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Luomakunta ja lähimmäinen  
– Luomakunta ja kristitty

Profeetta Jesajan sanat ”Toisenlaista paastoa minä sinul-
ta odotan” julistavat nyt ja tässä, että se, mitä Juma-
la meiltä odottaa ei läheskään aina ole sitä, mitä me 
hänelle olemme valmiita tarjoamaan. Ortodoksinen 

kirkko korostaa opetuksessaan, että todellinen yhteys Jumalan 
ja ihmisen sekä ihmisen ja toisen ihmisen välillä edellyttää aina 
itsensä murtamista eli uhrautumista. Se ei tapahdu helposti, pi-
kemminkin se tekee kipeää. Mutta muuta keinoa yhteyteen ei ole.

Jokainen vapaaehtoinen seurakunnissamme uhraa paitsi ai-
kaansa, myös jotakin omasta itsestään. Jokainen monikulttuu-
riseen kanssakäymiseen osallistuva joutuu luopumaan jostakin 
omastaan voidakseen arvostaa ja ottaa vastaan toisen kulttuurin 
antia. Jokainen luonnon eheyttä vaaliva kristitty on pakotettu pa-
nemaan pois itselleen tärkeiltä tuntuvia asioita voidakseen korjata 
sitä, mitä itse ja aiemmat sukupolvet ovat rikkoneet.

Tästä todistamme, kun kirkkolippujen kanssa kuljemme ky-
län raitilla. Tätä saarnaamme, kun kokoonnumme yhteen. Eikä 
tässä ole mitään uutta. Nyt maailma kuulee meitä pelossaan ja 
ahdistuksessaan. Uhrautuminen ei useimmille ole kuitenkaan ol-
lut vaihtoehto silloin kun uhkakuvia ei ollut. Mutta todellakin, 
uhrautuminen, itsensä murtaminen, luopuminen ovat aina olleet 
kristityn perustoimintaa. Erkaantuminen siitä on tapahtunut 
meidän kaikkien kohdalla hitaasti ja salakavalasti. Siksi profeetan 
varoitus on paikallaan: ”Toisenlaista minä teiltä odotan!”

 Niin, Jumala odottaa meiltä Kristuksen seuraamista, Hänen, 
joka otti leivän ja mursi sen sanoen ”Ottakaa syökää, tämä on 
minun ruumiini…”   Kristuksen uhri oli Hänen kärsimyksensä 
ristillä, kuoleman keskellä ja tuonelassa. Meidän ristin tiemme 
sisältää omat henkilökohtaiset ”kärsimyksemme”, sairautemme ja 
vastoinkäymisemme. Mutta myös toisenlaista paastoa – siis luo-
pumista – Jumala odottaa meiltä. Meidän tulee vapaaehtoisesti 
luopua monista mukaviksi kokemistamme asioista. Sitähän me 
paastojen aikana monta kertaa vuodessa harjoittelemme. Vai har-
joittelemmeko? Harmittelemmeko lihan syömisen pois jättämistä 
vai pyrimmekö oikeasti koko maailman kannalta kestävämpään 
elämäntapaan ja olemmeko valmiita luopumaan muustakin kuin 
makkarasta?

Globaali oikeudenmukaisuus haastaa meidät puhumaan sii-
tä, kuinka Euroopan vaurauden perusta on rakennettu menneinä 
vuosisatoja Afrikkaa riistämällä. Ja nyt poliitikot puhuvatkin Af-
rikasta ongelmana, koska ihmiset sieltä saattavat lähteä liikkeelle 

ilmastonmuutoksen seurauksena – ilmastonmuutoksen, jonka 
aiheuttamisessa rikkailla länsimailla on suurin syyllisyys.

Hengellinen oikeudenmukaisuus taas haastaa meitä otta-
maan tosissamme eukaristisen liturgian rukoushuudon: ”Sinun 
omaasi, Sinun omistasi, me Sinulle edeskannamme!” Toisenlaista 
uhrautumista Jumala vaatii meiltä nyt. Me lausumme liturgiassa, 
että kaikki on ”Sinun omaasi”, Jumalan omaa, ja kuitenkin muuna 
aikana elämme kuin kaikki maailmassa olisi meidän omaamme ja 
meidän vapaasti käytettävissämme.

Kuinka tässä näin on käynyt, rakkaani! Pyhittäjä Herman 
Alaskalaisen mukaan tästä päivästä, tästä hetkestä alkaen rakas-
takaamme Jumalaa. Joka päivä uudelleen, joka hetki uudelleen 
aloittakaamme itsemme ja koko maailman kantaminen Jumalalle, 
uudenlainen paasto, uudenlainen vastuullisuus toinen toisistam-
me ja koko maailmaa.

Vuoden 2020 alussa Tampereen seurakunta liittyy Oulun 
hiippakuntaan ja heti helmikuun alussa 1.–2. päivänä   pidäm-
me  siellä hiippakuntapäivät, jonka yhteydessä pidetään  yleisölu-
ento aiheesta Ihminen luomakunnan kaitsijana: Pohjoisen alueen 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja kirkon opetuksen 
valossa. Haluamme jatkossa Oulun hiippakunnassa yhä vahvem-
min profiloitua vihreänä hiippakuntana ja tämä tapahtuma on osa 
sitä prosessia.

Metropoliitta Elia 
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Lähimmäiseksi tule-
minen tekee vieraasta 
ja erillisestä toisesta 
”toisen Kristuksen”, 
sanoo pyhä Johannes 
Krysostomos.

Voiko ihmisen 
hengellistä tasoa 
mitata? Hengellisessä 
kirjallisuudessa esiin-
tyy usein ajatus hen-
gellisestä etenemisestä, 
kuvauksia hyvistä 
töistä aina Jumalan 
mystiseen näkemiseen 
asti. Ortodoksiteologi 
Olivier Clément kir-
joittaa, että hengellisellä elämällä ei ole 
muuta mittatikkua tai edes parasta toista 
ilmaisua kuin rakkaus. Hengellinen elämä 
onkin tavallaan kaksijakoista: yhtäältä sen 
tulisi näkyä kaikessa, mutta toisaalta kil-
voittelu kumoaa itsensä, jos se tehdään 
näyttävästi. Esimerkiksi paasto ei ole jaot-
telua huonoon ja hyvään, vaan sen mää-
rittelyä mikä on meille ”uutta normaalia”: 
enemmän vai vähemmän?

Rakkauttakin on monenlaista. Clé-
ment toteaa, että hengellisen työn ilmai-
suna rakkaus on epäitsekästä rakkautta, 
joka pohjautuu kunnioitukseen ja palve-
luun. Clément muotoilee, että kristillisen 
rakkauden omimpana muotona on ”kiin-
tymys asioihin ilman intressiä”, siis hyvän 
tekemistä ilman vastapalveluksen toivo-
mista. Hengellinen rakkaus ei voi olla 
jotain arkielämästä tai muusta elämästä 
irrallista, vaan se on luontevaa sympaatti-
suutta ja empaattisuutta, joka etsii toisesta 
ihmisestä Jumalan tuohon toiseen ihmi-
seen asettamaa erilaisuutta ja syvyyttä.

Langennut maailma on kuitenkin 
paikka, jossa ihmiselle on luonnollista 
pitää toista vihollisenaan. Hän suorastaan 
tarvitsee toista vihollisena, sillä hänellä on 

tarve heijastaa omaa rajallisuuttaan toisiin 
ihmisiin. Kristuksen myötä tämä muut-
tuu. Koska kuolema, viimeinen erottaja, 
on voitettu, ja ihmisen rikkinäinen sisäi-
syys on muuttunut kirkoksi, niin tällöin 
ihmisten luonnollinen erillisyys ja heidän 
eroavaisuutensa on mahdollista muuttaa 
yhteydeksi. Rakkaus on tätä työtä.

Kuulostaa idealistiselta: onko tällai-
nen rakkaus todellisuudessa mahdollista? 
Kuka kumma pystyisi rakastamaan kaik-
kia? 

Meidän tulee ymmärtää, että kaikkia 
ei tarvitse rakastaa niin kuin rakastamme 
läheisimpiämme tai vaikkapa omia lap-
siamme. Kyse on siitä mistä Kristus 
puhuu lähimmäisyytenä. Lähimmäiseksi 
tuleminen, lähimmäiseksi ottaminen, 
lähimmäiseksi valitseminen on Kristuk-
sen puolen valitsemista. Lähimmäiseksi 
tulemisen akti on enemmän teko kuin 
tunne. Se tekee vieraasta ja erillisestä toi-
sesta ”toisen Kristuksen”, kuten Johannes 
Krysostomos sanoo. 

Tämä rakkauden kyky meissä jo on, 
mutta sen käyttö on vaikea ja pelottavaa. 
Se on päätös, valinta ja uskollisuutta 
tuolle päätökselle. Se ei ole haihattelevaa 

rakkautta, vaan usein 
murskaantuvaa rak-
kautta, heikkoa ja 
arkaa kärsimyksen 
edessä. Sen voima 
onkin siinä, että ihmi-
nen ei ole yksin.

Kun Herramme 
antoi nämä siemenet 
ja istutti ne sydä-
miimme, hän tuli kat-
somaan, että ne kan-
taisivat myös 
hedelmää: ”Uuden 
käskyn minä annan 
teille, että rakastaisitte 
toisianne”. Vaikka 

Herra tahtoi sytyttää sielumme tätä käs-
kyä pitämään, hän ei vaatinut ennennäke-
mättömiä suorituksia tai ihmetekoja ope-
tuslapsiltaan uskonsa todisteiksi – vaikka 
olikin antanut heille Hengen. Mutta mitä 
Kristus sanoi heille? ”Kaikki tuntevat tei-
dät minun opetuslapsikseni, jos te rakas-
tatte toisianne.” Hän yhdisti nämä kaksi 
käskyä, jotta hän ohjaisi hänelle suodun 
kunnioituksen lähimmäisen kautta. Näin 
ensimmäisen käskyn avulla on mahdollista 
pitää toinenkin ja toisen nojalla puoles-
taan ensimmäinen. (Basileios Suuri)

Ympyrän säteet ovat siis erillisiä, 
mutta kohtaavat keskellä. Mitä lähemmäs 
Jumalaa tulemme, sitä paremmin tun-
nemme lähimmäisemme. Tunteminen ei 
tarkoita haltuun ottamista tai omista-
mista. Rakkaus on köyhää, koska se käy 
itsestä ulos. Ihmiseen mahtuu monenlai-
sia asioita, mutta ei itsensä lisäksi mitään 
muuta. Rakkaus löytääkin sisältönsä itsen 
ulkopuolelta. Se avaa väylän puhua Juma-
lalle. Erämaaisien sanonnoissa abba 
Pambo pyysi elämänohjetta toiselta van-
hukselta. Vastauksena oli, että tavoittele 
myötätuntoa kaikkea kohtaan, sillä ”myö-
tätunto avaa vapauden puhua Jumalalle”. 

Vaikea rakkaus
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Rakkaudeton ihminen ei ole siis vapaa 
puhumaan Jumalalle. Hän on säde, joka 
on irronnut ympyrästä, irrallaan molem-
mista päistä.

Rakkauden vaatimukset ovat siis 
kovat ja samalla pelottavan konkreettiset: 

Hän, joka ei voi sulkea silmiään ystä-
viensä puutteilta, olivatpa ne todellisia tai 
kuvitteellisia, ei vielä ole saanut sisäistä 
vapautta. Mikään ei ole uskollista ystävää 
arvokkaampaa, sillä hän tekee ystävänsä 
epäonnesta omaansa, kärsii hänen kans-
saan, jopa kuolemaan asti. Ystäviä on 
runsaasti hyvinvoinnin hetkinä, mutta 
vaikeuksien kohdalla harvassa. Vain ne, 
jotka pitävät käskyt huolellisesti ja joille 
Jumala on siten paljastanut salaisuutensa, 
eivät hylkää ystäviään, kun he joutuvat 
koettelemuksiin. (Maksimos Tunnustaja)

Maksimoksen ohjeessa itse Jumalan 
salaisuus piilee aivan arkisessa asiassa, 
asiassa, joka on kenties vain puhelinsoi-
ton päässä. Ystävän auttaminen tuntuu 
helpolta, miltei banaalilta Jumalan tapaa-
misen muodolta. Mutta viime kädessä 
kyse ei ole vain omista ystävistämme, 
vaan juuri niistä, kenet aktiivisesti 
olemme valinneet lähimmäisiksemme. 
Lähimmäisyyden sakramentti ei toteudu 
puheissa tai ideoissa, vaan kotona, 
kadulla, kirkossa ja kaupungilla, niin 
tunnetussa kuin tuntemattomassakin. Jos 
valitsen lähimmäiseksi jonkun 
ihmisen, olen myös vas-
tuussa hänen jumal-
suhteestaan, jota 
määrittää oma etäi-
syyteni hänestä.

Samoin rakkaus ei 
ole kesytettävissä vain 
kunnollisuudeksi tai vallit-
sevien käytänteiden suju-
vaksi suorittamiseksi. Sisäinen 
vapaus on mahdollista vain rak-
kaudella, joka aktiivisesti katsoo ohi 

ja läpi yhteiskunnallisten normien ja käte-
vyyden. Sisäinen vapaus on sitä, että ei 
liitä rakkauden mahdollisuuksia olosuh-
teisiin. Mitään otollisia olosuhteita kristil-
liselle elämälle ei ole olemassa. Voi olla, 
että tietyt ajat ja paikat ovat siihen hel-
pompia ja luonnostaan myötämielisem-
piä, mutta on sisäisen vapauden logiikan 
vastaista etsiä sen täyteyttä ensin sen 
esteiden poistamisesta. Jokainen elää 
tässä mielessä täysin valmiissa maail-
massa. Hänen ei tarvitse etsiä kilvoitte-
lunsa muotoa mistään muusta kuin mitä 
se nyt jo on. Maailmassa ja kirkossa on 
aivan kylliksi asioita, jotka vaativat 
nimenomaan hengellistä selkärankaa, ei 
pakenemista tai uppoutumista oikeassa-
oloon. 

Sillä vaikka oikeassa oleminen on 
mukavaa, tuomitseminen ilmenee rak-
kauden vastakohtana, sillä lähimmäisen 
tuomitseminen tekee lähimmäisen 
omasta menneisyydestä tälle vankilan. 
Tuomitseva ihminen ei tuo lähimmäisen 
luo Kristusta itsessään, vaan oman 
äänensä, pedanttisen huonon omantun-
non äänen. Tuomitseva pysyy hänkin 
vähemmän vapaana, sillä hän ei 
suostu tai pysty sulkemaan 
silmiään toisten 

vioilta. Hän on riippuvainen toisten heik-
kouksista. Hän ei ole vapaa, koska hän 
näkee toisessa ongelman ja esteen.

Voiko hengellisessä elämässä edisty-
mistä siis mitata? Ei ainakaan absoluutti-
sesti, sillä keskiympyrän piste, Jumala, on 
ääretön. Mutta rakkaudettomuus on hel-
pompi tunnistaa, sillä se ei taatusti ole 
idea, vaan konkretiaa konkreettisimmil-
laan ja karuimmillaan. Myös tuomitse-
vuus, ei-vapaus, on meille tuttua: on mää-
rättömästi helpompaa tunnistaa toisen 
epätäydellisyys kuin sulkea silmänsä siltä. 

Mitaaminen lienee lopulta tyystin 
mahdotonta, eikä se taida ihmisen tehtävä 
ollakaan. Vaikka houkutus toisten hengel-
lisen elämän arviointiin on suuri, se pitää 
jättää tekemättä. Sitä enemmän aikaa jää 
omien valintojen ja oman elämän suun-
nan tutkiskeluun.

Teksti: Ari Koponen
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Hengellinen kehitys on todellista 
Monesti nykymaailmassa esiintyy ajatus, jonka mukaan ihminen pysyy jollain 
tavalla muuttumattomana. Pyrimme löytämään itsemme, oman ”identiteet-
timme”, kuten nykyään usein sanotaan. Ajatellaan, että identiteetti on jotain 
uniikkia, meissä piilevä periaate, jonka vapaa ilmaiseminen tekee ihmisestä 
perustavanlaatuisella tavalla onnellisen.

Ortodoksisen hengellisyyden näkökulmasta tällainen yksilökeskeinen 
identiteettiajattelu näyttäytyy usein jopa eksyttävänä. On totta, että jokaisella 
meistä on omia vahvuuksiamme ja tapoja, joilla voimme olla erityisellä tavalla 
hyväksi kanssaihmisillemme. Näitä piirteitä kirkko kuitenkin nimittää Juma-
lan lähettämiksi armolahjoiksi, ei meidän omasta itsestämme kumpuaviksi 
voimiksi. Armolahjat lisääntyvät meissä hengellisen kasvun myötä. Ne eivät 
siis ole meissä jotenkin automaationa syntymästä kuolemaan saakka vaikut-
tavia, vaan Jumala kirjaimellisesti lahjoittaa ne meille – ja yhtä helposti voi 
myös ottaa ne meiltä pois.

Ihmisen ensisijainen identiteetti ortodoksisessa ajattelussa on löytää 
omasta itsestään Jumalan kaltaisuus, joka on Kristuksessa. Meidän tulee siis 
elää Kristuksen lailla. Hän, Sana (kreikaksi Logos), on meidän olemassaolom-
me perimmäinen alkusyy (kreikaksi logos). Jos haluamme siis löytää itsemme, 
meidän tulee löytää Hänet. Hänet löydämme paitsi itsestämme, myös lähim-
mäisistämme ja erityisesti kirkosta. Kun olemme löytäneet Hänet, meidän tu-
lee seurata Kristuksen elämää, luopua omastamme, kuolettaa oma tahtomme, 
kieltää itsemme (siis oma identiteettimme!) sekä ottaa ilolla vastaan nöyrty-
minen ja nöyryytykset – toisin sanoen kuolla ja tulla ristiinnaulituksi Hänen 
kanssaan.. Vain tällä tavalla voimme myös nousta kuolleista Hänen kanssaan 
ja kohota aina Isän Jumalan luo.

