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Pääsiäisaamun kirk-
ko kutsuu meitä: 
Nouskaamme var-
hain aamulla… Itse 
asiassa olemme jo 
vuorokauden vaih-
teessa liikkeellä, 

emme useinkaan ole menneet nuk-
kumaan ollenkaan ennen pääsiäisaa-
mun kirkkoa.

Jeesuksen päivien Jerusalemin 
naiset olivat myös varhain liikkeellä, 
he yrtteineen, me veisuinemme 
palveluksemme myötä. Kuljemme, 
niin uskon, iloisin askelin valkeutta 
kohden, niin kuin kirkkolaulukin sa-
noo. Jerusalemin naiset olivat pelois-
saan. He eivät tietäneet, mitä kohtaa-
vat. Me tiedämme olevamme mat-
kalla viettämään Jumalan pääsiäistä. 
Heillä oli ahdistuksensa. Meilläkin 
on omamme, mutta päämäärämme 
tunnemme.

Puhdistakaamme tunteemme 
niin näemme Kristuksen… Näin 
kehottaa Johannes Damaskolainen 
runossaan. Koko suuren pyhän aika, 
tuo juhlaan johtava paasto on ollut 
valmistautumistamme varten. Se on 
ollut puhdistautumistamme varten 

Esipaimenen
p a l s t a

S o l e a l t a

Nouskaamme
varhain aamulla...

Paimenmatkat

Kristus nousi kuolleista

”Älköön kukaan itkekö syntejään, sillä anteeksiantamus on haudasta 
noussut. Älköön kukaan pelätkö kuolemaa, sillä Vapahtajan kuolema 
on meidät kuolemasta vapahtanut. Kuoleman korjaama on kukistanut 

kuoleman. Tuonelaan kulkenut on ryöstänyt tuonelan.”
Näillä pääsiäissaarnasta tutuilla sanoilla pyhä Johannes Krysostomos 

opastaa meitä pääsiäisjuhlan ydinsanomaan: Kristus Jumala on noussut 
kuolleista ja elämä on voittanut.

Pyhä apostoli Paavali kysyi korinttilaisilta: ”Jos kerran julistetaan, 
että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei 
kuolleiden ylösnousemusta ole? ” ja jatkoi: ”Ellei Kristusta ole herätetty, 
teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa.” (1. Kor. 
15:12,17)

Ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan Vapahtaja herätti kuolleista 
Lasaruksen, joka oli maannut neljä päivää haudassa. Hän herätti eloon 
jo hajoamistilassa olevan ruumiin ja lähetti hänet viemään viestiä ylös-
nousemuksesta, Jumalan rakkaudesta sekä kuoleman voittamisesta. (Joh. 
11:39-44)

Tämän Kristus teki ennuskuvana tulevasta Herran Pääsiäisestä. Suuren 
paaston ja pitkän talven päättyessä myös me heräämme ikään kuin haudasta 
ja voimme olla elämänpiirissämme todistamassa ylösnousseesta Kristuksesta 
Jumalasta. Me saamme todistaa Hänen rakkaudestaan ja siitä, että Kirkko 
on Kristuksen elävä Ruumis.

Seurakunta on kuolematon ja voitollinen sotajoukko, koska sen toiminta ei 
rajoitu vain tähän näkyvään maailmaan, eikä sen voitto saata muita orjuuteen 
vaan päinvastoin vapauttaa.  

Kristuksen ylösnousemus ei pyyhi yksityisen uskovan ihmisen eikä 
myöskään seurakunnan elämästä suruja ja murheita, mutta antaa meille 
toivon paremmasta. Kristus tuli ihmiseksi kantaakseen kaikki murheemme 
ja Hän kirkasti kuolemallaan kuoleman voiton. 

Niin kauan kuin maanpäällä on yksikin syntinen, jää Kristuksen ruumis 
ristiinnaulitun Kristuksen ruumiiksi. ”Kristuksen on näet määrä hallita, 
kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle.”(1.Kor.15:25) 
Hän on ikuisesti ihmisten puolesta kärsinyt Vapahtaja, koska hänen ris-
tiinnaulitsemisensa kertoo Jumalan loputtomasta rakkaudesta. Nyt kun 
saamme nähdä ristiinnaulitun Kristuksen ylösnousemuksen kunniassa, 
meidän pitää lausua apostoli Tuomaan tavoin: ”Minun Herrani ja Jumalani!” 
(Joh.20:28).

Kristittyjen kutsumuksena on julistaa ilosanomaa ylösnousseesta Vap-
ahtajasta. Meidän tehtävänämme on olla pimeydessä valona ja siellä missä 
ei ole uskoa kristittyjen tulee olla uskon esimerkkinä. Siellä missä ei ole 
enää toivoa, meidän tulee säteillä toivoa ja missä rakkaus sammuu, meidän 
tulee olla voitollisen rakkauden esikuvana.

Kristittyjen tulee olla esikuvana siitä, mitä merkitsevät seurata Kristus 
Vapahtajan elämän esimerkkiä. Pyhä apostoli Paavali totesi tästä: ”Kaikki 
te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet.” 
(Gal.3:27) Kristuksen esimerkki ja Hänen lunastustyönsä velvoittaa meitä 
antamaan itsemme peruuttamattomasti toisten ihmisten palvelemiseen. 

Apostoli Paavali opettaa, ”ettei liha ja veri voi saada omakseen Juma-
lan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta.” 
(1.Kor.15:50) Jumalan valtakunnan voimme saavuttaa vain Jumalan armosta 
ja ahkeroimalla toistemme hyväksi. Silloin ”katoava pukeutuu katoamat-
tomaan ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: 
”Kuolema on nielty ja voitto saatu.” (1.Kor.15:54) Aamen.

PiisPa arseni

Arkkipiispa Leo:

26.3. Joensuu, Hiippakuntaneuvosto 
28.3. Helsinki, Valtiopäivien avajaiset ja Ortaidin hallitus
29.3. Kuopio, Kirkollishallitus ja piispainkokous
30.3. Valamo, Kansanopiston johtokunta
31.3. Jyväskylä, vigilia
1.4. Jyväskylä, Palmusunnuntain liturgia, Tampere, kasteita
5.4. Kuopio, ehtoopalvelus ja liturgia
6.4. Kuopio, aamupalvelus (12 kärsimysevankeliumia) ja ehtoopalvelus
7.-8.4. Kuopio (katedraali), Pääsiäisyön aamupalvelus ja liturgia 
20.-22.4. Valamo, PSHV:n ja Ortaidin yhteinen vuosijuhla 
24.4. Kuopio, Arkkipiispalla vieraana Leena Peltonen-Palotie 
6.5. Honkalampi, liturgia 
15.5. Kuopio, Uskontojen johtajien tapaaminen 
16.-17.5. Vantaa, Tikkurilan kirkko 10 vuotta 
25.-27.5. Turku, Kirkkopäivät 
28.5. Kuopio, Vieraana mm. evankelis-luterilainen kirkkohallitus

Piispa Arseni:

24.-25.3 Lappeenranta, Vigilia ja Liturgia 
28.3. Helsinki, Vigiliakomission kokous
31.3. Iisalmi., Vigilia
1.4. Iisalmi, Liturgia
5.4. Lintulan luostari, Liturgia
8.4. Jyväskylä, Aamupalvelus ja liturgia
11.4. Lieksa,  Koululaisten kirkkopäivä 
21.-28.4. Assisi ja  Rooma,  Ekumeeninen pyhiinvaellus
3.5. Lieksa, Luento: Ikonit inkarnaation todistajina
4.-6.5. Tallinna, Pyhien Simeonin ja Hannan kirkon uudelleen vihkiminen
8.5. Iisalmi, Kuutosten kokous
16.17.5. Kontiolahti, Vigilia ja liturgia
18.-20.5. Mikkeli, Seurakunnan tarkastus
23.5. Helsinki, Tuomiokirkko; Eduskunnan 100 -v. juhlajumalanpalvelus

T
urussa  syntynyt , 
kasvanut ja koulunsa 
käynyt mies joutui 
savolaisten pariin yli 
kymmenen vuotta 
sitten. Suomenruot-

salainen isä Andreas Hjertberg valit-
tiin silloin Kuopion seurakunnan 
toisen papin tehtäviin.

Nyt miehen tie on vienyt myös 
Pietariin, jossa hän on jaksoittain 
opiskellut lähes kolme vuotta.

Miksi?
- Halusin lähteä hengittämään, 

olemaan ja elämään, hän sanoo.
- Minut vihittiin papiksi vuonna 

1983 ja olen ollut pappina 24 vuotta. 
Piti päästä jonnekin muualle. Olen 
ollut aina hyvin liikkuvainen, hän 
kertoo.

Isä Andreas alkoi opiskella 
venäjän kieltä Pietarin hengellisessä 
akatemiassa.

Ennen Kuopioon tuloa isä And-
reas toimi Turun seurakunnassa 
kiertävänä matkapappina. Ja jo 
ennen sitä hän oli sivutoimisena 
matkapappina Ruotsissa, jossa hän 
kiersi ” koko kirkko” eli sakraa-
liesineet mukanaan Tukholman 
lisäksi Göteborgissa, Eskilstunassa 
ja Boråsissa.

Isä Andreas on valmistunut teo-
logian maisteriksi Åbo Akademista. 
Jo opiskeluaikana häntä kiinnostivat 
ortodoksiset aineopinnot ja ohjaaja-
vanhukset Venäjällä.

Elämä häntä sitten kuljettikin 
niin, että hän suoritti ortodoksisen 
papin tehtäviin vaadittavan tutkin-
non pappisseminaarissa.

Pietarissa isä Andreasta kiehtovat 
rikas kirkollinen elämä ja monipuo-
linen kulttuuritarjonta. Hän on oikea 
operettifani. Pietarin piispalta hän 
on saanut täydet valtuudet toimittaa 
jumalanpalveluksia. Pietarissa on 
myös useita ystäviä ja tuttavia. Siellä 
on myös ” oma seurakunta”.

Sen keskus on Feodorovin Juma-

lanäidin ikonin kirkko. Tämä ikoni 
oli Romanovien dynastian koti-
ikoni. Sen mukaan saivat keisarinnat 
nimensä ja sen mukaan oli nimetty 
myös keisariperheen kotikirkko.
Venäjällä kirkot täyttyvät nyt ääriään 
myöten.

Isä Andreas, siviilinimeltään 
Sven, sai ortodoksinimensä it-
sensä apostoli Andreaksen mu-
kaan. Venäjäksi apostoli Anreas on 
Andreas Ensimmäinen Kutsuttu. 
Arvaillaan, että hän olisi käynytkin 
Venäjällä Krimillä ja Kiovassa.

- Olen yrittänyt toimia hänen 
jalanjäljissään sananjulistajana ja 
jopa apostolin kyydillä, sillä minulla 
ei ole autoa. Kerran pääsin kunnioit-
tamaan hänen reliikkejään, jotka 
oli tuotu Athos-vuorelta Pietariin, 
hän kertoo.

Sananjulistajana isä Andreas saa 
toimia Kuopiossa myös venäläisten 
maahanmuuttajien parissa toimit-
taessaan slaavinkielisiä palveluksia. 
Lisäksi hän vetää Gruppa Maria-
kerhoa.

