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ekä kutsumus että sitoutuminen koskettavat jollain tavalla meitä kaik-
kia niin uskonnon kuin myös ammatin suhteen. Joitain ammatteja 
pidetään erityisinä kutsumusammatteina eli töinä, joita ei tehdä pelkän 
ansion, vaan myös intohimon ja rakkauden tähden. Näihin luetaan 

hengellistä työtä tekevien lisäksi sosiaalialalla työskentelevät, taiteen eri alojen 
harjoittajat ja muutamissa palveluammateissa olevat. Melkeinpä automaattisesti 
ajattelemme, että kaikki hoitajat, lääkärit ja opettajat ovat kutsumusammatissaan, 
vaikka näin ei välttämättä olekaan. Sen sijaan vaikka asunnon välittäjä tai bussi-
kuski voi olla kutsumusammatissa, vaikka noita töitä emme sellaisina pitäisikään. 

Ammatti sinällään ei tee siitä välttämättä kutsumusta, vaan sen tekevät työnte-
kijän oma innostus ja ympäristön vastaus työntekijän innonpaloon. Tämä koskee 
myös hengellisen työalan ammatteja. Usein perinteisesti kutsumusammatteina 
pidetyissä, esimerkiksi terveydenhuollon töissä eivät palkka ja työnkuva kohtaa. 
Kutsumusammatteihin, olivatpa ne mitä vain, johtaa ihmisen se, että hän pitää 
työstään ja kokee sen tärkeäksi ja kutsuvaksi.

Kutsumus ja sitoutuminen ovat seikkoja, jotka liitetään kirkon papiston, 
diakoniatyöntekijöiden ja kanttorien työhön sekä luostariasukkaisiin. Kristilli-
sen opin valossa kaikki olemme kasteessa saaneet kutsumuksen seurata Kristusta 
ja jäsenyytemme pyhään kirkkoon vaatii meiltä sitoutumista. Perustava sitoutu-
minen on pysyä kirkon jäsenenä ja rekisterissä. Sitä syvempää sitoutumisemme 
on, jos osallistumme säännöllisesti jumalanpalveluksiin. Vielä tätäkin vahvem-
paa on jäsenyytemme, mikäli osallistumme palvelusten lisäksi vielä seurakunnan 
vapaaehtoistoimintaan tai käymme jossain toimintapiirissä tai tiistaiseurassa. 

Meneillään olevassa paastossa voimme osoittaa sitoutumistamme kirkkoon 
käymällä puhdistamassa sisintämme 
synnintunnustuksella, osallistumalla 
Filantropian järjestämään paastoke-
räykseen ja muistamalla käynnillä tai 
puhelinsoitolla ainakin niitä läheisiä, 
jotka sairauden tai muun syyn vuok-
si eivät pääse kirkkoon. Pian neljä-
kymmenpäiväinen paasto päättyy ja 
saamme vastaanottaa ilosanoman: 

Kristus nousi kuolleista! – Totises-
ti nousi! 

Metropoliitta Arseni

Nyt
maaliskuu • 2019

 Monet ovat kutsutut ja 
jotkut myös sitoutuneet

Monet harrastus- ja liikuntaryhmät täyttyvät määrä-
tyin väliajoin innokkaista osallistujista. He ovat 
päättäneet opiskella uusia taitoja tai lisätä liikkumis-
taan. Valitettavan usein käy kuitenkin niin, että alun 
innostuneisuus muuttuu melko pian kyllästymisen 
tunteeseen. Meidän aikamme tarjoaa loputtomasti 
uusia mahdollisuuksia kuluttaa elämämme erilais-
ten viihteellisten asioiden parissa. Voimme helposti 
sortua valitsemaan liian monia kiinnostavia asioi-
ta ja tekemisiä, joista tulee suorittamista, eivätkä 
ne enää palvele tarvitsemaamme kasvua tai lepoa.

Olemme aina joutuneet tekemään valintoja 
elämässämme, mutta mainonta on tuonut tehok-
kaasti esiin lisää ja taas lisää mahdollisuuksia kulut-
taa aikaa. Erään kauppakeskuksen ulko-ovessa 
todetaan: Enemmän aikaa yhdessä. Sinänsä hieno 
mainoslause, mutta sen sisältöä onkin jo hankala 
määritellä. Ketkä viettävät aikaa yhdessä, miten 
tuota aikaa vietetään yhdessä ja mitä tuo yhdes-
sä vietetty aika merkitsee? Onko yhdessä vietetyn 
ajan tuloksena parempaa vointia ja vuorovaikutusta 
esim. perheen parissa vai olemmeko vain päämää-
rättömästi etsimässä tarpeettomia tavaroita sisäistä 
tyhjyyttämme täyttämään?   

Sitoutuminen johonkin asiaan merkitsee myös 
tuon asian pohtimista monista eri näkökulmis-
ta. Oman itsen tarpeet ja viihtymisen varmistami-
nen eivät välttämättä johda meitä sille tielle, joka 
pitkällä tähtäyksellä olisikin meille parhaaksi. Vali-
tut tiet voivat olla kuoppaisia ja mutkaisia, mutta 
juuri matkan hankaluudet voivat viedä onnellisesti 
perille. Välillä on vain tarkistettava suuntaa ja olta-
va valmiina kohtaamaan myös vastoinkäymisiä. 
Hyvät tienviitat, joita esimerkiksi kirkko tarjoaa, 
ovat aina käytettävissä, kunhan vain pysähdymme 
niitä tutkimaan. Hiljainen ja tasainen vauhti auttaa 
jaksamaan pidemmälle kuin tavoitteeton ryntäile-
minen. Kaiken saavuttaminen helposti ja nopeasti 
on mahdottomuus ja elämän suurimmat “löydöt” 
piileskelevät hiljaisuuden ja vaatimattoman elämän 
salaisuuksissa sekä läheisten ihmisten ja Luojamme 
kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.    

Marja Mäkirinta    

Valintojen risteyksessä 

S
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I
sä Tuomas, tönäisit minut kevyesti uu-
teen kohtaan ihmettelemään. Pidit pa-
rempana nimityksenä sakramentille sa-
naa mysteeri, salaisuus. ”Salaisuutta, 

johon osallistutaan ja jota eletään, jota aivan 
käsinkin kosketellaan, vaikka sitä ei voida täy-
sin käsittää.” Niin sinä sanoit.

- Tämä olisi pitänyt oivaltaa jo oman arki-
ajattelun kautta. Kelloranteessani on jo vuosia 
ollut rukousnauha. ”Miksi” kysymyksiin on 
vakiovastaus. Nauha on siinä muistuttamas-
sa miten on olemassa toisenlaistakin todel-
lisuutta ja aikaa kuin se, mitä kello sattuu 
näyttämään. Tällä oivalluksella jää kuitenkin 
vielä pyörimään lähtöruutuunsa.

- Sakramenteista saa luettelon, vähäl-
lä kertaamisella jopa muistettavan. Kaste 
ja mirhavoitelu, Ehtoollinen, Katumus ja 
synnintunnustus, Avioliitto, Sairaanvoite-
lu, Pappeus. 

- Varoitit pänttäävästä pulpettiteologias-
ta, joka unohtaa oleellisimman, sen, miksi 
ylisummaan on sakramentteja. 

Isä Tuomas
- Tiedän, että ehdotin oppikirjamaisen 

paasaamisen välttämistä jutun laatimises-
sa. Mutta nyt huomaan, että sakramentte-
ja toimittavana pappina olen sidottu sakra-
menttien opettamiseen. Tässä aiheessa en 
osaa vapautua rentoon tuumailuun. 

- Pyydän siis anteeksi, että sinun ihmisen 
kokoisiin kysymyksiisi vastaan ylitsehyökyvin 
luennoin. Mutta aloitetaan alusta ja katsotaan 
mihin päädytään.

- Ensin on kysyttävä, miksi on kirkko: Kirk-
ko on olemassa, koska ihminen on kadot-
tanut yhteyden Jumalaan ja Jumala halu-
aa palauttaa yhteyden ja pelastaa ihmisen 
hänen elämänsä osallisuuteen. ”Kirkko on 
Kristuksen ruumis” on jokaisen pänttäämä 

oppilause. Se ymmärretään kuitenkin yleen-
sä väärin – vertauskuvana. Kirkko muuttuu 
elämää mullistavaksi vasta, kun koemme 
sen Kristuksen ruumiiksi, jossa me olemme 
eläviä jäseniä. 

Niin kuin kehomme pysyy elossa vain 
sykkivän sydämen ja verenkierron ansiosta, 
kirkkoruumis elää ehtoollisen sakramentis-
ta. Ehtoollisen ei tulisi olla kirkon jäsenelle 
vain ajoittaisia ”käyntejä ehtoollisella”, vaan 
elämän lähde ja sydän; ei vain yksittäinen 
pyhä toimitus, vaan elämää Kristuksessa. 

Kun olemme kirkko, emme muodosta 
yhdistystä, vaan Kristuksen ruumiin, jossa 
ihminen ja Jumala yhdistyvät – näin kirkko on 
kokonaisuudessaan mysteerio! Ei ole erillisiä 
ihmisatomeita, vaan on yksi Ihminen, jonka 
päänä on Kristus, hengityksenä Pyhä Henki, ja 
jonka lakikirja käsittää yhden sanan: Rakkaus. 

- ”Mistä tällainen kirkko löytyy?” voi rehel-
linen maailmantarkkailija kysyä. Näkyvä kirk-
ko on sen rakennustyömaa. Jumala rakentaa 
kirkkoaan kärsivällisesti elävistä kivistä, jotka 
vaikeuttavat rakentamista kaikilla vapauten-
sa mahdollisuuksilla.

Erityisesti ehtoollinen ja kaikki sakramen-
tit ovat Jumalan tapa rakentaa meistä elävää 
Kristuksen ruumista. Me ihmiset olemme 
aineellisia ja hengellisiä, aistivia olentoja  – ja 
Jumala on hengellinen ja aineeton, aistillisen 
maailman ylittävä. Jotta näiden kahden todel-
lisuuden välillä voisi olla kommunikaatiota ja 
toimintaa, tarvitaan symboleita, merkkejä, ja 
niille rakentuvia pyhiä toimituksia. 

- Näkyvissä sakramenteissa vaikuttaa näky-
mättömästi Jumalan armo, joka lahjoittaa 
meille Pyhän Hengen. Pyhä Henki toimii 
kirkossa, jokaisessa sen jäsenessä, puhdis-
taen, pyhittäen ja pelastaen. Se opettaa, 
ohjaa ja vahvistaa rukoilemaan, kuulemaan 

ja ymmärtämään Jumalan Sanaa ja elämään 
sen mukaan. Pyhä Henki opettaa tuntemaan 
Jumalan, ei analyyttisella ajattelullamme 
vaan sydämellä.

Isä Tuomas:
 - Suurin osa meistä on istunut pulpetissa 

pänttäämässä uskonoppia ja sakramentteja, 
suurin osa osallistuu joskus kirkollisiin toimi-
tuksiin. Samalla suurimmalle osalle suhde 
kirkkoon toteutuu vain näiden harvinais-
ten toimitusten muodossa, jotka törröttä-
vät arjen keskellä kuin avaruudesta pudon-
neet meteoriitit. On selvää, että sakramen-
tit tuntuvat käsittämättömiltä, jos emme ole 
sisällä kirkon elämässä. Sakramentit saavat 
merkityksensä kirkon elämän yhteydessä: ne 
liittävät kirkkoon, palauttavat kirkon yhtey-
teen, parantavat kirkon jäseniä ja varusta-
vat heitä palvelutehtäviin kirkossa, raken-
tavat kirkosta uskon ja rakkauden yhteisöä. 
Jos nyt kysytään, mikä on jonkin sakramen-
tin merkitys kirkosta erilliselle ihmiselle tai 
toisaalta kirkosta erilliselle yhteiskunnalle 
– joitakin merkityksiä voidaan keksiä, mutta 
ne eivät ole sakramentin varsinainen merki-
tys. Sakramentin merkitys on kirkossa. Tekisi 
mieli sanoa, että sakramentin voima koetaan 
vain elävässä kirkon yhteydessä, Kristuksen 
ruumiin jäseninä.

- Vielä sanasta sakramentti, joka voi olla 
osasyy juridiseen mielikuvaan. Se on latina-
lainen käännös kreikankielen sanasta myste-
rion, salaisuus. Samalla sacramentum-sanalla 
kutsuttiin muinaisen Rooman valtakunnas-
sa sotilaiden vannomaa uskollisuudenvalaa. 
Roomalainen kulttuuri painoi moneen kris-
tilliseen käsitteeseen ja kirkon elämän osa-
alueeseen juridisen leiman – laki, järjestys, 
sopimukset, tarkasti määritellyt oikeudet ja 
velvoitteet, ne olivat roomalaisen kulttuurin 

Mysteerio - kahden tahdon 
kohtaamista ilman pakottamista
Mitä tarkoittaa mysteerio? Siitä keskustelevat toimittaja Risto Lindstedt ja pastori 
Tuomas Kallonen. 



   5

vahvuus ja samalla heikkous. Näille saattoi 
rakentaa supertehokkaan armeijan tai impe-
riumin hierarkisen virkamiesjärjestelmän. 
Mutta kuinka hyvin ne sopivat kirkkoon? Idän 
ortodoksinen kirkko saa vieläkin allergisia 
oireita tuon lakihenkisyyden hajusta katoli-
sen ja siitä alkunsa saaneiden läntisten kirk-
kojen hengellisyydessä.

Ortodoksisuudessa on kyse jostakin muus-
ta.  Ortodoksisen kirkon itseymmärrykseen 
kuuluu vahvasti tämän lakihenkisyyden 
vastustus.

- Jumala ei ole etäinen lainlaatija ja hallit-
sija, vaan katuvaa tuhlaajapoikaa odottava ja 
tätä vastaan rientävä rakastava, anteeksianta-
va Isä. Syntiä ei nähdä rikoksena, josta seuraa 
rangaistus, vaan sairautena, jonka Jumala 
voi ja haluaa parantaa. Kristus ei ole ankara 
tuomari, vaan ihmisiä parantava sielujen ja 
ruumiiden lääkäri – ja kirkko on hänen sairaa-
lansa. Eiköhän tälle perustalle rakennu myös 
erilainen käsitys sakramenteista: armollisem-
pi, läheisempi, ei niinkään velvollisuuden-
tuntoa kuin sydäntä puhutteleva!

Risto:
- Luovun mielelläni ajatuksesta, missä 

sakramentit rinnastetaan juridiseen sopi-
mukseen, vaikka ei se äärevyyttä kysymysten 
yltä poistakkaan.

- Luterilaisuus pohjaa myyttiin, ortodok-
sisuus riittiin. Näin minua on ohjattu jäsen-
tämään. Riitti on tekemistä, osallistumista. 

Isä Tuomas:
- En tiedä onko tuollainen erottelu – lute-

rilaisuus myytistä ja ortodoksisuus riitistä –
hedelmällinen. Uskontotieteilijä voi käyttää 
erilaisia ryhmittelyperiaatteita tutkiessaan 
ilmiöitä, jotka eivät häntä kosketa tai liiku-
ta. Myytin sijaan kirkossa puhutaan pyhistä 
kertomuksista – niitä toistamalla ne eletään 
todeksi aina uudelleen: Kristus syntyy, kulkee 
keskellämme, kutsuu ja opettaa meitä, paran-
taa halvaantuneet jäsenemme ja avaa soke-
at silmämme, mutta maailma kavaltaa ja 
surmaa hänet taas – ja jokaisena sunnuntai-
na todistamme hänen ylösnousemustaan. 
Tämä pyhä kertomus koppaa kainaloonsa 
elämämme pienet kertomukset (meidät on 
tehty kertomuksista!), ja tätä kertomusten 
yhteenpunoutumista voi yksinkertaisesti 
kutsua kristityn elämäksi. 

- On totta, että ortodoksinen tapa toistaa 
näitä pyhiä kertomuksia on varsin liturgi-
nen: jumalanpalveluksissa sekä kuulem-

me pyhiä kirjoituksia että astumme niiden 
sisään kehollamme. Emme näyttele pyhiä 
kertomuksia, mutta huomaamme itkeväm-
me Kristuksen ristin juureen kumartuneina, 
kantavamme kuollutta Kristusta hautaussaa-
tossa, ja pakahtuvamme ilosta, kun pääsiäis-
yön kirkossa hänen hautansa löytyy tyhjänä 
säteillen ylösnousemuksen valoa!

Risto:
- Olen aina vieronut lakihenkisiä, ehdot-

tomasti oikeassa olijoita.  Ei oikeaoppisuut-
ta voi mitata alkometrillä sen selvittämiseksi 
haiseeko henki riittävästi.

- Pyhittäjä Johannes Valamolaisella oli 
näkemys lakihenkisyydestä. 

”Kirjoitin, että kirjain kuolettaa hengen, 
mutta näitten sanojen tarkoitus pitää käsit-
tää oikein:  kirjain kuolettaa silloin, kun siihen 
pysähtyy ja pitää sitä lopullisena hyvänä eikä 
vain keinona hyvän saavuttamiseen; hedel-
mää ei tietenkään tule ilman lehtiä, mutta 
toisaalta viinipuu kuivettuu, kun se ei tuot-
tanut hedelmää. ”

- Isä Tuomas, taidan nyt lukea tästä tekstis-
tä sen näkymättömällä musteellakin kirjoite-
tun ja löydän kaksi sanaa: henkilökohtainen 
ja sitoutuminen. 

Isä Tuomas:
- Ymmärrän mitä ajat takaa henkilökoh-

taisuudella, mutta mielelläni korvaisin tuon 
sanan jollain muulla. Henkilö on eräänlainen 
eriö, henki yksittäispakattuna. Henkilökoh-
taisuus on nykyajan uskontunnustus: ihmis-
yksilö, tarkkaan ottaen minä, on kaikkien 
merkitysten ja arvojen – totuudenkin – mitta. 
Se miltä minusta tuntuu ja miten milloin-
kin koen, on varmin perusta kaikille valin-
noille. Palautan mieliin sen, mitä aikaisem-
min kirjoitin kirkosta Kristuksen ruumiina. 
Miten siihen sijoittuu yksilö? Kirkossa suosi-
taan sanaa persoona: se sopii kuvaamaan 
yhtälailla Jumalaa kuin ihmistä - toisin kuin 
yksilö tai henkilö. Persoona ei rakennu erot-
tautumisen ja rajojen kautta, vaan sille on 
ominaista yhteys ja vuorovaikutus. Persoo-
na löytää itsensä toisen kautta, ei omaan 
napaan tuijottamalla. Eli mikä sana henki-
lökohtaisen sijaan? Harmi että persoonakoh-
tainen on varattu toiseen tarkoitukseen, koska 
sisällöltään se olisi oikein tarkka ja toimi-
va. ”Omakohtainen” voisi toimia paremman 
puutteessa: omakohtainen on sellaista, mikä 
koskettaa meitä itseämme, ja jolla on meille 
merkitystä. Emme seiso vain joukon jatkona 

muodon vuoksi, vaan omalla kohdallamme, 
omana itsenämme – läsnä ja vastaanottavai-
sena. Siinä on ihan hyvä lähtökohta sakra-
mentin kokemiselle!

- Sakramentit siis kutsuvat meitä osallistu-
maan – ei ulkopuolisina tarkkailijoina – vaan 
koko elämällämme. Sakramenteissa astum-
me Jumalan valtapiiriin, hänen valtakun-
taansa. Meidän tahtomme toteutuu siinä, 
että astumme sisään. Sen jälkeen tapahtuva 
on Jumalan tahtoa. Ortodoksinen sana sakra-
mentille, mysteerio eli salaisuus, on tässä 
valaisevampi. Sen juurena oleva sana merkit-
see ”silmiltä suljettu”. Mysteeriossa meidät 
johdatetaan kädestä pitäen todellisuuteen, 
jonka valo on liian kirkasta meidän maallisille 
silmillemme. Meiltä kysytään uskoa siihen, 
että mysteerion sanat ja näkyvät merkit kanta-
vat tuon toisen todellisuuden voimaa, joka 
verhoutumattomana olisi meille kuluttava 
tuli. Mysteerio ei ole koskaan ”pistemäinen” 
käväisy Jumalan valtakunnassa, ikään kuin 
pako tai loma harmaasta todellisuudesta. 
Jokainen mysteerio pyrkii juurruttamaan 
meidät Jumalan valtakuntaan kestävästi, 
pysyvästi, niin että siitä tulisi meidän varsi-
nainen kotimaamme ja kaiken elämämme 
tähtäys- ja tukipiste.