Tuota hengellistä ylösnousemusta voimme elää todeksi jo tässä elämässä 
hengellisen kehityksen muodossa. Hengellinen kehitys tarkoittaa toisin sa-
noen armolahjojen enentymistä ihmisessä. Todellinen minämme tarkoittaa 
lakkaamatonta kasvua yhä vain lähemmäs Jumalaa. Tämä on kuitenkin mah-
dotonta, jos emme kiellä itseämme.

Samalla kun itse pyrimme itse kasvamaan, muuttumaan ja tulemaan aina 
vain paremmiksi, meidän tulee tunnustaa ja tunnistaa sama kasvu muissa  
ihmisissä. Helposti perustamme arviomme toisesta ihmisestä muinoin saa-
tuun ensivaikutelmaan. Ihminen voi kuitenkin katua, kasvaa, kirkastua ja 
kehittyä sekä Jumalan armosta kaiken tämän seurauksena muuttua. Tämä 
on katumuksen (eli mielenmuutoksen) ja itsekieltäytymyksen perimmäi-
nen tarkoitus. Siksi kaikkien ihmissuhteidemme perustana – oli kyse sitten 
ystävyydestä, parisuhteesta, kollegoista tai kenestä tahansa – tulisi olla oma 
lakkaamaton pyrkimys aina parempaan ja samalla toisen ihmisen kasvun tu-
keminen, näkeminen ja tunnustaminen.

Pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen

Georgialainen laulu- ja soitinyhtye Rivorera konsertoi 
Suomessa 29.1-9.2.2020. Lauluyhtye vieraili Suomessa 
ensi kertaa viime keväänä. Sekä hengellistä musiikkia että 
kansanmusiikkia sisältäneet konsertit otettiin vastaan 
ihastuneina. Eksoottinen sointumaailma ja lauluperinteen 
syvyys, rikkaus ja monipuolisuus tekivät kuulijoihin suuren 
vaikutuksen. 

Tulevana keväänä yhtye konsertoi jälleen Suomessa. 
Kiertue vierailee myös Oulun hiippakunnassa: Tampereel-
la, Vaasassa ja Oulussa. Konserteissa kuullaan georgialaista 
ortodoksista kirkkomusiikkia “á capella” sekä kansanlauluja 
osin perinteisillä soittimilla säestettynä.

Perinteinen georgialainen polyfonia on yli 2000 
vuotta vanha. Se on vanhempi kuin kristinusko, josta tuli 
valtionuskonto Georgiassa vuonna 326. Georgialainen 
perinteinen kansanlaulu ”Chakrulo” valittiin Voyager-ava-
ruusluotaimen musiikkikokoelmaan muiden musikaalisten 
mestariteosten lisäksi vuonna 1977.

Igor Stravinski totesi aikoinaan, että georgialainen poly-
foninen laulaminen on tärkeämpää, kuin mikään muu nyky-
ajan musikaalinen löytö. Väittämää tukee se, että georgialai-
nen polyfoninen laulaminen luettiin UNESCO:n aineettoman 
maailmankulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2001. 

Rivoreran taiteellinen johtaja Vasiko Dolidze on saanut 
lukuisia tunnustuksia. Hänelle on myönnetty esimerkiksi 
Georgian valtion myöntämä kulttuurin ja taiteen korkein 
arvonimi, Taiteen palvelija.

KEVÄÄN 2020 KIERTUEAIKATAULU:
29.1. Helsinki, Uspenskin katedraali (Kanavakatu 1) 
 klo 19:00
30.1. Porvoo, Tuomiokirkko ( Kirkkotori 1) klo 19:00
31.1.  Tampere, Tuomiokirkko (Tuomiokirkonkatu 3b) 
 klo 19:00
1.2.  Vaasa, Vaasan kirkko (Kirkkopuistikko 24) klo 19:00
2.2.  Oulu, Tuomiokirkko (Kirkkokatu 3a) klo 19:00
5.2.  Kuopio, Männistön kirkko (Ampujanpolku 2) 
 klo 19:00
6.2.  Joensuu, Joensuun kirkko (Papinkatu 1b) klo 19/00
7.2.  Varkauden Pääkirkko (Savontie 1) 
 klo 19:00, vapaapääsy, käsiohjelma 25 euroa. 
8.2.  Kotka, Kotkan kirkko (Kirkkokatu 26) klo 19:00
9.2.  Helsinki, Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 19:00

Liput:
lippu.fi – 22,50 euroa  
https://www.lippu.fi/artist/rivorera/
Tuntia ennen ovelta 25 euroa.

Georgialaista 
polyfoniaa Suomessa 
29.1.–9.2.2020
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K alenterivuoden loppu 
on käsillä ja sitä myö-
ten koittaa valon juhla, 
joulu. Tämä osuu vuoden 

pimeimpään aikaan, eikä se ole sattumaa. 
Tätä tapahtumaa vietettiin pakanallisena 
aikana roomalaisena Saturnalia-juhlana, 
joka kristinuskon myötä sai uuden 
sisällön Kristuksen syntymän muisto-
juhlana : ”valon joka koittaa pakanakan-
soille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi 
Israelille” (Luukas 2.32). Meille kristityille 
todellisena kirkkautena pimeydessä 
onkin aina Kristus. Periaattessa jokainen 
joulun valo tai jokainen joulun kynttilä 
muistuttaa meitä Kristuksen syntymäs-
tä. Emme välttämättä kuitenkaan enää 
hahmota niiden yhteyttä Betlehemin 
luolan tapahtumiin. Yhteys joulutähteen, 
joka valaisi Kristuksen syntymän luolan, 
on kenties paremmin ymmärrettävissä. 
Joulun sanoma ikään kuin hukkuu kaiken 
maallisen alle ja siinä samalla se vesittyy. 

Onpa niitäkin tahoja jotka uskonnonva-
pauteen vedoten väen väkisin haluavat 
vähätellä tätä yhteyttä tai jopa kieltää 
jouluun viittaavat tapahtumat. Tästä esi-
merkkinä on vuosittainen puheenaiheeksi 
nouseva keskustelu koulujen joulu- ja 
kevätjuhlista. Uskonnonvastaiset tahot 
eivät kuitenkaan koskaan ole voitokkaita 
niin kauan kuin on niitä jotka puolustavat 
oikeutta positiiviseen uskonnonvapau-
teen: oikeutta kristillisen tunnustuksen 
mukaisten juhlien viettämiseen. Halusi-
vatko he tai eivät, joulu on pysyy suurena 
kristikunnan juhlana, jota kansakunnat 
kiitollisina viettävät. 

Näin suuren juhlan edellä on hyvä 
muistuttaa itseämme miksi oikeastaan 
vietämme sitä. Joulun tapahtumien myötä 
Jumala solmi ihmisen kanssa aivan 
uudenlaisen liiton, sellaisen josta profee-
tat olivat ennustaneet ja jonka oli jo 
kauan odotettu tapahtuvan. Jumala syntyi 
ja tuli ihmiseksi. Kristinuskon suuri salai-

suus on Kristuksen, Jumalan lihaksitule-
minen. Tämä tapahtui meidän vuok-
semme, meidän pelastuksemme ja sen 
vuoksi jotta voisimme saada iankaikkisen 
elämän. Pyhä isä Augustinus (+430) 
pukee tämän sanoiksi varsin elegantisti: 

”Herää ihminen! Koska sinun tähtesi 
Jumala tuli ihmiseksi. Nouse ylös ymmär-
tääksesi että se kaikki tapahtui sinun vuok-
sesi. Ikuinen kuolema olisi ollut osasi ellei 
Hän olisi syntynyt ajallaan. Et olisi kos-
kaan voinut vapautua synnillisestä lihasta 
ellei Hän olisi ottanut sen kaltaisuutta. 
Kurjuutesi olisi ollut ikuinen ellei Hän olisi 
tehnyt tätä armon tekoa. Et olisi voinut 
tulla jälleen eläväksi ellei Hän olisi kuollut 
puolestasi. Olisit kadonnut ellei Hän olisi 
syntynyt! ”

Siunattua joulun juhlaa ja joulukautta! 
Kristus syntyy – kiittäkää! 

Metropoliitta Elia

Valona pimeydessä 

Julens tid är inne och vi förbereder 
oss att fira denna ljusets fest. 
Julfirandet sammanfaller med den 
mörkaste tiden på året och det
är ingen slump. Med Kristi födelse 

fick den hedniska Saturnalia-festen ett 
nytt innehåll med Kristus som ljus som 
lyser hela världen. För oss kristna är 
mörkrets sanna ljuset alltid Kristus. I 
princip påminner varje juleljus oss om 
Kristus. Tyvärr drunknar julens budskap 
allt för ofta i mängder av olika påklistrade 
lager och i och med det urvattnas julens 
riktiga innebörd. 

Inför en sådan stor fest är det passligt 
att påminna oss varför vi verkligen firar 

den. Med julhändelserna slutade Gud en 
alldeles ny typ av förbindelse med 
människan, något som profeterna hade 
länge förutspått . Gud föddes och blev en 
människa . Den stora hemligheten med 
kristendomen är inkarnationen av 
Kristus, Gud. Det skedde för vår skull, för 
vår frälsnings skull och för att vi kunde få 
ett evigt liv. Heliga fadern Augustinus 
(+430) klär sig detta ganska elegant i ord 
på följande sätt:

“Vakna upp människan! För din skull 
blev Gud människa. Stå upp för att förstå 
att allt hände för dig. Evig död skulle ha 
varit din del om han inte hade fötts. Du 
kunde aldrig ha befriats från syndigt kött 

om han inte hade omfamnat det. Ditt 
elände hade varit evigt om han inte hade 
gjort denna nåd. Du skulle inte ha blivit 
levande igen om han inte hade dött för dig. 
Du skulle ha gått förlorad om han inte 
hade fötts! ”

Välsignat jul och juletid! Kristus födes! 
Lovsjungen Honom! 

Metropolit Elia 
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Joululaulut ilmaantuvat kauppojen ja 
kauppakeskusten äänimaailmaan jo loka-
kuussa. Markkinavoimien johdolla joulun 
sanoma on esillä arjessamme pitkän aikaa 
ennen varsinaista Kristuksen syntymäjuh-
laa. Aikaisin alkavaan joulusesonkiin 
sekoittuu kahdenlainen joulu. Tämä tulee 
hyvin kuuluviin joululauluissa. 

Yhtäältä lauluissa kerrotaan vuoden 
pimeään aikaan osuvasta iloisesta juh-
lasta. Siihen kuuluvat tontut, joulupukki, 
koristeet, lahjat ja jouluherkut. 

Toisaalta joulu esiintyy osassa lauluja 
Jeesuksen syntymäjuhlana. Enkelit, pai-
menet, tietäjät, tähti ja Betlehemin lapsi 
ovat siitä kertovien laulujen aiheita. Usein 
lauluissa haikaillaan vapautumista joulu-
kiireistä sekä ilmaistaan kaipaus päästä 
osalliseksi ensimmäisen joulun tapahtu-
mista. Pekka Simojoen laulussa Tulkoon 
joulu nämä toiveet ilmaistaan seuraavasti:

Tahtoisin päästä paimenten mukaan 
Unohtaa kiireen ja melun rasittavan 
Aamu kun koitti, tiesikö kukaan 
Tuo yksi joulu sai muuttaa historian

Monissa joululauluissa halutaan pysyä 
jatkuvasti herkistyneenä ensimmäisenä 
jouluna syntyneelle Jeesukselle. Silloin 
lauluissa korostetaan Jeesuksen syntymä-
juhlan jokapäiväistä merkitystä. ”Voit 
joulun elää joka päivä vaan”, todetaan 
eräässä tällaisessa laulussa.

Jeesuksen Kristuksen syntyminen 
maailmaan on kirkon sanoman ytimessä. 
Betlehemin joulun tapahtumista kertovat 
ja jokapäiväistä joulunviettoa haikailevat 
joululaulut sopivat hyvin yksiin kirkon 
opetuksen kanssa. Nämä teemat eivät kui-
tenkaan ole oman aikamme joululaulujen 
tuotosta. Halu osallistua ensimmäisen 
joulun viettoon ja pyrkimys herkistyä jou-
lun sanomalle päivittäin ovat esillä kaik-
kein varhaisimmassa meille säilyneissä 
joulun vietosta kertovissa kristillisissä 
lähteissä. 

* * *

Yksi varhaisista lähteistä on noin vuodelta 
380 peräisin oleva kirkkoisä Gregorios 
Teologin joulusaarna. Joulupäivänä Kons-
tantinopolissa pitämässä saarnassaan 
pyhä Gregorios kehottaa joulukirkkoon 
tulleita seurakuntalaisia kumartamaan 
seimessä makaavaa Jeesus-lasta härän ja 
aasin tavoin. Mallia voi ottaa myös muista 
ensimmäisen joulun todistajista: ”Juoskaa 
tähden perässä ja tuokaa lahjoja tietäjien 
kanssa, paimenten kanssa ylistäkää, 
enkelten kanssa laulakaa ja arkkienkelien 
kanssa tanssikaa.” 

Toisin sanoen kristittyjen tulisi elää 
yhtä viisaasti kuin jouluyön eläimet eli 
Jeesusta kunnioittaen. Heidän tulisi elä-
mässään kohdistaa huomionsa Jeesukseen 
Kristukseen yhtä innokkaasti kuin joulu-
yönä loistanut tähti. Silloin heidän elä-
mänsä voi toimia muillekin valona, joka 
näyttää tien Jumalan ja kirkon yhteyteen. 
Paimenten ja enkelien tavoin heidän tulisi 
kiittää kaikesta Jumalaa ja ylistää häntä 
iloiten. Omat lahjansa ja kykynsä heidän 
tulisi valjastaa Jumalan palvelemiseen, 
aivan kuin tietäjät toivat arvokkaimmat 
aarteensa joulun lapselle.

Osallistuminen ensimmäisen joulun 
viettoon paimenten tai tietäjien tavoin ei 
tarkoita vain sydäntä lämmittävää hengel-
listä mielikuvamatkaa Betlehemin synty-
mäluolaan. Kyse on paljon syvällisem-
mästä asiasta: joulun todistajien antaman 
esimerkin ymmärtämisestä ja omakohtai-
sesta jäljittelystä. 

Osallisuuteen ja muutokseen pyrkivä 
”aikamatka” tekee joulusta jokapäiväisen: 
Jumalan kunnioittaminen, kiittäminen ja 
palvonta eivät rajoitu vain joulukirkkoon 
vaan kuuluvat jokaiseen päivään. Paime-
netkaan eivät lopettaneet joulunviettoa 
joulupäivän valjettua. 

Joululaulun sanoin, ”tuo yksi joulu sai 
muuttaa historian”. Eräässä kristillisen 
sanoman varhaisessa tiivistyksessä joulu-
yön historiallinen muutos ilmaistaan tote-
amalla, että jouluna Jumala syntyi ihmi-
seksi, jotta ihminen voisi tulla jumalaksi. 

Betlehemin syntymäluolan ihmeessä 
on kyse ihmisen koko pelastuksesta. Pyhä 
Gregorios kuvailee joulun merkitystä 
osana Jumalan pelastussuunnitelmaa:

Tämä on meidän juhlamme, juhla, jota 
tänään vietämme, juhla, jossa Jumala 
tulee asumaan ihmisten keskelle, jotta 
me voisimme lähestyä Jumalaa – tai 
tarkemmin sanoen, laittamalla syrjään 
vanhan ihmisen voisimme pukeutua 
uuteen, jotta – kuten olemme Aada-
missa kuolleet – eläisimme Kristuksessa, 
syntyen hänen kanssaan ja tullen ris-
tiinnaulituksi hänen kanssaan, ollen 
haudattuina hänen kanssaan ja nous-
ten kuolleista hänen kanssaan.

Jos Jeesuksen syntymä oli pelastushistori-
allisesti merkittävä koko maailmalle, oli se 
sitä myös henkilökohtaisesti ensimmäisen 
joulun todistajille. Enkelien ylistysveisuun 
yhtyminen ja Vapahtajan kumartaminen 
muuttivat paimenten ja tietäjien elämän: 
heistä tuli Kristuksen seuraajia. 

Joulun viettoon on kirkossa alusta asti 
sisältynyt ajatus siitä, että Vapahtajan syn-
tymä vaikuttaa omakohtaisesti kristittyjen 
elämässä. Joulunvietossa ei silloin ole kyse 
niinkään menneen tapahtuman muistamista 
vaan siitä avautuvien merkitysten nykyisty-
misestä. Pyhän Greogrioksen joulusaar-
nassa ajatus ilmenee hyvin huudahduksissa, 
joilla hän aikanaan korosti kuulijoilleen Jee-
suksen Kristuksen syntymän jatkuvan ajan-
kohtaista merkitystä: ”Kristus syntyy, ylistä-
kää häntä! Kristus on tullut taivaasta, 
rientäkää kohtaamaan hänet! Kristus on 
maan päällä, kohotkaa korkeuksiin!”

Jokainen meistä voi jouluna liittyä pai-
menten ylistysveisuun. Jokainen voi tietä-
jien kanssa kumartaa Vapahtajaa, Herraa 
Jeesusta. Näin ei ole vain jouluna, sillä 
jokainen päivä on sopiva Jumalan ylistämi-
seen. Kristuksen kohtaaminen on mahdol-
lista elämämme jokaisena hetkenä.

Pekka Metso

Jokapäiväiset paimenet ja tietäjät
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2 февраля  
– Сретение Господне

2 февраля мы вспоминаем события, 
описанные в Евангелии от Луки. 
Сретение Господне — один из 
Двунадесятых праздников 
христианской Церкви, то есть главных 
праздников церковного года. В 
переводе с церковнославянского 
«сърѣтение» — «встреча». День 
Сретения — точка во времени, где 
встретились Ветхий и Новый Заветы. 
Древний мир и христианство. 
Произошло это благодаря человеку, 
которому в Евангелии отведено 
совершенно особенное место. Сретение 
произошло через 40 дней после 
Рождества Христова.