Hänellä ei ole mitään pahaa 
sanottavaa savolaisistaan. - He ovat 
lupsakkaa väkeä ja esimerkiksi 
päiväpiirissä kävijät tietävät, mitä 
tahtovat. Ei mitään pelkkiä kah-
vikestejä, vaan tietoa ja keskusteluja, 
hän sanoo.

Haaveissa on eläkkeellä päästä 
Pietariin, jonne hän on Riitta-
vaimonsa kanssa järjestänyt  Kuo-
pion seurakuntalaisille useita pyhiin-
vaellusmatkoja.

Ensin piti olla vain yksi, nyt on 
jo seitsemäs tulossa.

Isä Andreas on syntynyt 30. 
maaliskuuta 1947. Pääsiäisen vuoksi 
60-vuotiskahvit juodaan Kuopion 
seurakuntasalissa maanantaina 9. 
huhtikuuta. Kaikki ovat tervetul-
leita. 

Isä Andreas 
kuopiolainen

apostolina 
Venäjällä

Isä Andreas täyttää 60 vuotta 30. maaliskuuta. Syntymäpäiviä vietetään maanantaina 9. huhtikuuta Kuopion 
ortodoksisella seurakuntasalilla. Lahjojen sijasta hän pyytää muistamiset osoittamaan Nordeaan tilille 142935 
- 14019 maininnalla Feodorovin Jumalanäidin kirkko. Rahat käytetään jumalanpalveluspukujen hankintaan.

rauni Väinämö

Ortodoksisen kirkkokunnan kes-
kustalon pyhän Johannes Teolo-
gin ja pyhien Karjalan valistajien 
kirkossa toimitettiin perjantain ja 
lauantain välisenä yönä helmikuun 
puolivälissä niin sanottu kokoöinen 
jumalanpalvelus.

Palvelus koostui ehtoopalve-
luksesta, ehtoonjälkeisestä palve-
luksesta, puoliyöpalveluksesta, 
aamupalveluksesta ja jumalallisesta 
liturgiasta.

Liturgian lopussa oli rukoiltu 
yhdessä noin 6,5 tuntia (klo 20-
02.30). 

Pääsiäisiloa Pihtisalmessa
Maaningan Pihtisalmessa vietettiin 
laskiaissunnuntaita iloisen perhe-
tapahtuman merkeissä. Tapahtuman 
takana olivat Kuopion ortodoksisen 
seurakunnan lapsi-ja nuorisotyö-
toimisto.

Laskiaistapahtuma alkoi litur-
gialla jonka Isä Timo Honkaselkä 
piti. Kirkkoon oli saapunut ilahdut-
tavan paljon väkeä.

Liturgian aikana kirkossa lei-
jui herkullisen hernekeiton tuok-
su. Ruokailun olivat järjestäneet 
Käärmelahden ja Maaningan tiistai-
seurat yhdessä.

Keiton syönnin aikana lapsi- ja 
nuorisotyöntekijät Liisa Taavitsai-

nen ja Anniina Jauhiainen laittoivat 
kirkon lattialle mattoja. Niiden 
päälle laitettiin erilaisia askartelu-
pisteitä. Lapset rakensivat karkkira-
sioita, helminauhoja ja huovuttivat 
sydämiä.

Ruokailun ja askartelun jälkeen 
oli ulkotapahtuman vuoro. Pihalla 
odotti Rainer Roosin ohjastama 
pieni poni, kärryjen kanssa.

Laskiaisena mäenlasku kuuluu 
vahvasti perinteeseen. Kirkkomme 
sijaitsee mainiosti isossa rinteessä, 
mikä mahdollisti todella pitkät ja 
vauhdikkaat pulkka-ajelut.

Irene ja Liisa poniajelulla.

Rukousta
koko yö

Palveluksen johti arkkipiispa Leo 
piispanistuimeltaan ja varsinaisen 
papillisen toimittamisen suorittivat 
isä Timo Honkaselkä ja diakoni Har-
ri Peiponen. Lukemista ja laulamista 
johti sekä palveluksen alkuvalmis-
telut suoritti Anssi Savolainen.

Yöllä toimitettava normaalia 
pitempi palvelus tarjoaa toisen-
laisen kokemuksen jumalanpalve-
luselämästä. Siten se voi avata jotain 
uutta.

Sen ilmapiirissä on helpompi 
päästä irti kiireisestä suoritus- ja vel-
vollisuustunteesta sekä levottomista 
ajatuksista, jotka usein uhkaavat 
muuttaa jumalanpalvelukset kaavan 
suorittamiseksi ja puolitoistatun-
tiseksi lopun odottamiseksi.

Heikki alex saulamo

peseytyäksemme, pukeutuaksemme 
pääsiäisen valon vaatteisiin, me ih-
miset niin kuin kirkkokin.

Mielemme on ponnistellut ja 
fyysisestikin olemme asettaneet 
itsemme koetukselle. Olemme teh-
neet työtä voittaaksemme itsemme. 
Olemme sijoittaneet järjestykseen 
elämämme arvoja.

Etsimme omaa paikkaamme 
suhteessa elämään, suhteessa maail-
maan, toiseen ihmiseen, Jumalaan. 
Jos meissä oli tahtoa ja päättäväi-
syyttä, olivat nämä päivät siunauk-
seksi meille. Kristus, siunauksen 
kruunu, Johannes Damaskolaisen 
näin nimittämä, antoi meille apunsa, 
tukensa, turvansa. Hän antoi itsensä 
ja vielä enemmän. Hän tuli puh-
distavaksi pääsiäisuhriksi kaikkien 
puolesta.

Kuunnelkaa evankeliumin ker-
rontaa. Kuulkaa damaskolaisen 
runoilijan suurta runoutta, sanokaa 
toinen toisellenne koko maailman 
kuullen: Kristus nousi kuolleista. 
Niin vietämme uuden elämän alka-
misen juhlaa.

Isien Jumalalle, kaiken alkusyyl-
le, ainoalle kiitetylle ja ylistetylle 

olkoon meidänkin ylistyksemme ja 
kiitoksemme.

Teidän kanssanne

arkkiPiisPa leo

Ristinmerkki - milloin ja miten?

Kuopion ponomari-Eero opastaa ristinmerkin tekemisestä.

Usein niin aloitteleva kuin 
vanhakin ortodoksi miettii 
jumalanpalveluksessa mil-

loin ristimerkki tulisi tehdä. Joskus 
voi olla vaikeaa löytää logiikkaa, 
milloin ristinmerkkiä tehdään.

Tämä johtuu ehkä siitä, että ris-
tinmerkin tekemisessä ei ole yleis-
ortodoksista logiikkaa, vaan tapa 
ja se, milloin ristinmerkki tehdään, 
vaihtelee maittain, seurakunnittain 
ja jopa oman seurakunnan jäsenien 
keskuudessa.

On vain hyväksyttävä se, että  
ristinmerkin tekemisen tapa on kiinni 
kunkin omasta uskonnollisesta kult-
tuuritaustasta.

Perusta ristinmerkin tekemiseen 
on kuitenkin kaikkialla sama.

Jumalanpalveluksessa tärkeää 
ei olekaan, milloin ja miten ristin-
merkki tehdään, vaan miksi ristin-
merkki tehdään. Ristinmerkin ja sitä 
seuraavan kumarruksen myötä myös 
koko ruumis osallistuu rukoukseen. 
Ristinmerkin voi tehdä aina, kun 
siltä tuntuu.

Ristinmerkin tekeminen ei mis-
sään tilanteessa ole väärin. Papit 
tosin toivovat, että ristinmerkkiä ei 
tehtäisi ehtoollista haettaessa, koska 
silloin kallisarvoinen Kristuksen 
Ruumis ja Veri saattaisivat läikkyä.

Ristinmerkin voi ja sitä tulisikin 
tehdä myös muualla kuin kirkossa. 
Ristinmerkin voi tehdä silloin, kun 
on iloinen, silloin kun on surullinen 
tai jos pelottaa paljon, ristinmerkin 
tekeminen usein auttaa tässäkin.

Ristinmerkin voi tehdä aamul-
la herätessä ja illalla nukkumaan 
mennessä. Kiireisenä työpäivänä 
ristinmerkin tekeminen muistuttaa 
meitä elämän paljon tärkeämmistä 
asioista.

Ruokailun aloittaessa voi siu-
nata ruoan tekemällä ristinmerkin 
ja ruokailun lopettaessa voi kiittää 
ruuasta ristinmerkillä. Usein näkee 
televisiossa urheilijoiden tekevän 
ristinmerkkiä onnistuneen suorituk-

sen jälkeen. Rukous ja ristinmerkki 
tulisivatkin olla elämässä mukana 
myös elämän huippuhetkinä, ei 
pelkästään surullisina.

Ristinmerkin tekoa jumalan-
palveluksissa ei kannata jännittää. 
Ristinmerkin tekeminen palveluk-
sissa kannattaa aloittaa mahdol-
lisimman aikaisin, jotta tottuu sen 
tekemiseen.

Myös ortodoksiseen kirkkoon 
kuulumattomat saavat tehdä ris-
tinmerkkiä niin palveluksissa kuin 
kirkkorakennuksen ulkopuolella.

Mikäli joku kanssarukoilija tu-
lee opastamaan ristinmerkin teke-
misessä, kannattaa se ottaa ystäväl-
lisesti vastaan, ei missään nimessä 
moitteena.

Rukoileminen ja ristinmerkin 
tekeminen vaativat pitkää harjaan-
tumista. Edes pitkään harjoitelleet 
eivät ole täydellisiä, sillä kukaan 
meistä ei ole täydellinen, mutta pit-
kään harjoitelleet ovat jo askeleen 

pidemmällä. Heidän neuvoansa 
kannattaa kuunnella.

Tämän kaiken yllä olevan luet-
tuasi kerron, että on olemassa tarkka 
ohjeistus ristinmerkin tekemiselle.

Mutta luettuasi edellä olevan 
ymmärrät varmasti, ettei ristinmerk-
kiä voi tehdä väärin tai väärässä 
tilanteessa, koska teet ristinmerkin 
vain itseäsi ja Jumalaasi varten, et 
muita ihmisiä varten. Ristinmerkkiä 
tehdessä voi toki rukoilla muiden ih-
misten puolesta, mutta ristinmerkki 
itsessään on rukoilijan apuväline, 
josta tulee osa hänen rukoustaan 
Jumalalle.

Petja Pyykkönen 

Lisätietoja: www.ortodoksi.
net/tietopankki/jumalanpalvelus/

palveluksessa_tapahtuu/ristinmerkki.htm

Ristinmerkistä rukoukseen -kirjoitussarja 
jatkuu Solean seuraavassa numerossa.
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Jyväskylän seurakuntaIisalmen seurakunta JYVÄSKYLÄN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Rajakatu 39
40200 Jyväskylä
Puh. (014) 332 92 00
Sähköposti: jyvaskyla@ort.fi
Virasto avoinna ma-pe klo 9-12

IISALMEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

Kirkkopuistonkatu 28
74100 Iisalmi
p. (017) 817 441
(017) 816 441,
(017) 288 2390
fax. (017) 814 941
iisalmi@ort.fi

Virasto avoinna ma, ti, to,
pe klo 9-12.