Isä Tuomas:
- Tässä tullaan takaisin ihmisen valtapiiriin. 

Jotta mysteerio vaikuttaisi, jotta se kasvattaisi 
meistä Kristuksen ruumiin eläviä jäseniä ja 
juurruttaisi Jumalan valtakuntaan, on meidän 
sitouduttava siihen elämällämme. Mystee-
rio ei ole taikuutta. Se on kahden tahdon 
– ihmisen ja Jumalan – kohtaamista ilman 
pakottamista. Ihmiseltä siis odotetaan uskon 
lisäksi sitoutumista elämään Jumalan tahtoa 
kuunnellen ja noudattaen. Usein mystee-
rion rukouksissa ja toimituksen muodossa 
annetaan hyvin yksityiskohtaisia ohjeita siitä, 
miten meidän tulee elää, jotta mysteerio tuli-
si todeksi elämässämme. Mysteeriota toimit-
tavan papin tehtävä on avata näitä opetuk-
sia, jotka helposti hukkuvat uskonnollisen 
kielen yleiseen vierauteen. Vaikka mystee-
rion luonteeseen kuuluukin salaisuuden 
verho, ei tämän verhon tulisi ulottua siihen-
kin, mikä ihmisille on tarkoitettu ohjauksek-
si ja opetukseksi! Jääkö mysteerion elämää 
uudistava vaikutus siis ihmisen tehtäväksi? 
Antaako Jumala vain toimintaohjeet ja huik-
kaa lähtiessään ovelta ”Pärjäile!” Näin ei ole, 
vaan mysteerioiden kautta Pyhä Henki tulee 
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vaikuttavaksi voimaksi kristityn elämässä. Se 
saa aikaan kasvun ja muutoksen, mutta ilman 
vapaan tahdon vastausta ei Pyhä Henkikään 
voi toimia ihmisessä.

Risto:
- Jörömpikin pientä lasta, mysteeriä, sylis-

sään pitävä tajuaa, että nyt on tultu kaukaa, 
tähtien takaa. Kaikki on puhdasta kastemek-
koa myöden. Pientä lasta ympäröi toivo, 
eivät vaatimukset. Eivät vielä. Onnelliset 
vanhemmat, polleat kummit, saadun nimen 
kommentointia, muistamislahjoja ja lupauk-
sia. Kokemus kasteesta koskettaa.Kokemus 
kasteesta koskettaa.

Isä Tuomas:
- Sylivauva on pysäyttävä j ihme papillekin, 

vaikka tämä olisi kastanut lapsia kymmenit-
täin tai peräti sadoittain. Mikä olisi suurempi 
ilo kuin uusi ainutkertainen elämä, odotettu 
perheenjäsen, kaivattu lapsenlapsi. Tätä iloa 
todistan pappina mielelläni ja koko sydämes-
täni iloitsen perheen kanssa.

- Samalla ajattelen usein, että mikä olisi-
kaan haastavampi hetki kastaa ihminen. En 
tarkoita sitä, että lapsi karjuu, rimpuilee ja 
pissaa papin hihaan – näitäkin vauvat joskus 
tekevät. Mutta mikään muu hetki tuskin olisi 
kastettavan läheisille yhtä vaikea sisäistää 
kasteen todellinen merkitys. 

- Kaste kun ei ole nimenantojuhla, eikä 
ensisijaisesti perhejuhla. Kaste on sakramen-
teista ensimmäinen ja liittää ihmisen kirkon, 
Kristuksen ruumiin, jäsenyyteen. Kasteessa 
ja mirhavoitelussa ihminen liitetään Juma-
lan perheeseen ja hän saa maallisten juurien 
lisäksi toiset juuret, jotka kiinnittävät hänet 
Pyhän Hengen kielin Taivaaseen. Tästä syys-
tä kaste tulisi toimittaa kodin sijasta kirkos-
sa, Jumalan perheen yhteisessä kodissa – ja 
kaikkein parasta olisi toimittaa se liturgian 
yhteydessä seurakunnan keskellä!

Isä Tuomas:
- Pienen sylivauvan kohdalla ollaan syystä-

kin vielä tohkeissaan tuosta ensimmäisestä, 
luonnollisesta syntymästä. Nyt kirkko kasteen 
sakramentissaan opettaa jo uudestisyntymi-
sestä. Vauvan iho on vielä pehmeä ja maail-
man kovuutta kokematon. Kasteessa kirkko 
opettaa jo vanhan ihmisen poisriisumista ja 
uuteen ihmiseen, Kristukseen, pukeutumista. 
Kastepuku, ”valon kirkas vaate”, kuvaa Kris-
tuksen uudistamaa ihmisyyttä, joka heijas-
taa Jumalan kasvojen kirkkautta. Jumalan 
luoma ihminen, oma sisäinen ihmisem-
me, on kaunis ja hyvä. Tämä onkin vauvan 

kohdalla helppo uskoa ja omin silmin havaita! 
Vauva on vielä varsin ”läpikuultava” olento!

- Kirkko on jo varhain omaksunut lapsi-
kasteen käytännön, mutta kasteen kaava 
lupauksineen ja rukouksineen tuntuu edel-
leen kuvaavan aikuisena tehtyä kääntymys-
tä; se puhuttelee kastettavan omaa uskoa ja 
tahtoa kuolla vanhalle elämälleen ja aloittaa 
uusi elämänvaellus Kristuksen seuraajana. 
On selvää, että sylivauvan kohdalla käänty-
mys ei vielä voi viitata hänen omaan elämään-
sä, kuten ei kasteeseen johtava usko ja tahto-
kaan. Silloin kasteen sakramentissa korostuu 
tavattoman paljon perheen ja kummin merki-
tys. Kaste nojaa heidän uskoonsa ja heidän 
tahtoonsa kasvattaa kastettu lapsi elävään 
kirkon jäsenyyteen. Kasteen tulisi johtaa 
siihen, että lapsi myöhemmin tietoisesti 
omaksuu uskon ja alkaa vapaasta tahdostaan 
seurata Kristusta. Ilman omakohtaista uskoa 
ja seuraamista voidaan katsoa, että kasteen 
sakramentti odottaa vielä todeksi elämistään.

- Joskus pappi voi joutua kasteessa vaike-
aan tilanteeseen, jos hän ei pysty näkemään, 
kenen uskoon kaste tukeutuu. Papin usko ei 
siinä tilanteessa yksin riitä. Kastetun perhees-
sä ainakin jonkun tulisi ymmärtää kasteen 
hengellinen merkitys, ja kummiksi pitäisi 
löytyä ainakin yksi sellainen, joka ymmär-
tää kummin tehtävän hengellisenä kasvatus-
tehtävänä. Seurakunnasta saa kyllä apua ja 
opetusta näihin asioihin – tahto oppia riittää!

Kasteen oikea ymmärtäminen ei ole vähä-
pätöinen seikka, koska siitä riippuu kirkon ja 
kristityn elämän ymmärtäminen. 

- Vastaavasti vieraantuminen kasteen 
merkityksestä vieraannuttaa ihmisiä kirkon 
elämästä. Kaste asettaa ihmiselle kutsumuk-
sen, joka voi valtavuudessaan tuntua vain 
uskonnolliselta fraasilta: Kasvaa kohti Juma-
lan kaltaisuutta. Kuitenkin kirkon elämä on 
kokonaisuudessaan suuntautunut tähän, 
kasvattamaan Kristusta meissä ja meitä Kris-
tuksen ruumiin jäseninä. Siinä missä tämä  
kutsumus on kaikille kristityille sama, sen 
sisään mahtuu paljon erilaisia kutsumuksia 
ja elämänpolkuja. Kirkossa kuljemme kaikki 
yhdessä ja kukin omaa polkuamme.

Kaste tapahtuu vain kerran, kristityn vael-
luksen alussa, mutta meidän tulee elää sitä 
todeksi koko elämämme.. Tällä matkalla meil-
tä kysytään sitoutumista.

Risto:
- Olemme molemmat liitollisia ja lapselli-

sia miehiä, enemmän tai vähemmän harjaan-

tuneita kokemusasiantuntijoita puolisoina ja 
isinä. Olen käynyt luostareissa muuallakin 
kuin Heinävedellä, jotain luullut jo aavista-
neeni, mutta avioliiton ja luostarikilvoituk-
sen rinnastamisessa olen ymmälläni. Ehkä 
yritän päästä sisälle väärästä ovesta. Tönäise 
isä Tuomas taas vähän.

- Siinä missä avioliitto lasketaan kirkon 
seitsemän sakramentin joukkoon, munkik-
si tai nunnaksi vihkimistä ei tuohon luette-
loon useimmiten liitetä. Historian saatossa 
se on joskus katsottu sakramentiksi, kuten 
myös hautaus ja vedenpyhitys. Sakramenttien 
määrää ei liene tarpeellista kirjoittaa kiveen; 
Pyhän Hengen tavat toimia kirkossa pakene-
vat systemaattista luokittelua!

- Avioliitto ja luostarikilvoitus asetetaan 
virheellisesti toistensa vastakohdiksi, kun 
ajatellaan vain näiden elämäntapojen ulkoi-
sia ilmenemismuotoja: avioyhteys – selibaat-
ti, perhe-elämä – yksinäisyys, maailmassa 
eläminen – maailmasta vetäytyminen, omis-
taminen – köyhyys. Pikemminkin avioliitol-
le ja luostarikilvoitukselle voisi löytää yhtei-
sen vastakohdan: elämäntapa, jossa kaikkein 
tärkeintä on oma henkilökohtainen vapaus, 
oma hyvinvointi ja viihtyminen, itsensä 
toteuttaminen ja vain itsestä huolehtiminen. 
Tällainen ihmisatomi hylkii kaikkea sitoutu-
mista, peläten sitä kuin kuolemaa. 

Kristillisesti ymmärretty avioliitto ja luos-
tarikilvoitus ovat molemmat sitoutumista 
lähimmäisen ja Jumalan palvelemiseen. 

- Ne ovat vaihtoehtoisia kilvoituspolkuja, 
joissa irrallinen yksilö voi kasvaa liittyneek-
si persoonaksi. Niin avioliitossa kuin luosta-
rikilvoituksessakin liitytään perheyhteisöön 
ja rajoitetaan omaa vapautta ja tahtoa sen 
hyväksi. Molemmissa ihmiset hiovat tois-
tensa särmiä. Molemmissa opetellaan rakas-
tamaan.

Risto:
- On vielä yksi kohta, jossa tönäiseminen 

ei taida riittää, tarvitaan kunnon tuuppaus 
oikean suuntaiselle polulle pääsemiseksi. 
En pääse yli käsitteestä   ”arjen marttyyri”. 
Vai olenko ymmärtänyt arjen ja marttyyri-
yden väärin. Minulle se on tarkoittanut sitä 
osapuolta, joka lukkiutuu mykkäkoulun 
suojaan. Siis pääsääntöisesti minä. Tosin ei 
enää, mykkäkoulun opintoviikot on käyty 
aikoja sitten. 

Isä Tuomas:
- Vainojen aikana kirkkoa koeteltiin tulella 

ja miekalla. Monet luopuivat uskostaan pelas-
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taen siten henkensä ja välttyen kidutuksilta. 
Heitä ei juuri muistella, toisin kuin uskonsa 
säilyttäneitä marttyyreita, veritodistajia, ja 
heidän rohkeuttaan kuoleman edessä. Tuo 
rohkeus ja kestävyys kärsimyksissä oli vakuut-
tava uskontodistus myös pakanoiden silmissä 
– monet kääntyivät kristityiksi sen nähtyään. 
Tunnetun sanonnan mukaan ”marttyyrien 
veri kasteli kirkon siemenen”.

- Luostarikilvoitus, veretön marttyyrius, 
syntyi vainojen ajan jälkeen vastalauseena 
kirkon maallistumiselle. Vapaus, turvalli-
suus ja maallinen hyvinvointi kun tuntuvat 
aina veltostuttaneen kirkkoa – ja kristitty-
jä! Sitä velttoutta ja ”maailmaan oloutumis-
ta” munkit pakenivat erämaahan, omaksuen 
marttyyrien kilvoituksesta tinkimättömän 
kuuliaisuuden evankeliumin opetukselle ja 
vaivoja pelkäämättömän  kilvoittelun Juma-
lan valtakunnan saavuttamiseksi.

- Sana marttyyri on yksi niistä kristillisistä 
käsitteistä, jotka on ryöstetty alkuperäisestä 
merkityksestään ja puettu pilkkanimen purp-
puraviittaan. Marttyyrilla tarkoitetaan silloin 
kroonista uhriutujaa, joka verhoaa katkeruu-
tensa hiljaiseen mielenosoitukseen. Aviolii-
ton sakramentin kohdalla mainittu ”arjen 
marttyyrius” johtaakin ajatukset helposti 
näihin avioelämästä tuttuihin pikkusieluisuu-
den puuskiin. Edellä kuvattu marttyyrius sopii 
kuitenkin huonosti yhteen pikkusieluisuuden 
kanssa. Pikemminkin marttyyri on erityisen 
suurisieluinen ihminen, joka rakastaa Juma-
laa enemmän kuin mitään muuta, ja kohtaa 
siksi väistämättä kärsimyksiä maailmassa. 
Me pienemmät sielut kohtaamme yhtälailla 
kärsimyksiä, mutta eri syystä, kuten ylpey-
temme ja itsekkyytemme vuoksi.

- Ortodoksisessa avioliittoon vihkimisessä 
juhlakansan ja vihittävien mieleen jää erityi-
sesti kruunut tai  seppeleet joilla vihkipari 
kruunataan. Kruunatut nähdään kuninkaalli-
sina, Jumalan luomakunnan hyvinä talouden-
hoitajina, perustettavan perheen kuninkaana 
ja kuningattarena – ylevä kuva muistettavaksi 
arjen harmaudessa. Mutta kruunut kuvaavat 
ennen kaikkea marttyyrien kruunuja tai voit-
toseppeleitä. Ne kuvaavat avioliittoa yhteise-
nä kristityn kilvoituksena, jonka lopullisena 
päämääränä on Jumalan valtakunta. Siellä 
kruunut odottavat hyvän kilvoituksen kilvoi-
telleita. Toisin sanoen avioliitto ei ole vain 
kodin rakentamista ja aarteiden kartuttamis-
ta tähän maailmaan, vaan sen tavoitteena on 
rakkaudessa kasvaminen ja samalla kodin 

rakentaminen taivasten valtakuntaan. 
- Marttyyrien kruunujen käyttöä vihkitoi-

mituksessa perustellaan joskus sillä, että avio-
elämä on keskinäisen rakkauden kilvoitus-
ta. Ikään kuin avioliiton marttyyrikilvoitukset 
syntyisivät kahden tahdon yhteen hioutumi-
sesta ja toisen oikkujen kärsivällisestä sietä-
misestä. No, kilvoitusta riittää kyllä siinäkin. 
Mutta tämä saattaa olla kuitenkin myöhäsyn-
tyinen tulkinta, joka perustuu romanttiselle 
ajatukselle avioliitosta ensisijaisesti parisuh-
teena. Jos sen sijaan avioliitto nähdään kris-
tityn kutsumuksen muotona, nousee mart-
tyyrius lähinnä siitä, miten vaikeaa on elää 
kristittynä perheenä varsin epäkristillisessä 
maailmassa ja kasvattaa lapsia uskoon ja sen 
mukaiseen elämään.

Risto:
- Työvuosinani opin mitä tapahtuu, jos ei 

ole läsnä teksteissään. Silloin ei voi olettaa, 
että lukijakaan olisi. Olen joskus, julmallakin 
tavalla, seurannut teitä sakramenttien toimit-
tajia tästä näkökulmasta. Kovin vaikeaa ei ole 
nähdä rakastaako itseään ortodoksisuudessa 
vai ortodoksisuutta itsessään. Mystinen glori-
fiointi ei minua kosketa, lapsenlapsetkin tietä-
vät, että Taata touhuaa mustakaapujen kans-
sa. Arkisen arvostuksen olen säilyttänyt ja sen 
arvostuksen sokkelina on kysymys siitä, miten 
näin vahva sitoutuminen on mahdollista. 
Normiseurakuntalaisilla on kenties relampaa, 
slarvaaminen sukkelampaa. Minulle kysy-
mys on henkilökohtaisuudesta mysteerien 
tasolla sitoutumisesta, jonka puute alkaa jo 
olla jonkinlainen kansallinen ongelma. Äläkä 
nyt vastaa, että usko antaa voimaa.

Isä Tuomas:
- Suurin osa kirkon sakramenteista on 

sellaisia, että ne koskettavat joko kaikkia 
(kaste, mirhallavoitelu, ehtoollinen, katu-
mus, sairaanvoitelu) tai useimpia (avioliitto). 
Pappeus koskettaa omakohtaisesti vain verrat-
tain harvoja kirkon jäseniä. Pappeja tarvitaan 
kirkossa toimittamaan sakramentteja ja juma-
lanpalveluksia, julistamaan evankeliumia, 
ohjaamaan ja opettamaan seurakuntalaisia 
ja toimimaan sielunhoitajina. Papin tulisi isän 
tavoin huolehtia seurakuntaperheen hengelli-
sestä – joskus maallisestakin – hyvinvoinnista. 
Ja hyvän paimenen tavoin pitää lauma koossa, 
niin ettei sitä repisi rikki sen enempää sisäiset 
ristiriidat kuin ulkoiset vaarat.

Risto:
- Tämä kaikki on ihan järkeenkäypää, hyviä 

paimenia tarvitaan. Mutta mistä niitä löytyy? 

Isä Tuomas:
- Peilistä en ainakaan sellaista löydä. 

Löydän kyllä uskovan ihmisen, mutta löydän-
kö sellaista, jonka elämä olisi hyvä esikuva 
muille? En. Löydänkö sellaista, jolla olisi 
hengen voimaa kantaa oman ristinsä lisäksi 
myös lukuisten muiden taakkoja? En. Löydän-
kö sellaista, joka osaisi viisaasti punoa yhteen 
sitoutumuksena omaan perheeseen ja seura-
kuntaperheeseen? En. Toivon, että muualla 
kuin peilissäni on sellaisia hyviä paimenia. 
Toki en astu tämän peilin eteen vasta nyt. 
Seisoin peilin edessä jo ennen papiksi vihki-
mistä, katumuksen sakramentissa, rippi-isä 
vierelläni. Jos hän ei olisi kuullut kaikkea, mitä 
kannoin tuohon sakramenttiin sieluni hämä-
ristä nurkista – ja ellei hän siitä huolimat-
ta olisi kehottanut minua ottamaan vastaan 
vihkimystä – en olisi ikipäivänä rohjennut 
astua papin palvelutehtävään. 

- Rippi-isä lohdutti minua papiksivihkimi-
sen rukouksen sanoilla: ”Pyhä Henki, joka 
heikot vahvistaa ja puutteelliset täydellisiksi 
tekee” on se voima, joka pappeudessa toimii. 
Hän kuvaili silmät säteillen sitä iloa, jota saa 
pappina kokea nähdessään Pyhän Hengen 
vaikuttavan toisten ihmisten elämässä. Ja 
tämän olen todella saanut kokea. Monesti 
juuri silloin, kun en löydä itsestäni voiman 
ripettäkään tai ravitsevan sanan murusta-
kaan, silloin huomaan, että minun voimilla-
ni tai viisaudellani ei ole mitään merkitystä. 
Kristus käyttää silloin apulaisenaan sitä aino-
aa, joka siinä hetkessä on saatavilla – kelvol-
lisuudesta viis!

Risto:
- Tässä keskustelussa on ollut vähän 

samanlaisia sävyjä, kun oli aikoinaan taipa-
leellani Oulunjärven jäillä. Olin kiitolli-
nen jokaisesta näreestä, joka oli viittomak-
si asetettu ja jonka pyryn seasta näki. Ehdit 
nakella monta viittomaa tämän lyhytkohta-
uksen aikana. Kiitos niistä.

- Yksi iso näre oli ajatuksesi siitä, miten 
kirkon luonne on sakramentaalinen. ”Se on 
luonnostaan ihmeellinen organismi, jolla on 
juuret maassa ja taivaassa, ja jossa tapahtuva 
menee meiltä suurelta osin yli hilseen, mutta 
vaikuttaa yhtä kaikki.”

- Isä Tuomas, hilseiden harteilta pyyh-
käiseminen taitaa olla tässä kaikessa loppu-
jen lopuksi kaikkein keveintä.
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Skeemaigumeni Johannes löytää yhä uusia hengellisiä 
ohjattavia, vaikka hänen kuolemastaan on kulunut 
yli kuusikymmentä vuotta. Hänen elämänsä ja hänen 
opetuksensa ovat osoittautuneet toivoa ja valoa antaviksi 
tuhansille ihmisille, jotka haluavat ymmärtää itsensä, 
suhteensa Jumalaan ja kanssaihmisiin. 