У иудеев того времени было две 
традиции, связанных с рождением в 
семье ребенка.Во-первых, женщина 
после родов не могла появляться в 
Иерусалимском Храме сорок дней (а 
если родилась девочка — то и все 
восемьдесят). Как только срок истекал, 
мать должна была принести в Храм 
очистительную жертву. В нее входила 
жертва всесожжения — годовалый 
ягненок, и жертва во оставление грехов 
— голубка. Если семья была бедной, 
вместо ягненка тоже приносили 
голубку, получалось «две горлицы или 
два птенца голубиных». Во-вторых, 

если в семье первенцем был мальчик, 
родители на сороковой день приходили 
с новорожденным в Храм — для 
обряда посвящения Богу. Это была не 
просто традиция, а закон Моисеев: его 
иудеи установили в память исхода 
евреев из Египта — освобождения от 
четырехвекового рабства.

Мария и Иосиф прибыли из 
Вифлеема в столицу Израиля 
Иерусалим. С сорокадневным 
Богомладенцем на руках они ступили 
на порог Храма. Семья жила небогато, 
поэтому очистительной жертвой 
Богородицы стали два голубка. 
Пречистая Дева решила принести 
жертву из смирения и уважения перед 
иудейским законом, несмотря на то, 
что Иисус появился на свет в 
результате непорочного зачатия. После 
совершения обряда Святое Семейство 
уже направлялось к выходу из Храма, 
но тут к ним подошел древний старик, 
пожалуй, самый старый человек в 
Иерусалиме. Его звали Симеон. В 
переводе с древнееврейского «šim’on» 
значит «слышание». Праведник взял 
Младенца на руки и радостно 
воскликнул: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего 
Израиля» (Лк 2:29-32). Исполнилось 
то, что ученый ждал всю свою 
непосильно долгую жизнь. Симеон 
взял на руки Младенца, рожденного от 
Девы, — а значит, пророчество Ангела 
исполнилось. Старец мог спокойно 
умереть. «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко…» Церковь назвала 
его Симеоном Богоприимцем и 
прославила как святого.

В день Сретения в Иерусалимском 
храме произошла еще одна встреча. К 
Богоматери подошла 84-летняя вдова, 
«дочь Фануилова». Горожане называли 
ее Анна-пророчица за вдохновенные 
речи о Боге. Она много лет жила и 
работала при Храме, как пишет 
евангелист Лука, «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь» (Лк 2:37 – 38). 
Анна-пророчица поклонилась 
новорожденному Христу и вышла из 
Храма, неся горожанам новость о 
пришествии Мессии, избавителя 
Израиля. А Святое Семейство 
вернулось в Назарет, так как 
исполнило все положенное законом 
Моисея.

Сретение — это встреча с 
Господом. Старец Симеон и 
Пророчица Анна оставили свои имена 
в Священном Писании, потому что 
дали нам пример — как принять 
Господа с чистым и открытым сердцем. 
Сретение — это не просто день из 
далекой новозаветной истории. Хотя 
бы раз в жизни любой человек 
оказывается в доме Божием — в храме. 
И там с каждым происходит его 
личное Сретение — встреча со 
Христом. Как понять, произошла ли в 
вашей жизни Встреча? Очень просто 
— спросите себя: радостен ли я? 
изменился ли я? сколько в моем сердце 
любви? Давайте же встретим Господа, 
увидим Его сердцем! С Праздником 
Сретения Господня!

Киктенко Елизавета. По материалам 
журнала «Фома»

Herran temp-
peliintuomisen 

metalliikoni, 
XII s. Georgia, 

Tbilisi. Ikoni 
löytyy Shalva 

Amiranashvilin 
-nimisessä 

taidemuseosta.
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Juhlan alkuperästä
Herran kasteen ja ilmestymisen juhlaa on 
vietetty jo varhaisimmista ajoista lähtien. 
Alunperin tähän juhlaan kuului myös 
Kristuksen syntymän muisto, mutta kol-
mannella vuosisadalla joulu siirrettiin 
nykyiselle paikalleen. Kristuksen synty-
män esijuhlasta 20.12. alkaa juhlakausi, 
joka päättyy vasta 14.1. Herran kasteen 
jälkijuhlan loppuun. Kirkon alkuaikoina 
oli paikallista erilaisuutta juhlien viettä-
misessä muutenkin, joten ei ole niin yllät-
tävää, että itäisissä osissa kristikuntaa 
Kristuksen syntymäjuhlaa alettiin viettää 
erikseen myöhemmin kuin läntisissä 
osissa. Lännessä oli myös selkeä tarve 
korvata Rooman valtionuskonnon mukai-
nen auringon jumalan päivä kristillisellä 
sisällöllä. Lännen katolisilla 6.1. on myös 
itämaan tietäjien, kolmen kuninkaan, 
muistopäivä. 

Jordanissa kastettaessa Sinua oi Herra, 
tapahtui, että ihmiset kumarsivat Pyhää 
Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti 
Sinusta, nimittäen Sinua rakkaaksi Pojak-
sensa, ja Henki kyyhkysen muodossa, vah-
visti sen sanan totuuden. Kunnia olkoon 
Sinulle, Kristus Jumala, joka ilmestyit ja 
valistit maailman.

Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä
Suomen kielessä käytettävä nimi loppiai-
nen on hieman harhaanjohtava 

ortodoksisen perinteen kannalta, sillä 
kuten huomasimme jo aiemmin, kestää 
juhlakausi meillä vielä viikon Herran kas-
tejuhlan jälkeenkin. Oikea nimitys tälle 
tammikuun kuudennen päivän juhlalle 
onkin Herran kaste, Jumalan ilmestymi-
nen. Ortodoksisen maailman alkukiellä 
kreikalla sanotaan Theofanía tai Epifanía, 
mutta käytetään myös nimitystä Ta fóta / 
Ton fóton, eli sujuvasti käännettynä valo-
juhla, valkeuksien juhla. 

Sinä ilmestyit tänään maailmalle ja 
Sinun valkeutesi, oi Herra, valaisi meidät, 
jotka Sinut tuntien veisaamme Sinulle: 
Sinä lähestymätön valkeus, tulit ja ilmes-
tyit meille. 

Juhlan viettämisestä
Kirkkokalenterin mukaan Herran kasteen 
aattopäivä 5.1. on paastopäivä, näin siis 
valmistaudumme edes yhden päivän ajan 
suureen juhlaan. Juhlan aloittavaan suu-
ren ehtoopalvelukseen kuuluu runsas 
parimioiden, eli Vanhan testamentin 
lukukappaleiden, lukeminen. Parimioita 
on peräti 13 kappaletta ja ne alkavat maa-
ilman luomiskertomuksella kuten suurena 
lauantainakin. 

Herran kasteen juhlan osuessa sun-
nuntaille tai maanantaille, kuten vuonna 
2020 tapahtuu, toimitetaan Basileios Suu-
ren nimeä kantava liturgia. Basileioksen 
nimissä kirjoitetut ehtoollisrukoukset 
ovat erityisen juhlavat, kasvattavat ja 

valaisevat, niiden mumiseminen pelkäs-
tään ponomarin korville tai lyhentely 
eivät tee oikeutta Kirkon opetukselle.

Suuren vedenpyhityksen toimittami-
nen kuuluu olennaisena osana tähän juh-
laan. Pohjolassa meillä on tuttu tapa tehdä 
avanto, usein vallan ristin muotoinen, 
järvelle, joelle tahi meren rantaan. Väli-
meren seudulla taas mennään mieluiten 
meren äärelle ja tapoihin kuuluukin nuo-
rukaisten hypätä sukeltamaan mereen 
viskattua ristiä hakemaan. Pyhitettyä 
vettä on erityisen suotavaa ottaa myös 
kotiinsa ja nauttia sitä sitten tarpeen vaa-
tiessa.

Kreikassa tunnetaan myös Herran 
kasteesta kertovia kálanda-lauluja, eli 
hengellisiä maallikoiden lauluja, joita 
usein on esitetty kiertävän lapsiryhmän 
voimin. 

Herran kasteen ja 
ilmestymisen juhla – 
teofania
Pian joulun jälkeen koittava suuri juhla kantaa mukanaan 
monia merkityksiä, opettaa isä Simo Haavisto.
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Valkeus Valkeudesta, Kristus, meidän 
Jumalamme, on loistanut maailmalle. 
Häntä, ilmestynyttä Jumalaa, kumarta-
kaamme!

Jordan-virta
Kapea Jordan-joki on ammoisista ajoista 
lähtien ollut rajajoki, jolla on kaksi alku-
lähdettä Hermonin vuorilla ja joka laskee 
Genesaretin järvestä Kuolleeseen mereen, 
tuohon kaikkien tuntemaan tavattoman 
suolaiseen umpiperäiseen sisäjärveen. 
Jordanilla on merkitys myös Israelin hen-
gellisessä historiassa, sillä liiton arkku 
kuljetettiin virran yli ja sitä kannettaessa 
Jordan pysähtyi kuin Kaislameri aikoi-
naan (Joos.3). Runoillut kuningas Daavid 
kirjoitti psalmissa 114, jakeessa kolme 
”Meri näki tämän ja pakeni, Jordanin 
vedet kääntyivät takaisin”, tätä voidaan 

pitää niin toteamuksena historiallisista 
tapahtumista, Kaislameren ylitys ja Jorda-
nin ylitys, kuin ennustuksena Kristuksen 
kasteesta. Johannes Kry-sostomoksen 
mukaan Jordan on ihmislajin vertaiskuva, 
ihmiselläkin on kaksi lähdettä (Aadam ja 
Eeva), lankeemus johdatti ihmiselämän 
kuolemaan; tämän elämän kuolleeseen 
mereen. Tähän Jordaniin, eli ihmiselä-
mään, Kristus syntyi ihmiseksi ja voitti 
kuoleman ja palautti ihmisen elämän 
alkuperäiseen asuunsa. 

Tänään Kristus tulee Jordanille kastet-
tavaksi. Tänään Johannes koskee Häneen. 
Taivaalliset voimat hämmästyvät nähdes-
sään ihmeellisen salaisuuden, merikin 
pakenee ja Jordan kääntyy kulussaan. 
Mutta me valistettuina veisaamme: Kun-
nia olkoon Jumalalle, joka on valistanut 
maailman.

Johannes Kastaja
Johannes Kastaja oli erityisen tehtävän 
saanut maallikkosaarnaaja Juudean erä-
maassa. Hän syntyi Jumalan lahjana van-
hoille vanhemmilleen puoli vuotta ennen 
Kristusta. Äitiensä kautta Kristus ja 
Johannes olivat myös sukua toisilleen. 
Evankeliumista tunnemme kertomuksen, 
jonka mukaan Maria kyläili Elisabetin 
luona ja lapsi Elisabetin kohdussa hypäh-
tää riemusta Marian saapuessa. Johannes 
siis profetoi ja julisti ennalta jo äitinsä 
kohdussa. Johannes Kastajaa nimitetään 
myös Edelläkävijäksi, hän tasoitti tien 
Kristuksen tulla. Johannes opetti ihmisille 
taivasten valtakunnan olevan lähellä ja 
kehotti heitä tekemään parannuksen, eli 
katumaan ja ottamaan katumuksen mer-
kiksi vastaan puhdistavan kasteen Jor-
danissa. Johannes kuului todennäköisesti 
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nasiireihin, eli Herralle omistautuneisiin, 
jotka eivät leikanneet hiuksiaan, elivät 
askeettisesti ja tutkivat lakia. Johannes 
Kastaja on viimeinen vanhan liiton pro-
feetta ja samalla ensimmäisen uuden lii-
ton profeetta, julistaja ja opettaja. 

Kun Johannes näki, että Sinä, joka 
Hengellä ja tulella puhdistat maailman 
synnit tulet hänen luokseen, hän peläten ja 
vavisten huusi: En rohkene koskettaa puh-
dasta päätäsi. Puhdista minut ilmestymi-
selläsi, oi ainoa ihmisiä rakastava Jumala!

Kristuksen kaste ja Jumalan 
ilmestyminen
Evankeliumit kertovat Kristuksen kasteen 
melko koruttomasti ja lyhyesti. Kristus 
saapuu Jordanille Johanneksen luo, joka 
vastustelee koska pitää itseään arvotto-
mana, Kristus kastetaan ja samalla tai-
vaasta kuuluu Isän ääni, joka todistaa 
Pojasta ja Pyhä Henki laskeutuu kyyhky-
sen näköisenä.

Keskeistä on Kristuksen osallistumi-
nen ihmisen puhdistumiseen. Hän ottaa 
kasteen vastaan, jotta näytetään toteen 
Hänen tosi ihmisyys ja osallistuminen 
ihmisyyden osaan. Aiheesta on kirjoitta-
nut mm. Johannes Damaskolainen. Kris-
tus ei toki jumalana tarvitse mitään puh-
distautumista. Damaskolainen jatkaa, että 
kastettaessa Kristus myös tuhosi vedessä 
piilleet vihollisvoimat, erilaiset demonit 
ja hirviöt, joita juhlaikoniinkin kuvataan. 
Kristus pesi ihmisen kokonaan ja hautasi 
koko vanhan Aadamin, Hän lain antaja 
noudatti lakia ja pyhitti hänet, joka kas-
toi. Kristus asetti näin kasteen mystee-
rion. Kristus pyhitti vedet, soi siihen 
armonsa ja tarjosi jokaiselle mahdollisuu-
den Jumalan ilmestymisen näkemiseen ja 
kokemiseen.

Greogrios Teologi katsoo kasteita ole-
van pelastushistoriassa viisi: ensimmäi-
nen oli Mooseksen kaste, joka oli väliai-
kainen puhdistus; toinen oli Johannes 
Kastajan kansalla antama katumuksen 
kaste; kolmas on Kristuksen kaste, joka 
kastaa ihmiset kristityiksi ja jonka Pyhä 
Henki suorittaa; neljäs on martyyriyden 
kaste ja viides on katumuksen ja sen kyy-
neleiden kaste.

Jumalan ilmestyminen Kolminaisuu-
tena on yksi Kristuksen kasteen ihmeistä. 
Paikalla olleet kuulivat Isän äänen ja näki-
vät kyyhkysen näköisen hahmon, jona 
Pyhä Henki ilmestyi näkyvällä tavalla. 
Gregorios Palamaksen mukaan Kolminai-
suuden oli lähes välttämätöntä ilmestyä 
tässä ihmisen uudelleen luomisen vai-
heessa, olihan Kolminaisuus alunperin jo 
ihmisen luonutkin ”Isä luo kaiken Poi-
kansa kautta Pyhässä Hengessä”. Ihminen 
on ainut luotu olento, joka osallistuu Kol-
minaisuuden toimintaan siinä laajuudessa, 
jossa osallistuu. Ihminen on ainoa Kolmi-
naisuuden kuvaksi ja kaltaiseksi luotu. 

Kristuksen työ ihmisten keskuudessa 
alkoi kasteesta, joten on ollut merkittävää, 
että Isä todistaa ja varmistaa Hänet rak-
kaaksi pojakseen ja Pyhä Henki vahvistaa, 
sinetöi, tämän. Isän ääni ei ole vain ihmis-
aistin mukainen kuulokuva, vaan se on 
jumallallinen ilmoitus, Jumalan ilmestys 
ja julistus. Sillä todistetaan myös sama 
olemus Isän kanssa. Kristus syntyy Isästä 
iänkaikkisuudessa, tämän luodun ajan 
tuollapuolen, mutta Hän syntyi ihmiseksi 
tässä ajassa meidät pelastaakseen. Tämä 
syntyminen tapahtui Isän tahdosta, miel-
tymyksestä, Gregorios Palamaksen 
mukaan tämä olisi tapahtunut ihmisen 
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Rukoilkaamme Herraa pyhittämään tämä vesi Pyhän Hengen 
voiman, vaikutuksen ja laskeutumisen kautta.

Rukoilkaamme Herraa lähettämään siihen lunastuksen armo 
ja Jordanin siunaus.

Rukoilkaamme Herraa, että tähän veteen vaikuttaisi kaikkea 
olevaista ylemmän Kolminaisuuden puhdistava voima.

Rukoilkaamme Herraa Pyhän Hengen laskeutumisen kautta 
valaisemaan meidät tiedon ja hurskauden valkeudella.

Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi tulisi pyhityksen 
lahjaksi, syntien päästöksi, sielun ja ruumiin parannukseksi ja 
kaiken hyvän lähteeksi.

Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi tulisi iankaikkiseen 
elämään johdattavaksi.

Rukoilkaamme Herraa tekemään tämä vesi näkyväisten ja 
näkymättömien vihollisten kaikki juonet torjuvaksi.

Rukoilkaamme Herraa kaikkien niiden puolesta, jotka 
ammentavat sitä ja ottavat kodin pyhitykseksi.

Rukoilkaamme Herraa, että se tulisi sielun ja ruumiin 
puhdistuksesksi kaikille, jotka sitä uskolla ottavat ja käyttävät.

Rukoilkaamme Herraa, että hän tekisi meidät Pyhän 
Hengen näkymättömän ilmestymisen kautta otollisiksi 
täyttymään pyhityksellä tullessamme osallisiksi tästä vedestä.
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lankeemuksettakin, sillä vain yhdistämällä 
luomaton ja luotu Sanan olemuksessa, on 
luodun pelastuminen mahdollinen.

Pyhä Henki on Kolminaisuuden kol-
mas, samaa olemusta oleva kuin Isä ja 
Poika, persoona. Hän on ilmestynyt 
pelastushistoriassa monin tavoin. Pyhän 
Hengen ilmestyminen kyyhkysenä joh-
dattaa ajatuksemme kyyhkyseen, joka toi 
Nooalle oliivipuun oksan merkiksi veden-
paisumuksen päättymisestä. Kristuksen 
kasteessa kyyhkynen osoittaa synnin ja 
erehtymisen vedenpaisumuksen päätty-
neen. Kyyhkynen edustaa puhtautta ja 
viattomuutta, Pyhä Henki ei viihdy syn-
nin loassa tai löyhkässä. Pyhä Henki las-
keutuu nimenomaan Kristuksen ylle, saa-
den ihmiset uskomaan Häneen ja 
erottamaan Hänet Edelläkävijästä. Pyhän 
Hengen ilmestyminen on myös mirhavoi-
telun mysteerion esikuva.