Vihreä kirkkomme

YLÖSNOUSEMUKSEN KIRKKO, Rajakatu 39, Jyväskylä 

Jumalanpalveluksien viikottaiset lisäykset ja muutokset voi katsoa netistä 
osoitteesta www.ort.fi. 
Säännölliset palvelukset: Keskiviikkoisin ehtoopalvelus klo 17.30, 
suuren paaston aikana IX hetki ja paastoliturgia. Lauantaisin vigilia klo 
18, sunnuntaisin liturgia klo 10. Palvelukset muina aikoina ja juhlina: 
La 31.3. klo 9 aamupalvelus ja liturgia (Lasaruksen lauantai). Su 1.4. 
klo 10 kasteliturgia, toimittaa arkkipiispa Leo ja papisto. Ma 2.4. klo 
9 aamupalvelus, klo 18 paastoliturgia. Ti 3.4. klo 9 aamupalvelus, klo 
17.30 yleinen katumuksen sakramentti ja paastoliturgia. Ke 4.4. klo 9 
aamupalvelus ja yleinen sairaanvoitelu, klo 18 paastoliturgia. To 5.4. klo 
9 aamupalvelus, klo 17 ehtoopalvelus ja ehtoollisen asettamisen liturgia. 
Suuri perjantai 6.4. klo 9 aamupalvelus ja 12 kärsimysevankeliumia, 
klo 14 suuri ehtoopalvelus ja Kristuksen hautakuvan esillekanto, klo 19 
palvelus hautakuvan äärellä ja ristisaatto. La 7.4. klo 9 ehtoopalvelus ja 
liturgia, klo 21 Apostolien tekojen lukeminen, klo 23.30 puoliyöpalve-
lus, ristisaatto, pääsiäisen aamupalvelus ja juhlaliturgia, toimittaa piispa 
Arseni ja papisto, klo 3 pääsiäisaamun ateria juhlasalissa. Su 8.4. klo 17 
suuri ehtoopalvelus. Ma 9.4. klo 10 lasten pääsiäisliturgia ja ristisaatto, 
pääsiäisateria ja lasten pääsiäinen juhlasalissa. Ma 16.4. yleinen panihida 
ja vainajien pääsiäinen. Ke 16.5. klo 9 liturgia, pääsiäisajan päätös, klo 
18 juhlavigilia, Kristuksen taivaaseen astuminen. To 17.5. klo 10 juh-
laliturgia, Kristuksen taivaaseen astuminen.

Karstulan tsasouna
Ti 17.4. klo 9 liturgia (vainajien pääsiäinen). Su 20.5. klo 10 liturgia.

Saarijärven tsasouna
La 14.4. klo 9 liturgia. La 19.5. klo 9 liturgia (Jyväskylän tiistaiseuran 
vierailu).

Suolahden tsasouna
Suuri perjantai 6.4. klo 13 suuri ehtoopalvelus (Kristuksen hautaaminen). 
La 21.4. klo 9 liturgia. Su 13.5. klo 10 liturgia.

Viitasaaren tsasouna
Su 1.4. klo 10 juhlaliturgia ja virpomavitsojen siunaus. La 5.5. klo 9 
liturgia.

Äänekosken tsasouna
Suuri perjantai 6.4. klo 10 aamupalvelus ja 12 kärsimysevankeliumia. La 
28.4. klo 9 liturgia. Ke 2.5. klo 9 liturgia (koululaiset mukaan)

Lievestuoreen rukoushuone
Ke 9.5. klo 9 vedenpyhitys ja liturgia, praasniekka, diakoniatoimikunnan 
matka tsasounaan.

Muualla seurakunnan alueella:
Ma 2.4. klo 18 paastoliturgia Kyyjärvellä Veera Aurolahden kodissa, 
Tuliharjuntie 42. Ke 4.4. klo 18 paastoliturgia Pihtiputaalla Valorinteen 
kerhohuoneessa.

Helatorstaina 17.5. klo 13 Kapeenkosken ristisaatto ja vedenpyhitys 
Äänekosken Kapeenkoskella, jonka jälkeen kahvitilaisuus.

Su 8.4. noin klo 3 pääsiäisaamun varhaisateria juhlasalissa, kreikkalainen 
menu, hinta 5 euroa. Tervetuloa!

Maailma on muutosten 
edessä. Kulunut talvi 
herätti suomalaiset ilmas-

tonmuutoksen uhkakuville.
Ekologiset arvot nousivat jopa 

yhdeksi eduskuntavaalien teemoista. 
Samaan aikaan Suomi muiden 
Euroopan maiden rinnalla sitoutui 
vähentämään ympäristöpäästöjään. 
Suunta on hyvä – mutta sanojen 
rinnalle tarvitaan nyt myös tekoja.

Ortodoksinen kirkko nähdään 
usein “luonnonläheisenä” kirkkona. 
Kunnioitamme pyhiä kilvoittelijoita, 

jotka elivät täydellisessä sopusoin-
nussa ympäröivän luonnon kanssa.

Rakkaus koko luomakuntaa 
kohtaan kuvastuu kirkkomme 
opetuksesta sekä monista toimi-
tuksista, joissa pyhitämme vettä, 
luonnon antimia ja eläimiä. Orto-
dokseille olisi hyvin luontevaa 
kuulua ympäristönsuojelussa edel-
läkävijöihin. Tähän meitä kehottaa 
myös Ekumeeninen patriarkkamme 
Bartholomeos.

Mikä sitten on kirkkomme “vih-
reyden” aste? Moniko seurakunta 

on ottanut tavoitteekseen ener-
giansäästön, kierrätyksen, ekologis-
esti kestävän kulutuksen? Ortodok-
sisen opiskelijaliiton (OOL) viime 
vuonna järjestämä kysely osoitti, 
että valitettavan harva seurakunta on 
vielä ryhtynyt sanoista tekoihin.

Jumala loi ihmisen luomakuntaa 
viljelemään ja varjelemaan. Ensim-
mäisen tehtävän olemme toteutta-
neet. Nyt on toisen toteuttamisen 
aika!

aleksander roszczenko

jyVäskylän ort. srk

JYVÄSKYLÄN TIISTAISEURA

TIISTAISEURAILTA
Tiistaiseuran teeilta pidetään 
tiistaina 27.3.2007 kello 18 
Jyväskylän ortodoksisen seur-
akuntakeskuksen juhlasalissa 
(Rajakatu 39). 
Lokakuussa kirkon käyttöön 
otettavaa, uudelleen käännettyä 
psalmien kirjaa ja liturgiakir-
jaa esittelee  TM Maria Takala-
Roszczenko.

Tervetuloa kaikki seuran jäsenet 
sekä seuraan ja seurakuntaan 
kuulumattomat asiasta kiinnos-
tuneet!

LASARUKSEN LAUANTAI
Perinteinen Lasaruksen lauantain 
toimintapäivä järjestetään lauan-
taina 31.3.2007 heti liturgian 
jälkeen Jyväskylän ortodoksisen 
seurakuntakeskuksen juhlasalissa 
(Rajakatu 39).

Tiistaiseura pitää kahvilaa, jossa 
voi nauttia kahvia, teetä ja leivon-
naisia. Kotiin viemisiksi leivota-
an Suurelle viikolle sopivia korp-
puja ja pääsiäisjuhlaan kakkuja, 
rahkapiirakoita, karjalan- piira-
koita, kulitsaa ym. Arpajaisissa 
on paljon hyviä palkintoja!

HUHTI-TOUKOKUUN
TIISTAISEURAILLAT

Tiistaiseurailta  24.4.2007 alkaa 
jo kello 17.30 kirkossa: Akatis-
tos luomakunnalle. Klo 18.00 
ilta jatkuu seurakuntakeskuksen 
juhlasalissa OOL:n (Ortodoksin-
en Opiskelijaliitto) järjestämällä 
leikkimielisellä tietokilpailulla 
ekologisista aiheista. Joukkueina 
ovat seurakunnan työntekijät, to-
imikuntien edustajat, tiistaiseuran 
joukkue, toimikuntiin kuulumat-
tomien joukkue, seurakuntaan 
kuulumattomien joukkue. Jokai-
seen joukkueeseen kuuluu noin 
3 henkilöä. 
Tietokilpailun tarkoituksena 
leikin ja hyvän  mielen lisäksi 
on testata ihmisten `vihreyttä`, 
ympäristötietoisuutta, herättää 
entisestään mielenkiintoa aihee-
seen sekä valistaa kierrätyksestä 
ym. asiaan liittyvästä. 
Kannustusjoukkoja ja oljenkors-
ien antajia toivotaan runsaa-
sti avuksi. Ja ennen kaikkea: 
muistakaa huolehtia oman 
viiteryhmänne joukkueen ko-
koamisesta!!!

Toukokuun tiistaiseurailta on 
8.5.07 klo 18.00. Jyväskylän 
seurakunnan kanttori Marja-
Leena Kugler opettaa ja laulat-
taa kirkkolauluja. Tervetuloa 
kaikki, laulutaidottomuus ei ole 
este!

JUHLAT
Tiistaiseuran Pyhäkankaan lei-
rikeskukseen lahjoittamat ikonit 
vihitään 16.6.2007. Ikonit on 
maalannut Jyrki Pouta.

MATKAT
Jyväskylän Tiistaiseura vierailee 
19.5.2007 Saarijärven tsasou-
nassa, missä toimitetaan liturgia.  
Osoite: Peltoniemi, 43100 Saa-
rijärvi. Kirkkokahvit juodaan 
Sulo Suuntalan hunajatilalla, 
Summassaaressa. 
Kyytien järjestämiseksi pyy-
dämme ottamaan yhteyttä seuran 
puheenjohtajaan tai sihteeriin. 

Iljan praasniekkaan Ilomant-
siin tehdään matka 19.-20.7.07. 
Ilmoittautumisia aletaan ottaa 
vastaan viikolla 15.

JOHTOKUNTA 2007

Pirjo Salmi, puheenjohtaja
Vaasankatu 3 A 4, 40100 Jyväs-
kylä
Gsm 045 650 4688, pirjo.salmi@
hopealintu.fi
Reijo Vatanen, sihteeri
Yrjönkatu 42, 40100 Jyväskylä
Gsm 040 516 6784, rei jo.
vatanen@vapo.fi
Olli Niemi, rahastonhoitaja
Varppaaja 7 A 4, 40100 Jyväs-
kylä
Gsm 0500 737 923  olli.niemi@
nbl.fi
Tarja Hakala
Harjutie 1 as. 3, 40800 Vaa-
jakoski
Gsm 050 300 1691, tarja.
hakala@hankasalmi.fi
Tyyne Jurvanen
Lapintie 11, 40530 Jyväskylä
Gsm 045 130 9480
Salme Koivumäki
Veräjätie 10, 40530 Jyväskylä
ella.koivumaki@luukku.com
Hannele Niemi
Varppaaja 7 A 4, 40100 Jy-
väskylä
Gsm 050 412 0575, hannele.
niemi@nbl.fi
Hillevi Oksanen
Savelantie 43, 41270 Lanne-
vesi
Gsm 050 464 3810,  hillevi.
oksanen@suomi24.fi
Siiri Pesonen
Kulottajantie 1 C 37, 40340 
Jyväskylä

NUORISOTOIMISTO
TIEDOTTAA

Kerhot jatkavat edelleen:
Maanantaisin 
Nuorten ilta klo 18-19.30 (joka 
toinen maanantai)
Keskiviikkoisin
3-6-vuotiaiden kerho klo 18-
19.15
Torstaisin 
3-6-vuotiaiden kerho klo 10-
12 ja 
Varhaisnuorten kerho klo 18-
19.15 
Sunnuntaikerho
Liturgian aikana klo 10 alkaen 
(joka toinen sunnuntai)

Kesän 2007 lasten ja nuorten 
leirit: Lasten ja nuorten leirit 
yhteistyössä kuutosseurakun-
tien kanssa, ja ne järjestetään 
Pyhäkankaalla seuraavasti:
I kristinoppileiri  8.-16.6.     
(täynnä)
II kristinoppileiri  13.-21.7.
III kristinoppileiri 27.7.-4.8. 
(täynnä)
Lasten leiri 18.-21.6.
Varhaisnuorten leiri 26.-29.6.
Leireihin liittyvät ilmoittau-
tumiset ja lisätiedustelut nuo-
risotoimistoon.

