena Matsi p.
044 511 5748 tai helena.matsi@ort.fi

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan
seurakuntasalissa (Torikatu 74)
torstaisin klo 9.00–10.30.
Aamiainen on maksuton.
Lämpimästi tervetuloa!
Aamiaiset jatkuvat syyskaudella
20.12.2018 saakka.
HUOM! Diakonia-aamiaista ei
järjestetä itsenäisyyspäivänä 6.12.

Mikäli haluat mukaan
vapaaehtoiseksi seurakunnan
diakoniatiimiin, ota
rohkeasti yhteyttä. Lisätiedot:
Marja Tervahauta,  p. 044 214 5302,
mtervahauta@live.com

KEMPELEEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi Lisätietoja
pj. Heljä Rahikkala p. 040 5181 071,
helja.rahikkala@gmail.com
MERI-LAPIN TIISTAISEURA
Kokoontuu Kemissä, katso www.oosrk.fi
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, puh.
050 355 6580. kerttu.junnonen@gmail.com
OULUN TIISTAISEURA
Kokoontuu tiistaisin klo 17 seurakuntasalilla, katso tarkat päivämäärät:
www.oosrk.fi 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.
POSLIINIMAALAUSKERHO SEKÄ
IKONIMAALAUS
Katso tiedot www.oosrk.fi/
kerhot-ja-kuorot/
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OULUN SEURAKUNTA

KIRJALLISUUSPIIRI
Kevään 2019 ensimmäinen kirjallisuuspiiri kokoontuu keskiviikkona 16.1, jolloin
aiheena on Finlandia-palkinnon vuonna
2018 voittanut teos. Kevään muut kokoontumiset ovat:
ke 27.2. “Paasto” kirj. Marko Annala
ke 8.5. “Kirjeitä Athosvuorelta”,
kirj. Joosef Hesykasti.
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ovat
tervetulleita keskustelemaan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen,
tuukka.rantanen@ort.fi
KATEKUMEENIKURSSI 2018–2019
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuudesta kiinnostuneille tai kirkkoon liittymistä harkitseville kokoontuu ehtoopalveluksen jälkeen joka toinen torstai kello
18 Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa
Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin alkamisen jälkeen, tai halutessaan
voi osallistua vain tiettyihin iltoihin.
Kokonaisuudessaan katekumeenikurssi
tarjoaa monipuolisen perustietopaketin ortodoksisesta uskosta, elämästä ja
kulttuurista.

Kevät 2019
to 10.1. Ortodoksinen kirkkovuosi
su 13.1. klo 10 Jumalanpalvelukset:
Opetusliturgia
to 24.1. Sakramentit eli
kirkon pyhät toimitukset
pe 1.2. klo 18 Jumalanpalvelukset: Vigilia
to 7.2. Rukous ortodoksisessa perinteessä
to 21.2. Paasto – miksi ja miten?
to 7.3. Paastonajan jumalanpalvelukset:
suuri katumuskanoni. (Katekumeeniksi
siunaaminen klo 17.40)
to 21.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys
to 4.4. Kysymysten ja vastausten ilta
la 13.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon		
liittyville Lasaruksen lauantain 		
liturgiassa
ORTODOKSISUUS TUTUKSI -KURSSI
Kokoontuu Kemissä joka toinen keskiviikko ke 9.1. alkaen, katso tarkemmat tiedot:
www.oosrk.fi/Jumalanpalveluskalenteri/
kemi/

KRISTINOPPILEIRI KESÄLLÄ 2019
Oulun ortodoksinen seurakunta järjestää vuonna 2004 syntyneille nuorille
kristinoppileirin 7.–13.7. Koortilan leirikeskuksessa Muhoksella
(Koortilantie 30, 91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 7.7. ja päättyy lauantaina 13.7.
Päätösliturgia toimitetaan Oulun Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa
(Torikatu 74) sunnuntaina 14.7. 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 31.1.2019 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 2019. Infotilaisuuteen lähetetään erillinen kutsu kriparille
ilmoittautuneille.