Hän, joka verhoutuu valkeuteen niin 
kuin viittaan, tahtoi meidän tähtemme 
tulla kaltaiseksemme. Hän laskeutuu 
tänään Jordanin virtaaviin vesiin, ei puh-
distautuakseen vaan uudistaakseen meidät 
kasteessa.

Kasteen lahjat
Kristuksen kasteen juhla muistuttaa meitä 
kasteen mysteeriosta ylipäänsä ja myös 
omasta kasteestamme. Varhaisina aikoina 
tämä juhla oli suuren lauantain ohella 
tärkeä katekumeenien kastepäivä, tästä 
muistona veisaamme Pyhä Jumala veisun 
sijaan myös 6.1. ”Niin monta kuin teitä 
on Kristukseen kastettu, te olette Kristuk-
seen pukeutuneet.” Kristuksen kaste Jor-
danissa toistuu jokaisessa meidän kastees-
samme. Kasteessa meidät on liitetty 
Kristuksen seuraajiksi, Hänen kuole-
maansa ja ylösnousemukseensa. Kristi-
tyksi tullaan kasteen kautta, kasvamaan 
Kristuksessa, Hänen itsensä antaman käs-
kyn mukaisesti (Matt. 28:19-20). Grego-
rios Palamaksen mukaan kasteessa 
saamme tilaisuuden tulla Jumalan lapsiksi 
ja iänkaikkisten hyvyyksien perilliseksi. 
Meidän tulee varoa ettemme mielel-
tämme kuole ja joudu synnin alaisiksi, 
armo ei mihinkään ihmisen sydämestä 
häviä, mutta synnin alainen ei vain toimi 

pelastukseksi. Jos näin kuitenkin käy, tulee 
rukoilla, toivoa ja odottaa katumuksen 
kyyneleiden kastetta. Gregorios Nyssalai-
sen mukaaan jo yksi katumuksen kyynel 
vastaa kastealtaan kylpyä. Ei olisi lainkaan 
hullumpaa kerrata kastelupaukset ja miet-
tiä niitä juuri Herran kasteen juhlana. 
Kasteen merkityksen ymmärtäminen toi-
mii avaimena ymmärtää katumus, meidän 
koko elämäämme leimaavan teon tarve. 
Kristus ja Häneen kastaminen on kerta-
kaikkinen syntien anteeksianto, mutta 
meidän tulee lankeemuksemme tähdä 
palata aina uudelleen Hänen luokseen 
katumuksen kautta. Olemme siis toistu-
vasti tarpeessa ottaa vaarin Johanneksen 
huudosta erämaassa: tehkää parannus!

Pukeutukoon nyt jokainen maasta 
luotu puhtauden pukuun, sillä meidät on 
nostettu lankeemuksesta ylös taivaisiin. 
Kaiken ylläpitävän Sanan kautta meidät on 
puhdistettu virtaavassa vedessä ja vapau-
tettu entisistä rikkomuksistamme.

Vedenpyhitys
Vedenpyhitys ei ole mikään erikoinen ”tai-
kameno” tai liturgista draamaa silmille. 
Ihmisen ylimmäispapillinen tehtävä on 
pyhittää tämä maailma ja kaikki aineelli-
nen voi olla pyhää Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta. Vesi on elämän ehto ja elämän 
lähde, mutta rannikon ihmiset tietävät 
myös miten paljon meri on antaessaan 
ottanut. Ajatus vesissä piilevistä pimeyden 
voimista voi tuntua alkukantaiselta, mutta 
maailmassa on vaaransa edelleen, ei ihmi-
sen teknologinen äly niitä poista. Vedenpy-
hitys siis toisaalta tekee veden vaaratto-
maksi ja toisaalta pyhityksen lähteeksi. 
Tämä tapahtuu nimenomaan Pyhän Hen-
gen alaslaskeutumisen kautta, hänen voi-
mansa ja energiansa vaikuttavat siitä läh-
tien tuon veden kautta. Aine toimii siis 
tässä yhteydessä näkymättömän Hengen 
näkyvänä välittäjänä, kuin kyyhkysenä tai 
tulenlieskana ikään. Herran kasteen juhla 
on luonnollinen yhteys toimittaa vedenpy-
hitys niin juhlavasti ja näkyvästi kuin mah-
dollista, mieluiten virtaavan veden äärellä.

Rukoilkaamme Herraa pyhittämään 
tämä vesi Pyhän Hengen voiman, vaiku-
tuksen ja laskeutumisen kautta.

Rukoilkaamme Herraa lähettämään 
siihen lunastuksen armo ja Jordanin siu-
naus.

Rukoilkaamme Herraa, että tähän 
veteen vaikuttaisi kaikkea olevaista ylem-
män Kolminaisuuden puhdistava voima.

Rukoilkaamme Herraa Pyhän Hengen 
laskeutumisen kautta valaisemaan meidät 
tiedon ja hurskauden valkeudella.

Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi 
tulisi pyhityksen lahjaksi, syntien pääs-
töksi, sielun ja ruumiin parannukseksi ja 
kaiken hyvän lähteeksi.

Rukoilkaamme Herraa, että tämä vesi 
tulisi iankaikkiseen elämään johdatta-
vaksi.

Rukoilkaamme Herraa tekemään 
tämä vesi näkyväisten ja näkymättömien 
vihollisten kaikki juonet torjuvaksi.

Rukoilkaamme Herraa kaikkien niiden 
puolesta, jotka ammentavat sitä ja ottavat 
kodin pyhitykseksi.

Rukoilkaamme Herraa, että se tulisi 
sielun ja ruumiin puhdistuksesksi kaikille, 
jotka sitä uskolla ottavat ja käyttävät.

Rukoilkaamme Herraa, että hän tekisi 
meidät Pyhän Hengen näkymättömän 
ilmestymisen kautta otollisiksi täyttymään 
pyhityksellä tullessamme osallisiksi tästä 
vedestä.

Kristus totinen Valkeus, ilmestyy ja 
valistaa koko maailman. Hän, joka on 
kaiken puhtauden yläpuolella, ottaa kas-
teen yhdessä ihmisten kanssa ja pyhittää 
veden sieluja puhdistavaksi. Tämä ihme 
tapahtuu maan päällä, mutta sen merkitys 
on taivaitakin korkeampi. Puhdistuksen 
kautta saamme pelastuksen, veden kautta 
hengen, upotuksen kautta me kohoamme 
Jumalan tykö. Ihmeellisest ovat Sinun 
tekosi, Herra! Kunnia olkoon Sinulle.

Kursivoidut tekstit juhlamineasta ja euho-
logionista.

Lähteitä
Juhlaminea; Ware, Ortodoksinen tie; 
Schmemann, Maailman elämän edestä, 
Ierothéu, I despotikés eortés; Ortodoksi-
nen kalenteri; Raamattu

Teksti: Simo Haavisto
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Hiippakunta uudistuu: 
Tampere mukaan 1.1.2020, 
uudet seurakunnat toimintaan 
1.1.2021 alkaen 
Tampereen seurakunta 
pähkinänkuoressa
Tampereen ortodoksinen seurakunta on 
noin 3200 kirkon jäsenen hengellinen 
koti. Seurakunnan pääpyhäkön, tänä 

vuonna 120 vuotta täyttäneen Pyhän 
Aleksanteri Nevskin ja pyhän Nikolaok-
sen kirkon lisäksi seurakunnalla on pyhä-
köt Porissa (Apostoli Johannes Teologin 
kirkko), Kolhossa (Karjalan valistajien 
kirkko) ja Valkeakoskella (Pyhän Niko-
laos Ihmeidentekijän rukoushuone). 

Seurakunnalla on tällä hetkellä selke-
ästi kaksi keskuspaikkaa: Tampereen jäl-
keen kirkollinen elämä on vireintä 
Porissa, jossa toimintaa organisoi paikal-
linen tiistaiseura. Porin yhteisöä on usein 
pidetty malliesimerkkinä hyvin toimi-
vasta pyhäkköyhteisöstä: vaikka kaupun-
gissa ei ole omaa pappia tai kanttoria, 
kirkko on kovassa käytössä. Toimintaa ja 
tekemistä on kaikenikäisille ja palveluk-
sissa voi olla jopa ruuhkaa. Jos Tampereen 
kaunis kirkko on jo tuttu, niin seuraava 
kotimaan pyhiinvaellus kannattaa tehdä 
juuri Poriin. 

Tampereella työskentelee neljä hen-
gellisen työn tekijää: kirkkoherra Aleksej 
Sjöberg, pastori Heikki Honkamäki, kant-
tori /diakoni Heikki Hattunen ja kanttori 
Jenni Hakkarainen. Molemmat papit pal-
velevat myös venäjäksi, isä Aleksej myös 
ruotsiksi. 

Lisäksi seurakunnassa työskentelee 
nuorisotoimenohjaaja Vasili Venkula, 
kirkon vahtimestari Mika Kangasaho, 
seurakuntaemäntä Tatiana Kallo ja osa-
aikainen kanslisti Arja Pikkuharju.

Oulun hiippakunta  
vuonna 2021
Valamon luostarissa 25.11.2019 kokoon-
tunut kirkollishallitus päätti ortodoksi-
sesta kirkosta annetun lain 7 §:n perus-
teella, että vuoden 2021 alusta Oulun, 
Lapin ja Kajaanin ortodoksiset seurakun-
nat muodostavat uuden seurakunnan 
niin, että Lapin ja Kajaanin ortodoksiset 
seurakunnat yhdistyvät Oulun ortodoksi-
seen seurakuntaan. Samoin Vaasan orto-
doksinen seurakunta yhdistyy Tampereen 
ortodoksiseen seurakuntaan.

Hiippakunnassa toimii siis tulevai-
suudessa kaksi seurakuntaa: Pohjois-Suo-
men ortodoksinen seurakunta (nykyiset 
Oulu, Lappi ja Kajaani) sekä Tampereen 
seurakunta (nykyiset Tampereen ja Vaa-
san seurakunnat).

 Oulun hiippakunnassa on kuluneen 
syksyn aikana käyty yhdistymisneuvotte-
luja edellä mainittujen seurakuntien 
välillä. Neuvotteluissa puheenjohtajana 
on toiminut hiippakunnan piispa, metro-
poliitta Elia, ja neuvottelijoina on ollut 
kunkin seurakunnan kirkkoherrojen 
lisäksi yksi edustaja jokaisen seurakunnan 
valtuustosta ja neuvostosta. Lisäksi poh-
joisella alueella on neuvotteluissa ollut 
mukana kirkon palkkaama selvitysmies 
Hannu Palsola. Neuvottelujen lähtökoh-
tana on ollut uusien seurakuntien perus-
taminen ja tavoitteena laatia yhdistymis-
sopimus, johon kirjataan seurakuntien 
yhdistymisen reunaehdot.

 Syksyn yhdistymisneuvotteluissa seu-
rakuntien yhdistymisen suhteen on eri-
tyistä huolta herättänyt nykyisten seura-
kuntien omaisuuden ja varallisuuden 
käyttö uudessa seurakunnassa sekä kiin-
teistöjen säilyminen.

 Neuvottelut jatkuvat vielä joulu–tam-
mikuussa. Molempien uusien seurakun-
tien yhdistymissopimusten on määrä olla 
valmiit ja allekirjoitetut kevään 2020 
aikana.
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Toisen joulupäivän liturgia televisioi-
daan Tampereelta Pyhän Aleksanteri 
Nevskin ja pyhän Nikolaoksen kirkosta. 
Ennakkoon nauhoitettu lähetys alkaa 
Yle TV 1 -kanavalla 26.12. kello 10. Pal-
veluksen toimittaa pastori Heikki Hon-
kamäki ja kuoroa johtaa kanttori Heikki 
Hattunen. Palvelus on katsottavissa 
varsinaisen lähetysajan jälkeen myös 
Yle Areenasta.
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Kolttasaamelaisten ikiaikainen hallinto-
elin Kolttien kyläkokous esitti Suomen 
ortodoksiselle kirkolle 2000-luvun alussa, 
että kolttasaamelaisilla olisi edustaja-
paikka kirkolliskokouksessa. Kyläkokous 
sai tuolloin kirkolta hylkäävän päätöksen.

Asia nousi uudelleen esiin kirkon hal-
linnonuudistuksen vuoksi maaliskuussa 
2019 käydyissä Saamelaiskäräjälain 9§:n 
mukaisissa neuvotteluissa, joissa sovittiin 
että kirkollishallitus esittää kirkolliskoko-
ukselle kolttasaamelaisen edustajan saa-
mista kirkolliskokoukseen.

Kirkolliskokous hyväksyi kirkollishal-
lituksen esityksen yksimielisesti 
27.11.2019 pidetyssä täysistunnossa. Suo-
men ortodoksinen kirkko tulee pyytä-
mään Kolttien kyläkokousta nimittämään 
edustajan kirkolliskokoukseen sen seuraa-
valle, 1.6.2023 alkavalle toimikaudelle. 
Kirkolliskokous määrittelee edustajan 
vaalikelpoisuuden ortodoksisesta kirkosta 
annetun lain ja kolttalain nojalla. Käytän-
nössä päätös tarkoittaa kirkolliskokous-
edustajien määrän lisääntymistä yhdellä.

Aikoinaan myös Oulun metropoliit-
tana palvellut Helsingin ja koko Suomen 
arkkipiispa Leo oli päätöksestä hyvillään:

– Haluan onnitella kolttia siitä, että he 
ovat nyt saaneet entistä selkeämmän ase-
man kirkkomme korkeimmassa päättä-
vässä elimessä. Meillä on tietysti ollut 
ennenkin kirkolliskokouksessa kolttaedus-
tajia, mutta nyt heidän edustuksensa kir-
kolliskokouksen kokoonpanossa on taattu. 
Kiitän myös kirkolliskokousta siitä, että 
päätös saatiin tänään aikaan. Tästä on hyvä 
jatkaa. Toivonkin, että koltat ottavat jat-
kossa entistä aktiivisemman roolin kirkon 
kaikilla tasoilla. Lisäksi toivon, että hiippa-
kunnan piispa ottaa nyt asiakseen edistää 

jo kauan sitten aloitettua, mutta pitkään 
pysähdyksissä ollutta koltankielisen litur-
gisen kirjallisuuden julkaisutoimintaa.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin 
alueen ainoa alkuperäiskansa, jolla on 
Suomen perustuslaissa tunnustettu alku-
peräiskansa-asema. Suomessa on vuoden 
2015 saamelaiskäräjävaalien yhteydessä 
kerättyjen tilastojen mukaan noin 10 500 
saamelaista, joista kolttasaamelaisia arvi-
oidaan olevan noin 600–800.

Suurin osa kolttasaamelaisista kuuluu 
ortodoksiseen kirkkoon. Kolttakansan 
keskuudessa tehtävä kirkollinen työ onkin 
osa ortodoksisen kirkon ja kolttien 
yhteistä historiaa ja nykypäivää.

– Nyt tehdyllä päätöksellä ja kirkollis-
kokouksen vuonna 2018 tekemällä pää-
töksellä, jolla turvattiin Ivalon toimipaik-
kaan sijoitettujen saamelaistyötä tekevien 
papin ja kanttorin työstä aiheutuvien 
kulujen kattaminen kirkon keskusrahas-
tosta ortodoksinen kirkko haluaa vahvis-
taa tätä yhteyttä. Päätöksillään kirkollis-
kokous osoittaa tukensa kolttakansan 
hengelliselle elämälle ja vahvistaa heidän 
sidettään ortodoksiseen kirkkoon ja hei-
dän osallisuuttaan sen hallintoon, toteaa 
Lapin ortodoksisen seurakunnan kirkko-
herra Jaakko Vainio.

Myös Oulun metropoliitta Elia iloit-
see tuoreesta päätöksestä ja kiittää kirkol-
liskokousedustajia myönteisestä suhtautu-
misesta aloitteeseen.

– Näillä toimilla kirkko omalta osal-
taan tukee kolttien hengellistä elämää ja 
on mukana tukemassa myös erittäin 
uhanalaisen koltansaamen kielen ja kult-
tuurin säilymistä, ylläpitämistä, seuraa-
ville sukupolville siirtämistä ja kehittä-
mistä, sanoo metropoliitta Elia.

Koska nyt koolla ollut kirkolliskokous oli 
uudelle toimikaudelle valittujen edusta-
jien ensimmäinen, kokouksessa valittiin 
uudet asiantuntijajäsenet kirkollishalli-
tukseen. Kirkollishallituksen pappisjäse-
neksi valittiin Oulun seurakunnan kirk-
koherra, isä Marko Patronen. 

Valinta oli historiallinen, sillä Oulun 
hiippakunnasta ei ole koskaan aiemmin 
sen olemassaoloaikana valittu pappisjä-
sentä, vaan ainoastaan pappisjäsenen 
varamiehiä. 

Kuten kirkolliskokousedustajat, myös 
kirkollishallituksen jäsenet ajavat tehtä-
vässään aina koko kirkon etua. Näin ollen 
jäsenten kotipaikalla ei käytännössä ole 
merkitystä. Kirkolliskokouksen käytävä-
puheissa nousi kuitenkin esiin, että 
valinta antoi signaalin maantieteellisestä 
tasa-arvosta. Tätä pidettiin tärkeänä asi-
ana.

Isä Marko näkee valinnan mahdolli-
suutena tuoda työskentelyyn pienemmän 
seurakunnan näkökulmaa. 

– Katson asioita kirkollishallituksessa 
nimenomaan tavallisen seurakuntapapin 
näkökulmasta. Uskon, että edessä on kiin-
nostava nelivuotiskausi.