Nuoret huomio!
Sinä leiriohjaajan tehtävistä 
kiinnostunut, yli 15-vuotias 
nuori! 
Kesän leireille Pyhäkankaalla 
tarvitaan uusia ja jo kokemusta 
omaavia ohjaajia. Tartu tuu-
masta toimeen, ja ota yhteys 
nuorisotoimistoon maanantaina 
16.4. mennessä. 

Lapsi- ja nuorisotyön tulevia 
tapahtumia:
Lasaruksen lauantaina toimin-
tapäivä 31.3. seurakuntakeskuk-
sessa
Palmusunnuntaina 1.4. virpojai-
set ennen liturgiaa kirkolla
Lasten pääsiäinen toisena pää-
siäispäivänä 9.4. kirkolla
ONL:n vuosijuhlat 20.-22.4. 
Kuopiossa
Kuutosseurakuntien yhteinen 
konserttiretki Pieksämäelle 
toukokuussa

Lapsi- ja nuorisotyöhön liit-
tyvissä asioissa yhteydenotot 
ja tiedustelut:
Jyväskylän ortodoksinen seur-
akunta/ Nuorisotoimisto
Pirjo Härkönen,
nuorisotoimenohjaaja
Puh. (014) 332 9230
0500 991 621,
pirjo.harkonen@ort.fi
Tapahtumista ja muusta ajan-
kohtaisesta toiminnasta tiedo-
tetaan myös osoitteessa www.
ort.fi/Seurakunnat/Jyväskylä/
nuorisotoimisto.

KORONIS-KUORON
SÄVELHARTAUS

’SINUN KIELESI LAHJAT’
Koronis-kuoron sävelhartaus 
sunnuntaina 6.5.2007 kello 16 
Jyväskylän ortodoksisen seura-
kunnan juhlasalissa. Kuoroa 
johtaa Sirpa Toivanen. Ohjel-
massa tuttuja ja vähän tuntemat-
tomampia kirkkoveisuja.
Ohjelma 5 €

Perinteinen käsinmaalattujen ja 
eri menetelmin koristeltujen 
pääsiäismunien myyntinäyttely 
Jyväskylässä 31.3.-7.4.2007

Näyttely on esillä seurakunnan 
juhlasalissa joka päivä klo 10-14 
osoitteessa Rajakatu 39.

Tervetuloa!

Myyntipöytiin liittyvät tiedustelut 
nuorisotoimistoon Pirjolle
Pirjo Härkönen 0500 991621 tai 
pirjo.harkonen@ort.fi.

LASARUKSEN
LAUANTAIN

TOIMINTAPÄIVÄ
31.3.2007

Päivän ohjelma
Klo 9 aamupalvelus ja liturgia 
kirkossa
Klo 10 alkaen seurakuntakes-
kuksessa
toimikuntien myyjäistapah-
tuma
Kahvila
Käsintehtyjen pääsiäismunien 
myyntinäyttely
Arpajaiset
Virpomavitsapaja kerhohuo-
neessa
klo 18 juhlavigilia kirkossa, 
jonka aikana myös virpomavit-
sojen siunaaminen

Tervetuloa!

Pieni tyttö valitsi
paastoliturgian

Suuri ja Pyhä paasto on lopuil-
laan. Olemme kulkeneet viik-
koja kestäneen matkan kohden 

Pääsiäistä. Elämme jo paaston 
viimeistä viikkoa.

Edessä on Palmusunnuntai ja 
Suuren ja Pyhän viikon aika. Uskon, 
että itse kullakin meistä on mahdol-
lisuus tässä vaiheessa väliarvioinnin 
tekemiseen.

Väliarvioinnissa voimme tarkas-
tella sitä, miten paaston matka on 
minun kohdallani sujunut. Samalla 
voin miettiä sitä, miten voisin elää 
vielä jäljellä olevan paaston ajan 
niin, että Ylösnousemusjuhlan ilo 
voisi riemullisesti tulvia sydä-
meeni.

Elämme kilvoituksen aikaa. Mitä 
kilvoitus merkitsee minun tai sinun 
elämässä. Erään kerran keskustelin 
ruotsalaisten kristittyjen kanssa 
uskon asioista. Kerroin heille, että 
meillä ortodoksisessa uskossa kil-
voitus on hyvin keskeinen asia.

Tulkki, joka halusi auttaa minua 
puheeni välittämisessä ruotsalaisille 
kuulijoille, sanoi yllättäen, että hän 
ei tiedä, mitä sana kilvoitus voisi olla 
ruotsin kielellä. Tulkkina toiminut 
on ruotsinkielisen seurakunnan kirk-
koherra Pohjanmaalla.

Vallan yhdessä he miettivät 

löytämättä vastinetta ruotsin kie-
lessä sanalle kilvoitus. Ajattelin, 
kuinka tämä voi olla mahdollista. 
Miten ylipäätään voimme kannustaa 
tai kehottaa ihmisiä kilvoitukseen, 
kun ei ole edes sanaa, millä sitä 
voisi ilmaista. Suomen kieli on tässä 
suhteessa paljon ”rikkaampi”. 

Meillä Suomessakin puhutaan 
kielen ymmärtämisestä. Kielemme 
kaikkia sanoja ei kaikelleen ym-
märretä. Siksi radiossakin kerran 
päivässä luetaan uutiset ”selko-
kielellä”.

Joskus tuntuu siltä, että sana 
kilvoitus on yksi sellainen sana, 
jota ihmiset eivät ymmärrä ainakaan 
kirkon tarkoittamassa merkityk-
sessä. Tiedämme sanan, mutta sen 
merkitys on hämärtynyt.

Kun katsoo TV ohjelmia, niin 
ymmärtää, miksi sana kilvoitus on 
kuin puhuisi hepreaa kansalle.       

Nyt on vielä aikaa kilvoitukseen 
kirkon tarkoittamassa merkityk-
sessä. Kilvoituksen tielle ovat

tervetulleita myös yhdennellä-
toista hetkellä havahtuneet. Tästä 
meille todistaa Johannes Krysos-
tomoksen pääsiäissaarna ja toinen 
Golgatalla Kristuksen kanssa ristiin-
naulittu.

Jumala ei vaadi isoja tekoja pi-

eneltä ihmiseltä. Esimerkkinä meille 
voisi olla 3. paastoviikon pieni tyttö, 
alakoululainen.

Hänelle oli luvattu hiihtolomalla, 
että keskiviikkona hän pääsee illalla 
elokuviin.

Yllättäen vaihtoehdoksi tulikin 
esille se, että kirkossa on paastoli-
turgia. Tyttö valitsi paastoliturgian. 
Sanoi, että tämä on hänen mahdol-
lisuus kilvoitella paaston tiellä. Mikä 
loistava esimerkki meille vanhem-
millekin. 

Ilman kilvoitusta on vaikea 
löytää todellista iloa. Tahdon roh-
kaista sinua kilvoitukseen vielä 
jäljellä olevan paaston aikana.  Ole 
nykyaikainen, kokeile ennakkoluu-
lottomasti, riko rajojasi – antaudu 
hetkeksi hengellisen kilvoittelun 
tielle.

Kokemuksesi on kokeilun ar-
voinen. Tule sitten pääsiäisen yö-
palvelukseen, kokemaan todellista 
iloa ja riemua.

Riemu ilman sitä edeltänyttä 
kilvoitusta on vajavainen. Ylös-
nousemuksen sanoma värisyttää 
sinun sydäntäsi, tule ja anna sen 
vuolaana virrata elämääsi valaise-
vaksi voimaksi. 

isä elias

Iisalmi pr. Elian kirkko
Maaliskuu: ke 21.3. klo 17 paastoliturgia, la 31.3. klo 18 vigilia, toim.
KS piispa Arseni , virpovitsojen siunaaminen
Huhtikuu: su 1.4. klo 9 liturgia, toim. KS piispa Arseni, Palmusunnuntai, 
perhekirkko, palveluksen jälkeen paastoateria 
ke 4.4. klo 18 suuren torstain aamupalvelus, to 5.4. klo 9 suuren torstain 
liturgia, pe 6.4. klo 9 suuren perjantain hetkipalvelus, pe 6.4. klo 14 
suuren perjantain ehtoopalvelus, Kristuksen hautaus, tuodaan kukkia 
haudalle
pe 6.4. klo 18 suuren lauantain aamupalvelus, la 7.4. klo 23.30 pääsiäi-
syöpalvelus, su 8.4. klo 18 I pääsiäispäivän ehtoopalvelus, ke 11.4. klo 
9.30 pääsiäisviikon liturgia, koululaispalvelus, la 21.4. klo 18 vigilia
Toukokuu: la 5.5. klo 18 vigilia, la 12.5. klo 18 vigilia, su 13.5. klo 9 
liturgia, kirkkokahvit, kiertokoulu

Lapinlahti, Kaikkien Pyhien kirkko
Maaliskuu: la 24.3. klo 18 vigilia, su 25.3. klo 9 liturgia , Neitsyt Marian 
ilmestys, pe 30.3. klo 18 parastasis
Huhtikuu: to 5.4. klo 18 aamupalvelus, 12-evankeliumijaksoa Kristuksen 
kärsimyksistä, ma 9.4. klo 9 II pääsiäispäivän liturgia ja ristisaatto

Alapitkä, Pyhän Kolminaisuuden tsasouna
Huhtikuu: la 7.4. klo 9 suuren lauantain liturgia

Sonkajärvi, Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen tsasouna 
Huhtikuu: ma 2.4. klo 17 paastoliturgia

Sukeva, Ap. Pietarin ja Paavalin tsasouna
Maaliskuu: ke  28.3. klo 17 paastoliturgia
Toukokuu: to 17.5. klo 9 liturgia, helatorstai

Salahmi, P. Nikolaoksen tsasouna
Huhtikuu: ti 3.4. klo 17 paastoliturgia
Toukokuu: su 6.5. klo 9 liturgia ja vedenpyhitys, P.Nikolaoksen vuosi-
juhla

Varpaisjärvi
Huhtikuu: su 22.4. klo 9 liturgia evl.srk-talo

IISALMEN TIISTAISEURA
ti 20.3. klo 13 kirkon alasalissa, ti 27.3. klo 13 alk. virpovitsojen vi-
imeistelyä kirkon alasalissa, ti 17.4. klo 13 kirkon alasalissa, ti 1.5. klo 13 
kirkon alasalissa, la 19.5. klo 10 kirkon alasali, vier. Polvijärven ts.
LAPINLAHDEN TIISTAISEURA
ti 20.3. Virpoivitsojen sitomistalkoot alasalissa alkaen klo 13
ti 27.3. Virpoivitsojen sitomistalkoot alasalissa alkaen klo 13
to 29.3. Piirakkatalkoot ja pääsiäismyyjäiset Iisalmen kirkon alasalissa 
klo 11 yhdessä iisalmelaisten kanssa.
su 1.4. Palmusunnuntain rukoushetki, virpominen ja kahvit palvelukoti 
Eevalassa klo 15
ma 9.4. Juhlaliturgian jälkeen kirkkokahvit alasalissa
pe 4.5. Kirkon sisä- ja ulkosiivoustalkoot alkaen klo 13
su 6.5. Tiistaiseura Eero ja Maritta Mantsisella klo 14
su 3.6. Kaikkien pyhien sunnuntain juhlaliturgian ja vedenpyhityksen 
jälkeen kirkkokahvit alasalissa.
Muutoksista ilmoitetaan Matti ja Liisa lehdessä

Pääsiäismyyjäiset
to 29.3. klo 11 - 14

Iisalmessa pr. Elian kirkon alasalissa
myytävänä pääsiäisleivonnaisia,

pashaa, kakkuja, rahkapiirakoita, karjalanpiirakoita, 
pyörösiä…

****
arpajaiset

****
Järj. Evakkonaiset, tiistaiseuralaiset

Tervetuloa !