33333
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TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa,
teologiaa ja traditiota käsittelevä kurssi,
jonka kautta voi syventää elämäänsä
kirkon yhteydessä. Kokoonnumme noin
joka toinen torstai ehtoopalveluksen
jälkeen eli klo 18.00–20.00.
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 410 2882
Kevään 2019 illat:
To 17.1. Ryhdymme käymään läpi pyhän
Kyrillos Jerusalemilaisen
kirjoittamaa “Jerusalemin
uskontunnustus” -teosta. Ensimmäistä
iltaa varten olisi hyvä hankkia kyseinen
kirja (sitä voi ostaa kansliasta
20 eurolla kpl) ja lukea sitä III
katekeesiin saakka. Ilman kirjaakin saa
toki osallistua.
To 31.1. Uskontunnustus, osa 2
To 14.2. Uskontunnustus, osa 3
To 28.2. Uskontunnustus, osa 4
To 28.3. Uskontunnustus, osa 5
To 11.4. Uskontunnustus, osa 6
To 25.4. Kirkas viikko, aiheena
ortodoksinen juhlaperinne
To 9.5. Ortodoksinen kirkko ja kuolema
To 23.5. Kysymysten ja vastausten ilta

HALUATKO OHJAAJAKSI
LEIREILLE?
Oulun ortodoksinen seurakunta
hakee lasten ja nuorten leireille
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: Pekka Jylänki
Kuvat: Pekka Jylänki

Kuva: Pekka Jylänki

Raahen praasniekkaa vietettiin Neitsyt Marian temppeliintuomisen juhlana.

Raahen praasniekan litania vigiliassa.
Raahen rukoushuoneen julkisivu on saanut uuden maalipinnan.
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OULUN SEURAKUNTA

-festivaali 28.–30.9. Oulussa
Ja me toivotamm´... kaupunkisuunnistuksessa etsittiin Oulun tunnettuja kohteita.
Kuva: Tuukka Rantanen

Graffitityöpajaa
veti oululainen
Lasse Rimpilä.

Katutaidetta
väliaikaisella seinällä katedraalin
vieressä.
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Kasvomaalausta ja askartelua lauantain perhepäivässä.
Kuva: Tuukka Rantanen

ka
Kuva: Tuuk Rantanen

Juhlaviikonloppu päättyi yhteiseen liturgiaan.

Eritrealaisten kuoro lauloi
ONL:n vuosijuhlassa.

Rovasti Rauno Pietarinen
palkittiin ONLn kultaisella
ansiomerkillä.

Stepa!
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OULUN SEURAKUNTA

Pokrovan tsasounan 30-vuotispraasniekka
Raahen Vihannissa sijaitseva Pokrovan

vedenpyhitys Pyhälle Nikolaokselle pyhi-

tsasounalla vietettiin juhlavaa praasniek-

tetyllä kaivokappelilla.

kaa 30-vuotisjuhlan merkeissä. Juhlapäi-

Mainittakoon, että tässä tsasounassa
melkein kaikki ikonit ovat maalattuja,

Tsasounan ovat aikoinaan rakentaneet

painokuvaikoneita ei ole kuin ihan muu-

vän aattona 30.9. Oulun metropoliitta Elia

ja sisustaneet alueen karjalaiset – pääosin

tama kirkon takaseinällä. Tältä osin tsa-

toimitti juhlavigilian papiston ja kated-

talkootyönä. Valtaosan ikoneista on maa-

sounassa onkin aivan omanlainen juhlava

raalikuoron kanssa. Juhalpäivänä 1.10.

lannut paikallinen ikonimaalari Elli Tiit-

tunnelma, etenkin iltapalveluksessa kun

tavan mukaisesti oli juhlaliturgia ja

tanen Vihannista.

hämärä on jo laskeutunut ja ikonit ikäänkuin tulevat aivan liki rukoilijaa ja niistä
Metropoliitta
Elia myönsi
Raakel
Rautiolle
piispallisen
siunauskirjan.