EI HAALISTU  
MUSTE EIKÄ  
KELLASTU PAPERI …

S
uoruus, yksinkertaisuus ja myötäelä-
misen lahja ovat ominaisia isä Johan-
neksen ilmaisulle. Hänen kirjeensä 
ilmentävät, miten syvällisesti hän pa-

neutui lähettäjien elämäntilanteisiin, ihmis-
suhteisiin ja henkiseen ja hengelliseen tilaan. 
Kohtaaminen oli aitoa ja inhimillistä. Hän 
näki hetkellisten tilanteiden taakse ja ohjasi 
ymmärtämään yleistä, yleispätevää hengel-
listä ulottuvuutta. Tämän vuoksi on käynyt 
niin, että kirjeet puhuvat suoraan monien 
ihmisten sydämeen.

Tavallinen venäläinen maalaiskylä raittei-
neen oli Ivan Aleksejevin lapsuuden ympä-
ristö. Gubkan kylä sijaitsee runsaat viisi-
kymmentä kilometriä Tverin kaupungis-
ta pohjoisluoteeseen. Vanhempien lisäksi 
perheeseen kuului kaksi veljeä ja sisar. Kier-
tävä räätäli ja sisar opettivat pojan lukemi-
sen alkuun. 

Edelleen toimiva Jumalanäidin Znamen-
nyi-ikonille pyhitetty kirkko on Iljinsko-
jen kylässä noin kuuden kilometrin päässä 
Gubkasta. Täällä oli myös seurakuntakoulu, 

jossa Ivanille opetettiin uskon alkeita. 
Lukeminen tuli olemaan isä Johanneksel-

le hyvin tärkeä harrastus koko elämän ajan. 
Poikasena hän hankki pieniä pyhien elämä-
kertoja sisältäviä vihkosia. Myöhemmin 
pyhien isien ja kilvoittelijoiden kirjoitukset 
nousivat etusijalle. Hän luki niitä uudelleen 
ja uudelleen, ”tankkasi” niitä, kuten hän itse 
asian ilmaisi.

Pyhiinvaellukset luostareihin kuuluivat 
perheen tapoihin. Näin Ivan pääsi käymään 
pyhittäjä Joosef Volokolamskin luostarissa, 
noin 160 km päässä. Myöhemmin, seura-
naan samanmielinen nuorukainen, Ivan kävi 
kaksikin kertaa pyhittäjä Nil Stolobnojelaisen 
luostarissa. Tämäkin luostari oli kaukana, 
matkaa oli noin 190 km.

Kun veli muutti Pietariin ja perusti sinne 
kapakan, Ivan seurasi hänen mukanaan 
ja toimi hänen apulaisenaan. Näin avau-
tui nuorukaisen eteen aivan uudenlainen 
maailma monenlaisine inhimillisine ääri-
ilmiöineen.

Kiinnostus luostareita kohtaan eli kuiten-
kin edelleen. Kun löytyi suomentaitoinen 
matkatoveri, matka suuntautui ensin Kone-
vitsaan ja sieltä Valamoon. Matkatoveri palasi 
Pietariin, mutta Ivan jäi luostariin, jossa hänet 
ohjattiin pyhittäjä Hermanin ”maatalouss-
kiittaan” Syskysalmelle. Työnteon ja juma-
lanpalveluksissa käymisen ohella Ivan sai 
esimerkin yksityisestä rukousharjoituksesta. 
Hänen huonetoverinsa nousi rukoilemaan 
hyvän tovin ennen aamun kirkonmenoja. 
Tämä kilvoittelija teki sen vaatimattomasti, 
poistuen verstaan puolelle, jottei häiritsisi 
nuoren miehen unta.

Ivan kutsuttiin kolmeksi vuodeksi suo rit- 
tamaan varusmiespalvelusta tarkk’am pu ja-
joukoissa. Tämän jälkeen hän palasi kotiky-
lään, mutta kohta Valamo veti taas puoleen-
sa. Vuonna 1901 hänet kirjattiin saapuneeksi 
veljestön luetteloon. Ivan eli veli Johannes sai 
kuuliaisuustehtäväkseen toimia pääluosta-
rissa ja myöhemmin Pietarin kaupunkitalos-
sa. Tämä oli hänen omien sanojensa mukaan 
koettelevaa. 

Munkiksi vihkiminen seurasi vuonna 1910. 
Munkkinimeksi tuli Iakinf (pyhä marttyyri 
Hyakinthos, muistopäivä 4.7.). Munkki Iakinf 
sai nyt kilvoitella profeetta Elian skiitassa ja 
myöhemmin, mitä hän oli kovasti toivonut, 
pyhän Johannes Kastajan skiitassa.

Igumenina Jäämeren rannalla

Syksyllä 1921 tapahtui munkki Iakinfin e lä-
mässä suuri ja ennalta arvaamaton muutos. 
Tarton rauhassa oli Suomen alueeseen liitet-
ty Petsamo ja siellä sijaitseva Pyhän Kolmi-
naisuuden luostari. Luostari oli pyhittäjä 

igumeni Jakinf eli skeemaigumeni Johannes Petsamon luostarin rappusilla.

Skeemaigumeni Johannes ja pappismunkki Paavali vuonna 1953 otetussa yhteiskuvassa.
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Trifon Petsamolaisen 1500-luvun puolivälissä 
perustama. Saman vuosisadan lopussa se oli 
kuitenkin hävitetty eikä se elpynyt ennen kuin 
Solovetskin luostarista 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä lähetettiin paikalle munk-
keja. Luostari nousi kukoistamaan pariksi 
vuosikymmeneksi pääasiassa kala- ja porota-
louden turvin. Ensimmäinen maailmansota 
ja sen jälkeen Venäjän sisäiset levottomuu-
det merkitsivät uudenlaista tilannetta. Puna-
armeija vei suurimman osan luostarin varas-
toista ja Suomen valtio kansallisti enimmän 
osan luostarin maista.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen 
lähettämän tarkastajan, rovasti Nikolai Orta-
mon selvityksen mukaan ei luostarin veljes-
töstä löytynyt ketään, jolla olisi edellytyksiä 
hoitaa menestyksellisesti luostarin johtajan 
tehtäviä. Kirkollishallitus kääntyi Valamon 
luostarin puoleen kehottaen osoittamaan 
veljestön joukosta luostarin johtajaksi sopi-
van henkilön.

Useiden pappismunkkien kieltäydyttyä 
päädyttiin kysymään isä Iakinfia. Hän suos-
tui. Veljet varoittivat ja kauhistelivat, mutta 
Iakinf pysyi rauhallisena. Hän ymmärsi hyvin, 
että kyse oli ristin kantamisesta, mutta luotti 
Jumalan apuun. Niinpä arkkipiispa Serafim 
vihki munkki Iakinfin diakoniksi ja papiksi ja 
korotti igumenin arvoon. 

Uuden igumenin avuksi Valamosta lähetet-
tiin myös kaksi vastavihittyä pappismunkkia 
ja seurue saapui luostariin Kristuksen synty-
mäjuhlan iltana. Veljestö otti tulokkaat iloi-
sina ja tyytyväisinä vastaan.

Kohta kuitenkin ilmeni, miten pulmalli-
seksi elämä Petsamon luostarissa oli koet-
telemusten jälkeen muotoutunut. Igumeni 
Iakinf pyrki esimerkillään ja opetuksellaan 
vaikuttamaan siihen, että luostarin järjestys 
paranisi ja että veljestö kävisi ahkerammin 
kirkossa ja kiinnittäisi huomioita hengelli-
seen kasvuun.

Vuodet kuluivat. Valamosta tulleet pappis-
munkit palasivat kotiluostariinsa jo muuta-
man vuoden kuluttua. Isä Iakinf vähitellen 
masentui ja hänen voimansa lamaantuivat. 
Hän haki yhä useammin lohdutusta viinasta.

Lopulta, kannettuaan kymmenen vuotta 
luostarin johtajan kuormittavaa vastuuta, 
isä Iakinf sai pyynnöstään palata Valamoon. 
Täällä hän otti vastaan vihkimisen suureen 
skeemaan ja sai uudelleen nimekseen Johan-
nes. Viinan kiroista hän oli nyt vapautunut.

Rauha ja sota – ja rauha

Valamossa isä Johannes asettui pyhän Johan-
nes Kastajan skiittaan. Osan vuotta hän toimi 
myös luostarin rippi-isän apulaisena ja asui 
silloin pääluostarissa. Tällä tavalla hän tutus-

tui muun muassa Pyhtitsan nunniin, joita 
kävi pyhiinvaelluksella Valamossa Virosta 
käsin. Valamoon teki retken myös venäläi-
sen kristillisen opiskelijaliikkeen Helsingin 
osasto. Tästä vierailusta alkoi ystävyys Jele-
na Armfeltin kanssa, josta vuosien saatossa 
tuli isä Johanneksen läheisin hengellinen 
ohjattava.

Talvisodan myötä Valamon luostari joutui 
siirtymään Sisä-Suomeen. Isä Johannes 
kertoo vuoden 1940 helmikuun pommituk-
sista, miten ikkunat särkyivät ja rakennus 
tärisi. Hän oli kuitenkin rauhallinen, sisäi-
sesti aavistaen jäävänsä eloon. Myöskään 
väliaikaiset ahtaat olot Kannonkosken kansa-
koululla eivät saaneet hänen sisäistä rauhaa 
järkkymään.

Uudessa Valamossa Heinävedellä isä 
Johannes toimitti jumalanpalvelusvuoron-
sa ja osallistui myös käytännön töihin. Hän 
piti erityisesti polttopuiden teosta, mutta oli 
myös mukana heinänteossa, viljankorjuussa 
ja perunannostossa. Skeemamunkkina isä 
Johannes oli oikeastaan vapautettu näistä, 
mutta hän katsoi olojen muuttuneen niin, 
että kaikkien työpanos oli tarpeellinen.

Valamon vanhus

Kirjeissään hengellisille lapsilleen isä Johan-
nes kuvaa myös luostarin arkea ja omia kuulu-
misiaan. Eri taitekohdissa hän ilmaisee pysy-
neensä rauhallisena. Näin esimerkiksi kun 
hänet kutsuttiin Petsamon luostarin johta-
jaksi, Valamon pommitusten aikana ja kun 
veljestö vuoden 1947 syksyllä oli valinnut 
hänet luostarin johtajaksi. Kun kirkollishal-
litus ei vahvistanut vaalia ja isä Jeronim tuli 
seuraavana keväänä valituksi, isä Johannes oli 
helpottunut – ja edelleen rauhallinen.

Myötäelämisen taito, herkkyys, sisäinen 
rauha ja luottamus siihen, että elämä, esiru-
koukset ja lopulta Jumala kantaa, olivat tärkei-
tä edellytyksiä sille, että isä Johanneksen 
ohjaus muodostui kannustavaksi ja ihmisiä 
heidän erilaisissa elämänvaiheissa tukevaksi.

Isä Johanneksen neuvot nojaavat vankasti 
pyhien kilvoittelijaisien opetukseen. Pyhit-
täjä Johannes Siinailainen, pyhittäjä abba 
Doroteos Gazalainen, pyhittäjät Barsono-
fios Suuri ja Johannes Profeetta ovat hänen 
usein käyttämiään lähteitä. Hän myös kehot-
taa ahkerasti lukemaan Pyhää Evankeliumia, 
apostolien tekoja ja pyhien apostolien kirjei-
tä. Nämä vankat perustukset ovat toinen syy, 
miksi kirjeet säilyttävät tuoreutensa.

Myös Uudessa Valamossa kävi hengellisiä 
ohjattavia. Isä Johannes itse piti keskustelua 
parhaimpana hengellisen ohjauksen välinee-
nä. ”Kun tulet, puhutaan tarkemmin ainoasta 
tarpeellisesta”, hän saattoi kirjoittaa. 

SKEEMAIGUMENI  
JOHANNEKSEN ELÄMÄN 
VAIHEET VUOSILUKUINA

1873, 26. helmikuuta Ivan syntyy, vanh-
emmat Tatjana ja Aleksei Aleksejev
1886 siirtyi Pietariin veljensä kapakan 
apulaiseksi
1889 pyhiinvaellus Valamoon; jäi luos-
tariin ja määrättiin pt. Hermanin skiittaan
1893–1897 varusmiespalvelusta
1897–1901 kotikylässä
1901 siirtyi lopullisesti Valamoon:  
pääluostarissa, kaksi vuotta Pietarissa 
luostarin kaupunkitalossa
1910 vihittiin munkiksi nimellä Iakinf; 
pr. Eliaan skiitta, pt. Hermanin skiitta ja 
1915–1921 p. Johannes Kastajan skiitta
1921–1931 Petsamon Pyhän Kolminaisu-
uden luostarin igumeni
1932 vihkiminen suureen skeemaan, 
p. Johannes Kastajan skiitta, ajoittain 
luostarin rippi-isän apulaisena
1932 Pyhtitsan nunnat; tutustuminen 
Jelena Armfeltiin
1940 Valamon helmikuun pommitukset, 
Kannonkoski, Uusi Valamo
1947 nimitys luostarin rippi-isäksi
1947 valittiin Valamon johtajaksi, ei vah-
vistettu (isä Jeronim igumenina 1948–52)
1956 Valamon vanhuksen kirjeitä -kokoe-
lma ilmestyy
1958, 5. kesäkuuta Isä Johannes kuolee
2018, 29. marraskuuta merkitty pyhien 
luetteloon 

Isä Johanneksen saavutettua 80 vuoden 
iän hänen terveytensä alkoi vähitellen heike-
tä. Mahdollisimman pitkään isä Johannes 
toimitti jumalanpalvelusvuoronsa ja pyrki 
aina käymään kirkossa, vaikka yhä enem-
män joutui istumaan. Pyhään ehtoolliseen 
isä Johannes osallistui säännöllisesti.

Kuolemaa isä Johannes piti suurena salai-
suutena, jonka edessä ei ole sanoja. Luostarin 
rippi-isänä hän saattoi lukuisia isiä heidän 
viimeisinä hetkinä. Isä Johannes odotti tuonil-
maista tilana, jossa ei ole muutosta eikä vaih-
telua – kaikkea sitä epävakautta, mikä on ajal-
liselle elämälle ominaista. Tässä toivossa hän 
siirtyi rauhallisesti ikuiseen lepoon 5. kesä-
kuuta 1958. 

– Pyhittäjäisä Johannes, rukoile Jumalaa 
meidän puolestamme!

Rovasti Sergius Colliander

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouk-
sen esityksestä on ekumeenisen patriarkaatin 
pyhä synodi 29.11.2018 liittänyt isä Johannek-
sen pyhien luetteloon, diptyykkiin, pyhittäjä 
Johannes Valamolaisena. Hänen juhlallinen 
pyhäksi julistamisensa tapahtuu Valamon 
luostarissa alkukesästä.
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P
aukkupakkasessa ponomari varoo 
halkaisemasta suurta kelloa. Nyt saa 
kevyempi soitto riittää. Pyhän Jo-
hannes Teologin ja Karjalan valis-

tajien kirkon kellot kutsuvat rukoilijoita kello 
viiden ehtoopalvelukseen. 

Naapurin virastossa vilkaistaan kelloa ja 
aletaan sammutella tietokoneita. Ohi höyry-
ävä linja-auto työntää luureihinsa uppou-
tuneita työmatkalaisia kaupungin laidoille.

Narskuvat askeleet kiirehtivät kirkon 
lämpöön. Osa tulee seminaarin äidillisen 
emännän Irma Aikosen ihanasta päivällis-
pöydästä. Joku ehtii parahiksi kirkkohisto-
rian luennolta yliopistolta. Konservatorion 
musiikkiopinnoista palailevat myöhästyvät 
tänään hivenen. Opiskelijan arki on aika-
taulujen palapeliä, mutta nyt koittaa toisen-
lainen aika: ikuisuuteen avautuva Jumalan 
palvelemisen aika.

Aarre kaikkien ulottuvilla

Tuoksuvassa hämärässä valmistaudutaan 
palvelutehtäviin, jotka liturgisina harjoituk-
sina kuuluvat teologian opintoihin. Kant-
toriopiskelija Päivi Romppanen järjestelee 
nuotteja telineille. Kirkkomusiikin opettaja 
diakoni Petri Nykänen antaa ohjeita lukija 
Harri Linnalle. Alttarissa seminaarin johta-
ja pastori Mikko Sidoroff laskee epitrakiilin 
harteilleen.

Tähän ihmeelliseen rukouksen tilaan 
kannattaisi jokaisen joskus astua. Joka arki-
aamu kello 7.20 ja maanantaista torstaihin 
kello 17 on tarjolla ilmaiseksi parasta, mitä 
maailmassa on: ortodoksisen kirkon vuosi-
tuhantista liturgista rikkautta.

Tänä iltana seurakunta on kokoontunut 
pappismarttyyri Ignatios Antiokialaisen muis-
ton äärelle. Palava uskonmies vangittiin ja 
heitettiin areenalla leijonille vainojen vuonna 

Ortodoksisen teologian opiskelijoille Joensuun 
ortodoksinen seminaari on opiskelupaikka ja 
uskonyhteisö, monelle myös koti. Osassa heistä kypsyy 
kutsumus kirkon palvelutyöhön. Eikä kukaan lähde 
seminaarista tyhjin käsin.

KIRKKO KUTSUU 
KAUNEUDELLA JA 
SITOO RAKKAUDELLA

”Nouskoon minun rukoukseni, niinkuin suitsutussavu sinun kasvojesi eteen...” Seminaarin papin isä 
Mikko Sidoroffin tehtävässä yhdistyy kaksi hänen intohimoaan: rakkaus kirkon jumalanpalveluselä-
mään ja sen opettamiseen.

107, mutta pyhä piispa Ignatios iloitsi saades-
saan kärsimyksissä seurata Herraansa. Kuoro 
laulaa avuksihuutostikiiroja:

”Oi Ignatios Jumalankantaja, omaksuttua-
si Kristuksen rakkauden Sinä sait Kristuksen 
evankeliumin papillisen palvelemisen palk-
kana saavuttaa täydellisyyden veren kaut-
ta. Kuolemattoman Viljelijän vehnänä Sinut 
jauhettiin petojen hampaissa ja osoittauduit  
Hänen makeaksi leiväksensä. Oi autuas tais-
telija, rukoile meidän puolestamme.” 

Seminaarin kirkon seinämaalauksissa kier-
tää apostolien ja marttyyrien juhlallinen rivis-
tö, riemuitseva seurakunta, joka luo lempeän-
lujan katseensa kilvoittelevan seurakunnan 
puoleen.

Näin me yhteen kokoontuneet olemme 
solmineet muistamisen siteen aivan toisenlai-
seen maailmaan kuin mistä me äsken astuim-
me kirkkoon. Katsomme uusin silmin itseäm-
me, toisiamme ja maailmaa ympärillämme. 
Kaikki on hetken täydellistä.

Sydän kirkossa

Poimin kirkosta juttusilleni neljännen vuoden 
opiskelijat Harri Linnan teologilinjalta ja Päivi 
Romppasen kirkkomusiikkilinjalta, sekä 
seminaarin johtajan isä Mikko Sidoroffin. 
Mikä on tuonut heidät tänne?

- Muutettuani Liperiin tutustuin Taipaleen 
seurakunnan elämään kirkkokuoron riveissä. 
Vuonna 2014 seurakunta kustansi minut kirk-
kolaulupäiville Tampereelle ja se oli ratkai-
seva kokemus, Päivi kertoo.

- Minulle oli heti selvää ja yksinkertaista: 
Kirkossa laulaminen on parasta mihin voi 
aikansa käyttää. Jos sitä voi vielä tehdä työk-
seen, sitä minä haluan!

Harrin kipinä syttyi kriparilla. Siellä hän 
tutustui mukaviin ihmisiin, jotka vetivät 
mukaan seurakunnan nuorisotoimintaan.

- Isäni kyyditsi minua viikoittain 60 kilo-
metriä Jyväskylään kirkolle. Siinä samassa 
hänestäkin tuli ortodoksi! Harri naurahtaa. 

- Olen kiitollinen myös lukion uskonnon-
opettajalle, joka sai minut kiinnostumaan 
oppiaineesta. Lukion ainoana ortodoksina 
sain loistavaa yksityisopetusta! 