Pääsiäisyön ateria

Iisalmessa,  pr. Elian 
kirkon alasalissa

tarjolla mm:
* piirakoita,

savulammasta ym. 
leikkeleitä

* pashaa, kulitsaa,
kahvia

aik. 7 eur
lapset 4 eur

Tervetuloa mukaan!

LASTEN JA NUORTEN PALSTA
Hyvää talven jatkoa ja kevään odotusta!

Seurakunnassamme tapahtuu:
Nuorten illat:  24.3.07, 5.5.07

Nuorten viikonloppu 30.3 - 1.4.07
Tapahtuma alkaa 30.3 klo 18 rukoushetkellä kirkossa ja päättyy 1.4.07 
liturgian jälkeen, kun on ruokailtu ja lähtöleikit leikitty.  Viikonlopun 
hinta on vain 15€ .

Lastenkerhot Iisalmi: aina lauantaisin klo 12  - 13.30,  24.3.07, 
31.3.07 huom!  klo 14 lasten virpovitsatalkoot alakerta ja vanhem-
mille sillä aikaa Päivi Lipposen luento Evakkokeskuksessa

Lasten virpovitsatalkoot: 31.3.07 klo 14 kirkon alasali Iisalmi
Vigilia klo 18, toimittaa KS piispa Arseni, palveluksessa siunataan 
tekemämme virpovitsat
Lasten kirkkopyhä (liturgia) 1.4.07 
Koululaisten kirkkopyhä ke 11.4.07 liturgia klo 9.30 

Jos olet kiinnostunut ja haluat lisätietoja niin ota yhteyttä:
markku.vornanen@ort.fi

iisalmi@ort.fi
tai puhelimella: srk: 017-816 441
Markku Vornanen  050 343 9349

TIISTAISEUROJEN
YHTEINEN KEVÄTRETKI

JA TOIMINTAKAUDEN
PÄÄTTÄJÄISET

ti  29.5. Luonto-Savoon, 
Palosenlammentie, Iisalmi

* lähtö klo 12
Evakkokeskuksen edestä

* ohjelmassa
makkaranpaistoa,
nuotiokahvit ym.

tied. ja ilm. virastoon p. 816 
441  21.5.  mennessä

Konevitsa-kvartetin
konsertti

ke 28.3. klo 18.30
Pr. Eliaan kirkko
ohjelma 7 euroa

Ke 26.3. klo 18.30, luento ”Muuka-
laisuus kohtalona”, kirjailija Torsti 
Lehtinen, Lapinlahti Taidemuseo
Ke 28.3. klo 18.30, konsertti, Kon-
evitsa-kvartetti, Pr. Eliaan kirkko, 
Iisalmi
La 31.3. klo 14, Parisuhde elää, 
filosofian tohtori Päivi Lipponen, 
Evakkokeskus, Pr. Eliaan kirkko, 
Iisalmi
La 31.3. klo 14, valmistan virpo-

vitsan, lapset ja nuoret, Pr. Eliaan 
kirkko, Iisalmi
La 31.3. klo 18, vigilia, vitsojen 
siunaaminen, toim. KS piispa Arseni, 
Pr. Eliaan kirkko, Iisalmi
Su 1.4. klo 9, liturgia, perhekirkko ja 
paastoateria, toim. KS piispa Arseni, 
Pr. Eliaan kirkko, Iisalmi
To 12.4. klo 9, liturgia, lasten ja 
koululaisten pääsiäinen, lapsi ja nuo-
risotyö, Pr. Eliaan kirkko, Iisalmi

MUISTATHAN JUHLAVUODEN TILAISUUDET?

Filosofian tohtori Päivi Lipponen vi-
erailee Iisalmessa Lasaruksen lauan-
tain 31.3. klo 14 alkaen.

Osa hänen kirjoistaan käsittelee 
yhteiskunnassamme hyvin keskeistä 
kysymystä – parisuhdetta.

Juhlavuoden tilaisuudet tahtovat 
nostaa esille myös sellaisia teemoja, 
joita kirkossamme harvemmin    

käsitellään. Parisuhdekysymykset 
ovat entistä enemmän keskeisesti 
esillä ihmisten keskinäisessä kans-
sakäymisessä. Ne ovat onnellisia 
asioita, mutta ne sisältävät myös 
vaikeita kysymyksiä. Siksi on hyvä, 
että me kirkossa haluamme nostaa 
myös tämän laajan asian aktiivisesti 
keskustelun ja pohdinnan piiriin.   

PARISUHDE ELÄÄ

Päivi Lipponen puhuu parisuhteesta.

KAUPPILANMÄEN TIISTAINSEURA
ti 15.5. klo 18 Kaisa ja Kalevi Vaistelalla, Päiviönkatu 35 as 15
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Kuopion seurakunta JUMALANPALVELUKSET 31.3.-30.5.2007

Pääsiäisen iloa

isä mikko

Nikolaoksen miehet aloittivat Kuopiossa tämän vuoden alussa. Kuvassa miehet koossa Pappilan talon 
alakerrassa pohtimassa kevään ja syksynkin toimintoja. Asiat ovat varsin toiminnallisia ja käytän-
nönläheisiä. Kaikenlaista tekemistähän seurakunnassa aina on eikä vain Kuopiossa vaan muuallakin. 
Seuraava  tapaaminen on 19. huhtikuuta.

Olemme keväässä edenneet 
jo siihen vaiheeseen, että 
pääsiäisen ilo vie meitä mu-

kanaan. Suuren paaston kilvoituksen 
tie on kuljettu loppuun ja selviydytty 
siitä kukin tavallamme. Nyt elämme 
kevään ilossa ja valossa odotellen 
kesän riemuja.

Seurakunnassamme kevät on 
tuonut taas muutoksia. Pitkäai-
kainen katedraalin vahtimestari Ari 
Koivunen on päässyt eläkkeelle. 
Hänen tuttu kellojen soittonsa on nyt 
siirtynyt historiaan ja uudet voimat 
alkavat huolehtia asioista, jotka vah-
timestarin tehtäviin liittyvät. Kevään 
aikana saadaan paikka täytetyksi ja 
uusi henkilö töitä tekemään.

Myös lasten päiväkerhon puolella 
on muutos tulossa. Liisa Taavitsainen 
on hoitanut tehtävää viime syksystä 
alkaen ja on nyt siirtymässä muualle. 
Sekin paikka saa ratkaisunsa uuden 
henkilön muodossa kevään aikana. 

Kuopiossa alkoi keväällä miesten 
oma piiri, Nikolaoksen miehet. Sitä 
vetää Anssi Savolainen. Kokoontu-
miset ovat torstaisin. Niistä ilmoi-
tetaan kirkollisissa ilmoituksissa ja 
seurakunnan nettisivulla.

On todella hienoa, että vihdoin 
miehillekin on löytynyt oma toi-
mintapiiri, joka nyt kartoittelee 
mahdollisuuksiaan toimia seurakun-
nan yhteydessä. Toivon piirille mitä 
parhainta menestystä kaikessa mihin 
se nyt vaan ryhtyykin.

Pielaveden kirkon saneerauksen 
suunnittelusta tehdään päätös myös 
kevään kuluessa. Ratkaisu on merkit-
tävä ja sen pohdinta onkin sekä 
kiinteistölautakunnan että neuvoston 
listoilla varmaan useammankin ker-

ran ennen kun valtuusto voi siitä 
päättää.

Pohdinnassa on aloitetaanko 
saneeraus ennen vuotta 2009 vai 
sen jälkeen.

Puukirkon saneeraus on sen ver-

ran iso asia, ettei siinä kannat hosua. 
Ratkaisut on kyettävä hakemaan 
maltilla ja harkiten, ettei sitten 
toteutusvaiheessa tarvitse törmätä 
asioihin, joita ei oltu osattu suunnit-
telussa ottaa huomioon.

Ensi kesä näyttää taas tuovan mu-
kavasti kirkollista matkailua tarjolle. 
Kiinnostus mukaan lähtemisestä 
kannattaa ilmaista ajoissa, että kaik-
ki matkoihin liittyvät asiat saadaan 
hoidetuiksi kuntoon hyvissä ajoin 

ennen liikkeelle lähtöä. Viisumin 
hankinta on yksi aikaa vievä prosessi 
silloin kun matka suuntautuu Venäjän 
alueelle. Tällaisia matkoja ensi kesä-
nä näyttäisi olevan tarjolla.

Lasten kesän leirit ovat myös jo 
selvillä. Varmaan ne ovat jo lapsil-
lakin kesän kalentereissa merkat-
tuina. Tietääkseni leirit ovat jo 
täynnä. Joten intoa ja halua viettää 
jokin aika toisten ortodoksinuorten 
parissa on ilahduttavasti säilynyt 
perheiden ja lasten suunnitelmissa. 
Leiri onkin varmasti monella lailla 
nuorta vahvistava kokemus ja antaa 
eväitä pitkälle elämään.

Seurakunnan elämässä joudumme 
tarkkailemaan myös sitä kuinka kun-
taliitokset Kuopion kanssa etenevät. 
Siinä saattaa tulla yllättäen eteen mo-
nia pohdintoja seurakuntaliitoksista-
kin. Tämä asia etenee kuntien kautta 
ja vaikuttaa koko meidän kirkkomme 
alueella. Länsi-Suomessahan on 
paljon pieniä kuntia, jotka tosin kuu-
luvat samaan seurakuntaan ainakin 
pääsääntöisesti. Asia on kuitenkin 
sellainen, että seurakunnan hallinnon 
on oltava kaiken aikaa ajan tasalla 
mitä ympärillämme tapahtuu.

Meillä on siis edessämme vilkas 
kevät ja varmasti mukava kesä. 
Toivon, että te kaikki seurakuntalai-
set osaatte nauttia kevään etenemi-
sestä ja kesän odotuksesta.

Kristus nousi kuolleista!
– Totisesti nousi!