huokuu omanlaisensa tyyni ja rauhallinen
tunnelma pyhäkköön.
Tsasounan on aikoinaan vihkinyt
käyttöön Oulun metropoliitta Leo, nykyinen Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa. Aikoinaan alueella asui useampi
sata ortodoksia, mutta nyt vain muutama
kymmenen tämän rukoushuoneen lähialueella Vihannissa, Oulaisissa ja Paavolassa (Vihanti kuuluu nykyään Raahen kaupunkiin ja Paavola Siikajoen
kuntaan). Raahessa on myös toinen tsasouna saman kunnan alueella.
Teksti ja kuvat: Pekka Jylänki
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VAASAN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tervehdys

Kulunut vuosi
Minulla on seurakunnassamme ihana tiimi, Kokkolassa työparina on isä Pekka, ja kanttorina Karl-Henrik Wahlfors, Vaasassa Nina Jolkkonen-Porander ja Terhi Kokkinen-Youhanna hoitavat kukin oma tehtävänsä kanttorin ja kanslistin määräaikaissijaisina vuoteen
2020 asti.
Mitä on tapahtunut kuluneena vuonna?
•

kolmen asunnon myynnin ansiosta olemme saaneet seurakuntamme velkataakkaa kevennettyä ja näin ollen taloutemme on tasoittumassa;

•

seurakuntamme nettisivut on päivitetty suomen- ja ruotsinkielellä;

•

määräaikainen hallinto- ja piispantarkastus on suoritettu ja Vaasan kirkon kuntokartoitus on tehty;

•

marraskuun kirkolliskokous on myöntänyt
vielä vuodeksi rahoitusta isä Pekan pappisviralle ja kanttori Karl-Henrikin osa-aikatyölle;

•

kerhotoiminta on laajentunut Vaasassa nyt
torstaisin pidettävällä leipomo- ja keskustelukerholla;

•

Vaasassa järjestetään jokaisen sunnuntailiturgian jälkeen kirkkokahvit.

Tästä voimme olla iloisia ja jatkaa askel askeleelta kehittämään seurakuntamme toimintaa Jumalan kunniaksi.
Siunattua Joulun odotusta ja riemuisia Kristuksen
Syntymän ja Teofanian Juhlia! Kristus syntyy, kiittäkää!

Det gångna året
I vår församling har jag en ypperlig arbetsgrupp. I Karleby är fader Pekka mitt arbetspar
och som kantor är Karl-Henrik Wahlfors anställd. I Vasa sköter Nina Jolkkinen-Porander
och Terhi Kokkinen-Youhanna var sitt vikariat som kantor respektive kanslist till år 2020.
En kort överblick av året 2018
•

tre bostadsaktielägenheter har sålts, vilket har lättat vår församlings skuldbörda
och ekonomin håller på att förbättras;

•

vår församlings nätsidor har uppdaterats både på finska och svenska;

•

periodisk administrativ- och biskopsrevision har utförts samt en konditionsgranskning av Vasakyrkan har gjorts;

•

kyrkomötet i november beviljade medel för anställning av fader Pekka och för
finansiering av deltidskantorn Karl-Henriks verksamhet för ännu ett år;

•

församlingsaktiviteten i Vasa har utvidgats med baknings- och diskussionskvällar,
vilka hålls på torsdagar och dessutom med ortodoxa studiekvällar, som hålls en
gång i månaden i Seinäjoki;

•

i Vasa ordnas kyrkokaffe varje söndag efter liturgin.

Vi kan glädja oss över detta och fortsätta att utveckla verksamheten i vår församling steg
för steg till Guds ära.
Jag önskar er alla en välsignad Julens väntetid och glädjefylld Jesu Kristi Födelse- och
Guds Uppenbarelsefest!
Andrei Sõtšov
kirkkoherra / kyrkoherde