Isä Mikon elämässä kirkko on ollut läsnä 
lapsesta asti, mutta rakkaus kirkon elämään 
ja palvelutyöhön on syventynyt ajan kulues-
sa. Joensuun seurakunnan papin toimen hän 
vaihtoi viisi vuotta sitten seminaarin johta-
jan tehtävään.

- Työssä yhdistyy kaksi intohimoani. Saan 
elää kirkon elämää pienessä yhteisössä ja 
toimittaa siinä säännöllisesti jumalanpal-
veluksia. Toiseksi saan opettaa muille sitä, 
minkä koen tärkeäksi. 
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Koeteltu kutsumus

Teologian maisterin tutkinto jakautuu teolo-
gin, kirkkomusiikin ja opetusalan suuntau-
tumisvaihtoehtoihin. Niissä on mahdollista 
saada ammattipätevyys kirkon työhön pappi-
na, muissa teologisissa asiantuntijatehtävissä, 
kanttorina tai uskonnonopettajana.

- Ortodoksisen teologian opiskeluun riit-
tää syyksi, että se kiinnostaa. Se on antoisa ja 
yleissivistävä oppiaine, johon sisältyy laaja 
kattaus teologisia oppiaineita ja esimerkiksi 
kieliä, filosofiaa ja historiaa. Teologian mais-
terin tutkinto avaa ovia moniin tehtäviin myös 
kirkon ulkopuolella, isä Mikko perustelee.

Ortodoksista teologiaa ei voi opiskella vain 
kirjoja pänttäämällä. Teologia on rukousta 
ja elämää.

- Seminaari on kirkon hallinnoima oppi-
laitos, jossa teologian yliopisto-opiskelijan 
on mahdollista elää täysipainoisesti kirkon 
elämää, tarvitsematta laittaa syrjään uskoa 
ja hengellistä elämää. Seminaarilla teologia 
eletään todeksi, isä Mikko kuvailee.

Yliopisto-opinnot tarjoavat monipuoli-
sesti tietoa ja valmiuksia tieteelliseen tutki-
mukseen. Seminaari puolestaan varustaa 
opiskelijat kirkon perinteen käytännöllisel-
lä tuntemuksella ja kirkon työssä tarvittavil-
la taidoilla.

Kirkkovuosi paastoineen ja juhlineen 
eletään yhteisönä niin seminaarin kirkos-
sa kuin ruokapöydässä. Yliopiston lauteilla 
kuultua voi sulatella seminaarisaunan löylyis-
sä. Asuntolahuoneissakin saattaa yö karata 
pitkälle keskustelun siivillä.

- Seminaarissa kirkon elämään tutustumi-
nen ja sitoutuminen tehdään mahdollisim-
man helpoksi. Tämä on hyvä paikka myös 
koetella kutsumustaan: onko kirkon työ se 
oma tie, isä Mikko kertoo.

- Kutsumus vaatii harkintaa ja ohjausta. On 
vaarallista ajatella esimerkiksi pappeuden 
ilman muuta kuuluvan meille, vain koska 
meillä on siihen sisäinen palo.

Harrin kutsumus palvella kirkkoa on opis-
keluaikana tarkentunut pappiskutsumuk-
seksi.

- Valmistaudun siihen, mutta se on Juma-
lan käsissä. Kirkko kutsuu ja vihkii papin 
tarpeeseensa, Harri tietää.

Kirkko tarvitsee kipeästi työntekijöitä. 
Opiskelijamäärissä on ollut laskeva trendi. 
Nykymaailma on täynnä mahdollisuuksia ja 
valinnanvapautta myös elämänkatsomusten 
ja -tapojen suhteen.

- Sitoutumisen vaikeus johtuu myös valin-
nan vaikeudesta, isä Mikko arvelee.

 - Emme ole ehkä oikealla tavalla osan-
neet viestiä, että kirkko on jykevä kallio jonka 
varaan ihminen voi perustaa elämänsä.

- Jätämmekö etsijät yksin pohtimaan 
suuria ratkaisuja? Toivoisin, että seurakun-
nissa rohkaistaisiin kiinnostuneita teologi-
an opintoihin.

Iloinen sitoumus

Opiskelemaan on opittava. Ja sitoutuminen 
vaatii päättäväisyyttä.

- Käyt luennoilla ja tunneilla, teet kotiläk-
syt, osallistut seminaarin jumalanpalveluk-
siin, Päivi luettelee.

- Opiskeluun sitoutumisen hedelmänä 
opiskelija saa aikanaan tutkinnon ja huomaa 
jotain jääneen päähänkin. Hengellinen elämä 
vaatii myös sitoutumista, siinä ei ole pikavoit-
toja. Vain kun osallistumme säännöllisesti 
kirkon elämään, se alkaa vähitellen muuttaa 
meitä, isä Mikko muistuttaa.

Entä tietävätkö kirkon työhön valmistau-
tuvat, mihin ovat sitoutumassa?

- Kanttorin työ on tullut tutuksi sijaisuuk-
sien myötä. Kokeneempien opiskelijoiden 
vertaistuesta on myös ollut paljon apua, Päivi 
kiittää.

- Kanttorienpäi-
vien saunassa saa 
värikkään kuvan 
seurakunta-arjesta. 
Hetkeäkään en silti 
ole katunut päätös-
täni, Päivi jatkaa ja 
helähtää hersyvään 
nauruun.

Myös Harri on 
saanut ohjeita nuoril-
ta papeilta. Rehelliset 
kokemukset ovat kerto-
neet työn parhaista ja 
haastavimmista puolis-
ta, jotka ovatkin yksi ja 
sama: ihmiset.

Lähivuosina semi-
naarin rooli tulee 
entisestään kasva-
maan, kun se alkaa 
ohjata kirkon omiin 
opintoihin kuuluvaa 
kirkollista harjoitte-
lua seurakunnissa. 
Nytkin opiskelijoil-
le avautuu mahdol-
lisuuksia harjaan-
tua seurakuntatyös-
sä, mutta on paljon 
opiskelijasta itsestään 
kiinni, tarttuuko hän 
näihin.

Isä Mikko katsoo, 
että juuri työkokemus 
seurakunnissa alkaa 

Kanttoriopiskelija Päivi Romppanen on astunut harjoitusvuorollaan johta-
maan seminaarin kuoroa.

vähitellen kasvattaa opiskelijoille siteitä ja 
verkostoja kirkon elämään. Tällä tavalla sitou-
tuminen kasvaa ihmisestä itsestään ja rakkau-
desta kirkkoa kohtaan.

- Kirkon työn kohdalla ei pitäisi negatiivi-
sessa sävyssä puhua sitovuudesta. Toki työ 
vaatii paljon, kun kannat aidosti vastuuta 
seurakunnasta. Mutta samalla saat valtavan 
paljon, isä Mikko iloitsee.

Teologian opinnot eivät aina johda kirkon 
työhön, mutta se ei ole ainoa tapa palvella 
Jumalaa. Kristittyjen yhteistä kutsumusta voi 
elää todeksi eri elämänalueilla, ja aina kirkon 
perinteen tuntemuksesta on iloa.

- Uskon että jokainen seminaarilla elänyt 
ja opiskellut on saanut täältä jotakin hyödyl-
listä matkaansa, Harri arvelee.

Pastori Tuomas Kallonen

Neljännen vuoden opiskelija Harri Linna on vihitty lukijaksi.
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Kasvokkain

Elämän kaunasta ja kauneudesta
Itä- Suomen yliopiston historian ja maantieteiden laitoksen akatemiatutkija Kati 
Parppei tutkii viholliskuvia venäläisessä historiankirjoituksessa. Tutkimus avaa 
ymmärtämään yksilöitä ja yhteisöjä. 

K
ati Parppein kiinnostus historiaan 
lähti oikeastaan kaunan kautta.

- Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
lähdin syksyksi Venäjälle. Halusin 

oppia kieltä. Siellä historia alkoi tulla iholle. 
Parppei kertoo venäläisestä sotaveteraa-

nista, joka kantoi sydämessään syvää kaunaa 
suomalaisia kohtaan. 

- Häneltä oli sodassa ammuttu kurkusta luoti 
läpi ja hän oli menettänyt äänensä. Hän ei kyen-
nyt antamaan tekoa suomalaisille anteeksi.

Se tuntui 19-vuotiaasta nuoresta naisesta 
ihmeelliseltä. Yleensä sodan ja sen koettele-
mukset oli kotimaassa nähnyt vain rajan toi-
selta puolelta, suomalaisten näkökulmasta.

- Tsetsenian sota ajoittui myös samaan ai-
kaan. Venäläinen ystäväni opiskeli yliopis-
tossa ja pelkäsi joutuvansa sotaan. 

Taistelut pysäyttivät kuulemaan historian 
sanoja. 

Elämän ja kirkon kosketuksia

Ympärillä leijunut viha kosketti ja kuljetti ajat-
telemaan maailmaa ja sen elämää. Kokemuk-
set herättivät paljon kysymyksiä. Mitä viha on? 
Miten menneisyys vaikuttaa ihmisen ja kan-
sakunnan elämään?

Paljon. Sen on Kati Parppei saanut huomata 
myös omassa elämässään. Omaan mennei-
syyteensä Parppei kulki myös osittain Venäjän 

kautta kun hän väitöskirjassaan tutki Valamon 
luostarin historiallisen kuvan muotoutumista.

Parppein vanhemmista äiti on ortodoksi, 
isä luterilainen. 

- Sen ajan mukaan ensimmäinen lapsi kastet-
tiin isän, seuraava äidin mukaan. Äitini teki kui-
tenkin luovutuskirjan niin, että molemmat tyt-
täret liitettiin samaan eli luterilaiseen kirkkoon. 

- Sieltä erosin heti kun täytin 18 vuotta. Se 
ei tuntunut omalta paikaltani.

Kuitenkin lapsuudesta saakka Parppei sa-
noo olleensa tietoinen siitä, että on olemassa 
Korkeampi voima. Tieto ei missään vaiheessa 
elämää hävinnyt. 

Välillä hän tutki erilaisia aatteita ja uskon-
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toja mm. Bahai-yhteisössä. 
Bahait opettavat, että kaikki uskonnot 

edustavat samaa jumaluutta, jonka ilmenty-
miä ovat olleet mm. Abraham, Zarathustra, 
Buddha, Jeesus ja Muhammad.

- Minulla oli lukiokavereita, jotka olivat syn-
tyjään bahaita. Ajatukset tuntuivat järkeviltä. 

Monet syyt kantoivat pitkän, kymmenen 
vuoden ajanjakson jälkeen pois yhteisöstä. 

- Se ei ollut mitenkään dramaattista. Heidän 
ajattelutapansa vetosi enemmän järkeeni. Us-
konto ja tiede eivät ole minulle ristiriidassa. 

Ja Parppei sai huomata kuinka tieteen te-
keminen voi myös kantaa uskon äärelle. Väi-
töskirjavaiheessa lapsuudesta juurensa löy-
tävä ortodoksisuus alkoi syvetä.  

- Vaikka lähestymistapani oli kriittisen väi-
töskirjatutkijan lainen, jotakin hengellistä al-
koi silloin hahmottua mielessäni. Luostari-
elämä ja sen rukous koskettivat. 

Samoihin aikoihin Parppei sanoo pudon-
neensa syvään henkilökohtaiseen kriisiin. 

- Valmistuin ja iso projekti loppui. Tyhjyys 
avasi asioita. Elämän kokemukset kantoivat 
syviin vesiin. 

Parppei kertoo keskustelleensa silloin pal-
jon läheisten pappien kanssa ja lukeneensa 
ortodoksista kirjallisuutta. 

- Oli pakko antautua Suuren edessä. Tun-
tuu, että kuten minua, kirkko kutsuu tykönsä 
monia juuri silloin kun elämä on haavoittu-
vimmillaan. 

Vuonna 2012, 37-vuotiaana elämän rep-
puun oli jo kertynyt kaikenlaista. Mennyt 
nousi pintaan. 

- Kirkko vastasi ahdistukseeni. Jo entuu-
destaan tutusta paikasta tuli luonnollinen osa 
elämää. 

Parppei kertoo käyvänsä nykyään jumalan-
palveluksissa kalibroitumassa. 

- Siellä voin asettaa mieleni ja kehoni oike-
alle taajuudelle. 

Kirkko on tuonut elämään vankan pohjan 
ja suunnan, jota kohti kulkea. 

- Enää en tunne kelluvani kosmoksessa yk-
sin ja irrallaan. Kiinnityin kirkkoon kuin alus 
avaruusasemaan. Pimeyden tunne kaikkosi. 

Yksilöitä ja kansakuntia

Pimeyttä Parppei saa seurata yhä vielä ulko-
puolelta tutkimustensa kautta. Tutkimusaihe 
”viholliskuvat venäläisessä historiankirjoituk-
sessa” liittyy väitöskirjaan. 

- Ymmärsin, ettei tapahtumahistoria juu-
rikaan kiinnosta minua. Lähinnä haluan ym-
märtää miten menneisyyttä on tulkittu ja käy-
tetty yhteiskunnassa. Mitä käsityksiä ihmisillä 
on menneisyydestä, kuka niitä käsityksiä luo, 
ylläpitää ja levittää? Pitkälti tämä liittyy kan-

salliseen itseymmärrykseen. 
Parppei pohtii historian tutkimista. 
- Historian tutkimisen taakka on yleensä 

se, että se on syntynyt kansallisaatteiden yh-
teydessä ja niiden vanavedessä. Historian nä-
kemys on näin ollut hyvin kansallinen, kan-
sallisuushenkeä tukeva. Näitä haluan purkaa 
omissa tutkimuksissani. Vähitellen ollaan 
historian tutkimuksessa onneksi pääsemässä 
irti valtiomieshistoriasta. 

Tapaustutkimuskohteiksi Parppei on Ve-
näjän viholliskuvitusta tutkiessaan valinnut 
mm. Napoleonin invaasion Venäjällä vuonna 
1812 tai Venäjä- Turkki sodan 1877-78. 

Pääpaino tutkimuksessa on 1800-luvulla ja 
se kantaa keskiajalta Venäjän vallankumouk-
seen, vuoteen 1917 saakka. 

Mitä tutkimuksen kautta voisi ymmärtää 
tästä päivästä?

- Toimimme yhä paljolti samalla tavoin 
kuin ennen, sanoo Parppei. 

- Vaikka toimintatavat ovat muuttuneet, 
tukevat esillä olevat viholliskuvat kansakun-
nan identiteettiä. Yhä edelleen pyritään vah-
vistamaan yhtenäistä henkeä. Näin toimitaan 
mm. Venäjällä tai Yhdysvalloissa. Tämä kos-
kee monia maailman kansakuntia. 

Parppei peilaa asiaa ryhmäidentiteetin luo-
miseen. Sama muoto pätee mihin tahansa 
joukkoon. 

- Katsotaan ensin miten muut toimivat. 
Toiseuden kuvat ovat aina tärkeitä. Mikään 
kansallinen historia ei ole siitä vapaa. Sanka-
ritarinoilla, herkästi koskettamalla vahviste-
taan yhteistä kansallistunnetta. Me olemme 
me, yksi yhtenäinen, ainutlaatuinen joukko!

Kaunan haavat

Ja jälleen esille nousee kauna. Se ruokkii vi-
hollisuuden tunnetta, kantaa vihasta toiseen. 

- Mikäli haavoja ei hoideta, eikä asioista 
päästetä irti, kauna kantaa helposti sukupol-
velta toiselle. Kauna on syvä, vaarallinen sy-
tyke uusille konflikteille. Jugoslavian sodat 
ovat siitä hyvä esimerkki, muistuttaa Parppei.

- Niissä saatiin käytettyä hyväksi historiassa 
muhinutta kaunan tunnetta. 

Myös historian tutkijan on oltava tarkkana. 
Omaa persoonaansa ja menneisyyttään ei voi 
upottaa tutkimukseen. 

- Kaunaa ei ainakaan pidä ruokkia tutki-
muksillaan. Vaikka kajoan tunnepitoisiin ai-
heisiin, pyrin tekemään sen diplomaattisesti. 
Tärkeintä on suostua omiin tuntemuksiinsa, 
nähdä ne ulkopuolelta ja pysäyttää ne. 

Parppein mukaan aiemmin historian tut-
kimus nähtiin yhtenä tieteen lajina.  

- Siinä lähteiden kautta tutkittiin faktoja 
objektiivisesti. Näin ei enää pitkään aikaan 

ole ajateltu. Historian tutkija on mielestäni 
subjektiivinen toimija. Se näkyy jo aiheen ja 
lähteiden valinnassa. 

Kaikki lähtee kuitenkin omasta persoo-
nasta. Sille ei voi mitään - eikä tarvitse voida. 

- Jokainen on se, joksi elämä on hänet luo-
nut. Tutkijan pitää vain ymmärtää omat läh-
tökohtansa mistä käsin tutkimus etenee. 

Omat historian haavansa tutkija löytää läheltä. 
Oma äiti on evakko, joka perheineen joutui jät-
tämään Karjalan hänen ollessaan vain 2-vuotias. 

- Näen sen omaa perhettäni ajatellen suu-
rena vääryytenä, mutta ikävä kyllä se on vain 
ihmisten sopimaa surullista sodan logiikkaa. 
Olen kuitenkin osannut käsitellä asian niin, 
ettei se jumiuta itseäni tutkijana. 

 Historian tutkijan työ on Parppein mielestä 
kaiken keskellä hyvin mielenkiintoista. 

- Haluan ymmärtää syitä ja niiden seuraus-
suhteita. Ehkä palaan tehtävässä palavaan 
nuoruuteeni.

Pieni maailmanparantajan sielu haluaa 
omalla osuudellaan auttaa ymmärtämään 
maailmaa, sitä miten ajatukset ja mielikuvat 
rakentuvat. 

- Mielikuvien voiman voi jokainen löytää 
myös itsestään. Monesti ne syntyvät jo lap-
suudessa ja vaikuttavat tiedostamattomalla 
tavalla ilman, että osaamme kiinnittää niihin-
huomiota.

Eheyttä kohti

Kuljemme keskustelussa takaisin kaunan ko-
kemiseen. 

- Ikävä kyllä valtioissa ruokitaan kaunaa 
ylläpitämällä yhteiskunnassa vihakuvia. Ne 
näkyvät yhteisessä ympäristössä, vahvoja 
mielikuvia suoltavassa mediassa jos jokaisen 
yksilön mielessäkin. 

Kaunan vastalääkkeeksi Parppei löytää yh-
teisen ihmisyyden tunnustamisen. 

- Yhteyden pito kaunan kohteena olevaan 
kansakuntaan, ihmisiin siellä voisi olla hyvä 
apu. Olisi hyvä nähdä, että pohjimmiltamme 
olemme kaikki samanlaisia, tarvitsemme 
elääksemme samat elämän peruspilarit. Sama 
kaunan suru voi kyteä myös toisaalla. Yhdessä 
asioita ymmärtämällä, maailma avautuu. 

Haavoihin on helppo tökkiä ja niihin rea-
goida. Joskus sentään rakkaudella ja anteek-
siannollakin. 

- Mieltäni lämmittää syvästi mm. tietoisuus 
venäläisten ja suomalaisten sotaveteraanien 
kohtaamisesta. Viha on laantunut, lempeys 
ja lauhkeus ovat tulleet sen tilalle. Se on hyvä 
esimerkki tämän maailman todellisesta ehey-
tymisestä. 

Mari Vainio
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Renkaita vedessä

”H
anki sielun rauha, niin tu-
hannet ympärilläsi pelas-
tuvat”, kuuluu pyhän Se-
rafim Sarovilaisen opetus.

Mutta mitä on sielun eli sisäinen rauha? 
Selvää on, ettei sisäisellä rauhalla tarkoiteta 

omiin oloihin vetäytymistä tai yleistä välin-
pitämättömyyttä, ei piittaamattomuutta eikä 
pään pistämistä pensaaseen. Se 
ei ole turtana elämistä.

Rauhan tavoittelu ei merkitse 
eristäytymistä. Ja sitä mukaa 
kuin rauha tulee osaksi omaa 
elämänasennetta, se on myötä-
vaikuttamassa yleisen levotto-
muuden ja hälinän vähenemi-
seen. Rauhallisuudella edis-
tämme sellaisen ilmapiirin syn-
tyä, jossa etualalle nousee ei päi-
vittely, vaan ongelmien ratkaise-
minen.

Useimmille ihmisille sisäinen 
rauha ei synny itsestään. Olemme 
kaikki erilaisia ja saattaa sen takia 
olla, että sisäinen rauhakin mää-
rittyy hiukan erilaisena meillä itse 
kullakin. Sisäiseen rauhaan ede-
tään, kuten monessa muussakin 
asiassa, valintojen kautta. 