Kuopio ortodoksisen
seurakunnan yhteystiedot:
Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio. 
Virasto: p. (017) 2882 300, avoin-
na ma-pe klo 9-12 tai arkipäiville 
sattuvina ortodoksisen kirkon 
suurina juhlina klo 13-15.
Fax: (017) 2882 311, sähköposti: 
kuopio@ort.fi. Nettisivut: www.
ort.fi/kuopio.
Kirkkoherra Mikko Kärki
p. 0500 574 443, mikko.karki@
ort.fi, lomalla ajalla 19.-28.4. 
Vahtimestarin sijainen (Kuopio) 
Eero Hyvärinen p. 0400 625 760 
(ti-su).
Virkatodistukset ja sukuselvitykset 
numerosta (017) 2882 300 Kuo-
pion, Lieksan, Mikkelin, Rauta-
lammin ja entisen Pielaveden 
ortodoksisten seurakuntien sekä 
Valamon ja Lintulan luostariseur-
akuntien osalta.
Lapsi- ja nuorisotyötoimisto: 
(017) 2882 303 ja 050 439 4556, 
sähköposti: kuopio.kerhot@ort.
fi.
Seurakunnan kirjasto: Snell-
maninkatu 8, avoinna maanantai-
sin klo 16-17, käynti alaovesta.

Muutokset mahdollisia, niistä ilm-
oitetaan torstain Savon Sanomissa 
ja seurakunnan nettisivulla www.
ort.fi/kuopio.

Keskinen alue:
Kuopion Pyhän Nikolaoksen 
katedraali:
Säännölliset palvelukset katedraal-
issa ovat lauantaisin klo 18 vigilia ja 
sunnuntaisin klo 10 liturgia. Suuren 
paaston aikana toimitetaan sun-
nuntaisin Basileios Suuren liturgia. 
Maaliskuu: 31.3. klo 9 liturgia, 
Lasaruksen lauantai, klo 18 vigilia, 
virpovitsojen siunaus. Huhtikuu: 
1.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 
Suuri viikko: 2.4. klo 9 aamupalve-
lus, klo 18 paastoliturgia. 3.4. klo 
9 aamupalvelus, klo 18 paasto-
liturgia. 4.4. klo 9 aamupalvelus, 
klo 18 yleinen sairaanvoitelu. 5.4. 
klo 18 ehtoopalvelus+Basileios 
Suuren liturgia, toimittaa KP 
arkkipiispa Leo. 6.4. klo 9 XII 
kärsimysevankeliumia, toimittaa 
KP arkkipiispa Leo, klo 14 suuri 
ehtoopalvelus, toimittaa KP ark-
kipiispa Leo, laulaa Veljeskuoro, 
klo 18 aamupalvelus. 7.4. klo 9 
ehtoopalvelus+Basileios Suuren 
liturgia, klo 23.30 pääsiäisyön 
palvelus, toimittaa KP arkkipiispa 
Leo. 8.4. klo 16 suuri ehtoopalvelus. 
9.4. klo 9.30 aamupalvelus+liturgia, 
lasten pääsiäinen. 11.4. klo 10 
liturgia+ristisaatto, koululaiset. 
12.4. klo 10 liturgia+ristisaatto, kou-
lulaiset. 14.4. klo 10 slaavinkielinen 
liturgia. 16.4. klo 18 parastasis. 
17.4. klo 9 liturgia, vainajien 
pääsiäinen. 19.4. klo 17 Jeesuksen 
rukouspalvelus. 21.4. klo 18 ehtoo-
palvelus. 22.4. klo 9 liturgia, ONL:
n vuosijuhlat.
25.4. klo 18 osittain slaavinkielinen 
ehtoopalvelus. 27.4. klo 12 ruk-
ouspalvelus, kansallinen veteraan-
ipäivä. 29.4. klo 10 liturgia, kirkon 
kiertokoulu srk-salilla. Toukokuu: 
2.5. klo 9 liturgia, pääsiäisen keski-
juhla. 3.5. klo 17 Jeesuksen rukous-
palvelus. 9.5. klo 18 akatistos. 12.5. 
klo 10 slaavinkielinen liturgia. 13.5. 
klo 10 liturgia, äitienpäivä. 16.5. 
klo 18 vigilia. 17.5. klo 9 liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen. 23.5. 
klo 18 akatistos. 24.5. klo 17 
Jeesuksen rukouspalvelus. 27.5. 
klo 10 liturgia+helluntain pol-
virukoukset. 28.5. klo 9 liturgia, II 
helluntaipäivä. 30.5. klo 18 osittain 
slaavinkielinen ehtoopalvelus.

Keskustalon kirkko, 
Karjalankatu 1, Kuopio:
Maanantaisin klo 8.45 kirkollishal-
lituksen työviikon alkajaisrukous-
hetki, kaikki tervetulleita.
Huhtikuu: 25.4. klo 7 liturgia. Tou-
kokuu: 9.5. klo 7 liturgia. 23.5. klo 
7 liturgia.

Kuopion tiistaiseura:
Srk-salilla: 31.3. klo 11 myyjäiset, 
22.4. kirkkokahvit, tiistaiseurat 
17.4., 30.4., 15.5. klo 14.
 
Läntinen alue:

Siilinjärven kirkko:
Maaliskuu: 31.3. klo 18 vigilia, 
virpovitsojen siunaus. Huhtikuu: 
1.4. klo 10 liturgia, palmusunnuntai. 
Suuri viikko: 3.4. klo 18 paasto-
liturgia. 6.4. klo 18 aamupalvelus. 
7.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia; 
klo 23.30 pääsiäisyöpalvelus, kirk-
kokahvit srk-salilla. 9.4. klo 10 
aamupalvelus ja liturgia, kirkkokah-
vit, lasten pääsiäinen. 22.4. klo 18 
vigilia. 23.4. klo 10 vedenpyhitys 
ja liturgia, kirkkokahvit, temppelin 
juhla. Toukokuu: 16.5. klo 18 vi-
gilia. 17.5. klo 10 liturgia, Herran 
taivaaseenastuminen.

Maaningan kirkko:
Huhtikuu, Suuri viikko: 4.4. klo 18 
yleinen sairaanvoitelu. 5.4. klo 18 
ehtoopalvelus ja liturgia. 15.4. klo 
10 liturgia. Toukokuu: 13.5. klo 10 
liturgia.

Pielaveden kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
ehtoopalvelus on tiistaiseurapai-
kassa). Maaliskuu: 31.3. klo 16 
mahdollisuus katumuksen sakra-
menttiin (isä Leo Tuutti); klo 18 
vigilia, virpovitsojen siunaus.
Huhtikuu: 1.4. klo 10 liturgia, pal-
musunnuntai. Suuri viikko: 5.4. klo 
18 ehtoopalvelus ja liturgia.
6.4. klo 13 ehtoopalvelus. 7.4. klo 
23.30 pääsiäisyöpalvelus. 29.4. klo 
10 liturgia. Toukokuu: 27.5. klo 10 
liturgia.

Keiteleen kirkko:
(Milloin tiistaiseura kokoontuu, 
ehtoopalvelus on tiistaiseurapai-
kassa). Huhtikuu, Suuri viikko: 
2.4. klo 18 paastoliturgia. 6.4. klo 9 
aamupalvelus, 12 kärsimysevanke-
liumia. 17.4. klo 10 liturgia, vaina-
jien pääsiäinen. Toukokuu: 6.5. klo 
10 liturgia. 20.5. klo 10 liturgia.

Pääsiäisyön ruokailu:
Pielavesi: Ilmoittautuminen tapah-
tuu lunastamalla ruokalippu (hinta 
15€) 2.4. mennessä. Lippuja saata-
villa jumalanpalvelusten yhteydessä 
vahtimestarilta ja isännöitsijältä, 
Anna-Liisa (040 541 5876) ja Erkki 
(0400 267 359) Hassiselta tai Piela-
veden Pitopalvelusta, Marja-Leena 
Taskiselta (040 765 0393). 

Tiistaiseurat:
Siilinjärvi: joka toinen tiistai srk-
salilla klo 13; myyjäiset 31.3. klo 
10. Kehvo-Väänälänranta-Hamula: 
Siilinjärven srk-salilla klo 13. 

Pielavesi: joka toinen tiistai klo 
18 Ristintuvalla tai tiistaiseura-
laisten kodeissa. Keitele: kerran 
kuukaudessa tiistaisin klo 18. 
Käärmelahti: kerran kuukaudessa 
torstaisin tiistaiseuralaisten kodeis-
sa. Maaningan kirkonkylä: kerran 
kuukaudessa Pihtisalmen kirkossa 
tai tiistaiseuralaisten kodeissa.

Itäinen alue:

Juankosken kirkko: 
Huhtikuu, Suuri viikko: 4.4. klo 17 
yleinen sairaanvoitelu. 7.4. klo 10 
ehtoopalvelus+Basileios Suuren 
liturgia. 15.4. klo 10 liturgia. 24.4. 
klo 13 akatistos+tiistaiseura.
Toukokuu: 8.5. klo 12 tiistaiseura. 
13.5. klo 10 liturgia, äitienpäivä. 
26.5. klo 17 vigilia. 27.5. klo 10 
liturgia+helluntain polvirukouk-
set.

Tuusniemen kirkko:
Huhtikuu, Suuri viikko: 3.4 klo 
17 paastoliturgia.  5.4 klo 10 
ehtoopalvelus+Basileios Suuren 
liturgia. 9.4 klo 10 liturgia. 26.4 
klo 18 akatistos+tiistaiseura. Tou-
kokuu: 6.5 klo 10 liturgia. 10.5 klo 
18 akatistos+tiistaiseura.

Nilsiän kirkko:
Huhtikuu, Suuri viikko: 5.4. klo 17 
12 kärsimysevankeliumia. 7.4. klo 
23.30 pääsiäisyön palvelukset. 17.4. 
klo 10 liturgia, vainajien pääsiäinen. 
19.4. klo 13 akatistos+tiistaiseura. 
29.4. klo 10 liturgia. Toukokuu: 3.5. 
klo 13 akatistos+tiistaiseura. 16.5. 
klo 17 vigilia. 17.5. klo 10 liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen.

Muuruveden tsasouna:
Maaliskuu:. 31.3 klo 17 vigilia, 
virpovitsojen siunaus. Huhtikuu: 
1.4. klo 10 liturgia, palmusun-
nuntai. Suuri viikko: 6.4. klo 
17 aamupalvelus. 19.4. klo 18 
akatistos+tiistaiseura. Toukokuu: 
3.5. klo 18 akatistos+tiistaiseura. 
8.5. klo 17 juhlavigilia. 9.5. klo 10 
vedenpyhitys+liturgia, temppelin 
juhla.

Luikonlahden tsasouna:
Huhtikuu, Suuri viikko: 2.4. 
klo 17 paastoliturgia. 6.4. klo 
14 ehtoopalvelus. 18.4 klo 13 
akatistos+tiistaiseura. Toukokuu: 
2.5 klo 13 akatistos+ tiistaiseura. 
20.5 klo 10 liturgia.

Tiistaiseurat kokoontuvat kodeissa 
ja niiden yhteydessä toimitetaan 
jumalanpalveluksia tämän listan 
mukaan. 22.5 klo 18 pidetään kaik-
kien itäisen alueen tiistaiseurojen 
toimintakauden päättäjäiset Tuus-
niemellä Unto Siilin kodissa.