VAASAN SEURAKUNTA
Vaasan ortodoksinen seurakunta
Koulukatu 45
65100 Vaasa
www.vaasaort.fi
vaasa@ort.fi
Kirkkoherranvirasto on avoinna
keskiviikkoisin klo 11–14.
Virkatodistukset kirkon
keskusrekisteristä,
p. 040 358 3625
(ma–pe klo 9–15)
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 Nina Jolkkonen-Porander
p. 040 569 8304
nina.jolkkonen-porander@ort.fi
Kanttori Karl-Henrik Wahlfors
p. 046 570 6720
(sijaisuus 1.9.–31.12.2018)
Kanslianhoitaja
Terhi Kokkinen-Youhana
vaasa@ort.fi (töissä ke klo 11–14)
Vaasan kirkon isännöitsijä
Timo Ilonen
p. 040 555 8827
Kirkkoherran vapaat päivät ovat
maanantaisin ja tiistaisin.
Kokkolan papin vapaat päivät ovat
torstaisin ja perjantaisin.
Vaasan kanttorin työpäivät ovat
torstai–sunnuntai.
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VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN
TOIMINTAKALENTERI
VAASA
PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Nikolainkuja 1, Vaasa
Isännöitsijä Timo Ilonen
p. 040 555 8827
La 5.1. klo 17 vigilia
Su 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
Teofania, Jumalan ilmestyminen,
Herran kaste
To 10.1. klo 17 ehtoopalvelus
La 12.1. klo 17 vigilia
Su 13.1. klo 10 liturgia
To 17.1. klo 17 rukouspalvelus
(ekumeeninen rukousviikko)
La 19.1. ei vigiliaa
Su 20.1. klo 10 liturgia
To 24.1. klo 17 akatistos
La 26.1. klo 17 vigilia
Su 27.1. klo 10 liturgia
To 31.1. klo 17 ehtoopalvelus
Pe 1.2. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 10 liturgia,
Herran temppeliintuominen
To 7.2. klo 17 akatistos
La 9.2. klo 17 vigilia
Su 10.2. klo 10 liturgia,
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai

To 14.2. klo 17 ehtoopalvelus
La 16.2. klo17 vigilia
Su 17.2. klo 10 liturgia,
Tuhlaajapojan sunnuntai
To 21.2. klo 17 akatistos
La 23.2. klo 17 parastaasi
Su 24.2. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai
La 2.3. klo 17 vigilia
Su 3.3. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai
Su 3.3. klo 13 sovintosunnuntain
ehtoopalvelus

LAPUA
PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN
RUKOUSHUONE
Koulukatu 7, Lapua
Isännöitsijä Markus Happo
p. 045 354 2648
Ke 2.1. klo 10 liturgia,
Pt. Serafim Sarovilainen
Su 13.1. klo 10 liturgia
Su 10.2. klo 10 litugia,
Publikaanin ja fariseuksen sunnuntai
Su 3.3.klo 10 liturgia ja
sovintosunnuntain ehtoopalvelus

SEINÄJOKI
JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN
RUKOUSHUONE
Päivölänkatu 32, Seinäjoki
Isännöitsijä Anja Anttila
p. 040 545 68 55
To
Su
To
To
Su
To
To

Seurakuntalaisten pyhiinvaellusmatka
Viroon. Tapaaminen KP metropoliitta Stefanuksen kanssa 28.9.2018.

10.1. klo 18.00 maalikkopalvelus Su
13.1. klo 10 liturgia
24.1. klo 18.00 maalikkopalvelus
14.2. klo 18.00 maalikkopalvelus
24.2. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai
14.3. klo 18.00 maalikkopalvelus
28.3. klo 18.00 maalikkopalvelus

PIETARSAARI
PYHÄN PROFEETTA ELIAAN JA
PYHÄN ANNAN RUKOUSHUONE
Tsasounakuja 2 / Narsinkatu 2, Pietarsaari
Isännöitsijä Leif Sandvik
p. 050 593 9148
La 5.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
Teofanian aatto
Su 27.1. klo liturgia
Su 17.2. klo 10 liturgia,
Tuhlaajapojan sunnuntai

KAUHAJOKI
EV.LUT. SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRANVIRASTO
Kyntäjäntie 1, Kauhajoki
La 19.1. klo 10 liturgia

NÄRPIÖ
SEURAKUNTATALO
Kyrktåget 2, Närpes
Su 3.2. klo 10 liturgia
Kuva: i Andrei Sõtšov

Su 6.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,
Teofania, Jumalan ilmestyminen,
Herran kaste
Ke 16.1. klo 17 rukouspalvelus
Pe 1.2. klo 17 vigilia
La 2.2. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys, 		
Herran temppeliintuominen
Ke 6.2. klo 17 rukouspalvelus
Su 24.2. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai

EU ruoka-avun vastaanotto ja pussittelu 9.11.2018.