Sisäinen rauha viittaa mielen 
syviin kerroksiin. Jos haluamme myötävai-
kuttaa rauhan syntymiseen sisimmässämme, 
on varauduttava kohtaamaan mielen syviä 
ulottuvuuksia. 

Pala palalta voimme tutkiskella itseämme. 
Tälle askareelle on syytä varata aikaa. Konk-
reettisten havaintojen kautta pääsemme par-
haiten etenemään. Tällainen havainnointi ei 
lopu, aina on uutta löydettävää. Levollinen 
kärsivällisyys on tarpeen eikä kannata kiireh-
tiä: eteneminen voi tapahtua vain siinä tah-

dissa kuin asiat sisäisesti kypsyvät. 
Sisäinen rauha on aktiivinen, liikkeessä 

oleva mielen tila, jossa voi havainnoida ja 
seurata ympäristöään, ottaa kantaa ja osallis-
tua läheisten elämään. Ei eristäydytä, ei loi-
tonnuta ihmisten yhteydestä. Ihminen tulee 
tietoiseksi omista reaktioistaan. Hiljaisuus on 
hänelle luontevaa. Hän tuntee, miltä tuntuu. 

Hän jakaa kokemuksiaan ja on elävässä vuo-
rovaikutuksessa ympäröiviin ihmisiin.

Sisäisen rauhan tavoittelu ei ole mitään sel-
laista, joka olisi varattuna vain harvoille. As-
teittainen edistyminen on kasvuprosessi, vä-
lillä on hyviä kausia, toisinaan edistyminen 
on työlästä. Näitä vaihteluitakin oppii kuiten-
kin tunnistamaan ja mukautumaan niihin 
levollisesti.

Elämä pitää sisällään monenlaisia koke-
muksia. Toiset niistä voivat olla raskaita eikä 

oma toiminta ehkä ole ollut sellaista, mitä voi 
pitää hyvänä. Toisellakin tavalla olisi voinut 
menetellä ja niin olisi ollut parempi. 

Äkkiarvaamattomat elämänmuutokset ja 
erilaiset kriisitilanteet, joiden aiheuttajia 
emme itse ole, mutta jotka tavalla tai toisella 
vaikuttavat elämäntilanteeseemme, ehkä jär-
kyttävätkin sitä, ovat myös omiaan karkotta-

maan sisäistä rauhaa. 
Viimeisimpien vuosikym-

menten aikana maailma on ku-
tistunut, elämä velloo ympärillä. 
Kaukaisetkin tapahtumat ovat 
tiedossamme hetkessä. Tietoa 
välittyy monien kanavien kautta. 
Vakiintuneiden uutiskanavien 
rinnalle ovat nousseet myös so-
siaalisen median sisällöt. Nämä 
sisällöt vaihtelevat arvokkaasta 
ja mieltä avartavasta ahdasmie-
liseen ja kieroutuneen valheel-
liseen. Huhut, jotka aikaisem-
min levisivät ihmiseltä ihmiselle 
leviävät nyt hetkessä kautta 
maailman. 

Mutta eikö ole väärin keskit-
tyä omaan sisäiseen rauhaan? 
Eikö sen tavoittelu ole itsekästä? 
Rauha on lahja, jonka Kristus on 
meille antanut. Hän sen antaa, 

kun avaudumme hänen lupaukselleen:

 ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani 
minä annan teille, en sellaista, jonka maailma 
antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoi-
voon.” (Joh. 14:27)

Sergius Colliander
Kirjoittaja on Heinävedellä  

asuva pappi.

Mikä on sisäinen rauha?
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P
yhiinvaeltajan lauluja on nuottiko-
koelma eri maiden ortodoksisten 
perinteiden lauluja. Niiden tekstit 
kertovat pyhistä ihmisistä tai kirkko-

vuoden juhlista – osa käsittelee ihmiselämää 
hengellisestä näkökulmasta. Maria Takala-
Roszczenko kokosi yhdessä Jaakko Olkinuo-
ran  (nykyisin pappismunkki Damaskinos) 
kanssa nuottikirjan, jonka PSHV ry julkaisi 
vuonna 2014.

- Mieheni kotiseudulla Itä-Puolassa laule-
taan paljon jumalanpalveluskäytön ulkopuo-
lisia hengellisiä lauluja. Meidän teki mieli 
tehdä suomalaiset ortodoksitkin tietoisiksi 
niistä kaikista ihanista melodioista ja sykäh-
dyttävistä sanoituksista, joita eri maissa orto-
doksit laulavat.

Lauluja on kerätty kirjallisista lähteistä, 
YouTubesta ja laulajilta poimimalla.

- Teimme isä Damaskinoksen kanssa 
kumpikin suomentamisen lisäksi myös uusia 
sanoituksia hyviin melodioihin, joita halu-
simme ottaa mukaan.

Kokoelman nimi on tarkoituksella samaa 
jatkumoa vanhan Vaeltajan lauluja -kirjasen 
kanssa. 

- Tavoitteenamme oli laajentaa suomalai-
sen ortodoksisen hengellisen laulun kuvaa 
monikulttuuriseen suuntaan. Ehkäpä joku 
maahanmuuttaja kokee onnellisia hetkiä, kun 
kuulee oman perinteensä lauluja laulettuina 
suomeksi.

Takala-Roszczenkon mukaan moni kant-
tori on toivottanut tervetulleiksi laulut, joita 

voi laulaa kirkkolaulujen ohella erilaisissa 
tilaisuuksissa. Lauluista ”Valamo, luostarim-
me” on noussut hitiksi jo ennen nyt ilmesty-
vää levyä. 

- Meillä lauletaan paljon Valamon saaresta 
ja jäähyväisistä luostarille, mutta nyt halusim-
me sanoittaa Uuden Valamon kävijöiden 
kokemuksia: millaista on kulkea kuusikujaa, 
tuntea ihmeitätekevän Jumalansynnyttäjän 
ikonin katse, rukoilla luostarin hautausmaal-
la. Olen iloinen, että tätä ”Valamo-valssia” 
lauletaan nykyään monissa yhteyksissä.

Pyhiinvaeltajan lauluja – levy ilmestyy

Näistä lauluista ilmestyy Filantropia ry:n jul-
kaisema levy.  Julkaistun äänitteen tuotolla 
tuetaan Filantropian toimintaa. 

- Levyn tuotantokustannukset ovat kohtuul-
liset, koska mukana on paljon vapaaehtoisia. 
Kuluja syntyy masteroinnista, painatuksesta ja 
graafisesta työstä. Laulaminen, äänitys ja 
miksaus ovat vapaaehtoistyötä, Filantropia ry:n 
työntekijät Minna Rasku ja Riina Nguyen 
summaavat.

Kiitosakatistos-levy, jonka Filantropia ry 
julkaisi vuonna 2015, oli positiivinen kokemus.

- Meille oli yllätys että Kiitosakatistos levy 
on myynyt niin hyvin, että siitä on otettu jo 
toinen painos. Se on ollut hyvin rakastettu 
lahja yli kirkkorajojen.

Levyjen julkaiseminen ei ole yhdistyksen 
varsinaista toimialaa, mutta on Raskun ja 
Nguyenin mukaan linjassa työn kanssa. 

- Levyn tuotto käytetään Filantropian 

kirkolliseen työhön Itä-Afrikassa ja avustus-
työhön tarpeen mukaan. Rahaa tärkeämpää 
meille on se, että vapaaehtoistyötä halutaan 
tehdä työmme hyväksi ja että levyn äärellä 
kuulija voi kantaa rukousta eteenpäin.

Pyhiinvaellukselle Joensuuhun

Takala-Roszczenkon lisäksi Pyhiinvaeltajan 
lauluja -levyllä laulavat Ilona Lehmus, Valeria 
Ratilainen ja Markus Hänninen, joka myös 
soittaa äänitteellä kitaraa. Äänitys ja miksaus 
ovat vapaaehtoistyötä, kiitos ammattiopisto 
Riverian opettaja Harri Ahposen. Nuottiko-
koelmasta on nyt tehty jo kaksi äänitettä.

- Aiempi, isä Damaskinoksen toteuttama 
Ruusutarhan keskelle -levy on balkanilais-
henkinen ja uusi puolestaan Puolan, Ukrai-
nan ja Venäjän ortodoksien ja vanhauskoisten 
lauluja, siis enimmäkseen slaavilaisromant-
tisia sävyjä, Takala-Roszczenko vertaa.

Ortodoksiset kirkkolaulupäivät järjestetään 
reilun vuoden kuluttua Joensuussa (15.-
17.5.2020). Onko silloin ohjelmassa Pyhiin-
vaeltajan lauluja vai kuunnellaanko ja laule-
taanko lauluja vain matkalla kohti Joensuuta?

- Toivoisin, että laulut olisivat jo niin juur-
tuneita ihmisten arkeen ja juhlaan, että niitä 
tosiaan laulettaisiin kirkkolaulupäiväbusseis-
sa ja illanvietoissa ilman virallista ohjelmaa-
kin, Takala-Roszczenko kaavailee ja toivottaa 
kaikki tervetulleiksi Joensuuhun.

Kanttori Valeria Ratilainen

LAULAMALLA HYVÄÄ  – UUSI HYVÄNTEKEVÄISYYSLEVY ILMESTYY
Itä-Suomen yliopiston kirkkomusiikin yliopistotutkija Maria Takala-Roszczenko paitsi 
opettaa tulevia kirkkomme pappeja, kanttoreita ja uskonnonopettajia, tekee paljon 
käytännön työtä kirkkomusiikin kentällä. Tällä hetkellä hän järjestää kesän 2019 
kansainvälistä kirkkomusiikkikonferenssia, suunnittelee vuoden 2020 kirkkolaulupäiviä 
sekä laulaa levyllä. 

Levyllä laulavat Ilona Lehmus, Maria Takala-Roszczenko ja Valeria Ratilainen. Pyhiinvaeltajan lauluja – levy ilmestyy kevään 
aikana Filantropia ry:n työn hyväksi.
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M
arkku Kulmala johtaa Helsin-
gin yliopiston ilmakehätietei-
den huippututkimusyksikköä. 
Hänen näkemyksensä ilmas-

tonmuutoksesta perustuvat niin tieteeseen 
jos omaan uskoonkin.

Mutta ensin, mitä ilmastonmuutos kansan-
tajuisesti tarkoittaa?

- Maapallolla on aina luonnollinen kasvi-
huoneilmiö. Ilman sitä, meillä ei voisi olla 
nykyisen kaltaista elämää, aloittaa Kulmala.

Ilmastonmuutoksessa kasvuhuoneilmiö 
kuitenkin voimistuu eli maapallolle tulee lisää 
lämmittäviä tekijöitä. Tämä kiihdyttää tai 
hidastaa luonnon tapahtumia.

- Ilmastonmuutokseen liittyy lämpötilan ja 
sateisuuden muutos sekä erilaisia ääri-ilmi-
öitä, muutokset kaikissa kierroissa kuten 
hiilen ja veden kiertokuluissa. 

Tämän vuoden talvi on ollut luminen 
ympäri Suomea. Kulmala kuitenkin toppuut-
telee näkemään sitä ääri-ilmiönä. 

- Ilmaston kannalta on sama onko lunta 
puoli metriä tai metri. Syksy tuli myöhemmin 

ja voi hyvin olettaa, että kevät tulee aiemmin. 
Talvi jää siis lyhyeksi. 

Kulmala tuntuu olevan varovainen ajattele-
maan asioita liian mustavalkoisesti. 

- Viime kesän kuumuus oli ääri-ilmiö - tai 
vain yksi kuuma kesä. Eniten ilmastonmuutos 
näkyy myrskyissä. Ne tulevat lisääntymään.  

Ilmastolla on uhka muuttua, mutta kukaan 
ei Kulmalan mukaan varmuudella tunne 
muutoksen yksityiskohtia. 

Muutos ja mukautuminen

- Ilomastonmuutoksen täydellinen kieltämi-
nen on tosiasioilta silmänsä sulkemista, muis-
tuttaa Kulmala. 

Muutosta voi kutsua ilmastonmuutokseksi 
koska sen tahti on nyt normaalitilaa nopeam-
paa.

- Luonnollinen syklikin liittyy näihin, mutta 
muutosvauhti on monessa indikaattorissa 
poikkeuksellista.

Pahimpien skenaarioiden äärellä Kulmala 
hieman empii mutta antautuu silti listaan 
asioista:

Ilmastonmuutos
- jokainen voi tehdä jotakin
Akateemikko Markku Kulmala tekee työtä 
ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Altti Moisala on ollut 
tekemässä kirkkomme ympäristöohjeistusta. Molemmat 
näkevät tehtävän kristillisyyden kautta. 

- Silloin tulee tulvia, maanjäristyksiä, isoja 
metsäpaloja, niiden kautta myös terrorismia 
ja pakolaisaaltoja, jotka eivät välttämättä liity 
ilmastonmuutokseen, mutta eivät myöskään 
ole niistä erillisiä. Moni asia muuttuu totaa-
lisesti. 

Kulmala rauhoittelee. Nämä ovat mahdol-
lisia, mutta eivät todennäköisiä ääriesimerk-
kejä.

Kuitenkin ilmastonmuutoksen myötä koko 
maapallo muuttuu. Se on tosiasia. 

- Menetämme paljon eläinlajeja, väestö 
kasvaa, ihmiset siirtyvät uusille seuduille, 
varallisuus kasvaa ja sitä kautta hiilidioksidi-
päästöt lisääntyvät. 

Ihmiskunta tarvitsee puhdasta ilmaa, puh -
dasta vettä, ruokaa ja energiaa. Nyt kuitenkin 
ilmasto muuttuu, ilman laatu heikkenee, ruoan 
tuotannossa ja puhtaan veden saannissa on 
haasteita, epidemiat lisääntyvät, energiantuo-
tanto on epävarmaa.

Paljon on siis pohdittavaa. Kulmala muis-
tuttaa kuitenkin siitä kuinka kaikki liittyy kaik-
keen. Mitään asioita ei voi ratkaista yksitellen. 
Ongelmiin täytyy tarttua kokonaisvaltaisesti. 

Ja vaikka tiedostamme uhkakuvat, tietoa 
niiden hoitoon ei vielä ole riittävästi. 

- Tämä ei tarkoita sitä, ettei pitäisi tehdä 
mitään, mutta yhtä aikaa pitää kartoittaa 
perustietämystä aiheesta, jotta ymmäretään 
mitkä mekanismit parhaiten asian hyväksi 
toimivat; miten ilmakehä, metsät ja meret 
vuorovaikuttavat toisiinsa, miten tulipalot ja 
maanviljelyksen muutos vaikuttaa elinolosuh-
teisiin. 

Kristillinen elämäntapa

- Kristinusko on minulle tärkeä osa elämää. 
Olen varmaankin tunnettu toiminnallani myös 
luterilaisena kristittynä, sanoo Kulmala. 

- Uskon Kristukseen ja uskon pelastukseen. 
Pyrin elämään uskoni mukaista elämää. 

Elämän tärkeysjärjestys näkyy näin akatee-
mikon ajan ja rahan käytössä sekä päätöksen-
teossa. 

- Se tarkoittaa mm. sitä, että kun Raama-
tussa on käsketty ”viljellä ja varjella maata” 
niin koetan olla rikkomatta ainakaan tätä 
käskyä, selventää Kulmala. 

- Mietin, että jos rikomme käskyä maan 
varjelemisesta, teemme syntiä. Vielä huonom-
pi juttu on se, että ulkoistamme tämän synnin 
niin, että ajattelemme muitten tekevän tätä 
syntiä enemmän, jolloin meidän itsemme ei 
tarvitse tehdä mitään vaan voimme jatkaa 
toimiamme luontoa vastaan tai jättää tekemät-
tä asioita, joita pitäisi tehdä.

Kulmala vertaa tekemättä jättämistä myös 
ajatukseen maailman hirmuteoista. 

- Ehkä joku ajattelee, että mitä haittaa jos 
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rikomme toinen toisiamme 
vastaan kun Stalin ja Hitler 
ovat tehneet ihmiskunnalle 
jotakin paljon pahempaa. 

Kulmala kuitenkin muis-
tuttaa jämerästi siitä, että 
emme voi ulkoistaa omia 
syntejämme muille. Jokai-
sen on tehtävä oma osuu-
tensa. 

Mitä voisin tehdä?

Äärilaidat ovat kaukana Kul-
malan ajatuksista mutta jo-
kainen voi ilmastomuutok-
sen eteen tehdä jotakin. Ja 
pitääkin tehdä!

- Tärkeintä on, että koko 
elämä muuttuu kohtuuteen 
tähtääväksi. Parannukseen 
pystymme jokainen jos 
haluamme. 

Kaikki asiat, jotka vähen-
tävät maailman kuormitusta 
ovat hyviä asioita. Riittää kun 
ottaa elämäänsä jonkin niis-
tä. 

- Meistä ei kukaan kuiten-
kaan pääse kuormituksessa 
nollaan saakka. 

Kuormitusten painotuksia ei voi verrata. 
Kaikki laskennat ovat vain suuntaa antavia. 

- Jos lentää paljon, olisi hyvä lentää vähem-
män, lihan syöntiä voi myös vähentää. 

Kaikkein vahingollisinta on se, että heittää 
ruokansa pois. Ruokaa tulee kunnioittaa. 

Hyvä teko on esimerkiksi istuttaa puita ja 
tehdä näin maapalloa puhdistavista hiilinie-
luista entistä suurempia. Liiasta ahneudesta 
on päästävä irti. 

- Nykyiseen tilanteeseen tarvitaan joka 
tapauksessa muutos. Voidaan miettiä onko 
muutos tasainen vai äkillisempi. ihmiskun-
nan historiassa on harvoin kovin tasaisia 
muutoksia. On vain vaara, että liian nopeas-
sa muutoksessa ei luomakunta jos ei ihmi-
nenkään pysy perässä. 

Helsingin Vuosaaressa sijaitseva Kulttuuri-
keskus Sofia on yhdessä akateemikko Markku 
Kulmalan, metropoliitta Ambrosiuksen ja 
tohtori Hanna Lappalaisen kanssa luonut 
Sofian Earth forumin, joka on poikkitieteelli-
nen, ekologinen symposium. Se antaa puitteet 
johtaville tutkijoille, kirkon edustajille ja 
vaikuttajille keskustella tieteen, kulttuurin ja 
uskonnon näkemyksistä. Joka toinen vuosi 
järjestettävien kokousten tavoitteena on 
määritellä pohjoisten alueiden tulevaisuutta 
suhteessa maapallon suuriin haasteisiin, sekä 

löytää uusia suuntaviivoja 
sopeutumis- ja lievennystoi-
menpiteistä, kestävistä eetti-
sistä teknologiaratkaisuista 
ja kansalaisten lisääntyvistä 
vaikutusmahdollisuuksista 
ympäristön muutokseen.

Sofia Earth Forum ko- 
koontuu seuraavan kerran 
vuonna 2020. 

ilmastonmuutoksella 
ihmiseksi

Tampereen ortodoksiseen 
seurakuntaan kuuluva Altti 
Moisala opiskeli vuosituhan-
nen alussa ympäristönsuo-
jelutiedettä Helsingin yliopis-
tossa. Sen kautta hän on ollut 
rakentamassa kirkkomme, 
lähinnä seurakunnille suun-
nattua ympäristöohjeistusta. 

Yhteisestä vastuusta läh--
teekin Moisalan ajatus ilmas-
tonmuutoksen huomioimi-
sesta. 

- Voiko kukaan toimia 
yk sin? Kaikki ihmisen 
toiminta tapahtuu jossain 
yhteisössä, maailmamme on 

yhteinen.
- Ihmisen mielipiteet ovat aina kytköksissä 

toisten ihmisten ajatuksiin ja tekoihin. 
Yhden vastauksen luomakunnan auttami-

seksi Moisala löytää kirkon perinteestä, 
askeesista.

- Nykymaailma tarjoaa loputtomasti mah -
dollisuuksia tehdä erilaisia asioita. Minun 
ymmärtääkseni teologisessa perinteessä 
ajatellaan, että elämästä saa nauttia mutta 
ilman turhaa yltäkylläisyyttä. Kirkon perintees-
sä tavoitteena on oma henkilökohtainen kasvu 
kohti Jumalaa, eivät erilliset teot. 

- Ympäristönkin kannalta on hyvä suun-
tautua muuhun kuin ylellisyyteen ja huimiin 
matkailukokemuksiin. Näin eri näkökulmis-
ta käsin voi päästä samoihin toimintasuosi-
tuksiin. 