Kirkkokahvit seurakuntasalilla: 
1.4. kirkkokuoro; 9.4. lapsi- ja 
nuorisotyö; 15.4. ikonipiiri; 22.4. 
Kuopion tiistaiseura; 29.4. lähetys-
toimikunta; 6.5. venäjänkielisten 
toimikunta; 13.5. äitienpäiväkah-
vit; 20.5. diakoniatoimikunta. 
 
Pyhän Nikolaoksen miehet seu-
rakuntatalolla: to 19.4.

Д О Б Р О
П О Ж А Л О В А Т Ь !

Приход  Св. Николая  г.  Куопио  ведет  
многообразную  работу  со  своими  
прихожанами.
Каждый  может  найти  свое  место,  
участвуя  в  жизни  и  работе  прихода.  
Чтобы  новым  членам  прихода  было  
легче  ориентироваться  в  расписании  
занятий,  кружков  и  групп  мы  составили  
следующее
объявление:
Детский  кружок  « РОДНИЧОК »  по  средам  
с  17  до  18  час.  ведет  Зоя  Дмитриевна  
Саукконен.  т.( 017 ) 2623077.
Встречи,  посвященные
 основам православной  христианской  
веры  и  жизни  ведет священник Виктор  
Максимовский.
т.  0504617381
Группу  « МАРИЯ »  ведет  священник  

Андрей  Хьертберг.  т.  0500572526
Церковнославянский  хор  проводит  
занятия  по  вторникам  с  18  до  19  час.  
под  руководством  Аниты  Линту.  т.  050 
3494379
Для  желающих  изучить  финский  язык  
занятия  по  четвергам  с  15  до  16 час  ведет  
преподаватель Пиркко  Мииналайнен.  т.  
044 3824967.  
Желающие  принять  участие  в  обучении  
на  финском  языке  могут  посетить
- Katekumeeni  eli  opettavien  kerho ведет  
Тимо  Хирвонен  ( timo.hirvonen@ort.fi )
- Kuutosten  kiertokoulu   29.4.07.
-  KSENIA-piiri   ведет  Сирпа  Окулов.  т.  
0500946601
Библиотека,  где  имеются  творения  
Святых  Отцов  Церкви  на  русском  языке , 
работает  по  понедельникам  с  16  до  17  час. 
Приобретен  пространный  христианский  
КАТИХИЗИС  православной  кафолической 
восточной Церкви ( Святитель  Филарет. 

Митрополит  Московский).
Просим  принимать  новых  членов  прихода  
с  любовью, вниманием  и  заботой .
в  11 часов  традиционная  Пасхальная  
продажа  выпечки, ручных  работ, 
сувениров.
Выпечку  приносите, пожалуйста,  к  10 
часам.
-  после  Литургии  мы  организуем  
кофе,чай,выпечку  для  наших  прихожан
Добропожаловать  на  все  занятия  и  ме-
роприятия.
Желаем  Всем  Светлой  Пасхальной  Ра-
дости.
Toivomme kaikille valoisaa pääsiäisen iloa

Venäjänkielisten toimikunta
Секретарь  Зинаида  Безвенюк
т.  0443555296
Руководитель  Наталия  Корте
т.  0414316395

MUISTATHAN
PÄÄSIÄISMYYJÄISET?

Lasaruksen lauantaina 31.3. 
Siilinjärven ortodoksisella 
seurakuntasalilla alkaen klo 
10, järjestää Siilinjärven ti-
istaiseura ja Kuopion orto-
doksisella seurakuntasalilla 
alkaen klo 11, järjestää eri 
toimintapiirit.

LÄHDE
BOMBALLE

VIRKISTYMÄÄN  

Keväinen bussiretki Bomballe Nur-
mekseen lauantaina 26.5.2007. 
Matkareitti: klo 8 Kuopio, klo 
8.20 Siilinjärvi, klo 9 Nilsiä, klo 
10 Nurmes. Kuljetus tarvittaessa 
Keitele-Pielavesi-Siilinjärvi. Paluu 
illalla samaa reittiä takaisin.
Matkan hinta on 10 € /henkilö. 
Ilmoittautuminen huomioiden mah-
dolliset ruokavaliot 11.5 mennessä 
seurakunnan toimistoon p. 2882300 
(ma-pe klo 9-12).
Järj. Kuopion ortodoksisen seura-
kunnan diakoniatoimikunta

PYHIINVAELTAMAAN
KIRKKONUMMEN

POKROVAAN 
 

Vuorelan tiistaiseura järjestää 
pyhiinvaelluksen Kirkkonummen 

Pokrovaan 19.-20.5.2006.  
Matkan ohjelma:

 
19.5. 

klo 8.00 lähtö Vuorelasta,  
klo 8.20 Kuopio, Karjalankatu 1 

klo 12.00 Heinola,
naisyhteisö, ruokailu 

klo 17.00 majoittuminen
Pokrovaan,

Osa matkalaisista majoittuu
Majvikin kartanoon.  

klo 18.00 vigilia,
iltatee ja paikan esittely

 
20.5. 

klo 10.00 liturgia, ruokailu 
klo 13.00 Tapiolan Herman

Alaskalaisen kirkko 
klo 16.00 virkistyshetki, Joutsa, 

Karoliinan kahvimylly 
klo 19.00 Kuopio

 
Mukaan sopii kolmekymmentä 

pyhiinvaeltajaa.
Matkan hinta 145 euroa,

sisältää matkan, majoituksen ja 
ohjelmaan merkityt ruokailut. 
Ilmoittautuminen 15.4.2007

mennessä isä Leolle 050 3437 249.

NYT PÄÄSEE PYHTITSAAN, 
PETSERIIN SEKÄ PIHKOVAAN

Kuopion ortodoksinen seurakunta 
järjestää matkan Pyhtitsan ja Pet-
serin luostareihin sekä Pihkovaan 
17.-20.7.07. Pihkovassa tutustutaan 
kirkollisiin kohteisiin.
Matka tehdään linja-autolla ja mat-
kan reitti on seuraava: Pyhtitsa – Pet-
seri – Pihkova – Tallinna. Ohjelma ja 
hinta tarkentuvat lähempänä.

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä 
seurakunnan virastoon

p. (017) 2882 300
(ma-pe klo 9-12).

PIELAVEDEN KARJALAISTEN 
XXXX(40) VALASSIN
PRAASNIEKKA- JA

60 –VUOTISJUHLATALLENNE
· saatavana joko VHS tai DVD:nä
· tallenteet tilattavissa numerosta 
017-2732172 tai 017-2732171/Piela-
veden kansalaisopisto
· hinta 20 euroa/kpl
· sisältävät myös koosteen EVAKON 
TAIVAL –sarjan toisesta osasta (2. 
–osasta) ”Takaisin kotiin”.

Kuopioon haetaan katedraalin 
opasta ajalle 1.6.-15.8.2007 tai 

sopimuksen mukaan.
Kielitaito katsotaan eduksi.

Siilinjärven seurakuntatalon 
piha-alueiden hoitajaa ajalle 
1.6.-15.8.2007 tai sopimuksen 

mukaan.

Lisätietoja antaa kirkkoherra 
Mikko Kärki puh. 0500 574 443. 
Sähköposti mikko.karki@ort.fi

Seurakunnanneuvostolle osoi-
tetut vapaamuotoiset hakemuk-

set tulee lähettää osoitteella: 
Kuopion ortodoksisen seurakun-
nan virasto, Snellmaninkatu 8, 
70100 Kuopio tai sähköpostilla 

kuopio@ort.fi  9.4.2007
klo 16 mennessä.

Azorien saariryhmä on EU:n länti-
sin kolkka, joka sijaitsee keskellä 
Atlantin valtamerta. Saaret kuuluvat 
Portugalille ja sen väki on katolista 
kuten mantereellakin.

Paikalliseen paastoperinteeseen 
kuuluu mielenkiintoinen ilmiö, joka 
muistuttaa ortodoksien ristisaattoa. 
Kylien miehillä on ennen pääsiäistä 
mahdollisuus lähteä viikon vaelluk-
selle täydellä palkalla.

Kulkueisiin voi osallistua myös 
lapsia. Vaeltajat kuuluvat kaikkiin 
sosiaaaliluokkiin.

Nämä vaeltajat (portugaliksi 
romeiros) tunnistaa asuista. Kaikilla 
on viitta harteilla, matkasauva ja 
kaulassa rukousnauha tai iso risti. 
Tämän lisäksi asuun kuuluu huivi, 
joka muistuttaa venäläisten naisten 

käyttämää kukkahuivia. 
Romeirokset kiertävät viikon 

saarta, lauantaista lauantaihin au-
rinkoa seuraten. He laulavat pyhistä 
ihmisistä kertovia kirkkolauluja. 
Jonon ensimmäinen määrää vauhdin 
ja viimeinen kulkija ottaa vastaan 
esirukouspyyntöjä. 

Kylään saavuttuaan joku paikal-
linen voi pyytää jonkun sairaan 
puolesta luettavaksi Ave Marian, 
joka on tuttu katolinen rukous. Sen 
jälkeen pyytäjä ja ryhmä marssivat 
kirkkoon. Jokainen ryhmän jäsen 
lukee rukouksen.

Anoja puolestaan toistaa Ave 
Marian ryhmän jäsenten lukumäärän 
mukaan. Usein ryhmissä on 20-40 
kulkijaa. Sairas saa monta esiru-
kousta.

Vaeltajat ovat hyvin arvostettuja 
Azoreilla. Kylän asukkaat ruokkivat 
ja majoittavat kulkijat ristisaaton ai-
kana. Tapa tuo mieleen Tito Collian-
derin kuvauksen kirjassa Ristisaatto. 
Romaani kertoo nimensä mukaisesti 
ristisaatoista, joita kirjailija näki 
1940-luvun Virossa.

Nykyisin noita päiviä kestäviä ris-
tisaattoja ei juurikaan näe. Azoreilla 
tapa on edelleen elävää perinnettä, 
jota noudatetaan vuodesta toiseen.

Meidän ristisaattomme ovat 
yleensä lyhyitä. Kesäpaastoihin 
sopisi hyvin azorilainen romeiros-
perinne. 

Rauni Väinämön Paastosta juhlaan 
ja arkeen vie kulttuurimatkalle 
Valamon ja Lintulan luostareihin, 
Venäjälle ja Kreikkaan seuraten 
ortodoksien paastonajan elämää ja 
tapoja.

Helpot, kevyet ja maukkaat paas-
toruokien reseptit tuovat tuulah-
duksen eri maiden ortodoksisesta 
ruokaperinteestä. Vierailemme myös 
suuren pääsiäisen juhlapöydissä.

Kirja sisältää muun muassa ark-
kipiispa Paavalin tattikeiton, Lintu-
lan luostarin blinien ja Laatokan 
Valamon pääsiäispashan reseptit. 
Väinämön lukuisiin haastatteluihin 
ja vierailuihin perustuvaa kerrontaa 
höystää Riikka Juvosen kuvitus.

Keittokirjan kera
kulttuurimatkalle

Ristisaatto azorilaiseen tapaan

sirPa okuloV

Lapsiperheet! Olette lämpimästi tervetulleita juhli-
maan Lasten pääsiäistä maanantaina 9.4. Kuopion 
Pyhän Nikolaoksen katedraaliin. Juhlaliturgian jälkeen 
lapsi- ja nuorisotyötoimikunta tarjoaa kirkkokahvit, 
tervetuloa!