Isä Marko kävi kirkolliskokouksen istuntotau-
olla keskustelemassa puheenjohtajan pai-
kaalla istuneen arkkipiispa Leon kanssa. 
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Isä Marko Patronen 
kirkollishallituksen 
pappisjäseneksi

Kolttasaamelaisille 
pysyvä edustus 
kirkolliskokoukseen 
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22-vuotias sevettijärveläinen Hannele Fofonoff valittiin syksyn 
vaaleissa Lapin seurakunnan valtuustoon.

Nuorten ja syrjäseutujen asialla 
Tulit valituksi Lapin seurakunnanvaltuus-
toon seurakunnan nuorimpana valtuutet-
tuna. Mitkä ovat tunnelmat ja odotukset?
Olen otettu siitä, että ihmiset ovat minua 
äänestäneet. Luottavaisin mielin lähden tu-
levaan kauteen.
Mainitsit ehdokkaana, että nuorten asiat 
ovat lähellä sydäntäsi. Miten arvioit, että 
kirkko tavoittaisi ja puhuttelisi nuoria 
paremmin? 
Koen tärkeänä, että lapsille ja nuorille jär-
jestetään leirejä ja tapahtumia. Niissä pää-
see tutustumaan muihin ortodoksinuoriin 
ja näkemään, että seurakunnan leireillä on 
hauskaa. Ja toivottavasti monet kokisivat 
papit ja muut seurakunnan työntekijät 
lähestyttävinä leireillä ja tapahtumissa.
Toisena mainitsemanasi asiana on syrjä-
seutujen tärkeys. Olet itse Sevettijärveltä, 
minkälaisia haasteita ja toiveita liität kir-
kon toimintaan juuri syrjäisemmillä seu-
duilla? Koltat saivat nyt pysyvän edustuk-
sen kirkolliskokoukseen, mitä ajatuksia 
tämä herättää?
Iloitsen pysyvän edustuksen saamisesta. 
Kirkko on ajansaatossa jo hyvin huomioi-
nut kolttasaamelaisia mm. tukemalla kir-
kollisten tekstien käännöstyötä. Päätös 
pysyvästä edustuksesta on merkki siitä, että 
kirkkomme haluaa tukea koltansaamen 
kielen ja kulttuurin ylläpitämistä sekä vah-
vistaa kolttasaamelaisten hengellistä elämää. 
Toivon, että tulevaisuudessa käännöstöitä 
päästäisiin tekemään lisää, sekä papin ja 
kanttorin paikka pohjoisimmassa Suomessa 
pysyy turvattuna. Välimatkat ovat haastavia 
ja ihmisillä täytyy olla mahdollisuus myös 
syrjäseuduilla päästä palveluksiin.
Millaisena näet Suomen ortodoksisen 
kirkon vuonna 2050?
Toivon, että ortodoksinen kirkko olisi rii-
daton ja yhtämielinen. Näkisin, että kol-
menkymmenen vuodenkin päästä jokainen 
voi tuntea olonsa tervetulleeksi osallistues-
saan palveluksiin ja seurakuntien järjestä-
miin ohjelmiin.
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KAJAANIN SEURAKUNTA

Kirkkoherran tehtävien hoitajan tervehdys

Joulurauha 

KAJAANIN SEURAKUNTA

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

Kirkkoherranvirasto avoinna  
tiistaisin ja torstaisin 
klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00

Reijo Marjomaa  
kirkkoherran tehtävien hoitaja 
p. 045 142 7007 
reijo.marjomaa@ort.fi

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

Henna Heikkinen  
kanslianhoitaja 
p. 045 606 2197 
henna.heikkinen@ort.fi

Virkatodistukset keskusrekisteristä 
p. 040 358 3625 
tai keskusrekisteri@ort.fi

Kerubiveisun kehotus ”Heittäkäämme pois 
siis kaikki maalliset huolet ottaaksemme 
vastaan Kaikkeuden Kuninkaan, jota nä-
kymättömästi seuraavat enkelein joukot” 
on tänä vuonna erityisen ajankohtainen. 
Meillä kainuulaisilla on maallisia huolia 
yli oman tarpeen. Kunkin henkilökohtais-
ten huolenaiheiden lisäksi seurakunnan 
tulevaisuus huolettaa monia. Ihmisten ky-
symyksissä ja jopa olemuksessa heijastuu 
epätietoisuus ja huoli tulevasta. 

Vaikka luotamme siihen, että tulevai-
suudelle asetetut tavoitteet ovat vilpittömiä 
ja uuden lähes puoli Suomea kattavan suurseurakunnan jäsenenä saamme osallis-
tua kirkon elämään entiseen tapaan, ei olo ole huojentunut. Epävarmuus ja tiedon 
puute juuri nyt edesauttavat monenlaisten huhujen ja virheellisten käsitysten syn-
tymistä ja siksi kaikkiin huhuihin pitää suhtautua kriittisesti. Kainuulaiset ovat 
selkeästi oman mielipiteensä ja huolenaiheensa tuoneet julkisesti esille ja myös 
päättäjien tietoon. Nyt odotamme seurakunnanvaltuustoilta hyviä päätöksiä. 

Me toivotamme toisillemme rauhallista ja iloista joulua. Usein teemme näin 
vanhasta tottumuksesta sen kummemmin asiaa ajattelematta. Synkistelijä puoles-
taan sanoo, ettei rauhasta ole tietoakaan, eikä iloon mitään syytä. Synkistelijä on 
kuitenkin väärässä. Joulun todellinen ilo ja rauha eivät riipu ihmisten tekemisistä 
tai tekemättä jättämisistä. Tänäkin jouluna voi juhlasta iloita ja elää uudelleen 
suurien tapahtumien kanssa, sillä joulun sanomassa on kyse paljon suuremmasta. 

Joulurauha julistetaan tänä vuonna ehkä Turusta, mutta ensimmäisen kerran 
se julistettiin lampaiden laitumella lähellä Betlehemiä. ”Jumalan on kunnia korke-
uksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita Hän rakastaa.” lauloivat enkelit paime-
nille. Sanoma on kaikessa yksikertaisuudessaan rauha Jumalan ja ihmisen välillä. 
Jumala tulee ihmiseksi, elää ihmisten keskellä ja tekee sovinnon ihmisen kanssa. 
Joulun sanoman ytimessä ihminen ei ole tekijä vaan kohde – rakkauden kohde. 
Tämän rakkauden varaan voimme heittäytyä ja luottaa, että se kantaa myös täällä 
Kainuussa.

Kristus syntyy – kiittäkää!

pastori Reijo Marjomaa
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KAJAANIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI
Ajantasaiset jumalanpalvelus- ja toimintatiedot paikallislehdissä, ilmoitustauluilla ja https://ort.fi/kajaani/

KAJAANIN SEURAKUNTA

KAJAANI

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

JOULUKUU
la  14.12. klo 18 ehtoopalvelus 
la  21.12. klo 18 ehtoopalvelus 
ti  24.12. klo 13 ehtoopalvelus, 
 jouluevankeliumi 
ti  24.12. klo 23 aamupalvelus ja liturgia 
to  26.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU
ke  1.1. klo 10 liturgia 
la  4.1. klo 18 ehtoopalvelus 
ma 6.1. klo 10 suuri vedenpyhitys ja 
 liturgia 
la  18.1. klo 18 vigilia 
su  19.1. klo 10 liturgia 
la  25.1. klo 18 ehtoopalvelus 
su  26.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
la  15.2. klo 18 vigilia 
su  16.2. klo 10 liturgia 
la  22.2. klo 18 vigilia 
su  23.2. klo 10 liturgia 
su  23.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus 
ma 24.2. klo 18 katumuskanoni

MAALISKUU
ke  4.3. klo 18 EPL-liturgia 
la  14.3.klo 18 vigilia 

su  15.3. klo 10 liturgia 
la  21.3. klo 18 vigilia 
su  22.3. klo 10 liturgia 
ke  25.3. klo 10 liturgia 
la  28.3. klo 18 akatistos Jumalanäidille
 
LASARI MUROMALAISEN TSASOUNA
Kirkkoahontie 441 
Isännöitsijä Martti Taurovaara 
puh. 050 521 7992

la 7.3. klo 18 muistopalvelus ja 
 ehtoopalvelus

SOTKAMO

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

JOULUKUU
su  15.12. klo 10 liturgia

TAMMIKUU
la  11.1. klo 18 vigilia 
su  12.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
ti  25.2. klo 18 katumuskanoni 
la  29.2. klo 18 ehtoopalvelus

MAALISKUU
su  1.3. klo 10 liturgia 
ke  18.3. klo 18 EPL-liturgia

 

KUHMO

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

JOULUKUU
su  22.12. klo 10 liturgia

HELMIKUU
su  9.2. klo 10 liturgia 
ke  26.2. klo 18 katumuskanoni

MAALISKUU
ke  11.3. klo 18 EPL-liturgia 
su  29.3. klo 10 liturgia

SUOMUSSALMI

PYHÄN RISTIN TSASOUNA
Keskuskatu 1 
Isännöitsijä Nina Sivula 
puh. 040 536 7750

TAMMIKUU
su  5.1. klo 10 liturgia

HELMIKUU
to  27.2. klo 18 katumuskanoni

MAALISKUU
su  8.3. klo 10 liturgia

HUHTIKUU
ke  1.4. klo 18 EPL-liturgia
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MUUT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

Matti Tikkunen vihittiin lukijaksi 10.11.2019
Kajaanin seurakunnan pääkirkon, Kris-
tuksen kirkastumisen kirkon lukijaksi on 
vihitty Matti Tikkunen. KP Oulun metro-
poliitta Elia vihki lukija Matin Kajaanin 
kirkon 60-vuotisjuhlan liturgiassa. Matti 
Tikkunen tunnetaan seurakunnassa mm. 
pitkäaikaisena seurakunnanvaltuuston 
puheenjohtajana, kuorolaulajana, Kajaa-
nin Suojärveläisten puheenjohtajana ja 
tietenkin lukijana.

IKONIMAALAUSPIIRI
Kokoontumiset seurakuntasalilla maanan-
taisin klo 17.00, opettajana Leena Konttinen.

LASTENKERHO
Kerhoissa askarrellaan, leikitään ja tehdään 
kaikkea mukavaa ohjaajien johdolla. Ajan-
kohtaista tietoa kerhoista saa verkkosivuil-
ta, lastenkerhon vetäjiltä, paikallislehdistä, 
sekä kirkkoherranvirastosta.

KIRKKOKUORO
Kajaanin ortodoksisen kirkkokuoron 
harjoitukset ovat torstaisin klo 18.00 seu-
rakuntasalilla. Harjoituksissa lauletaan 
jumalanpalvelusmusiikkia. Yhteydenotot 
kanttori Kai Tulehmo p. 044 358 1775.

TIISTAISEURAT
Kajaanin ja Sotkamon tiistaiseurat toimivat 
aktiivisesti ja lisää jäseniä mahtuu mukaan 

Lukijaksi vihitty Matti Tikkunen lukee epistolaa.

toimintaan. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallisissa lehdissä ja kotisivulla.

KÄSPAIKKAPIIRI
Perinnekäsitöitä valmistetaan ja valmistus-
ta opetetaan kerran kuukaudessa seura-
kuntasalilla. Kokoontumisista ilmoitetaan 
paikallislehdissä ja kotisivulla.
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Kajaanissa järjestettiin 13.10.2019 Lin-
tula-tapahtuma, jossa oli mm. lahjoi-
tusesineiden myyntinäyttely, arpajaiset ja 
hyväntekeväisyyslounas. Metropoliitta 
Arsenin toimittaman liturgian jälkeen 
kokoonnuttiin seurakuntasalille, jossa 
igumenia Mikaela toi tapahtumaan ter-
vehdyksen Lintulan luostarista. Tilaisuu-
den tuotto tilitettiin Lintulan Ystävät 
ry:lle. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä 
metropoliitta Arsenin, Lintulan luosta-
rin, Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin 
tiistaiseuran kanssa.

Lintula-tapahtuma

   

   

KAJAANIN SEURAKUNTA

VAALITULOS
SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALIN TULOKSET
KAJAANIN VAALIALUE:

Reijo Marjomaa 35 ääntä, valittu
Matti Tikkunen 28 ääntä valittu
Sakari Hukkanen 24 ääntä, vallittu
Seija Mäkiaho 21 ääntä, valittu
Noora Lumpo 17 ääntä, valittu
Jyrki Säppi 15 ääntä, valittu
Päivi Tervonen 13 ääntä, valittu
Johanna Kononow 11 ääntä, 
1.varasijalla
Laila Seppänen 10 ääntä, 
2.varasijalla

SOTKAMON VAALIALUE:
Tuija Toivonen 4 ääntä, valittu

KUHMON VAALIALUE:
Eila Valtanen 10 ääntä, valittu

SUOMUSSALMEN VAALIALUE:
Ulla Kyllönen 10 ääntä, valittu

Sydämelliset kiitokset 
KP Oulun metropoliitalle Elialle

ja Kajaanin ortodoksiselle 
seurakunnalle 

huomionosoituksena 
saamastamme

piispallisesta siunauskirjasta 

Marjatta Kärkkäinen 
Marjatta Lappi 
Noora Lumpo

Raakel Marjomaa
Lahja Salomäki 
Laila Seppänen

Sydämelliset kiitokset 
Pyhän Karitsan ritarikunnan 

suurmestarille,
KP Helsingin ja koko Suomen 

arkkipiispalle Leolle
ja Kajaanin ortodoksiselle 

seurakunnalle 
saamastamme 

huomionosoituksesta 

Martti Hiltunen
Päivi Tervonen
Matti Tikkunen

Rovasti Jyrki Penttonen on irtisanou-
tunut Kajaanin ortodoksisen seura-
kunnan kirkkoherran tehtävistä 
31.12.2019 alkaen henkilökohtaisista 
syistä. Vuosilomalle hän on jäänyt 
13.11.

Oulun metropoliitta Elia on 
määrännyt, että Kajaanin ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoherran teh-
täviä hoitaa toistaiseksi pastori Reijo 
Marjomaa 13.11.2019 alkaen. Kirk-
koherran tehtävää ei laiteta toistai-
seksi hakuun, vaan tehtävään etsi-
tään pappia vuoden 2020 loppuun. 
Kun vuoden 2021 alkuun mennessä 
Pohjoisen Suomen seurakuntien 
yhdistäminen on ratkaistu, Kajaanin 
papin vakinainen tehtävä voidaan 
laittaa hakuun.

Isä Jyrki valaisee irtisanoutumis-
taan seuraavasti: “Minulla ei ole tällä 
hetkellä riittävää fyysistä eikä hen-
kistä kuntoa toimia kirkkoherran vaa-
tivassa tehtävässä. Tulkoon tämä 
rehellisesti tunnustetuksi. Lienee pai-

kallaan lisätä, ettei irtisanoutumisel-
lani ole mitään tekemistä hallinnonuu-
distuksen, esimiehen, henkilöstön, 
kollegioiden tai seurakuntalaisten 
kanssa.

Lähden hoitamaan itseäni kun-
toon esirukoustenne varassa. Tunnen 
syvää kiitollisuutta lyhyen työrupea-
mani aikana kohtaamiani kainuulai-
sia kohtaan. Toivon sydämestäni, ettei 
nopeassa järjestyksessä ja hyvässä 
yhteisymmärryksessä toteutunut työ-
suhteeni purkaminen aiheuta kenelle-
kään tarpeetonta mielipahaa. Seura-
kunnan etu on tärkeintä.”
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LAPIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 
Ounasvaarantie 16
96400 Rovaniemi
lappi@ort.fi
www.ortlappi.fi
Facebook: Lapin ortodoksinen 
seurakunta

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

Virkatodistukset kirkon keskusrekisteristä, 
p. 040 358 3625 
(ma–ti ja to–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

Anneli Pietarinen, Ivalon kanttori
p. 040 747 9628

Leena Fofonoff, kansliatyöntekijä
p. 040 843 7382 / lappi@ort.fi

s-posti: etunimi.sukunimi@ort.fi

Työntekijöiden vapaapäivät ovat 
pääsääntöisesti seuraavat:
Kirkkoherra Jaakko Vainio: 
torstai ja perjantai
Rovasti Rauno Pietarinen ja
kanttori Anneli Pietarinen: 
maanantai ja tiistai

Kirkkoherran tervehdys

LAPIN SEURAKUNTA

Kristus saapuu maailmaan 
– kaksi kertaa!

Jouluna juhlimme Kristuksen syntymäjuhlaa, joka 
meillä läntisessä maailmassa liian usein unohtuu 
kaiken kaupallisuuden keskelle. Joulu nähdään 
kenties erityisesti lasten juhlana. On tonttuja ja 
lahjoja ja joulukuusi. Kaikilla on herttaista ja läm-
pöistä talven keskellä, kun voi syödä suklaata, saa-
da lahjoja ja laulaa joululauluja. Jumalan ihmiseksi 
tulemista sopiikin juhlia läheisten – erityisesti las-
ten – kanssa. Joulu, Kristuksen syntymäjuhla on 
koko Kristikunnan yhteinen juhla. Joulu on Her-
ramme ensimmäisen maailmaan tulemisen juhla. 
Jeesus lapsi syntyi kaksi tuhatta vuotta sitten ja 
ennen taivaaseen menemistään Helatorstaina tai-
vaaseen astuessaan Hän lupasi tulla takaisin.