KP arkkipiispa
Leon
liturgia
Vaasassa
30.9.2018.

Kuva: Sirkka Uschakoff

Kuvat: Irja Haapala
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Eläinten siunaaminen Pietarsaaressa 15.9.2018

KOKKOLA
PYHÄN SIMEONIN JA HANNAN
RUKOUSHUONE
Katariinankatu 3, Kokkola
Isännöitsijä Aulikki Helakallio
p. 040 089 9590

Vierailemassa Tornimäen Porkovan kirkkoa 29.9.2018.

Kuva: Aulikki Helakallio

VAASAN SEURAKUNTA

TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN
SEURAKUNNAN ALUEELLA
RAAMATTUPIIRI, KOKKOLA
Kokkolan pyhien Simeonin ja naisprofeetta Hannan tsasounassa kokoontuu
isä Pekka Helakallion pitämä Raamattupiiri. Seuraavat kokoontumiskerrat ovat:
12.12., 16.1., 6.2. Lisätietoja isä Pekalta
p. 040 510 3077.
KATEKUMEENIOPETUS, VAASA
Jokavuotinen katekumeeniopetus jatkuu myös ensi vuonna. Kevätkausi alkaa
19.1.19 klo 16, srk-salilla, os. Koulukatu
45, Vaasa. Kurssi on tarkoitettu kaikille
ortodoksisesta kirkosta kiinnostuneille.
Kurssilla käydään läpi ortodoksisen kirkon
oppia ja tapoja. Kouluttajana kurssilla on
TM, kanttori Nina Jolkkonen-Porander. Ilmoittautumiset kurssille sähköpostitse
nina.jolkkonen-porander@ort.fi
PALAVA PENSAS, VAASA
Vaasan seurakuntasalilla kokoontuu isä
Simo Haaviston pitämä ortodoksiapiiri
tiistaisin klo 18. Ortodoksiapiirissä käsitellään erilaisia ortodoksisia teemoja. Lisätietoja isä Simolta p. 040 707 0678.
LEIPOMISKERHO, VAASA
Kerho on tarkoitettu kaikenikäisille lapsista eläkeläisiin. Kerhossa leivotaan kirkkokahveja varten ja jutellaan leipomisen lomassa. Leipomaan kokoonnutaan
perjantaisin 18.1.–22.2. klo 15. Lisätietoja
kanttori Ninalta nina.jolkkonen-porander@ort.fi tai p. 040 739 2149.

Kuva: Joni Hoppi

ORTODOKSIAPIIRI, SEINÄJOKI
Seinäjoen Jumalanäidin suojeluksen
tsasounassa kokoontuu kerran kuussa
ortodoksiapiiri. Kevään kokoontumiskerrat ovat: 10.12., 14.1., 11.2. ja 11.3.
Lisätietoja isä Simolta p. 040 707 0678.
OHJAAJAHAKU
Vaasan ja Tampereen seurakunnat
suunnittelevat ensi kesän kristinoppileiriä. Seuraavassa lehdessä ja seurakunnan nettisivuilla tulevat leiriohjaajaksi
hakuohjeet ensi vuoden alussa.
Tässä vaiheessa kaikki mahdolliset hakijat voivat ilmoittautua Ortodoksisten
Nuorten Liiton (ONL ry) leiriohjaajien
peruskurssille, joka järjestetään Jyväskylässä 8.–10.2.2019. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu 27.1.2019 mennessä
www.onl.fi/tapahtumat. Paikkoja on
rajoitetusti! Ohjaajahaku alkaa vasta
kurssin jälkeen ja valinnat tehdään Vaasan ja Tampereen seurakunnan nuorista. Joten, seuraathan seurakuntamme
nettisivuja ja lehtiä!
ILMOITTAUTUMINEN ENSI
KESÄN KRISTINOPPILEIRILLE
JOULUKUUSSA
Seurakuntamme lähettää vuonna 2004
syntyneille (ensi vuonna 15-v. täyttäville) kutsun kristinoppileirille joulukuussa, heti kun olemme saaneet varmistuksen leiripaikan varauksesta.