Katse on kuitenkin Moisalallakin ymmär-
täväinen. Usein arjen voimavarat ja toimin-
tamahdollisuudet toteuttaa askeesia tai 
ilmastonsuojelua, ovat rajalliset. Ympäröivä 
yhteiskunta, ihmiset, työt ja tehtävät vaikut-
tavat valintoihin. 

- Jos julkisia kulkuneuvoja ei ole, on pakko 
taipua käyttämään omaa autoa. Aina ei vain 
voi elää oman etiikkansa mukaisesti. 

Moisala muistuttaa siitä, että usein hyvät 
ja huonot tavoitteet ovat ristiriidassa, mutta 
usein myös hyvän aikeet joutuvat vastakkain 

keskenään. Siitä Moisala antaa esimerkin 
sairaalaympäristöstä. Kertakäyttöisyyden 
välttäminen on hyvä asia, mutta sairaalassa 
kertakäyttötuotteet ovat hygienian tae. 

- Kaikkea täytyy punnita kokonaisuutena. 
Teologinen näkemys on, että elämme langen-
neessa maailmassa. Ei ole ideaalia paratiisi-
ratkaisua. Joudumme aina tasapainoilemaan 
eri asioiden välillä. Se on elämän peruson-
gelma. 

- Ongelmia kannattaa ratkoa sieltä täältä, 
rauhallisesti. Ei ole yhtä ratkaisumallia. 

- Haasteiden ymmärtäminen ei saa kuiten-
kaan johtaa välinpitämättömyyteen. Väärin 
tekemistä koskeva synnintunto pitää jokai-
sella olla. Syyllisyyttä ei Moisala kaada kuiten-
kaan kokonaan yksilön päälle. Monesti on 
kyse kollektiivisesta toiminnasta. 

- Pieni syyllisyyden kipristys on kuitenkin 
hyvä tuntea. 

Jokaisen kannattaa etsiä oma tapansa 
vaikuttaa asioihin. Aina voi vaikuttaa esimer-
kiksi yhteiskunnallisiin toimijoihin. 

- Vaalejakin on taas tulossa, muistuttaa 
Moisala.

Itse Moisala sanoo löytäneensä toiminta-
malleja mm. kirkon paastoperinteestä. 

- Pyrin noudattamaan paastoa. Tavoitteena 
on, että saan tarpeeni tyydytettyä, mutta otan 
elämääni vain sen mikä on oikeasti tarpeel-
lista. Se riittää. 

Moisala myös liikkuu mahdollisimman 
paljon kävellen tai polkupyörällä. Hän sanoo 
olevansa onnekas, että työ ja lasten päiväko-
ti ovat lähellä. 

Ja kaiken keskellä Moisala löytää armon. 
- Kirkon opetus tukee ympäristötyötä. 

Toisaalta pitää tehdä oma osuutensa maail-
man pelastamiseksi, toisaalta ihmisen voima-
varat ovat vähäiset. 

Jokainen kompuroi, mutta pitää vain nous-
ta ylös ja jatkaa. Osa elämän kilvoittelua tämä-
kin. 

- Kaikkiin vaatimuksiin ei ehkä pysty vastaa-
maan, mutta voi yrittää parhaansa. Jos valtaosa 
maailman ihmisistä huomioisi maapallon tilan, 
asiat olisivat varmasti paremmin.

Emmekä koskaan ole yksin. Ilmastonmuu-
tos yhdistää pakosti meitä kaikkia maapallon 
ihmisiä jos kirkkojakin. Nähtäväksi jää mitä 
se tarkoittaa tulevaisuudessa. 

Mari Vainio

Kirkon ympäristöohjeiston löydät osoittees-
ta https://www.ort.fi/suomen-ortodoksisen-
kirkon-toimintaa-ohjaavat-asiakirjat/ympa-
ristoohjeisto

Altti Moisala

Markku Kulmala
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Siis tulkaa kaikki sisälle 
Herranne iloon! 
– Mutta miten?
Yhä vielä on liikkeellä käsitys, ettei Jeesus koskaan hymyillyt 
tai nauranut. Mikään lähde ei erityisesti korosta Vapahtajaa 
iloisena persoonana. Tästä on joidenkin mielestä 
vedettävissä johtopäätös, että on suorastaan pilkallista ja 
epäkunnioittavaa purskahtaa nauruun tai iloita.

I
konimaalausperinteessämme ilo on 
usein kätketty melko vaikeasti tulkitta-
vien yksityiskohtien taakse. Ilmestysjuh-
lan ikonissa ylienkeli Gabriel on ikään 

kuin varpaillaan ja valmiina hyppyyn kertoes-
saan pyhälle Neitsyelle tämän yliluonnollises-
ta raskaudesta. Olisitko arvannut, että tämä 
yksityiskohta enkelin hypystä tulkitaan iloksi? 
Toisaalta olen nähnyt vanhan armenialaisen 
Herran kastekuvan, joka näyttää suorastaan 
siltä, että Johannes Kastaja ja Kristus kutitte-
levat toisiaan ja Kristuksen suupielet, omasta 
maalausperinteestämme poiketen, kaartuvat 
iloisesti hymyyn. Ylipäätään maalausperin-
ne armenialaisilla ja kopteilla pursuaa iloisia 
värejä ja helliä yksityiskohtia. Kuvat, ainakin 
näin länsimaalaisen silmin, puhuttelevat yk-
sinkertaisuudellaan ja muistuttavat herkem-
min kristinuskon ilosta.

Monesti näyttää siltä, että jumalanpalve-
luksissa seisoo rivi hymyyn kykenemättömiä 
pappeja ja alttaripalvelijoita. Itsekin pappis-
säätyyn kuuluvana tunnustan, että tuntuu 
vaikealta ilmaista kasvoilla iloa, kun kaikki 
keskittyminen menee itse palveluksen toimit-
tamiseen. Voin kuitenkin vakuuttaa pappis-
kollegoiden puolesta, että kyllä papitkin iloit-
sevat, joskin yleensä salaisesti. Kaikkea iloa 
ei voi lukea kasvoilta, eikä sitä pidä pusertaa 
väkisinkään – eihän jumalanpalvelus ole 
mitään teatteriakaan. Nyt voidaankin kysyä: 
mitä eroa on maallisella ja hengellisellä ilol-
la?

Ilon lähteet?

Yleisesti ottaen täällä Pohjolassa meillä on 
asiat hyvin. Itse asiassa YK:n tutkimusten mu-
kaan Suomi on maailman onnellisin maa! 
Maallinen ilo syntyy pienistä tai suurista siu-
nauksista kuten työpaikasta, perheestä, pari-
suhteesta, ravinnosta tai omasta kodista, kel-
lä mistäkin. Monesti tällaiset asiat otetaan 
vastaan itsestäänselvyyksinä eikä meillä ole 
tapana pysähtyä miettimään kuinka moni asia 
meillä elämässä onkaan hyvin.

Maallisiinkin iloihin on hyvä suhtautua 
hengellisesti, ja jokaista hyvää asiaa elämäs-
sä on hyödyllistä arvioida kysyen itseltään: 
elänkö kohtuullisesti, tavoittelenko esimer-
kiksi suuria palkkatuloja, vaurautta tai menes-
tystä? Jokaisessa aamupalveluksessa anomu-
sektenia päättyy sanoihin ” - - ja lahjoita meil-
le sekä maallisia (että taivaallisia) hyvyyksiä-
si”. 

On selvää, että olemme riippuvaisia sellai-
sista aineksista, jotka ylipäätään auttavat 
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meitä ylläpitämään elämää.
Hengellinen ilo on usein tuntemattomam-

pi osa-alue elämässämme. Se jää maallisten 
hankkeiden ja tavoitteiden varjoon ja useim-
miten nousee pohdittavaksi vasta, kun jokin 
elämän järjestelmä sortuu tai ihminen 
kyseenalaistaa maallisen nousujohteisen 
elämäntavan mielekkyyden. 

Kuningas Daavid pohtii psalmissa 73 
seuraavasti: ”Minä kadehdin jumalattomia, 
kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole 
ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He 
eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmi-
set, eikä heitä toisten tavoin kuriteta.” 

Päällisin puolin siis näyttää siltä, ettei 
Jumalalle kannata uhrata aikaa, sillä Jumala 
ei tyydytä tarpeita, eikä ilonaiheita voi syntyä 
Jumalasta, vaan Hän on pikemminkin menes-
tyksen tiellä. Psalmin edetessä seuraa Daavi-
din oivallus siitä, ettei jumalattomilla olekaan 
kaikki hyvin ja heidän elämästään puuttuu 
jotakin. Psalmissa kuningas Daavid pääsee 
lohduttavaan lopputulokseen: 

”Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa.” 
Jumalan lähellä oleminen on siis jotain 

sellaista, joka on ihmiselle hyödyllistä, hyvää, 
mielekästä, kunniallista ja ennen kaikkea 
erinomainen ilon aihe.

Kirkollisissa teksteissä vilahtelee usein 
sanapari ”todellinen jokin”. Esimerkiksi kun 
puhutaan ravinnosta, on kirkon kielessä 
todellinen ravinto Herran ehtoollinen. Kun 
puhutaan papeista, todellinen pappi on Kris-
tus ja niin edelleen. Kun puhutaan ilosta, 
todellinen ilo on hengellinen ilo, joka syntyy 
kokemuksesta Jumalan olemassaolosta ja 
Hänen armostaan. Näin käsite ’todellinen’ 
jättää alleen kaiken maallisen ja katoavan, ja 
nostaa jalustalle sen mikä on puhdasta ja 
katoamatonta.

Meidän elämämme voi olla luksusta. Tavoi-
tamme teknologian avulla toisemme muuta-
malla sormen liikkeellä, päänsärky hoituu 
Buranalla ja päivän uurastukset palkitaan 
kuumalla suihkulla. Kristinuskon alkuaikoina 
miehen keskimääräinen elinajanodote oli noin 
kolmekymmentä vuotta. Tuotakin ajanjaksoa 
kiusasivat loiset, sairaudet ja hygienian puute, 
mutta vaikka vaikeudet raskaasti koettelivat 
kirkon opettajia oli heidän ilonsa ylitsevuota-
vaa (vrt. 2. Kor. 8:2). Heidän ilonsa kumpusivat 
kuoleman voittajasta, Kristuksesta.

Mikä todellinen ilo?

Koko kirkon elämän ydin on ylösnousemuk-
sen ilossa. Mutta tässäpä haaste! Miten pukea 

sanoiksi ylösnousemuksen ilo, 
joka on pikemminkin elettävä ja 
koettava itse? Pääsiäisen iloa on 
vaikea muotoilla, koska se koos-
tuu eletystä todellisuudesta, ei 
niinkään historiallisesta tapah-
tumasta. Pääsiäisen ilo on elämää 
ja kristitty saa elää sen ilon ym-
päröimänä. Pääsiäisenä ”pankki 
räjähtää.” Sitä ennen on ollut pit-
kä pidättäytymisen ja odotuksen 
aika, ja joka on paastoten kilvoi-
tellut, iloitsee palkasta.

Pääsiäistä edeltävä aika ei ole 
ilon vastakohta, eikä sen ole 
tarkoitus kätkeä maailmasta 
kaikkea iloa. Vielä viikko ennen 
pääsiäistä seurataan Kristuksen 
elämänkäänteitä alkaen ilon 
aiheista, Lasaruksen ylösnou-
semuksesta ja Jerusalemiin 
ratsastuksesta, ja päättyen Kris-
tuksen kavaltamiseen, ristiin-
naulitsemiseen ja hautaamiseen. 
Suuri viikko ei ole kuitenkaan 
sinänsä surunäytelmä, sillä me 
tiedämme jo mitä tulee tapahtu-
maan. Ilo ei katoa koskaan, ylös-
nousemusta ei voida peruuttaa. 

Pääsiäisen ilossa on kuitenkin omatkin 
vaaransa. Isät varoittavat juhliessamme syök-
symästä päistikkaa kohti turmiota ja häpeää. 
Silmät kiiluen ja vesi kielellä rohmuamme 
vatsamme täyteen herkkuja ja pää pyörällä 
kompuroimme ojasta allikkoon. Paastosta ja 
ylösnousemuksen juhlasta tuleekin tekosyitä 
palata johonkin pahempaan tilaan, joka oli 
ruumiillemme ja sielullemme vierasta jo 
ennen paastonkaan alkua.

Opiskeluaikoinani pääsivät romanialainen 
ja serbialainen vaihto-opiskelija vertailemaan 
suomalaista pääsiäisen viettoa omiin perin-
teisiinsä. Heidän yllätyksekseen me suoma-
laiset heittäydyimme innokkaasti valvomaan 
pääsiäisyötä palveluksen jälkeen. Heidän 
kertomuksensa omien maidensa tavoista taas 
oli se, että pääsiäisyön palveluksen jälkeen 
ihmiset palailevat rauhassa koteihinsa nukku-
maan, kunnes levättyään kattavat pöytänsä 
ja aloittavat yhteisen aterian. Itsekin koin 
tämän yksinkertaisen autuuden Sortavalassa 
pääsiäisenä muutama vuosi sitten. 

Palveluksen jälkeen eräs ystävä laittoi 
mukaani yhden ruisleivän paksulla kinkkusii-
vulla, ja saavuttuani hotellille ostin aulasta 
yhden tölkin coca-colaa. Kaikessa hiljaisuu-

dessa hotellihuoneessa nautittuani tämän 
pääsiäisyöaterian en tiennyt olinko koskaan 
syönyt ja juonut eläessäni mitään niin ihanaa, 
ja nukahdin suloiseen uneen. Vaikka yhtei-
sessä pääsiäisyön ateriassa ja ”illattoman 
päivän” jatkamisessa ei mitään pahaa 
olekaan, ei se ole ylösnousemusriemun varsi-
nainen lähde.

Ortodoksit tunnetaan pääsiäiskansana. 
Vaikka Suomessa on toinenkin kansankirkko 
alkanut korostaa niin paaston kuin ylösnou-
semuksenkin merkitystä, jää läntisen perin-
teen pääsiäisilo kuitenkin mediassa oman 
kirkkomme varjoon. Tätä valitteli äänen 
muuan luterilainen kenttärovasti, joka 
turhautui aukeaman kokoisiin juttuihin 
paikallislehdissä – pelkästään ortodoksisesta 
pääsiäisestä. Tämä ei ole niinkään ortodok-
sien voitto kuin luterilaistenkaan tappio, sillä 
silti niin monet ihmiset jäävät ulkopuolelle 
ylösnousemuksen ilosta ja tuskinpa astuvat 
jalalla koskaan ortodoksiseenkaan kirkkoon 
näkemään tätä loistoa omin silmin.

Pastori Joonas Ratilainen

Armenialaisen käsikirjoituksen Herran kastetta esittävässä 
kuvassa näyttää kuin Kristuksen suupielet kaareutuisivat hymyyn.
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Kirkon viestinnän tulevaisuutta ja 
kirkollisia lehtiä pohtiessaan, metro-
poliitta on yhden, alueelliset liitteet 
sisältävän kirkollisen lehden kannal-
la. Hänen mukaansa toimitustyöhön 
tarvitaan silloin ammattitoimittajien 
lisäksi koko kirkon kattava toimitus-
kunta ja verkosto, avustajia niin ar-
tikkelien kirjoittamiseen kuin myös 
valokuvaamiseen. Jos lehteä alka-
vat tehdä vain palkatut toimittajat 
on hänen mukaansa vaarana, ettei 
syrjäseutuja juurikaan huomioida. 
Kuva- ja tiedotusmateriaali jää sil-
loin helposti alueiltaan suppeaksi. 

Vuositasolla, lähinnä suurten pai-
nokustannusten vuoksi, lehtien riit-
tävä määrä voisi metropoliitan mie-
lestä olla 5-6 numeroa. Verkkolehti 
on kuitenkin nykyaikaa. Se mahdol-
listaa nopean viestinnän ja jatku-
van ajantasaisen tiedottamisen sekä 
mahdolliset kieliversiot.

Päätoimittajana metropoliitta Ar-
seni muistuttaa kuitenkin siitä, että 
Aamun Koitto on vanhin Suomessa 
julkaistava kristillinen lehti. Jo pelkästään sen 
vuoksi olisi tärkeää, että lehden nimi säilyi-
si, vaikka sen julkaisijana ei enää olisikaan 
Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry.

Traditio on yksi ortodoksisuuden tärkeis-
tä sanoista. Kirkolliset lehdet ja ortodoksi-
nen kirjallisuus voivat olla 
avuksi siihen tutustumi-
sessa, mutta metropolii-
tan mukaan erityisen tär-
keää on tutustua kirkon li-
turgiseen elämään ja pe-
rinteeseen osallistumalla 
seurakunnan jumalanpal-
veluksiin ja toimintapiirei-
hin. Metropoliitta Arseni 
muistuttaa siitä, että seu-
rakunnan toiminnasta voi 
löytää ystäviä, mutta myös 
itselle sopiva tapa todentaa 
kirkon jäsenyyttä oman toi-
minnan kautta. Lehti voi 
sitten palvella seurakun-
talaista kirkon elämään 
perehdyttäjänä mm. ajan-

kohtaisilla artikkeleilla ja kirkollista elämää 
elävien haastatteluilla.

Metropoliitta Arsenin ajatuksia voi lukea 
lisää Aamun Koiton viime numerosta 1/19 
tai kirkon nettisivuilta, www.ort.fi. 

M
etropoliitan matka Lenin-
gradin hengellisten koulujen 
munkkilupauksesta hiippa-
kunnan piispaksi on kestänyt 

yli 30 vuotta. Silloisen Karjalan hiippakun-
nan apulaispiispaksi metropoliitta vihittiin 
vuonna 2005. 

Tällä hetkellä tehtävänsä tärkeimpänä 
haasteena metropoliitta Arseni pitää meneil-
lään olevaa seurakuntahallinnon uudistusta. 
Toimintaa on hänen mukaansa parannettava 
kautta linjan tämän hetken tarpeita vastaa-
vaksi. Viimeisestä uusituksesta on jo aikaa. 
Nykyisen seurakuntarakenteen muodosta-
minen tehtiin sodan jälkeen, 1950-luvulla. 

Entisenä luostariasukkaana metropoliitta 
Arseni sanoo rakastavansa jumalanpalveluk-
sia, jotka ovat kirkon toiminnan ydinasia. Kui-
tenkin hän näkee tarpeelliseksi myös hallin-
non kehityksen sekä pappien, kanttorien jos 
myös luostariyhteisöjen tehtävien tukemisen. 
Myös Itä- Suomen yliopiston teologiseen kou-
lutukseen olisi hänen mukaansa hyvä saada 
uusia opiskelijoita, samoin Valamon opiston 
aikuiskoulutusta on tärkeää kehittää. Valamo 
on sijaintinsa ja monipuolisen kirjastonsa 
vuoksi oivallinen paikka opiskella. 

Viime vuodet metropoliitta Arseni on toi-
minut myös Aamun Koitto- lehden päätoimit-
tajana. Tehtävä on ollut hänelle mielenkiin-
toinen ja innostava. Erityisen tärkeänä lehden 
teossa metropoliitta pitää sitoutunutta toimi-
tuskuntaa, joka antaa palauteta julkaistusta 
lehdestä ja ideoi seuraavan numeron sisällön 
ja ehdottaa kirjoittajia. Aktiivinen avustaja-
kunta onkin merkittävä apu lehden teossa. 

Piispa Arseni asetettiin Kuopion ja Karjalan 
hiippakunnan metropoliitaksi

Uutisvaaka

Kuopion ja Karjalan 
hiippakunta sai uuden 
metropoliitan kun piispa 
Arseni asetettiin virkaansa 
intronisaatiojuhlassa 17. 
helmikuuta Kuopion Pyhä 
Nikolaoksen katedraalissa. 
Juhlan yhteydessä uusi 
metropoliitta pohtii 
myös kirkon viestinnän 
tulevaisuutta.

Arkkipiispa Leo piti puheen vastavihitylle metropoliitta Arsenille. 
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VIERASKIRJA

Kutsumus ja 
sitoutuminen
Jumala on luonut ihmisen, jotta ihmisellä 
olisi osallisuus hänen elämäänsä. Sen vuoksi 
Jumala lähestyy aina ja kaikkialla ihmistä. 
Hän kutsuu ihmistä ja auttaa etsimään hän-
tä, tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä 
koko voimallaan. 