Kristuksen toinen tuleminen ei ole muodissa. 
Vielä sata vuotta sitten kirkon julkikuvaan kuului 
viimeisellä tuomiolla pelottelu. Kansaa pidettiin kurissa kadotuksen liekeillä uh-
kaamalla. Meille ortodokseille Kristuksen toinen tuleminen on luonteva asia. Ju-
malanpalveluksemme puhuvat siitä selkeästi Suuren viikon kolmena ensimmäise-
nä päivänä, siis Palmusunnuntain jälkeen maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona. 
Vapahtaja tuli maailmaan tuomaan tänne Jumalan valtakunnan. Sen hallitsijana 
Hän tulee takaisin viimeisenä päivänä. Jokaisessa liturgiassa elämme jo tuomio-
päivää, sillä ehtoollista lähestyessämme astumme Herramme tuomioistuimen 
eteen. Lähestymme sitä pelolla, mutta myös uskolla ja rakkaudella. Samalla luot-
taen siihen, että se on meille osallisuudeksi iankaikkiseen elämään.

Joulu on rakkauden ja läheisyyden juhla. Jumala on tullut lähellemme, Hän 
on meidän kanssamme. Kristuksen toinen tuleminen voi olla myös odotettu ta-
pahtuma. Herran rukouksessa mekin pyydämme ”Tulkoon Sinun valtakuntasi!”. 
Jumalan saapuminen maailmaan on aina myös rakkauden ja hyvyyden voitto sekä 
kiitoksen arvoinen.

 
Kristus syntyy – kiittäkää!

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

ROVANIEMI

PYHÄN APOSTOLI ANDREAKSEN 
KIRKKO 
Ounasvaarantie 16

La  7.12. klo 17 vigilia
Su  8.12. klo 10 liturgia
La  21.12. klo 17 vigilia
Su  22.12. klo 10 liturgia
Ti  24.12. klo 14 Jouluaaton ehtoopalvelus
Ke  25.12. klo 9 aamupalvelus ja liturgia,   
 Herramme Jeesuksen Kristuksen   
 syntymä
La  4.1. klo 17 vigilia
Su  5.1. klo 10 liturgia 

La  25.1. klo 17 vigilia
Su  26.1. klo 10 liturgia
La  8.2. klo 17 vigilia
Su  9.2. klo 10 liturgia
La  22.2. klo 17 vigilia, metropoliitta Elia
Su  23.2. klo 10 liturgia, metropoliitta Elia
Su  23.2. klo 13, sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus, metropoliitta Elia
Ma 24.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Ke  26.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni 
To  27.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni
Pe  28.2. klo 17 paastoliturgia
Su  1.3. klo 10 liturgia

IVALO

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO
Rantatie 22

JOULUKUU 
Ke  18.12. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
To 19.12. klo 10 aamupalvelus 
 klo 17 ehtoopalvelus
Ti  24.12. klo 16 Jouluaaton ehtoopalvelus 
Ke  25. 12. klo 10 liturgia, Herramme 
 Jeesuksen Kristuksen syntymä
La  28.12. klo 18 vigilia 
Su  29.12. klo 10 liturgia
Ma 30.12. klo 10 liturgia 
Ke  1.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus 
To  2.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  3.1. klo 10 aamupalvelus
Su  5.1. klo 17 vigilia
Ma  6.1. klo 10 liturgia, Teofania, 
 Jumalan ilmestyminen, Herran kaste
Ke  8.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
To  9.1. klo 10 aamupalvelus
  klo 17 ehtooaplavelus
Pe  10.1. klo 10 aamupalvelus
Ke  15.1. klo 10 liturgia
 klo 17 ehtoopalvelus
To  16.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  17.1. klo 10 aamupalvelus
Ke  22.1.klo 17 ehtoopalvelus
To  23.1. klo 10 aamupalvelus
La  25.1. klo 18 vigilia
Su  26.1. klo 10 liturgia
Ke  29.1. klo 10 liturgia 
 klo 17 ehtoopalvelus
To  30.1. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus 

HELMIKUU
Su  23.2. klo 17 sovintosunnuntain 
 htoopalvelus
Ma 24.2. klo 10 aamupalvelus
Ti  25.2. klo 10 aamupalvelus
Ke  26.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 paastoliturgia ja p. Andreas   
 Kreetalaisen katumuskanoni
To  27.2. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus ja p. Andreas   
 Kreetalaisen katumuskanoni

Muusikko Leo Gauriloffin (1956–2019) haudalla Ivalossa.

22  •  PAIMEN-SANOMAT



Pe  28.2. klo 17 paastoliturgia,    
 metropoliitta Elia,    
 palveluksen jälkeen iltateet.
To  5.3. klo 10 aamupalvelus
 klo 17 ehtoopalvelus
Pe  6.3 klo 10 aamupalvelus

Tällä kertaa muistettiin näitä seurakuntalaisia piispallisilla siunauskirjoilla Rovaniemellä.

Joulukuussa 26.päivänä on Sevettijärvellä litur-
gia klo 10.
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NELLIM

PYHÄN KOLMINAISUUDEN JA 
PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Siikajärventie 64 A

La  21.12. klo vigilia 
Su  22.12. klo 10 liturgia 
Ti  24.12. klo 14 Jouluaaton ehtoopalvelus
Ke  22.1. klo 10 liturgia
La  22.2. klo 18 vigilia
Su  23.2. klo 10 liturgia, 
 Sovintosunnuntai
Ti  25.2. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 p. Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
KIRKKO
Sevettijärventie 9065

To  26.12. klo 10 liturgia, 
 toinen joulupäivä
La  4.1. klo 18 vigilia
Su  5.1. klo 10 liturgia
To  23.1. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 ”Porotorstai” kyläkodalla
Ma 24.2. klo 17 ehtoopalvelus ja 
 p. Andreas Kreetalaisen katumuskanoni

La  29.2. klo 18 vigilia 
Su  1.3. klo 10 liturgia 
Pe  6.3 klo 17 paastoliturgia

KEVÄJÄRVI

PYHIEN BORIKSEN JA GLEBIN 
TSASOUNA
Siskelintie

Ti  24.12. klo 12.30 Jouluaaton 
 ehtoopalvelus 

KEMIJÄRVI

VANHA PAPPILA(TIILIPAPPILA) 
Pietarinkatu

Ma 6.1. klo 10 liturgia
Ti  25.2. klo 17 p. Andreas Kreetalaisen 
 katumuskanoni

KITTILÄ

LEVIN MARIAN KAPPELI 
Mariankuja 2

La  29.2. klo 10 liturgia
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TULE AAMIAISELLE 
SEURAKUNTAAN!

Yhteisöllinen diakonia-aamiainen 
Petsamo-salissa kuukauden 
viimeisenä tiistaina klo 9.00

31.12.
28.1.
25.2.
31.3.

Kaikki ovat tervetulleita 
maksuttomalle aamiaiselle!

PETSAMO-SALILLA 
AVOIMET OVET 

jokaisen parittoman viikon 
keskiviikkona klo 11-14. 

15.1.
29.1.
12.2.
26.2.
11.3.
25.3.

Tervetuloa mukaan!

Seurakunnan valtuustovaalia pidettiin marraskuussa eri puolella seurakuntaa. Valituille 
toivotamme "Monia armorikkaita vuosia".

LAPIN SEURAKUNTA
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VAALITULOS 
17.11. PÄÄTTYNEESSÄ 
SEURAKUNNANVALTUUSTON 
VAALISSA VALITUKSI TULIVAT 

Kaisa Vuolukka,
Helena Määttä,
Terhi Harju,
Armas Hakkola,
Hannele Fofonoff,
Rauno Toivainen,
Pekka Raudaskoski,
Aila Lesonen ja
Ville-Petteri Koivumäki         

Äänioikeutettuja seurakuntalaisia oli 
907. Äänioikeutta käytti yhteensä 73 
seurakuntalaista. Äänestysprosentti 
oli 8,05.

TULOS VAALIALUEITTAIN:
VAALIALUE I

Kaisa Vuolukka 22
Helena Määttä 20
Terhi Harju  19
Armas Hakkola 16
Satu Kuha  10

VAALIALUE II
Hannele Fofonoff  25
Rauno Toivainen 22
Pekka Raudaskoski 18
Aila Lesonen  18
Ville-Petteri Koivumäki  18
Meeri Ylinampa 16

IVALO

MÄNNIKÖN PALVELUKOTI

Pe  20.12. klo 10 liturgia
La  25.1. klo 10 liturgia
Ke  4.3. klo 10 paastoliturgia

UTSJOKI

ERÄMAJA

La  11.1. klo 18 vigilia
Su  12.1. klo 10 liturgia
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OULUN SEURAKUNTA 

Uusi seurakunta

Kirkkoherran tervehdys

OULUN SEURAKUNTA 

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

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma–pe klo 9–12

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 

Kanttori Juhani Matsi
p. 044 5115 743

Kanttorin sijainen
p. 044 5115 748

Kanslianhoitaja Eeva-Kaarina Parrila
p. 044 5115 741

Katedraalin isännöitsijä Kari Vasko
p. 044 5115 745

Matkapappi
p. 040 5103 077 

Papiston ja kanttorien vapaapäivät 
maanantaisin ja tiistaisin. 

Vuosilomat:
Kirkkoherra Marko Patronen, 
9.–15.3.2020
Pappi Tuukka Rantanen, 
2.–8.3. 2020
Kanttori Juhani Matsi, 
2.–8.3. 2020

Nykyisistä maamme 21 ortodoksisesta seurakun-
nasta muodostetaan yhdeksän seurakuntaa vuoden 
2021 alusta. On lähes varmaa, että Oulun, Kajaanin 
ja Lapin seurakunnista muodostuu yksi seurakunta.

Uuden seurakunnan luominen on meille kaikille 
haastava tehtävä. Me asianosaiset kirkon työntekijät 
ja seurakuntalaiset joudumme ajatuksiemme, asen-
teidemme ja tunteittemme tasolla sekä monien käy-
tännön toimien kautta käsittelemään ja kohtaamaan 
asioita, jotka eivät välttämättä ole meille mieluisia. 
Monet näkevät muutoksessa myönteisiä mahdolli-
suuksia kehittää kirkkoamme eteenpäin. Vähintään 
yhtä monille muutos on epämieluisa. Koetaan, että 
oma identiteetti on uhattuna.

Uutta seurakuntaa muodostettaessa on tarkoitus säilyttää kunkin alueen kult-
tuurinen ja kirkollinen omaleimaisuus, mutta samalla yhdistää voimavaroja ja 
täten vahvistaa pyhän kirkkomme elämää Pohjois-Suomessa. 

Karsimalla päällekkäisyyksiä erityisesti hallinnossa voimme keskittyä nykyis-
tä enemmän kirkon ydintehtäviin. Muokkaamalla toimintakulttuuria voimme 
pitkällä aikavälillä hallita paremmin myös kirkon kulurakennetta. Tavoitteenam-
me on jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme hengellisesti ja aineellisesti ehyt 
kirkko.

Olipa itse kunkin mielipide tästä suuresta muutoksesta mikä tahansa toivon, 
että asiat eivät henkilöidy kehenkään kirkolliseen toimijaan. Jokainen meistä to-
teuttaa omaa kirkollista kutsumustaan omalta paikaltaan käsin. Meille Kristus ja 
hänen pyhä kirkkonsa ovat kaikki kaikessa. 

Siunauksen toivotuksin

Marko Patronen
kirkkoherra
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OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

su  19.1. klo 10 liturgia, 
 seurakunnanvaltuuston kokous
ke  22.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  23.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  25.1. klo 17 vigilia
su  26.1. klo 10 liturgia
ke  29.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  30.1. klo 9.30 vedenpyhitys ja liturgia,  
 hiippakunnan kappelin juhla 
 (Nummikatu 30 B, Oulu)
to  30.1. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus, 
 Tie traditioon -kurssi
la–su 1.–2.2. ei jumalanpalveluksia 
 seurakunnassa; hiippakuntapäivät   
 Tampereella
ke 5.2. klo 17 ehtoopalvelus
to  6.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la 8.2.  klo 17 vigilia
su 9.2. klo 10 liturgia
ke  12.2. klo 17 ehtoopalvelus
to  13.2. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus, 
 Tie traditioon -kurssi
la  15.2. klo 17 parastaasi, 
 yleinen vainajien muistelupäivä
su  16.2. klo 10 liturgia
ke  19.2. klo 17 ehtoopalvelus
to  20.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  22.2. klo 17 vigilia
su  23.2. klo 10 liturgia
su  23.2. klo 17 sovintosunnuntain suuri   
 ehtoopalvelus
ma 24.2. klo 17 suuri katumuskanoni
ti  25.2. klo 17 suuri katumuskanoni
ke  26.2. klo 17 suuri katumuskanoni
to  27.2. klo 17 suuri katumuskanoni
pe  28.2. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
la  29.2. klo 17 vigilia
su  1.3. klo 10 liturgia
ke  4.3. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia
to  5.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  7.3. klo 17 vigilia
su  8.3. klo 10 liturgia, 
 p. marttyyri ja tunnustaja 
 Johannes Sonkajanrantalainen
ke  11.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  12.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Tie traditioon -kurssi
la  14.3. klo 17 opetusvigilia, 
 katekumeenikurssi
su  15.3. klo 10 liturgia

OULU 

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

su  15.12. klo 10 liturgia 
la  21.12. klo 17 vigilia 
su  22.12. klo 10 liturgia 
ti  24.12. klo 14 suuri ehtoopalvelus, 
 Kristuksen syntymän aatto 
ke  25.12. klo 9 aamupalvelus 
ke  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu 
su  29.12. klo 10 liturgia 
ti  31.12. klo 17 rukouspalvelus uuden   
 vuoden alkaessa 
ke  1.1. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen ympärileikkauksen muisto, 
 p. Basileios Suuri 
su  5.1. klo 10 liturgia 
su  5.1. klo 17 vigilia 
ma 6.1. klo 10 liturgia, 
 suuri vedenpyhitys, teofania, 
 Kristuksen kasteen juhla, 
 isä Marko Patronen 50v.
ke  8.1. klo 17 ehtoopalvelus
to  9.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  11.1. klo 17 vigilia
su  12.1. klo 10 opetusliturgia,
 katekumeenikurssi
ke  15.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 kirjallisuuspiiri
to  16.1. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus, 
 Tie traditioon -kurssi
la  18.1. klo 17 vigilia

ke  18.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
to  19.3. klo 17 ehtoopalvelus, 
 katekumeenikurssi
la  21.3. klo 17 vigilia
su  22.3. klo 10 liturgia
ke  25.3. klo 17 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 Jumalansynnyttäjän ilmestys
to  26.3. klo klo 17 suuri katumuskanoni
su  29.3. klo 10 liturgia

MUHOS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
KAPPELIHUONE
Kirkkotie 32
Isännöitsijä Seija Pirttikoski
p. 044 984 7748

ma 23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus
su  12.1. klo 10 liturgia
la  22.2. klo 10 liturgia
su  29.3. klo 10 liturgia

HAUKIPUDAS

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TOIMITUSKAPPELI 
Kirkkotie

ma 23.12. klo 10 joulun suuri hetkipalvelus

KEMI

JOHANNES KASTAJAN KIRKKO
Lehtokatu 31
Isännöitsijä Martti Takalo
p. 040 548 6052

ti  24.12. klo 12 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus 
ke  25.12. klo 9 aamupalvelus 
ke  25.12. klo 10 liturgia, 
 Kristuksen syntymä, joulu
ke  8.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -kurssi, 
 kirkkolauluilta
su  19.1. klo 10 liturgia
ke  22.1. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -kurssi
ke  5.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -kurssi
ke  19.2. klo 17 ehtoopalvelus, 
 Ortodoksisuus tutuksi -kurssi
su  23.2. klo 13 sovintosunnuntain suuri   
 ehtoopalvelus
to  26.2. klo 17 suuri katumuskanoniJoulupaaston kynnyksellä Kemissä.

Kuva: Tuukka Rantanen
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ke  4.3. klo 17 Jeesuksen rukous -palvelus
la  7.3. klo 10 liturgia
ke  18.3. klo 17 ennen pyhitettyjen 
 lahjojen liturgia
ke  1.4. klo 17 sairaanvoitelun sakramentti

TORNIO

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

ti  24.12. klo 10 jouluaaton suuri 
 ehtoopalvelus 
ti  7.1. klo 10 liturgia

to  9.1. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  16.1. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  23.1. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  30.1. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  6.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  13.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  20.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
su  23.2. klo 10 liturgia, sovintosunnuntai
ti  25.2. klo 17 suuri katumuskanoni
to  27.2. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  5.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  12.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  19.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
to  26.3. klo 18 Jeesuksen rukous -palvelus
la  28.3. Ortodoksisuus tutuksi Torniossa  
 -päivä:
 klo 10.00 liturgia ort. kirkossa

  klo 12.30 luento ortodoksisesta 
 uskosta ja kulttuurista ev.lut. srk-salilla
 klo 13.30 kahvit
  klo 13.45 kysy papilta -tunti, 
 avointa keskustelua
  klo 15.00 Katedraalikuoron konsertti   
 ev.lut kirkossa
 Lämpimästi tervetuloa!

VIHANTI

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
SUOJELUKSEN RUKOUSHUONE
Vanha Ouluntie 26
Isännöitsijä Ulla Haukka
p. 040 746 1524

to  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla
la  25.1. klo 10 liturgia
ma 24.2. klo 17 suuri katumuskanoni
la  21.3. klo 10 liturgia

RAAHE

JUMALANSYNNYTTÄJÄN 
TEMPPELIINKÄYMISEN 
RUKOUSHUONE
Brahenkatu 2
Isännöitsijä Lea Kuusirati
p. 08 223 8316

la  21.12. klo 10 liturgia 
la  18.1. klo 10 liturgia
ke  26.2 klo 17 suuri katumuskanoni
la  14.3. klo 10 liturgiaPraasniekkaliturgia Raahessa 21.11. 

Metropoliitta Elia toimittaa kasteliturgiaa Torniossa.