Isä Raimo Hutun 70-vuotisjuhla. Isä Raimo
rakkaittensa
ympäröimänä
liturgian ja
kiitosrukoushetken jälkeen
25.11.2018.

Isä Andrein
papiksi
vihkimisestä
10 vuotta
Tutustuin esimieheeni isä Andreihin 2015
Helsingissä ja siitä lähtien tiemme ovat
kulkeneet lähes ”samoja latuja”. Isä Andrei
tiennäyttäjänä ja ilman häntä tuskin olisin
Kokkolassa pappina.
Vaikka hän on nuori, mutta
Afganistanin sotakokemukset antoivat
sellaista syvyyttä häneen nähdä asioita,
joita me emme voi tajuta. Näistä
kokemuksistaan sodassa sotilaspappina,
hän on saanut sellaisen kokemuksen
sielunhoitotyölle joka on vertaansa vailla
kirkko-kunnassamme. Hän tietää, mitä
on elämä ja kuolema.
Oma äidinkieleni on karjala ja isä
Andreilla viro. Omista taustoistamme
olemme löytäneet niin paljon yhteistä,
että voin sanoa monestakin syystä,
virolaiset ja karjalaiset tulevat keskenään
hyvin toimeen. Maahanmuuttajat ovat
tuoneet seurakuntaamme uutta voimaa ja
isä Andrein erinomainen kielitaito on
vahvistava tekijä heidän kotiutumisessaan
ja sopeutuessaan seurakuntaan
seurakuntamme jäseniksi.
Tätä kirjoittaessani tunnen
”vanhanliiton miehenä” syvää lämpöä ja
kiitollisuutta saumattomalle yhteistyölle
isä Andrein kanssa. Me molemmat
yhdessä haluamme tehdä työtä
seurakuntamme parhaaksi. Me autamme
toisiamme ja haluamme olla yhteistyössä
toimintapaikkakunnilla koko
seurakuntamme, kaikkien meidän
parhaaksemme ja Jumalan kunniaksi.
Isä Andrei sinut vihittiin papiksi
11.1.2009 Tallinnan pyhän Simeonin ja
naisprofeetta Hannan katedraalissa ja tiesi
johti häntä Helsingin kautta Kokkolaan ja
sitten Vaasaan. Ja lopuksi, koko kirkkokuntamme tulee olla kiitollisen veljeskansallemme, rakastettu KP Herman auttoi
kirkkoamme läpi vaikeiden aikojen.
Isä Andrei, monia armorikkaita vuosia!
Vaasan seurakunnan puolesta isä Pekka
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VAASAN SEURAKUNTA

Kesän kristinoppileirit lähestyvät,
ilmoittautuminen ja ohjaajahaku tulossa!
Vaasan ja Tampereen seurakunnat
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Haluaisitko leiriohjaajaksi kesän
leirille? Hakuohjeet leiriohjaajaksi

ilmoittautuminen tapahtuu 27.1.2019

Kuvat: Sirkka Uschakoff

Talkoolaiset
Vaasan hautausmaalla
27.10.2018.

Terhi KokkinenYouhana kanslistin
sijaisuuteen Vaasaan
Tradenomi Terhi Kokkinen-You-

taan

Murre

& JAETAAN

hana on valittu 4.10.2018 neuvoston kokouksessa määräaikaiseen kanslistin sijaisuuteen
Vaasan ortodoksisen seurakunnankansliaan 1.11.2018–
1.1.2020. Terhi asuu ortodoksisen puolison ja lasten kanssa
Mustasaaressa ja työskentelee
lisäksi osuuskuntayrittäjänä leipomokahvilassa. Terhin tavoitteena on työskennellä
seurakunnan ja sen jäsenien hyväksi.
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Filantropia

Kata jouluateria lähimmäiselle
Syyriassa ja Keniassa!
JOULUPAASTOKERÄYS 15.11.–31.12.2018
Tili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 12603

N

Asianajotoimisto
Heikki Kukkonen
sMBR Oy

Kiitos

Lämmin kiitos metropoliitta Elialle ja
Lapin ortodoksiselle seurakunnalle saamistamme
piispallisista siunauskirjoista 24.8.2018
Eino Bogdanoff, Ritva Kytölä ja Helena Määttä

Pitkäaikaisella
kokemuksella mm. :

Lämpimät kiitokset
Korkeasti pyhitetylle metropoliitta Elialle

• perukirjat,

myöntämästään piispallisesta siunauskirjasta

sekä kirkkoherra Marko Patroselle muistamisesta

• perinnönjaot,

Vihannin praasniekan yhteydessä.