Jumala kutsuu kaikkia synnin ja pahan toi-
sistaan erottamia yhteyteensä, kirkkoonsa. 
Hän tekee sen Poikansa Jeesuksen Kristuk-
sen kautta, jonka hän lähetti Lunastajaksi ja 
Pelastajaksi, kun aika oli täyttynyt. Pojas-
saan ja Poikansa kautta Jumala kutsuu ih-
miset lapsikseen Pyhässä Hengessä ja siksi 
myös perimään hänen autuaan, jumalalli-
sen elämänsä. 

Monet pyhät ihmiset uskovat, että heidän 
elämänsä on ollut Jumalan johdatuksessa, 
että Jumala on johdattanut kohtaamiset, 
tapahtumat ja sattumukset. Myös me, jotka 
emme ole niin pyhiä, uskomme että voimme 
havaita Jumalan toiminnan elämässämme. 

Miksi minä olen pappi? Ainoastaan sen 
vuoksi, että Jumala tahtoi ja tahtoo ja että 
olen, joskus vastahakoisesti, omaksunut tä-
män tahdon. Luulen, että jokainen voi sanoa 
jotakin samanlaista. Että hänen elämässään 
määrätyt asiat ovat niin kuin ovat, koska se 
on Jumalan tahto. Tai ainakin, että Jumala 
tahtoo nyt, että ne ovat niin kuin ne ovat.  

Kutsumus merkitsee tietä, joka kutsuu kul-
kemaan. Se tie vie merkityksellisyyteen, se 
vie perille, aina taivaaseen asti. Se on elämää 
Kristuksessa. Kristus on tie. Kun lähden tietä 
kulkemaan, se johtaa myös sitoutumiseen, 
valmiuteen ja haluun kulkea, pysyä tiellä. 
Tieltä langettua jälleen palata tien kulkijaksi. 

Jos jään tai joudun vain omassa varassa-
ni kulkemaan, kovin helposti menee kaik-
ki pilalle. Mutta omassa varassa ei tarvitse 
kulkea. Vapahtaja ja kirkko kutsuvat. Jokaista 
omana ainutlaatuisena ihmispersoonana.

Kutsumus on suuri ja palvelija on pieni. 
Jumala meitä armahtakoon armahtavaan 
laupeuteen, syvään onneen totuuden suu-
ruudesta ja sydämen alttiuteen.

(Fil. 4:5) ”Tulkoon teidän lempeytenne 
kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lä-
hellä” 

Arkkimandriitta Andreas

HAE OPISKELEMAAN ORTODOKSISTA TEOLOGIAA!
Itä-Suomen yliopisto ja Ortodoksinen semi-
naari kouluttavat kirkon hengellisen työn 
tekijät, uskonnonopettajat ja muut ortodoksi-
sen teologian asiantuntijat. Nyt on aika hakea 
opintoihin mukaan! Kevään yhteishaku alkaa 
20.3. ja päättyy 3.4. Ortodoksisen teologian 
opintoihin voi hakea sekä kaksivuotisiin 
maisteriohjelmiin että viisivuotisiin teologian 
kandidaatin ja teologian maisterin opintoihin. 

Molemmissa hauissa on mahdollisuus 
suuntautua teologin, uskonnonopettajan 
tai kirkkomuusikon tehtäviin. Tänä vuonna 
kannattaa toimia sillä vuonna 2020 ei ole 

hakua ja jatkossakin haku toteutuu vain joka 
toinen vuosi. Itä-Suomen yliopisto on Suo-
men ainoa yliopisto, jossa on mahdollisuus 
suorittaa Suomen ortodoksisen kirkon papin 
tai kanttorin toimiin pätevoittävät teologian 
maisterin opinnot alusta loppuun.

Lisätietoa: https://www.ort.fi/kasvatus-ja-
koulutus/teologian-opiskelu tai 

https://www.uef.fi.

Tämän numeron sivuilla 10-11 on artikkeli 
ortodoksisen teologian opiskelusta. 
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Tämä on se päivä, jonka Herra teki
- Iloitkaamme ja riemuitkaamme tänä päivänä!

Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry toivottaa jokaiselle riemullista Kris-
tuksen ylösnousemuksen juhlaa.

Kristus nousi kuolleista - totisesti nousi!

ANDREAS KREETALAISEN SUURESTA  
KATUMUSKANONISTA UUSI KÄÄNNÖS
Suuren paaston aikana luettavasta 
Andreas Kreetalaisen suuresta katumus-
kanonista on ilmestynyt uusi käännös. 
Ortodoksisella seminaarilla kaksi vuotta 

koekäytettyä tekstiä ja nuottisovitusta 
käytetään seurakunnissa tämän kevään 
suuressa paastossa ensi kertaa. 

PÄÄSIÄISYÖN PALVELUKSIA NÄHTÄVILLÄ YLEN 
TELEVISIOKANAVILLA
Pääsiäisyön jumalanpalvelusta ei tänä keväänä nähdä Yleisradion televisiokanavilla suo-
rana lähetyksenä. Suoran lähetyksen sijalla nähdään uusinta Valamon luostarin vuoden 
2014 pääsiäisyön palveluksesta. 

Pääsiäisyön palvelusta voi kuitenkin seurata suorana lähetyksenä kahdella muulla 
tavalla. Yleisradio lähettää Yle Radio 1 –kanavalla pääsiäisyön palveluksen Turusta Py-
hän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkosta ja kirkko striimaa pääsiäisyön palveluk-
sen suorana YouTube -lähetyksenä omille sivuilleen.

Lisäksi Yleisradio televisioi keskiviikkona 25.4. kirkkaan viikon liturgian Uspenskin 
katedraalista. Taltiointi lähetetään Yle TV 1 –kanavalla sunnuntaina 28.4.
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Uutisvaaka
YLE Radio 1
19.3. Iltahartaus klo 18.50, pastori Johannes Lahtela.
23.3. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15, kirkkoherra Tuomas 
Järvelin. 
24.3. Liturgia klo 11, Pyhän apostoli Andreaksen kirkko, 
Rovaniemi. 
25.3. Ort.fi klo 10, liturgia striimataan kirkon sivuille.
27.3. Ort.fi klo 18, ennenpyhitettyjen lahjain liturgia 
striimataan kirkon sivuille.
4.4. Ort.fi klo 18, katumuskanoni striimataan kirkon 
sivuille.
7.4. Liturgia klo 11, Apostolien Pietarin ja Paavalin 
kirkko, Nurmes.
8.4. Andrum, kyrkoherde Markku Salminen
13.4. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15,, arkkipiispa Leo.
14.4. Ort.fi klo 10, liturgia striimataan kirkon sivuille.
18.4. Ort.fi klo 10, aamupalvelus striimataan kirkon 
sivuille. 
19.4. Ort.fi klo 18, ehtoopalvelus striimataan kirkon 
sivuille.
20.4. Ort.fi klo 9, ehtoopalvelus ja liturgia striimataan 
kirkon sivuille.
20.4. Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia klo 23.55.  
Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko, Turku..
20.4. Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia klo 23.55.  
Kristuksen kirkastumisen kirkko, Valamon luostari.  
20.4. Ort.fi klo 23.30, aamupalvelus ja liturgia 
striimataan kirkon sivuille.
28.4. Liturgia klo 11, Pyhän Kolminaisuuden katedraali, 
Oulu.
28.4. Liturgia klo 10, Uspenskin katedraali Helsinki. 
4.5. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15, vt. toiminnanjohtaja 
Minna Rasku.
12.5. Liturgia klo 11, Kristuksen kirkastumisen kirkko, 
Valamon luostari.
19.5. Ort.fi klo 10, liturgia striimataan kirkon sivuille. 

Liturgia radioidaan noin joka toinen sunnuntai. Tämän 
vuoden alusta lähtien  kirkko on lisännyt myös ort.fi 
-sivustolle striimattavien palvelusten määrää. Kirkko 
striimaa mm. kaikki suurten juhlien palvelukset, jos 
niitä ei ole voi seurata Yleisradion kanavien kautta. Ke-
vätkaudella striimausten pääpaino on suuren paaston 
palveluksissa. 
Ortodoksiset aamuhartaudet lähetetään kuukauden kol-
mantena lauantaina ja iltahartaudet kuukauden kolman-
tena tiistaina. Liturgia lähetetään sunnuntaisin klo 11 al-
kaen, Iltahartaudet tiistaisin klo 18.50 ja aamuhartaudet 
lauantaisin klo 6.15. ja 7.15. YLE Radio 1. Radiopalve-
lukset ja -hartaudet ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.

De svenska radiogudstjänsterna och andakterna sänds 
i Radio Vega.

Koltankieliset radiohartaudet lähetetään Yle Saame 
(Yle Sápmi) -kanavalla, jota voi kuunnella netin kautta 
kaikkialla Suomessa.

Kirkkomme maailmalla

A
ustralian ortodoksinen historia on siirtolaisten kertomus. Usko 
tuli tänne tavallisen kansan mukana eikä papiston tai lähetys-
työn kautta. Ortodoksisia merimiehiä, seikkailijoita ja vankeja 
saapui jo 1800-luvun alussa, mutta säännolliset palvelukset 

alkoivat vasta vuosisadan vaihteessa. Alussa ortodoksit eri maista rukoi-
livat yhdessä, mutta pian kirkollinen elämä jakaantui kansallisuuksien 
mukaan, aluksi venäläisiin, kreikkalaisiin ja libanonilaisiin seurakuntiin. 

Siirtolaiset odottivat, että kirkon tulisi välittää yhteys kotimaahan. Oli 
tärkeää kuulla palvelukset ”kotimaan” kielellä, tutun kansallisen kirk-
kolaulun sävelmillä ja osallistua etnisiin erityisperinteisiin. Perustettiin 
seurakuntakouluja, joissa lapsille tarjottiin äidinkielen- ja kulttuurin ope-
tusta. Edelleenkin vain harvat seurakunnat ovat täysin omaksuneet eng-
lanninkielen, eli yleensä palvelukset toimitetaan suurin osin kreikaksi, 
kirkkoslaaviksi, serbiaksi, arabiaksi ja romaniaksi. 

Australiassa voi tavata ilmiöitä, joita tavallisesti nähdään vain orto-
doksissa maissa. Esimerkiksi suuren paaston aikana Melbournen toreil-
la kuuluu usein tervehdys ‘ ’ eli ‘hyvää paastoa’. Linja-
auton ajaessa kirkon ohi olen nähnyt miten kaikki matkustajat (!) tekivät 
ortodoksisen ristinmerkin. Pääsiäisenä kymmenet tuhannet ortodoksit 
kokoontuvat keskiyön palveluksiin ja vain harvat  mahtuvat itse kirkkoi-
hin. Tästä alkaa jokavuotinen julkinen ”kreikkalainen” juhla, joka on pa-
ri-kolme viikkoa ”australialaisen” pääsiäisen jälkeen. Ei tule yllätyksenä, 
että yli puoli miljoonaa australialaista viime väestönlaskennassa ilmoit-
ti olevansa ortodokseja. Luku voi todellisuudessa olla paljon suurempi 
myös siksi, että monet kastetut ortodoksit eivät tunne suurta henkilökoh-
taista yhteyttä kirkkoon.

Uudessa mahdollisuuksien maassa useimmat siirtolaiset ovat saavut-
taneet toivotun paremman maanpäällisen elämän. Mutta nykyiset van-
hukset kertovat surulla, miten nuoruudessaan tekivät kolmea eri palkka-
työtä, joten ei ollut aikaa käydä kirkossa ja opettaa lapsia uskonelämään. 
’Lauantaikouluista’ huolimatta nuoret tuntevat uskon vain hämärästi. 
Vasta viime vuosina on avattu kaksi pappisseminaaria ja maahan on al-
kanut ilmestyä paikallissyntyisiä pappeja. Vanhempien ja papiston vä-
häinen koulutus ja puuttuva kielitaito sekä yhteiskunnan sekularisointi 
on vaikuttanut monen toisen- ja kolmannen polven ortodoksin kirkon 
hylkäämiseen. Elävästä traditiosta on tullut kätketty aarre, minkä seuraa-
vien sukupolvien ja paikallisten käännynäisten on ollut vaikeaa löytää.

Silti suurissa kaupungeissa on monia toimivia pieniä ja suuria orto-
doksisia seurakuntia, vastaten kansallisten ja teologisten perinteiden 
moninaisuutta. Eri jurisdiktioita on parikymmentä, joista ei kaikilla ole 
paikallista piispaa ja eivätkä kaikki ole ehtoollisyhteydessä toisiinsa. Löy-
tyykö tässä moninaisuudessa yksi, apostolinen kirkko? Ortodoksisuudessa 
ykseys ei kuitenkaan perustu muodollisiin kaavoihin, vaan siihen, mihin 
kaikki ovat uskoneet, joka paikassa ja aina. 

Australiassa etniset ortodoksiset ilmiöt näkyvät ajoittain kirkkaina, mutta 
on tärkeää muistaa, että uskomme ei koostu näistä, vaan elämästä Kirkon 
rikkaassa traditiossa, joka on säilynyt muuttumattomana apostolien ajoista. 

Nunna Evgenia

Ortodoksisuus Australiassa 

media
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Skeemaigumeni Johannes - Luostari-
vanhuksen kirjeitä
223 sivua
Valamon luostari 2018

Skeemaigumeni Johanneksen aiem-
min julkaisemattomista kirjeistä on 
koottu uusi kirja. Tämä kokoelma 
piirtää vahvaa kuvaa kirjeiden kir-
joittajasta, pian pyhien joukkoon lii-
tettävästä Johannes Valamolaisesta.

Kirjeissä Valamon vanhus muis-
tuttaa, että hengellistä tiedettä tu-

lee opiskella aapisesta alkaen, opettajina Pyhän Hengen 
valistamat pyhät isät ja pyhät apostolit. Hän siteeraakin paljon Evan-
keliumikirjaa ja monien pyhien kirjoituksia.

Skeemaigumeni Johannes pitää itseään huonona kirjeitten kir-
joittajana, monesti pyytääkin polttamaan kirjeen. Kasvokkain kes-
kustelut ovat hänestä hyödyllisempiä, ”silloin puhumme ainoasta 
tärkeästä”.  Meidän onneksemme kirjeitä on säilynyt. Niissä on maa-
laisjärjellä höystettyä pyhien isien opetusta omakohtaisesti elettynä 
ja koettuna. Hän myötäelää niin ilot kuin myös murheitten täyttämät 
hetket. Monissa kirjeissä hän kuvaa sitä, kuinka häilyväistä elämäm-
me on, hengellisen elämän vaihtelut seuraavat samalla tavoin kuin 
sään vaihtelut tässä elämän murheen laaksossa. Vuodet Petsamon 

luostarin johtajana ja silloin koetut vaikeudet ovat kääntyneet siu-
naukseksi ja meille apua tarvitseville lohdutuksen ja ymmärryksen 
sanoiksi, ”jos ei ole murheita, ei ole pelastustakaan”. 

Lyhyet kuulumiset luostarista ja oman terveydentilan kuvaukset 
tuovat kirjeitten kirjoittajan lähelle. Voimme kuvitella vanhuksen 
seisomassa keskellä yötä lumihangessa huopikkaat jalassa ja läm-
min hattu päässä ylistämässä Jumalaa ja ihmettelemässä taivaan 
tähtien loistetta. Hellyydellä hän muistelee käyntejään hengellisten 
lastensa luona, asuntojen yksityiskohdat ovat painuneet lähtemät-
tömästi mieleen.

Kirjeissä vanhus on varovainen antamaan ohjeita. Arkkipiispa Paa-
valin pyynnöstä skeemaigumeni Johannes kirjoitti muun muassa Aa-
mun Koittoon artikkeleita, joissa sanoo sanottavansa rohkeammin. 
Niitä on kirjan lopussa mietelminä.

Kirjeet on kääntänyt metropoliitta Panteleimon, joka on myös kir-
joittanut lyhyen elämäkerran kirjan loppuun. Kirjeet on ryhmitelty 
kirjeiden vastaanottajien mukaan. Pieni luonnehdinta henkilöistä 
antaa lukijalle mahdollisuuden eläytyä niihin elämän tilanteisiin, 
joissa he 1940 – ja 50 -luvuilla elivät. Fil. tri Paula Tuomikoski va-
lottaa alkusanoissaan skeemaigumeni Johanneksen ja arkkipiispa 
Paavalin yhteyksiä ja heidän samankaltaista hengellistä ajatteluaan.

Kirjeitä lukemalla voi tutustua oman pyhämme Johannes Vala-
molaisen opetukseen. Kirja on juuri nyt erityisen ajankohtainen ja 
sitä voi suositella kaikille.

Tarja Lanu

Mollistavia mietteitä
Katri Kirkkopelto
32 sivua
Lasten Keskus

Tämä kirja on pieni opus pieno-
kaiselle, mutta siitä riittää suuria 
sanoja suuremmillekin. 

Mietteiden matkalle vie jo itse 
Molli; pieni, lyhytjalkainen, kar-
vakorvainen ja hidashäntäinen 

olento, jolla on vatsa pyöreä ja pehmeä. Näin Molli itsensä esittelee.  
Kirjassa Mollin vierellä kulkee myös ystävä Pikku Sisu; oravalta 

se vähän näyttää, mutta sekin on silti ihan omanlaisensa. Niin kuin 
me kaikki. 

Pieneen kirjaan on Mollin luoja Katri Kirkkopelto koonnut olen-
tonsa aatoksia. Niitä Mollilla riittää niin ystävyydestä, kaipauksesta, 
rohkeudesta kuin tunteistakin. Joskus kyynelvarastot valuvat pitkin 
karvaista poskea. Joskus tunteen saa kiinni kainalosta hyrisemästä 
tai varpaissa kutisemasta. Välillä suru painaa hartioita ja tekee pik-
kuruisen olennon vielä pienemmäksi. Onneksi rohkeus asuu lihak-
sissa ja röyhistää rintaa. 

Välillä elämään mahtuu pöljäpäiviä, jolloin kurkku on kiljumi-
sesta kipeä ja kamala sotku siivottavana. Pöljään päivään kuuluvat 

pöljän päivän puuhat. Mollin mielestä on kuitenkin onni, ettei näitä 
päiviä ole joka päivä.

Taidokkaasti ja koskettavasti luotu hahmo pysäyttää aikuisenkin 
lukijan. Kuten kuuluukin, sadun takaa kuultavat elämän arjen asiat. 
Mollin kautta niihin voi helposti tarttua. Mollin ajatukset kantavat 
varmasti keskusteluun lapsen kanssa kirjan lukemisen ohessa. On-
han Molli aikamoinen filosofi, joka on tallentanut sanojaan Hyvien 
ajatusten muistikirjaan: ”ystävällä voi olla muitakin ystäviä”, ”pelko 
ei lähde pelottelemalla” tai ”puhu lempeällä äänellä, älä murise”. 

Toki jokin ajatus on Mollin täytynyt siirtää myös Huonojen ide-
oiden muistikirjaan, kuten: ”voiko hampaita harjata niskan kautta? 
Ei voinut!”. 

Aina ei voi onnistua, ei suuri eikä pieni. Tämä olkoon opiksi meil-
le kaikille. Kun parhaansa yrittää voi ajatukset päätyä Ajatuskirjojen 
hyvälle puolelle. Tärkeintä on kuitenkin elää ja ajatella. Ja tärkeää on 
lukea. Läheisyys, sanat ja kauniit kuvat kantavat varmasti kirjan kaut-
ta kohti lapsen omaa lukuharrastusta. Pikkuruisen kokonsa vuoksi 
kirja mahtuu hyvin mukaan vaikka matkalukemiseksi.

Ja Mollin sanoin ajatuksia tulee ja menee. ”Jotkut ajatukset on hyvä 
unohtaa saman tien. Toiset laitetaan keskeneräisten ajatusten varas-
toon. Niitä voi ajatella sitten myöhemmin, jos muistaa.”

Mari Vainio

Ainoasta tärkeästä

Molli pistää miettimään
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Ulla Puhakka: Taivasvakuutettu polkupyörä ja muita 
tarinoita, kuvittanut Kirsi Vuomajoki, 75 sivua, Ortodok-
sisten nuorten liitto ONL ry 2018.

 
Miten kertoa lapsille ja nuorille kiinnostavasti orto-
doksisuudesta? Tämä kysymys lienee tuttu kahdelle 
ortodoksisen uskonnon opettajalle Ulla Puhakalle ja 
Kirsi Vuomajoelle. Viime vuonna julkaistu kirja Tai-

vasvakuutettu polkupyörä ja muita tarinoita on syntynyt opeparin 
yhteistyönä. Lopputulos on leppoisaa luettavaa ja opettavainenkin.