Kuva: Artturi Hirvonen

Kuva: Artturi Hirvonen
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OULUN SEURAKUNTA 
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KATEDRAALIKUORO
Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan 
kaikkiin ääniin – koelauluja järjestetään 
jokaiselle kiinnostuneelle!
Kuorolaisille on tarjolla myös laulutunte-
ja ja stemmaharjoituksia. Suurta ääntä ei 
tarvita, sitoutumista sen sijaan laulaminen 
vaatii.
Kuoro keskittyy ohjelmistossaan jumalan-
palvelusmusiikkiin. 
Katedraalikuoro harjoittelee kevät- ja 
syyskaudella torstaisin klo 17.00–19.00 
seurakuntasalilla (Torikatu 74, Oulu). Ota 
rohkeasti yhteyttä: kanttori Juhani Matsi, 
puh. 044 511 5743, juhani.matsi@ort.fi

KIRKKOLAULUPIIRI
Kirkkolaulupiiri kokoontuu syys- ja kevät-
kaudella keskiviikkoisin Oulun seurakun-
tasalissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 
Kirkkolaulupiirissä lauletaan yksiäänisesti 
kirkkoveisuja liturgiasta, pyhiinvaeltajien 
lauluja ja kansanlauluja. Katso tarkemmat 
kokoontumispäivät ja kellonajat:  
http://www.oulunortodoksinenseurakunta. 
fi/kerhot-ja-kuorot/oulun-alue- 
kuorotoiminta/ 
Joulutauon jälkeen kirkkolaulupiiri alkaa 
jälleen tammikuussa.
Kirkkolaulupiirin vetäjänä toimii kanttori 
Juhani Matsi. Tule mukaan kokemaan lau-
lamisen ilo!
 
LAPSIKUORO
Oulun lapsikuoro kokoontuu torstaisin klo 
17.00–17.50 kerhohuoneessa. Kuorossa 
lauletaan helppoja kirkkolauluja ja lasten-
lauluja, ja joita laulamme seurakunnan 
juhlissa ja toisinaan liturgiassa. Lapsia on 
kuorossa tällä hetkellä yhdeksän, ja lisää 
mahtuu tähän hauskaan joukkoon - terve-
tuloa! Kanttori Helenan ja Teudor-karhun 
yhteinen puhelinnumero on 0445115748 
tai helena.matsi@ort.fi

DIAKONIA-AAMIAINEN
Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakun-
tasalissa (Torikatu 74) torstaisin klo 9.00–
10:30. Aamiainen on maksuton.
Aamiaiset jatkuvat syyskaudella 19.12. 
saakka.
Lämpimästi tervetuloa! 
Mikäli haluat mukaan vapaaehtoiseksi seu-
rakunnan diakoniatiimiin, ota rohkeasti yh-
teyttä. 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

MARTINNIEMEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Raili Kolehmainen 
p. 040 725 5535 

MERI-LAPIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Kerttu Junnonen, 
p. 050 355 6580, kerttu.junnonen@gmail.com

OULUN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Tuula Jokiranta, p. 040 586 6326,  
tuula.jokiranta@dnainternet.net

OULUN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KUOROT JA KERHOT

TERVOLAN VAREJOKI

PYHITTÄJÄ TRIFON PETSAMOLAISEN 
RUKOUSHUONE
Tsasounantie 34
Isännöitsijä Markku Volotinen
p. 0400 782 445

la  14.12. klo 9.30 vedenpyhitys ja 
 liturgia, Varejoen tsasounan 60-v.   
 praasniekka  
su  1.3. klo 10 liturgia

KUUSAMO

EV.LUT. SEURAKUNTATALON 
TAKKAHUONE
Kirkkotie 1

pe  21.2. klo 11 liturgia

UTAJÄRVI

la  8.2. klo 10 liturgia

LASTEN KIRKKOKERHO 
OULUSSA

Kirkkokerho kokoontuu 
sunnuntaisin Oulun 

seurakuntakeskuksessa (Torikatu 
74) klo 10-10.45. Ohjelmassa 

on ohjattua askartelua, leikkiä, 
laulua ym. toimintaa. Kerhon 

jälkeen mennään katedraaliin ja 
osallistutaan pyhään ehtoolliseen 

yhdessä vanhempien kanssa.

Tiedustelut: Anne Patronen, 
p. 040 540 8943, sähköposti: 
annepatronen0@gmail.com .

Diakoni Vladimir Sokratilinin ikoniseminaari veti 
väkeä Oulun seurakuntasalille 23.11.

Teudor-karhu tutkii uutisia matkalla 
Törmävaaraan.

Iltarukoukset.
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RAAHEN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja pj. Lea Kuusirati 
p. 0400 205 942.

VIHANNIN TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: siht. Ulla Haukka 
p. 040 746 1524 

KUUSAMON TIISTAISEURA
Kokoontumiset: www.oosrk.fi 
Lisätietoja: pj. Seppo Pyy, p. 040 836 7074 
tai seppo.pyy@kuusamolainen.com

KIRJALLISUUSPIIRI
Kirjallisuuspiiri kokoontuu seuraavasti:
ke 15.1.2020 klo 17 vuoden 2019 Finlan-
dia-palkinnon voittanut teos
Kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet ja 
mainitun teoksen kokoontumisen edellä 
lukeneet ovat tervetulleita keskustele-
maan illan kirjasta.
Piirin vetäjänä on isä Tuukka Rantanen, 
tuukka.rantanen@ort.fi 

KATEKUMEENIKURSSI
Katekumeenikurssi kaikille ortodoksisuu-
desta kiinnostuneille tai kirkkoon liitty-
mistä harkitseville kokoontuu ehtoopal-
veluksen jälkeen joka toinen torstai kello 
17 Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa 
Oulussa. Mukaan voi liittyä myös kurssin 
alkamisen jälkeen, tai halutessaan voi osal-

OULUN TIISTAISEURAN 
TIISTAISEURAILLAT 

keväällä 2020, 
yleensä alkaen klo 17:

14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3. klo 14, 
24.3., 21.4., 5.5., 19.5.

 
Lisätietoja pj. Tuula Jokiranta 

040 5866326, 
tuula.jokiranta@dnainternet.net

 
OULUN TIISTAISEURAN 

OMPELUPIIRI

aloittaa tammikuussa 2020 ti 21.1. 
klo 16 srk-keskuksessa. Lisätietoja 

Leena Vasko 
puh. 040 5370798, 

leena.vasko@gmail.com

KIRKKOHERRA MARKO 
PATRONEN TÄYTTÄÄ 50 VUOTTA

Isä Marko Patronen viettää 
50-vuotisjuhliaan Herran kasteen 

juhlan, teofanian, yhteydessä 
Oulun Pyhän Kolminaisuuden 

katedraalilla (Torikatu 74, Oulu) 
su–ma 5.–6.1.2020. 

Ohjelma:
SUNNUNTAI 5.1. 

klo 17 vigilia
MAANANTAI 6.1.
klo 10 liturgia ja 

teofanian suuri vedenpyhitys
klo 12 yhteinen lounas ja juhlahetki

klo 14 tervehdysten 
vastaanottaminen

Sydämellisesti tervetuloa 
kaikki seurakuntalaiset ja 

kirkkomme ystävät!

isä Marko Patronen

listua vain tiettyihin iltoihin. Kokonaisuu-
dessaan katekumeenikurssi tarjoaa moni-
puolisen perustietopaketin ortodoksisesta 
uskosta, elämästä ja kulttuurista.
to  9.1. Ortodoksinen kirkkovuosi 
su  12.1. klo 10 Jumalanpalvelukset: 
 Opetusliturgia 
to 23.1. Sakramentit eli 
 kirkon pyhät toimitukset 
to  6.2. Rukous ortodoksisessa 
 perinteessä 
to  20.2. Paasto – miksi ja miten? 
to  5.3. Pyhät ihmiset ja pyhyys 
la  14.3. opetusvigilia 
to  19.3. Katumuksen sakramentti 
la  4.4. klo 10 Mirhavoitelu kirkkoon
 liittyville
Olet lämpimästi tervetullut!
Lisätietoja: isä Tuukka Rantanen, 
tuukka.rantanen@ort.fi / p. 044 5115 744

TIE TRADITIOON -KURSSI
Kaikille avoin ortodoksista uskoa, teolo-
giaa ja traditiota käsittelevä kurssi, jonka 
kautta voi syventää elämäänsä kirkon yh-
teydessä. Kokoonnumme joka toinen tor-
stai klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen.
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen, lukija Johan-
nes Mäntymäki ja Reijo Kinnunen.
To 16.1. klo 17 Aloitus: kevätkauden ai-
heena jatkuu Jeesuksen rukous, joka on 
olennainen osa ortodoksisen kirkon syvin-
tä rukousperinnettä niin luostareissa kuin 
maailmassa. 

LUKIJAKERHO
Haluaisitko toimia raamatuntekstien ja 
rukousten lukijana jumalanpalveluksissa? 
Tarjolla opetusta äänenkäyttöön, resi-
tointiin ja lukijan tehtäviin – ota rohkeasti 
yhteyttä! Opettajana toimii Helena Matsi, 
puh. 044 5115 748, helena.matsi@ort.fi

Valamolainen teepöytä Kemissä.
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NUORTEN LAUANTAI-ILLAT 
Nuorten illat pidetään lauantaisin ja al-
kavat siis kirkossa vigilialla klo 17. Jos et 
pääse heti siihen mukaan niin tervetuloa 
joukkoomme myöhemmin illalla. Kerho-
huoneelle siirrytään kirkosta n. klo 18:30.
la  14.12. PIPARI-ILTA (kanttori Helenalla)
la  18.1.2020 Uuden vuosikymmenen 
 ensimmäinen nuortenilta 
Joka illalle on oma teemansa josta puhum-
me alkuun, mutta viimeistään klo 19.30 al-
kaen jatkamme pelien, yhdessäolon, toisi-
naan leffojen / muun mukavan tekemisen 
parissa, pientä purtavaa unohtamatta  
Illat päättyvät viimeistään klo 23.
Tapaamisiin!
isä Tuukka ja kanttori Helena 
tuukka.rantanen@ort.fi ,044 5115 744
helena.matsi@ort.fi, 044 5115 748

HALUATKO OHJAAJAKSI LEIREILLE?
Oulun ortodoksinen seurakunta hakee las-
ten ja nuorten leireille ohjaajia. Ohjaajan 
tulee olla vähintään 15-vuotias ja mielel-
lään kristinoppileirin käynyt. 

Ohjaajalla tulee olla ONL:n leirinohjaaja-
koulutus tai koulutukseen tulee osallistua 
tämän kevään aikana. Tietoja koulutuk-
sesta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä 
seurakunnasta. Seurakunta maksaa en-
simmäistä kertaa kurssille osallistuvien 
osallistumismaksun. Ohjaajat valitaan ensi-
sijaisesti Oulun ortodoksisen seurakunnan 
alueen hakijoista. Lisätietoja: oulu@ort.fi / 
044 5115 741.
Vapaamuotoiset hakemukset 31.3.2020 
mennessä sähköpostitse oulu@ort.fi tai 
osoitteeseen: Oulun ortodoksinen seura-
kunta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen 
merkintä “ohjaaja”.

Kiitos
luottamuksesta seurakuntavaaleissa.

 Pekka Jylänki

OULUN SEURAKUNTA 

VAALITULOS
Oulun ortodoksisen seurakunnan val-
tuuston vaalissa annettiin ääniä seu-
raavasti:
OULUN VAALIALUE 

Tiina Hynninen-Lahdenperä  44 
Virpi Andreou 43 
Heljä-Marja Surcel 36 
Juha Suistio 32 
Timo Arhippainen 25 
Jukka Jokiranta 25 
Heljä Rahikkala 22 
Petri Patronen 17
Aimo Kesti 16
Anita Valkama 15

KEMIN VAALIALUE 
Maija Hakala 14 
Antero Hyytiäinen 13 

KUUSAMON VAALIALUE 
Seppo Pyy  7 

MUHOKSEN VAALIALUE 
Pasi Jaakola 8 

RAAHEN VAALIALUE
Pekka Jylänki 12 
Alpo Ylikulju 5

VALITUIKSI TULIVAT 
VAALIKAUDELLE 2020–2023 
SEURAAVAT HENKILÖT:
OULUN VAALIALUE 

Tiina Hynninen-Lahdenperä 
Virpi Andreou 
Heljä-Marja Surcel 
Juha Suistio  
Timo Arhippainen 
Jukka Jokiranta 
Heljä Rahikkala 

KEMIN VAALIALUE 
Maija Hakala  
Antero Hyytiäinen 

KUUSAMON VAALIALUE 
Seppo Pyy  

MUHOKSEN VAALIALUE 
Pasi Jaakola  

RAAHEN VAALIALUE 
Pekka Jylänki 

   
Vaalin toimittamisesta laadittu pöytä-
kirja asetetaan nähtäväksi seurakun-
nan ilmoitustaululle 11.11.–10.12.2019 
väliseksi ajaksi.
Vuoden 2019 seurakunnanvaltuus-
ton vaalia koskeva oikaisuvaatimus on 
tehtävä siten, että se on perillä kirkollis-
hallituksessa viimeistään maanantaina 
25.11.2019.

Peili.

Leirin lempileikki, ihmissudet ja kyläläiset.Tervolan lastenleirin keittiömestari Elna 
Nelin ja apulaisensa Sergei tauolla.

Varejoen 
valopiiloset 
alkamassa.

Kuvat: Tuukka Rantanen
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VAASAN SEURAKUNTA 

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–ti ja to–pe klo 9–14)
keskusrekisteri@ort.fi

Kirkkoherra Andrei Sõtšov
p. 0400 761 718
andrei.sotsov@ort.fi

Pappi Pekka Helakallio
(1.1.–31.12.2019) 
p. 040 510 3077
pekka.helakallio@ort.fi

Kanttori Nina Jolkkonen-Porander
(sijaisuus 21.7.2020 asti)
p. 040 569 8304
nina.jolkkonen-porander@ort.fi

Kanttori Karl-Henrik Wahlfors 
(1.1.–31.12.2019) 
p. 046 570 6720 

Kanslianhoitaja Johanna Patteri
(21.7.2020 asti) 
vaasa@ort.fi (töissä ke klo 11–14)

Vaasan kirkon isännöitsijän 
paikka on avoinna.

Kirkkoherran vapaapäivät ovat 
maanantaisin ja tiistaisin.
Kokkolan papin vapaapäivät ovat 
torstaisin ja perjantaisin.
Vaasan kanttorin työpäivät ovat 
torstai–sunnuntai.

Vuosilomat
Pekka Helakallio 2.–23.12.

Kirkkoherran tervehdys

Kohti hengellistä uudistumista
Suomalaiset ovat oppineet laulamaan ”Joka aamu on armo  uus”.   Jumalan luoma 
maailma ympärillämme todistaa tästä samasta asiasta. Kesää seuraa syksy, jol-
loin  luonto kellastuu,  ja laskeutuu talvilepoon.  Jouluun asti päivät lyhenevät, ja 
joulun jälkeen valoisa aika alkaa taas lisääntyä. Uuden kevään tullessa lumet ja jäät 
väistyvät, ja vihreys tulee takaisin. Luonto kukkii uudestaan suurella voimalla ja uu-
distaa koko maanpiirin.   

Sana uudistus palauttaa mieleen profeetta Johannes Kastajan sanat Kristuksesta: 
”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäk-
si” (Joh 3:30). Meidän tulee  Kirkon opetuksen mu-
kaan kasvaa Kristuksessa ja toisaalta meidän oman 
itsekkään minämme tulee vähetä. Tärkeimmät työ-
kalut tässä ovat rukous, paasto ja pyhät sakramentit.  

Hengellisessä elämässä emme pärjää omin voi-
min. Silloin kun olemme heikkoja, kun olemme vä-
häisiä, juuri silloin Jumalan armo loistaa kirkkaim-
min. Juuri silloin meille annetaan mahdollisuus tehdä 
mielenmuutosta, kokea anteeksisaamisen armoa sekä 
päästä lähemmäksi Jumalaa. Osallistuessamme katu-
mussakramenttiin ja Ehtoolliseen me vähenemme ja 
Kristus enentyy.   

Jokainen Herran vuosi on myös hengellisen uu-
distumisen vuosi! Tätä voimme toistaa mielessämme. 
Toivotan teille kaikille hyvää ja siunattua uudistumi-
sen vuotta 2020!  

Mot en andlig förnyelse
Finländare brukar sjunga “Herrens nåd är var morgon ny”. Världen som Gud har 
skapat vittnar om samma sak. Hösten följer på sommaren, då naturen vissnar 
och lägger sig till vintervila. Fram till Julen blir dagarna kortare, varefter ljuset 
återvänder. I och med den nya våren smälter isarna och snön bort och grönskan 
kommer tillbaka. Naturen blomstrar på nytt med stor kraft och förnyar hela världen.

Ordet förnyelse påminner om profeten Johannes Döparens ord om Kristus: 
“Han måste bli större och jag mindre” (Joh 3:30). Enligt Kristi undervisning ska vi 
växa i Kristus samtidigt som vårt själviska jag ska bli mindre. De viktigaste verktygen 
i denna process är bönen, fastan och de heliga sakramenten.

I det andliga livet klarar vi oss inte i vår egen kraft. När vi är som svagast och 
när vi är klena skiner Guds nåd som allra klarast. Det är i synnerhet sådana stunder 
som ger oss möjlighet att göra en förändring, uppleva förlåtelsens nåd och komma 
närmare Gud. Genom att delta i synda-bekännelsens och Nattvardens sakrament 
blir vi mindre och Kristus större.

Varje Herrens år är också den andliga förnyelsens år. Detta kan vi upprepa i vårt 
sinne. Jag önskar er allt gott och ett välsignat år 2020!