• testamentit ym.

Raakel Rautio

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

Sydämellinen kiitos

www.heikkikukkonen.com

Teille kaikille, jotka kauniisti ja koskettavasti
otitte osaa suruumme rakkaamme

Väinämö Hakasalon poismenon johdosta.
Eira Hakasalo

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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taan

Joulupaastokeräys 2018:

Murre

& JAETAAN

Filantropia ry:n tämänvuotisella joulukeräyksellä tehdään joulua Keniaan ja Syyriaan.
Kata jouluateria Kisumun kodittomille
nuorukaisille!
Kenian länsiosan suurin kaupunki on Kisumu. Kaupungissa on pieni
pyhän Mooseksen ortodoksinen seurakunta,
joka koostaan
huolimatta tekee mittaamattoman arvokasta
työtä kodittomien ja kadulla
elävien poikien
parissa. He ovat
pudonneet kaikkien turvaverkkojen läpi ja
lohtua haetaan päihteistä.
Lasten ja nuorten elämäntarinat koostuvat suruista. Takana on rikkinäisiä koteja,
hyväksikäyttöä, nälkää ja väkivaltaa. Koulut ovat jääneet kesken, koska perheillä ei
ole ollut varaa koulupukuihin ja kirjoihin.
Joitakin on ajettu pois kotoa ja toiset ovat
karanneet itse. Kadulla eläessä ei tiedä

mihin päänsä yöksi kallistaisi. Seuraavasta ateriastakaan ei ole tietoa. Ateriaakin
enemmän kaivataan läsnäolevaa aikuista,
joka ei käytä heitä hyväksi.
Pyhän Mooseksen
seurakunnasta tullaan
näiden lasten ja nuorten luokse. Joulupaastokeräyksellä katetaan
jouluateria sinne
missä nuoret voidaan
tavoittaa: kadulle ja
puistoihin. Yhteinen
jouluateria jää pitkäksi aikaa mieleen.

Filantropia

JOULUPAASTOKERÄYS 15.11.–31.12.2018
Tili: FI53 5480 0520 0233 08 Viite: 12603

Kata jouluateria sinne missä ei
vieläkään ole rauha!
Joulupaastokeräyksellä muistetaan myös
Syyrian sodan keskellä eläviä. Vaikka neuvotteluja käydään rauhan aikaansaamiseksi, vuonna 2011 alkanut sota jatkuu yhä.
Kukaan kuvan lapsista ei tiedä millaista on
elää maassa, jossa on rauha.

Maailman mediat ovat aikoja sitten väsyneet uutisoimaan loputtomasta sodasta
ja kääntäneet kameransa muihin katastrofeihin, mutta meidän ei pidä väsyä muistamaan lähimmäisiämme sodan keskellä.
Antiokian patriarkaatin vapaaehtoiset
tekevät parhaansa tavoittaakseen apua
tarvitsevia. Avustuspaketeissa on ruoan
lisäksi myös muuta välttämätöntä, sillä kaikesta on pulaa. Jouluateriaa ohikulkeville
tarjotaan myös Tartoksen lähellä Blemanan
luostarissa, jonka kaivonrakentamista on
tuettu Filantropian tuella. Tänäkin jouluna
ihmiset Syyriassa rukoilevat rauhaa.
Keräystili: FI53 5480 0520 0233 08
Viite: 12603
Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry on saanut Poliisihallitukselta rahankeräysluvan
(luvan numero RA/2017/1236, myönnetty
30.11.2017), joka on voimassa 1.1.2018–
31.12.2022 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