Ulla Puhakan tarinoissa ortodoksisuus on läsnä erilaisten ihmisten 
arjessa ja juhlassa luontevana osana. Suurimmassa osassa tarinoita 
päähenkilönä on lapsi tai lapsia, mutta ehkä yllättävänkin mones-
sa aikuinen. Useassa tarinassa aikuinen on pappi, osassa joku muu 
seurakuntalainen. 

Kirjan maailma tuntuu ajattomalta, jopa nostalgiselta. Monet ta-
rinat voisivat sijoittua yhtä hyvin tähän päivään kuin useamman 
vuosikymmenenkin päähän. Esimerkiksi automatkalla luostariin 
lapset eivät räplää kännyköitä tai pädiä vaan perhe laskee yhdessä 

vastaantulevia kuplavolkkareita! Vain muutamissa tarinoissa on lä-
hemmäksi nykypäivää liimaavia yksityiskohtia kuten internet, kep-
parit tai Halloweenin juhlinta. Parasta tässä valinnassa on, että kirja 
ei tule vanhenemaan nopeasti, ja iäkkäämmätkin lukijat voivat sol-
jahtaa helposti kirjan maailmaan.

Ulla Puhakan tarinoiden lapset ovat nokkelia, kilttejä ja aina kiin-
nostuneita kirkkoon liittyvistä asioista. Munkkien, pappien ja isovan-
hempien tarinoita he kuuntelevat innostuneina. Ortodoksisuuden 
salaisuuden selviävät juonenkäänteiden lisäksi näissä jutusteluis-
sa. Mukana on sopivasti sekä arkea että juhlaa, elämä on sopuisaa 
ja yhteisöllistä.

Ulla Puhakan ja Kirsi Vuomajoen kirja sopii hienosti käytettäväksi 
kotona, koulussa ja kerhoissa, kun lapsille halutaan kertoa ortodok-
sisuudesta. Kirja voisi kiinnostaa myös aikuisia, ja se sopii enemmän 
kuin hyvin lapsen ja aikuisen yhteisiin lukuhetkiin. Lämmin tunnel-
ma on läsnä niin tarinoissa kuin kuvituksissa. Uusien tietojen lisäksi 
kirjasta jää lukijalle hyvä mieli.

 
Outi Juurikainen

Ajattomia tarinoita ortodoksisuudesta

Elävä rukous. 143 s. 
Tuhlaajapojan paluu.152 s.
Rukouskoulu.126 s.
Metropoliitta Anthony 
Ortodoksinen Veljestö ry. 2018

Uusintapainokset metropoliitta Anthonyn teoksista 
Elävä rukous, Tuhlaajapojan paluu ja Rukouskoulu 
ilahduttavat rukouselämästä kiinnostuneita.

Teosta Elävä rukous voisi luonnehtia johdatukseksi 
rukouksen maailmaan. Kirjan alkusanoissa metropoliitta 
kirjoittaa: “Rukous merkitsee minulle yhteyttä… pyytäisin 
lukijaa suhtautumaan Jumalaan kuin lähimmäiseen, 

persoonaan, ja pitämään tätä suhdetta samanlaisena 
kuin suhdetta veljeen tai ystävään.. Tämä on 
olennaista.” 

Kirjoittaja käsittelee kysymystä rukoilemisesta 
monipuolisesti ja antaa neuvoja itseämme ja 
Jumalaa koskevien väärien kuvien hylkäämiseksi. 
Yhä uudelleen palataan kysymyksiin “mitä rukous 
on” ja “miten tulee rukoilla”. Hän osoittaa, että 

rukous on elinikäinen pyrkimys, joka tuottaa 
konkreettisia tuloksia. 

Tuhlaajapojan paluu tietyssä mielessä kuvaa 
”kristityn vaellusta”; Kristuksen seuraamista, kristityn 
kiusauksia; syntiä, tuomiota ja anteeksiantamusta. 
Kirjoittaja nojaa pyhien isien tulkintaan Raamatun 
aiheista. Kristityn vaelluksen päämääränä hän 
näkee pääsiäisen, mutta ylösnousemuksen 

saavuttaa vain Golgatan kautta, t.s. seuraamalla Kristusta ristiään 

kantaen. Metropoliitta Anthony sanoo: “Ulkopuolinen maailma 
korostaa itseään. Sisäinen maailma voidaan aistia, mutta se ei 
koskaan äänekkäästi vaadi huomiota. Meidän on edettävä varoen 
ja huolellisesti. Meidän on tarkkailtava sisäistä maailmaa kuten 
lintujen tarkkailija, joka asettuu paikoilleen metsään tai niitylle 
ja on hiljaa, mutta kuitenkin täynnä elämän värinää; hänkin on 
hiljaa, virkeänä ja valppaana. Tätä tarkkaavaista asennetta, joka 
tekee meille mahdolliseksi nähdä sellaista, mikä muuten pakenisi 
tietoisuudestamme, voisi kuvailla vanhan lastenlorun sanoin: Vanha 
viisas pöllö asui tammessa. Mitä enemmän se näki, sitä vähemmän 
se puhui. Mitä vähemmän se puhui, sitä enemmän se kuuli. Miksi me 
kaikki emme voi olla tuon linnun kaltaisia?” (Tuhlaapojan paluu, s. 33)

Rukouskoulussa kirjoittaja johdattaa lukijaa hengelliseen elämään. 
Hän selittää rukouksen olemusta; nöyrtymistä ja itsensä tyhjentämistä. 
Rukouksen opetteleminen on irroittautumista epäolennaisesta. 
Yleensä Jumalalle ei jää aikaa. On katkaistava “kiireen noidankehä”.

Rukouksen tulee olla kahden persoonan kohtaamista, mikä 
merkitsee muodollisen suhteen muuttumista konkreettiseksi “minä”– 
“sinä”– suhteeksi rukoilijan ja Jumalan välillä.

Kirjan haastattelu kuvaa metropolitta Anthonyn henkistä ja hengellistä 
kehitystä. Voi havaita, kuinka hänen “rukouskoulunsa” perustuu omiin 
kokemuksiin. Rukouskoulun lopun kaksi meditaatiota käsittelevät 
Jumalansynnyttäjää Jumalan tahdon toteuttajana ja välikappaleena sekä 
toinen Athos-vuorella eläneen Silouanin rukouskilvoitusta. Molemmat 
valottavat ortodoksista rukousperinnettä ja kirkon ihmiskäsitystä.

Metropoliitta Anthonyn teosten julistus on tärkeää sanomaa 
mystiikan ja asketismin parhaan perinteen hengessä. Hän korostaa 
kristillisen rakkauden luonnetta rakkautena Jumalaan ja lähimmäiseen.  

Rovasti Raimo Sissonen

Rukouselämän tueksi
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О призвании и 
талантах

В своих размышлениях о том, как реали-
зовать свои внутренние таланты и найти 
истинное призвание, человек зачастую 
смешивает эти два понятия, воспринимая 
их как некие синонимы. В тоже время с 
христианской точки зрения между ними 
имеется ряд серьезных различий, кото-
рые необходимо осознавать, чтобы стро-
ить свою жизнь в соответствии с Боже-
ственным Промыслом. 

При более внимательном рассмотрении 
можно увидеть некоторую параллель с 
такими важными для христианского миро-
воззрения понятиями как «образ и подо-
бие Божие» в человеке. Для многих эти 
два слова также кажутся очень схожими 
по смыслу и употребляются вместе лишь 
для усиления значимости статуса челове-
ка как вершины Божественного творения. 

На самом же деле под «образом Божи-
им» Церковь понимает то фундаменталь-
ное основание человеческой личности, в 
котором заключаются главные свойства, 
отличающие его от прочего творения и 
приближающие к Творцу. Образ Божий в 
человеке мы видим в разумности, свобод-
ной воле, даре бессмертия, способности 
к творчеству и во всем том, что является 
по сути отголосками свойств Божествен-
ной Природы.

В свою очередь, «подобие Божие» – 
это внутреннее стремление человека к 
нравственному воплощению заключен-
ного в нем образа Божьего. В самой чело-
веческой природе заключено внутреннее 
стремление к святости, и реализации этого 
Божественного призыва, которая стано-
вится возможной лишь при условии синер-
гии свободной воли человека и Божествен-
ной Благодати.  В этом случае человек, 
укрепленный живительной силой Пресвя-
того Духа, сможет раскрыть свои духовные 
дарования в соответствии с Божествен-
ным замыслом.

Подобным образом и внутренние талан-
ты, которыми Господь наделил каждого 
человека, требуют для своего воплощения 
соответствия их с Божественным призва-
нием. Об этом говорит Христос своим 
ученикам в притче о талантах. Именно 
со страниц Евангелия к нам и пришло 
само это слово, изначально обозначаю-
щее крупную денежную сумму в серебре 
или золоте, теперь же употребляемое в 
смысле некоего внутреннего человече-
ского дарования, способности в том или 
ином деле. 

В этой притче Христос повествует 
нам о некоем господине, который раздал 
своим слугам таланты серебра и повелел 

им в его отсутствие 
приумножить их. По 
своему возвраще-
нию он призвал их 
к себе и обнару-
жил, что двое его 
слуг успешно спра-
вились с поруче-
нием и увеличили 
полученный капи-
тал, третий же, 
побоявшись поте-
рять деньги своего 
господина, сохра-
нил и вернул их 
обратно в цело-
сти и сохранности. 
Несмотря на это, 
хозяин разгневался 
на нерадивого раба 
и подверг его стро-
гому наказанию. 

Словами данной 
притчи Господь 
говорит нам о том, 
что какими бы 
талантами мы не обладали – все они по 
своей сути являются Божественными 
Дарами. Эта простая идея очень важна 
для нашего каждодневного осмысления, 
поскольку в ней мы слышим Божий призыв 
не бояться вступить на тернистый путь 
духовного делания, не пытаться сохранить 
свой духовный потенциал, «закопав» его 
в ворохе житейских забот. Господь напо-
минает нам, что, если полученные от Бога 
дары мы не вернем преумноженными, то 
нам не будет никакого в том оправдания. 
Все, что мы имеем, уже по определению 
Божие, сама наша жизнь – это Его бесцен-
ный дар, поэтому наши таланты и дарова-
ния, вовсе не являются нашими заслугами 
и поводом «почивать на лаврах».

Человеку необходимо выходить из 
зоны собственного комфорта, делая над 
собой усилие, стремиться к реализации 
заложенного в нем потенциала. Меньше 
всего при этом ему следует заниматься 
расчетом рисков и возможных убытков. 
Последствием всего этого может стать 
только потеря драгоценного времени, еще 
одного Божественного Дара, за который 
мы также несем ответственность. Муки 
выбора и долгие размышления, страхи 
и внутренняя неуверенность сковывают 
нас, заставляя закапывать свои таланты 
поглубже до «лучших времен». 

При этом лучшее время – это данный 
момент, подаренный нам Богом именно для 
того, чтобы мы смогли в нем реализовать 

себя в служении Богу и ближним, в разви-
тии своих дарований во славу Небесного 
Отца. Мы читаем жития святых и восхи-
щаемся их духовными трудами, при этом 
сразу отмечаем в себе, что их подвиг для 
нас совершенно не достижим. Но вспом-
ним, что в притче господин каждому из 
слуг дал талантов в меру его сил, и добрые 
рабы преумножили полученные ими сокро-
вища именно в соответствии со своими 
личными возможностями. Богу не важно 
«количество» и «сила» наших духовных 
подвигов, он призывает нас к тому, чтобы 
«взять крест свой и следовать за Ним» 
(Мк. 8,34). 

В самом слове «подвиг» мы слышим 
Божественный призыв к движению, к 
восхождению «из силы в силу» в деле 
нашего внутреннего совершенствования и 
реализации себя в мире. Поэтому каждый 
из нас может стать подвижником, который, 
отозвавшись на Божественный призыв, 
в меру своих сил и талантов трудится во 
славу Божию, помня, что Милосердный 
Господь не ждет от него ничего сверхъесте-
ственного, а просто примет наши попытки 
приумножить Его Дары и, видя это малое, 
с любовью скажет нам: «Хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего» (Мф. 25,21).

протоиерей Константин Стрекачев

   25



26   

Kyllä, haluan tilata Aamun Koitto -lehden  

(viisi numeroa vuodessa)

Tilaushinnat 1.1.2014 alkaen  Alv. 0 % Alv. 10 %

 Kestotilaus 5 nroa, kotimaa  35 € 39 €

 Määräaikainen 5 nroa, kotimaa 35 € 39 € 

 Opiskelijatilaus 5 nroa, kotimaa 30 € 33 €

 Tutustumistarjous 3 nroa, kotimaa 21 € 24 €

 EU-maat, 5 nroa   50 € 55 €

 Muut maat, 5 nroa  55 € 61 €

 Olen ....................... ort. srk jäsen

Lehden saajan nimi ............................................................................

Lähiosoite .............................................................................................

Postinumero ja -toimipaikka ...............................................................

Puhelin ..................................................................................................

Sähköposti ............................................................................................

Maksajan (ellei saaja) nimi ...............................................................

Lähiosoite .............................................................................................

Postinumero ja -toimipaikka ..............................................................

Puhelin ..................................................................................................

Sähköposti ............................................................................................

Tunnus 5005390
70103 Vastaus- 
lähetys Vastaanottaja 

m
aksaa posti-

m
aksun (vain 
tilaukset)

✃

Aamun Koiton seuraava 

numero ilmestyy 

20.5. ja sen teema on 

”Hengellinen apu”.

Trifon
kutsuu pyhiinvaellukselle

22.–25. elokuuta
 

Pyhä 

Tule sinäkin mukaan perinteiselle pyhiinvaellukselle

Lähdemme linja-autola liikkeelle Kuopiosta ja kuljemme 
Siilinjärven, Lapinlahden, Iisalmen, Olulun ja Rovaniemen 

käymme Nellimissä. Junayhteydet etelän suunnasta Ouluun 
ja/tai Rovaniemelle huomioidaan mennen tullen.

pshv.fi!

Aamun Koitto toivottaa 

lukijoilleen ilon täyttämää 

pääsiäisen juhlaa!

Kristus nousi kuolleista- 

Totisesti nousi!
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Filantropia

SUUREN PAASTON KERÄYS 4.3.–21.4.2019
Tili: FI53 5480 0520 0233 08  Viite: 12616
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Rakenna  

lapsen  
huomista,  

tue äidin  
toimeentuloa

Sydämelliset kiitoksemme
KP arkkipiispa Leolle, metropoliitta Arsenille 

ja Joensuun ortodoksiselle seurakunnalle 
saamistamme huomionosoituksista 

ikonipiirimme 50-vuotisjuhlassa.

Joensuun ortodoksisen seurakunnan 
ikonipiiriläiset

ILMOITTAUTUMISET JA LISÄTIETOJA: 

kurssit@valamo.fi, puh. 044 425 9229
Lisää kursseja nettisivuillamme: 
www.valamo.fi/valamon-opisto

• Liturgiikkaa diakoneille ja papeille: 
Suuri paasto ja Herran Pääsiäinen 
15.-17.3.

• Sitoutuminen 22.-24.3.
• Oman elämäni pääroolissa 4.-7.4.

• Itkuvirsistä äänellä itkuun,  
peruskurssi 4.-7.4.

• Ortodoksinen pääsiäinen 26.-28.4.
• Kellonsoittajat 26.-28.4.
• Karjalainen kansanpuku:  

paita eli rätsinä 26.-28.4.

Tule ~ koe ~ opi!Lisääntyvä valo kutsuu oppimaan
VALAMON OPISTON KURSSIVINKIT KEVÄÄSEEN:

PSHV:n  TOIMINNANJOHTAJA 
TIEDOTTAA

PSHV:n toiminnanjohtaja Soili Penttonen päivit-
tää kevään aikana järjestön alaosastojen tietoja. 
Ne alaosastot, joista ei ole kuulunut mitään vuo-
den 2016 jälkeen poistetaan käytössä olevasta 
jäsenrekisteristä toukokuun loppuun mennessä. 
Mikäli tällainen alaosasto kuitenkin toimii, ol-
kaa hyvä ja ottakaa yhteyttä PSHV:n toimistolle, 
pshv@ort.fi tai Soili Penttonen, p. 0500 314680.

Mysteerien äärellä
Juuso Jonninen

19.2. - 30.3.2019

Ortodoksisia sakramentteja nuoren 
valokuvaajan silmin 

www.riisa.fi  
Karjalankatu 1. Kuopio
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Pyhien isien opetuksia kutsumuksesta ja sitoutumisesta

E
llei olisi murheita, ei olisi pelastusta-
kaan, niin ovat pyhät isät sanoneet. 
Murheista on kahdenlaista hyötyä: 
ensinnäkin niistä syntyy innokas 

pyrkimys Jumalan puoleen ja koko sielusta 
lähtevä kiitollisuus, toiseksi ne vapauttavat 
turhista huolista ja huolehtimisesta. Pyhi-
en isien teoksista näkyy, että hekin meidän 
laillamme masentuivat ja menettivät rohke-
utensa ja jopa kokivat sellaista, mistä eivät 
halunneet kirjoittaakaan, jotteivät olisi saat-
taneet hengellisessä elämässä kokemattomia 
hämmennyksen ja epätoivon valtaan. Toki-
han Herra lähettää koettelemuksia voimi-
emme mukaisesti, siinä määrin kuin kukin 
pystyy kestämään. Koettelemukset nöyryyt-
tävät meitä; mehän luotamme niin suuresti 
itseemme, että aiomme muka omin voimin 
kypsyä hengellisessä elämässä, mutta juuri 
koettelemusten alaisuudessa me vasta opim-
me nöyrtymään, sillä silloin havaitsemme, 
etteivät omat ponnistelumme ilman Jumalan 
apua johda tuloksiin. Meidän asianamme on 
vaivaa nähden pyrkiä hyvään, siinä menesty-
minen taas riippuu armovoimasta, joka tulee 
Jumalalta ja vain nöyrille. Ja nöyräksi taas ei 

kukaan tule ilman nöyryyttäviä tapahtumia.
Pyhät isät ovat esittäneet hengellisen elä-

män viisauden hienoja vivahteita myöten, 
mutta asiat, joita he kuvaavat, selviävät lähin-
nä elämällä. Jos itse aherrat puhdistaaksesi 
sydämesi himoista, silloin käy kaikki selvem-
mäksi ja ymmärrettävämmäksi. Pyhittäjäisät, 
rukoilkaa Jumalaa meidän syntisten puolesta 
ja avartakaa vähäinen ymmärryksemme kä-
sittämään sananne!

Skeemaigumeni Johannes Valamolainen

Kaste uudistaa kaikki hurskaat ja voitelee 
heidät todellisiksi papeiksi ja kuninkaiksi, 
mitä ennalta kuvasi vanhan liiton pappien 
ja kuninkaiden voitelu. Vanhan liiton voitelu 
oli sen vertauskuva jonka me nyt todellisuu-
dessa koemme ja voidellut kuvaavat meitä 
kaikkia – ei vain valittuja: he kaikki yhdessä 
ovat meidän kaikkien kuva.

Meidän kuninkuutemme ja pappeutemme 
ei kuitenkaan ole samanlainen kuin heidän, 
vaikka vertauskuvat ovat samat. Meidän voi-
telumme ei aseta voideltavia eri asemaan su-
vun, itse kunkin saaman armon tai erityisen 

kutsumuksen perusteella, vaan meillä kaikil-
la on sama kutsumus, sama usko ja saman-
lainen voitelu. Voitelu merkitsee – niin kuin 
totuuden sana todistaa – että voideltavasta 
tulee puhdas, himoton ja kokonaan Jumalan 
oma, niin tässä kuin tulevassakin elämässä.

Pyhä Gregorios Siinailainen 

Paholainen haluaa saastuttaa kaiken. Jos ih-
misellä on vähän auliutta eikä hän ole varuil-
laan, hän ajautuu ihmisten miellyttämiseen. 
Silloin kaikki, mitä hän tekee, menee huk-
kaan. On kuin hän ammentaisi vettä reiälli-
sellä ämpärillä. Jos hän kuitenkin ymmärtää, 
että se, mitä hän tekee ihmisten miellyttä-
misen halusta, pilaantuu, ei hänellä enää 
ole halua tuoda tekojaan näytteille. Hänellä 
ei enää ole silmiä nähdäkseen, ylistävätkö 
muut häntä, eikä korvia kuullakseen, mitä 
he hänestä sanovat.

Pyhä Paisios Athosvuorelainen

Suomennokset: Arkkipiispa Paavali, 
Nunna Kristoduli ja Sini Seine
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