Andrei Sõtsov

kirkkoherra / kyrkoherde
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VAASAN SEURAKUNTA 

VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN TOIMINTAKALENTERI

VAASA

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO 
Nikolainkuja 1, Vaasa 
Isännöitsijän paikka avoinna 

Ti  24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Ke  25.12. klo 10 aamupalvelus ja liturgia,  
 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
 syntymä
Su  29.12. klo 10 liturgia
Su 5.1. klo 17 vigilia
Ma  6.1. klo 10 liturgia ja suuri 
 vedenpyhitys, Teofania, Herran kaste
To  9.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  11.1. klo 17 vigilia
Su  12.1. klo 10 liturgia
To  16.1. klo 17 ehtoopalvelus
To  23.1. klo 17 ehtoopalvelus
La  25.1. klo 17 vigilia
Su  26.1. klo 10 liturgia, 
 Sakkeuksen sunnuntai
To  6.2. klo 17 ehtoopalvelus
To  13.2. klo 17 ehtoopalvelus
La  15.2. klo 17 vigilia 
Su  16.2. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai
To  20.2. klo 17 ehtoopalvelus
La  22.2. klo 17 vigilia
Su  23.2. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai
Su  23.2. klo 14 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
Ma 24.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe  6.3. klo 17 ennen pyhitettyjen lahjojen  
 liturgia (EPL)
La  7.3. klo 15 yleinen panihida 
 hautausmaalla, 
 lumenluontitalkoot, jos tarpeen

La  7.3. klo 17 vigilia
Su  8.3. klo 10 liturgia 
 (P. marttyyri ja tunnustaja Johannes   
 Sonkajanrantalainen)
Pe  13.3. klo 17 EPL
La  14.3. klo 17 vigilia 
Su  15.3. klo 10 liturgia, 
 Ristinkumartamisen sunnuntai
La  21.3. klo 17 vigilia, 
 virpovitsatalkoot klo 14.30 
Su  22.3. klo 10 liturgia, 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai, 
 virpovitsatalkoot kirkkokahveilla
Ti  24.3. klo 17 vigilia
Ke  25.3. klo 10 liturgia, 
 Neitsyt Marian ilmestys, 
 Ilosanoman juhla
To  26.3. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Pe  3.4. klo 17 Yleinen sairaanvoitelun   
 sakramentti
La  4.4. klo 14.30 virpovitsatalkoot
La  4.4. klo 17 vigilia
Su  5.4. klo 10 liturgia, 
 Herran ratsastus Jerusalemiin
Suuri Viikko
Ma 6.4. klo 17 siivoustalkoot kirkossa
Ke  8.4. klo 17 EPL
To  9.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
To  9.4. klo 17 suuren perjantain 
 aamupalvelus 
 (12 kärsimysevankeliumia)
Pe  10.4. klo 14 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
Pe  10.4. klo 17 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  11.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai
La  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su  12.4. klo 0.00 ristisaatto, aamupalvelus  
 ja liturgia, Kristuksen ylösnousemus
Ma 13.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen

LAPUA

PYHITTÄJÄ SERAFIM SAROVILAISEN 
RUKOUSHUONE 
Koulukatu 7, Lapua 
isännöitsijä Markus Happo, 
p. 045 355 2648

Su  19.1. klo 10 liturgia
To  27.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni

Ke  4.3. klo 17 EPL
Ke  15.4. klo 10 liturgia, lasten pääsiäinen

SEINÄJOKI

JUMALANÄIDIN SUOJELUKSEN 
RUKOUSHUONE 
Päivölänkatu 32, Seinäjoki 
Isännöitsijä Anja Anttila, 
p. 040 545 6855

To  26.12. klo 10 liturgia, 
 Jumalansynnyttäjän juhla, 
 Kristuksen syntymän jälkijuhla 
To  16.1. klo 17 ehtoopalvelus
Su  9.2. klo 10 liturgia, 
 Tuhlaajapojan sunnuntai
Ti  25.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
To  12.3. klo 17 akatistos
Su  14.3. klo 10 liturgia
Ke  1.4. klo 17 EPL
To  9.1. klo 18 maallikkopalvelus
To  30.1. klo 18 maallikkopalvelus
To  13.2. klo 18 maallikkopalvelus
To  20.2. klo 18 maallikkopalvelus
To  5.3. klo 18 maallikkopalvelus
To  26.3. klo 18 maallikkopalvelus
To  9.4. klo 18 maallikkopalvelus
To  23.4. klo 18 maallikkopalvelus

KAUHAJOKI 

KAUHAJOEN EV.LUT. KIRKKO
Topeeka 9, Kauhajoki

Su  19.1. klo 15 ekumeeninen konsertti   
 Kauhajoen ev.lut. kirkossa
Ke  26.2. klo 17 Andreas Kreetalaisen 
 suuri katumuskanoni
Ke  11.3. klo 17 EPL

Ihmisoikeuskellot 24.10.2019.

Piispallinen palvelus Lapualla 1.12.2019.
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NÄRPIÖ 

NÄRPES FÖRSAMLINGSHEM
Kyrktåget 2

Lö  8.2. kl. 10 liturgi
Sö  29.3. kl. 10 liturgi, 5:e i Stora fastan.   
 Vördv. Maria av Egypten

KOKKOLA

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

Ti  24.12. klo 16 ehtoopalvelus
Ke  25.12. klo 10 liturgia, Herramme 
 Jeesuksen Kristuksen syntymä
Ke  1.1. klo 10 rukouspalvelus uuden   
 vuoden alkaessa
Su  26.1. klo 10 liturgia 
Ke  5.2. klo 18 ehtoopalvelus ja 
 ortodoksikerho    
La 8.2. klo 18 ehtoopalvelus, 
 Herran temppeliintuomisen jälkijuhla
Su  9.2. klo 10 vedenpyhitys ja liturgia,   
 Kokkolan rukoushuoneen praasniekka
Ke  12.2. klo18 ehtoopalvelus
La  15.2. klo 18 ehtoopalvelus
Su  16.2. klo 10 liturgia, Tuomiosunnuntai
Ke  19.2. klo 18 ehtoopalvelus
La  22.2. klo 18 ehtoopalvelus
Su  23.2. klo 10 liturgia, Sovintosunnuntai  
Su  23.2. klo 18 sovintosunnuntain 
 ehtoopalvelus
M a 24.2. klo 18 katumuskanoni 
To  27.2. klo 18 katumuskanoni  
La  29.2. klo 18 ehtoopalvelus 
Su  1.3. klo 10 liturgia, Ortodoksisuuden   
 sunnuntai (ikonisaatto)
Ke  4.3. kl0 18 EPL ja ortodoksikerho 
La  7.3. klo 18 ehtoopalvelus
Su  8.3. klo 10 liturgia, 
 Gregorios Palamaksen sunnuntai  
Ke  11.3. klo 18 EPL
La  14.3. klo 18 vigilia
Su  15.3. klo 10 liturgia, 
 Ristinkumartamisen sunnuntai 
La  21.3. klo 18 ehtoopalvelus 
Su  22.3. klo 10 liturgia, 
 Johannes Siinailaisen sunnuntai
Ke  25.3. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 Neitsyt Marian ilmestys, 
 Ilosanoman juhla 

To  26.3. klo 18 katumuskanoni 
La  28.3. klo 18 akatistos ja ehtoopalvelus,  
 Akatistoksen lauantai
Su  29.3. klo 10 liturgia, 
 Maria Egyptiläisen sunnuntai
Ke  1.4. klo 18 EPL ja ortodoksikerho  
La  4.4. klo 18 vigilia  
Su  2.4. klo 10 liturgia, 
 Herran ratsastus Jerusalemiin  
Ke  8.4. klo 18 yleinen sairaanvoitelu 
To  9.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia, 
 ehtoollisen asettamisen muisto
Pe  9.4. klo 9 suuren perjantain 
 aamupalvelus 
 (12-kärsimysevankeliumia)
Pe  10.4. klo 15 suuren perjantain 
 ehtoopalvelus, ristiltä alasotto
Pe  10.4. klo 18 suuren lauantain 
 aamupalvelus ja ristisaatto, 
 Kristuksen hautauspalvelus
La  11.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus
Su  12.4. klo 0.00 ristisaatto, 
 aamupalvelus ja liturgia, 
 Kristuksen ylösnousemus
Ma  13.4. klo 10 liturgia, 
 lasten pääsiäinen

PIETARSAARI

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

To  26.12. klo 10 liturgia,    
 Jumalansynnyttäjän juhla, 
 Herramme Jeesuksen Kristuksen 
 syntymän jälkijuhla
Su  5.1. klo 10 liturgia ja vedenpyhitys,   
 Teofanian juhla 

Neitsyt Marian temppeliintuomisen juhla 21.11.2019

6.12.2019 temppelijuhlan liturgia Vaasassa.
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La  15.2. klo 10 liturgia ja ortodoksikerho,  
 sielujen lauantai
Ti  25.2. klo 18 katumuskanoni 
pe  6.3. klo 18 EPL 
La  14.3. klo 10 liturgia ja ortodoksikerho,  
 vainajien muistelupäivä   
Pe  3.4. klo 18 EPL, Lasaruksen lauantai 
La  11.4. klo 15 ehtoopalvelus ja liturgia,   
 suuri lauantai
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Kuoro 6.12.2019 praasniekassa Vaasassa.
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VAASAN SEURAKUNTA 

TAPAHTUMIA VAASAN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN ALUEELLA

KATEKUMEENIOPETUSTA VAASASSA 
(Koulukatu 45)
Jos kirkkoon liittyminen kiinnostaa, tulee 
ottaa yhteyttä pappiin ja sopia tapaami-
sesta. Papit kertovat lisää ja heidän kaut-
taan tullaan opetukseen. Ortodoksiseen 
kirkkoon liittyville järjestetään kateku-
meeniopetusta Vaasassa ja Seinäjoella. 
Opettajana Vaasassa toimii Nina Jolkko-
nen-Porander, TM. Lisätietoja kanttori 
Ninalta, puh. 040 569 8304.

LAPSIKUORO VAASASSA 
Lapsikuoro on tarkoitettu alakouluikäisil-
le tytölle ja pojille. Harjoitukset pidetään 
perjantaisin klo 15.15–16 Seurakuntasalilla 
Koulukatu 45. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh. 040 569 8304. 

KIRKKOLAULUN ALKEET VAASASSA
Kirkkolaulun alkeet on tarkoitettu uusille 
laulajille, jotka tarvitsevat vielä harjoitus-
ta liturgian ja vigilian veisuissa. Tervetuloa 
mukaan kaikki uudet laulajat! Harjoitukset 
torstaisin klo 15.30–16.45 Seurakuntasalil-
la. Lisätietoja kanttori Ninalta, 
puh. 040 569 8304.

KIRKKOKUORO
Kirkkokuoro harjoittelee kirkossa torstaisin 
ehtoopalveluksen jälkeen. Lisätietoja kant-
tori Ninalta, puh. 040 569 8304.

JEESUKSEN RUKOUS –PALVELUS, 
VAASA 
(Nikolainkuja 1)
Rukouspalvelus kokoontuu pyhän Niko-
laoksen kirkossa 2020 vuoden alusta ke 
22.1., ke 29.1. ja ke 5.2.2020 klo 16.30. Maa-
lis- ja toukokuussa kokoontumisviikonpäi-
vät vaihtelevat. Seuraa 
www.vaasa.ort/jumalanpalvelukset 
Lisätietoja puh. 044 355 4941. Tervetuloa 
rukoilemaan!an!

ORTODOKSIAPIIRI JA EHTOOPALVELUS 
KOKKOLASSA
(Katariinankatu 3, Kokkola) 
Kokkolan tsasounassa kokoontuu kerran 
kuussa ortodoksiapiiri. Kerhojen teemat 
ovat:  
Ke 8.1. kaste
Ke 5.2. valmistussunnuntait
Ke  4.3. paastorukous
Ke  1.4. selitetty EPL
Ke 6.5. Serbia

LITURGIAN JÄLKEINEN 
KESKUSTELUPIIRI, PIETARSAARI
(suomi, ruotsi)
Helmikuusta alkaen liturgian jälkeen pappi 
pitää lyhyen alustuksen, jonka pohjalta 
keskustellaan yhdessä seuraavista aiheista. 
Från och med februari kommer prästen 
att ordna diskussionsträffar runt följande 
teman:
la  15.2. selitetty liturgia
la  14.3. luostarilaitos
pe  8.5. Nikolaoksen legendat

ORTODOKSIPIIRI SEINÄJOELLA 
(Päivölänkatu 32)
Ortodoksiapiiri kokoontuu Seinäjoella 
keväällä to 16.1., su 9.2., ti 25.2., to 12.3. ja 
ke 1.4. 
Piirin kevään teemat ovat seuraavat:  
To  16.1. klo 17 ehtoopalveluksen jälkeen  
 Kirkko ja sen merkitys arjessa
Su  9.2. klo 10 liturgian jälkeen   
 Suuren paaston valmistussunnuntait 
Ti  25.2. klo 17 katumuskanonin jälkeen   
 paastorukous 
To  12.3. klo 17 akatistoksen jälkeen Neitsyt  
 Marian ilmestys, ilosanoman juhla 
Su  14.3. klo 10 liturgian jälkeen 
 jumaloituminen elämän 
 tarkoituksena. Pyhä marttyyri ja
 tunnustaja Johannes 
 Sonkajanrantalainen.
Ke  1.4. klo 17 EPL jälkeen sakramentit ja   
 niiden merkitys hengellisessä elämässä 
Lisätietoja isä Andreilta, puh. 0400 761 718.

 

VAALITULOS
Vaalissa äänioikeuttaan käytti 68 seura-
kuntalaista. Hyväksyttyjä ääniä oli 68.
Vaalien äänestysprosentti oli 8, joka on 
kirkkokunnallisesti hyvää keskitasoa. 
Hylättyjä äänestyslippuja ei vaalissa 
ollut. 

SEURAKUNNANVALTUUSTOON 
KAUDELLE 2020–2023 
TULIVAT VALITUIKSI 
VAALINUMEROJÄRJESTYKSESSÄ:
Robert Witting (uusi): 13 ääntä
Leena-Maija Lindberg (uusi): 7 ääntä
Anna Nikula (uusi): 13 ääntä
Pirkko Kivistö: 12 ääntä
Eeva Simons: 13 ääntä
Markus Antero Happo: 21 ääntä
Timo Kalevi Nyyssölä (uusi): 8 ääntä
Riikka Paakkunainen (uusi): 13 ääntä
Leif Sandvik: 7 ääntä 

Armorikkaita valtuustovuosia valituille 
ja lämpimät kiitokset kaikille ehdolla 
olleille ja äänestäneille!

6.12.2019 praasniekan joulupuurojuhla 
Vaasassa.

Koululaisliturgian jälkeen seurakuntasalilla 
23.11.2019.
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Asianajotoimisto 
Heikki Kukkonen

 sMBR Oy

Pitkäaikaisella 

kokemuksella mm. :

• perukirjat, 

• perinnönjaot, 

• testamentit ym.

Uusikatu 58 B17 (2.krs)
90100 OULU

 Puh. +358 400 693 806

www.heikkikukkonen.com

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

www.crecian.fi                        

Tervetuloa
PIKALOMALLE 
KREIKKAAN!

SUOMEN PARAS 
KREIKKALAINEN 

RAVINTOLA!*
Tervetuloa! Suomen paras 

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

Uusi tilausravintola
YRITYS- JA 

PERHEJUHLIIN
ihan vieressä!

Filant�opia

Tili: FI53 5480 0520 0233 08   Viite: 13301

Luostarin puutarhassa

Keräyksellä tuetaan luostareiden 
viljely- ja varjelutyötä Keniassa

unnia Sinulle ikuisuuden läsnäolosta 
ajallisen maailman keskellä

    
   

JOULUPAASTOKERÄYS 
15.11.–31.12.2019
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Kirkon julkaisema taskukalenteri on hyvä 
hankinta kaikille, jotka haluavat elää 
aktiivisesti mukana kirkkovuoden kier-
rossa.

Kirkkokalenteri löytyy myös kirkon 
www-sivuilta. Verkkokalenterista löytyvät 
yhdellä klik-kauksella sekä päivittäiset 
lukukappaleet että päivän pyhien elämä-
kerrat. Keskeisimmät paasto- ja juhlapäi-
vät löytyvät myös Lintulan luostarin jul-
kaisemasta seinäkalenterista ja 
Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n 
perinteisestä julistekalenterista. 

Onpa kalenterivalintasi mikä tahansa, 
uuteen allakkaan kannattaa heti merkitä 
joitakin vuoden 2020 asioita, joista kalen-
teri ei tiedä kertoa.

•  Vuosi 2020 on kokonaisuudessaan 
ristisaattojen teemavuosi. Ristisaatto 
2020 -hankkeella on omat nettisivut, 
jotka löytyvät kirkon etusivulta. Nap-
paa päivittyvästä tapahtumakalente-
rista talteen itseäsi kiinnostavat tapah-
tumat läheltä ja kaukaa.

•  Kevään yhteishaku käynnistyy 18.3. 
ja päättyy 1. huhtikuuta. Itä-Suomen 
yliopistoon voi hakeutua tutkinto-
opiskelijaksi vain ortodoksisen teolo-
gian maisteriohjelmaan. Tämä on 
hieno mahdollisuus esimerkiksi 
ammatinvaihtoa suunnitteleville. Kan-
didaatin ja maisterin tutkinnosta kiin-
nostuneet joutuvat odottamaan 
kevääseen 2021. Kannattaa kuitenkin 

muistaa myös Avoimen yliopiston 
väylä. Lisätietoja saa Itä-Suomen yli-
opiston sivuilta ja Opintopolku-sivus-
tolta.

• Joensuussa järjestetään 15.–17.5. val-
takunnalliset ortodoksiset kirkkolau-
lupäivät. Päivien oma sivusto löytyy 
kirkon etusivulta. Kuorojen ilmoittau-
tuminen mukaan päättyy tammikuun 
lopussa.

• Nuorten ortodoksien Kulmakivi-festa-
rit järjestetään Jyväskylässä 
2.–4.10.2020. Ohjelmasta alkaa tihkua 
lisätietoa vasta myöhemmin, mutta 
luvassa on varmasti taas ikimuistoinen 
suurtapahtuma. 

Joko olet hankkinut uuden 
kirkkokalenterin?

Paimen-Sanomien toimitus toivottaa kaikille 
rauhallista jouluaikaa ja onnellista uutta vuotta. 

Kristus syntyy – kiittäkää!