Ortodoksisten nuorten liiton vuosijuhlat Kuopiossa 
20.–22.4! Mainio tilaisuus osallistua satojen nuorten 
yhteiseen tapahtumaan, lähde ihmeessä mukaan! Osal-
listumismaksu 33€, seurakuntasi osallistuu kuluihin. 
Lisätietoja: ONL ry (013) 127 585 / www.tuohustuli.
net / onl@ort.fi 
Ilmoittautumiset 30.3 mennessä lapsi- ja nuoriso-
työtoimistolle (017) 2882 303 / 050 4394 556 / kuopio.
kerhot@ort.fi

Töitä tarjolla! 
Konkariohjaaja, ohjaajakoulutukset läpikäynyt tai alalla 
työskennellyt, sinua tarvitaan ensi kesän leiririentoihin! 
Haemme ohjaajia kesän 2007 varhaisnuorten- ja 

lastenleireille sekä kripareille.
Laita kirjallinen hakemus 16.4 mennessä osoit-
teeseen: Kuopion ortodoksinen seurakunta / Lapsi- ja 
nuorisotyö, Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio tai säh-
köisenä: kuopio.kerhot@ort.fi. Kerro hakemuksessa 
itsestäsi ja taidoistasi sekä mahdollisesta koulutuk-
sestasi.

Kesäleirit 2007
1 – kripari 8.-16.6 (Täynnä)
Lastenleiri (6-9v.) 18.–21.6
Varhaisnuortenleiri (10-14v.) 26.–29.6
2 – kripari 13.–21.7
3 – kripari 27.7–4.8
Ilmoittaudu kripareille 16.4 mennessä! Lapsi- ja 
nuorisotyötoimisto: (017) 2882 303 / 050 4394 556
Ilmoittaudu lasten- ja varhaisnuortenleireille 4.5 
mennessä Jyväskylän seurakuntaan Pirjo Härköselle: 
(014) 3329 230 / pirjo.harkonen@ort.fi. Leirien hinta: 
55€/hlö, sisarale -5€/hlö

Kamarikuoro 
Krysostomoksen 

konsertti su 15.4. klo 14 
Kuopion Tuomiokirkossa,

johtaa Mikko Sidoroff, 
vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e.

www.kamarikuorokrysostomos.fi
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Mikkelin seurakunta Rautalammin seurakunta

Juhlien juhla

isä timo mäkirinta

isä joHannes Hätinen

leena orro

Ihon ikävä

RAUTALAMMIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
Nikolaoksentie 1 B
77700 Rautalampi
Virasto avoinna ti ja to klo 9 
– 12.
Puhelimet; virasto
puh/fax (017) 2882 380
kirkkoherra/virasto
(017) 2882 381
isä Timo matkapuh.
0500 371 057
kanttori Oili 0500 909 198
kotipuh. (017) 2882 382
Virkatod. ja sukuselvitykset
ma-pe klo 9 – 12, (017) 2882 300

Pääsiäisen ja kesän
odotusta

Nykyään on tullut muotiin jäykkä 
onnitteluhalaus - osapuolet seisovat 
melko kaukana, mutta taivuttavat 
yläruumistaan toisiaan kohti. Halaaja 
taputtaa oikealla kädellään halattavan 

hartioita pari kertaa ja vetäytyy pian pois. Toimen-
pide on suoritettu kunnialla.

Vähemmän juhlallisessa tilaisuudessa katsojista 
joku yleensä huutaa ‘irti’ ja muut nauravat sille 
velvollisuudentuntoisesti.

Aivan mannermaista tyyliä tavoitellaan antamal-
la yksi tai kaksi poskisuukkoa. Kuka enää uskaltaa 
epäillä eurooppalaisuuttamme?

Eri asia kuitenkin on todellinen kohtaaminen. 
Jokaisessa meissä on ihon ikävä, fyysisen koske-
tuksen tarve. Se ei ole pelkän sukupuolisuuden 
sanelema.

Vauva tarvitsee läheisyyttä, äidin syliä aivan 
samalla lailla kuin äitiyteen kuuluu lapsen pito rin-
noilla, tukkauntuvien tunnustelu ja muu hellittely. 

Lapset ja vanhemmat leimaantuvat toisiinsa 
kosketuksen, tuoksun ja äänen kautta.

Aivan samalla lailla vanhus tarvitsee hyvää 
kosketusta neutraalien hoitotoimien ohella. 

Missä iässä tahansa janoamme ystävän halausta, 
toisen inhimillistä lämpöä kosmisessa yksinäisyy-
dessä.

Kotiin käymään tulevan lapsen vastaanotto, 
poislähtevän vieraan jäähyväiset, osanotto toisen 
suruun - kaikki kutsuvat halausta.

Kyseessä on saaminen ja antaminen. Vilpitön 
kosketus kertoo, että emme ole yksin. Lähellä on 
toinen, joka haluaa minulle hyvää, jolle itse haluan 
hyvää. 

Meillä molemmilla on ihon ikävä. Rakastaen, 
lohduttaen, rohkaisten vahvistamme toinen toi-
semme ihmisyyttä.

Pelkät sanat eivät riitä. Ihminen on ruumiin ja 
sielun muodostama kokonaisuus. Tarvitsemme 
kokonaisvaltaista kohtaamista.

Tässä kirkko on hyvin viisas. Nykykielellä 
sanottuna jumalanpalvelus tarjoaa elämyksiä niin 
ruumiille kuin sielullekin.

Esimerkiksi ristinmerkkien teko, ikonien suute-
lu, maahan kumarrukset, tuohuksen sytyttäminen, 
siunauksen saaminen - tämä tuo helposti välinpi-
tämättömyyteen taipuvan ruumiin konkreettisesti 
mukaan.

Pääsiäisen yöpalveluksessa kohtaaminen hui-
pentuu. Valo kulkee tuohuksesta toiseen, ihmi-
seltä toiselle. Kaikki ovat läsnä ylösnousemuksen 
ilossa.

JUMALANPALVELUKSET

Rautalampi, pyhän Nikolaoksen kirkko; La 24.3. klo 18 vigilia. 
Pe 30.3. klo 18 paastoliturgia. La 31.3. klo 18 vigilia ja virpovitsojen 
siunaus. To 5.4. klo 9 aamupalvelus ja klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia. 
Pe 6.4. klo 18 aamupalvelus. La 7.4. klo 23.30. puoliyöpalvelus, aamu-
palvelus ja liturgia, Herran pääsiäinen. La 28.4. klo 18 vigilia. Ke 2.5. 
klo 9.00 liturgia, koululaiset, keskijuhla. La 5.5. klo 18 vigilia. Ke 16.5. 
klo 18 viglia, helatorstai. La 19.5. klo 18 vigilia. Su 20.5. klo 10 liturgia, 
Kevät-Miikkulan praasniekka.

Suonenjoki, Kristuksen kirkastumisen tsasouna: Pe 30.3.klo 9.30 
virpovitsojen siunaus. Su 1.4. klo 10 liturgia, kirkkokahvit, palmusun-
nuntai. Ke 4.4. klo 9 aamupalvelus, suuri ke. Pe 6.4. klo 13 ehtoopalve-
lus, suuri perjantai. Ma 9.4. klo 10 liturgia  ja ristisaatto. La 12.5. klo 18 
vigilia. Su 13.5. klo 10 liturgia ja rukoushetki äideille, kirkkokahvit.

Syvänniemi, pyhän ylienkeli Mikaelin tsasouna: Ma 2.4. klo 18 
paastoliturgia, suuri ma. Pe 6.4 klo 10 aamupalvelus, suuri pe. Su 29.4. 
klo 10 liturgia.

Tervo, pyhän profeetta Eliaan tsasouna: Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia, 
suuri ti. La 7.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia, suuri la. To 17.5. klo 
10 liturgia, helatorstai.

Vesanto, pyhän Johannes kastajan tsasouna:, Ke 28.3. klo 18 
paastoliturgia. To 29.3. klo 10 virpovitsojen siunaus. Ke 4.4. klo 18 
paastoliturgia, suuri ke.

Hankasalmi, Aseman seurakuntakoti: La 31.3.  klo 10 liturgia, La-
saruksen lauantai.

Konnevesi, seurakuntatalon ryhmätila: Su 6.5. klo 10 liturgia. 

MUUTA TOIMINTAA
KARTTULAN KERAHMO; Opintokerho kokoontuu klo 18.30 Syvän-
niemen tsasounalla 19.4. ja 22.5.
Naispiiri NASTI ; Piirakkatalkoot to 5.4. klo 10.30 seurakuntasalilla.

TIISTAISEURAT: Rautalammin Tiistaiseura ti 10.4. klo 13 seurakun-
tasalissa, slaaviminen. Suonenjoen Tiistaiseura ti 17.4. klo 13 tsasou-
nan alasalissa. Muista tiistaiseuroista sovitaan jumalanpalvelusten 
yhteydessä.

KARJALAN KIELEN PIIRI
Piiri kokoontuu Rautalammin seurakuntasalilla klo 18.30 26.4. ja 
24.5.

NIKOLAOS-KUORO
Kuoroharjoitukset pidetään  Syvänniemen tsasounalla klo 18 seuraavas-
ti; To 29.3., ke 25.4., 2.5., 9.5. Tervetuloa laulamaan !

VUOSILOMIA
Isä Timo ja kanttori Oili vuosilomalla 11.-23.4.2007 ja lomarahavapaalla 
25.5.-4.6.2007.

NIKOLAOS-KUORON KESÄMATKA
Lähde mukaan Nikolaos-kuoron kesämatkalle Eestiin ja Petserin 
luostariin 24.-27.7.2007. Matkan alustava hinta 425 € sis. bussi-ja 
laivakuljetukset, hotellimajoitukset, ohjelmaan merkityt ruokailut, op-
paan palvelut ja ryhmäviisumin. lisätietoja virastosta 288 2380 tai isä 
Timolta 0500 371 057.

Elokuussa kirkoksi vihittävässä Su-
onenjoen Kristuksen kirkastumisen 
tsasounassa on kunnostustyöt käyn-
nissä. Kirkkosali on valmis jo suuren 
viikon jumalanpalveluksissa.

Tässä vaiheessa seinät, palkit ja 
lattiat saavat uudet pinnat. Myös 
valaistus ja lämmitysjärjestelmä 
uusitaan vastaamaan nykyajan 
vaatimuksia. 

Hankalimman haasteen nyt 
tehtävälle työlle antoivat kannatin-
palkit, joiden pintamateriaali joudut-
tiin käytännön syistä vaihtamaan. 

Lopputulos on onnistunut ja 
uudet vaaleat sävyt  antavat arvok-
kuutta ja tilantuntua. 

Remontti jatkuu alkukesällä 
tsasounan ulkomaalauksella ja 
uusien ikonien ja kalusteiden 
asentamisella.

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 
vuoden ensimmäisessä kokoukses-
saan vaalilautakunnan esityksestä, 
että seurakuntamme on yhtenä 
vaalipiirinä vuoden 2007 seurakun-
tavaaleissa.

Uusien säädösten mukaan seu-
rakunnanvaltuustoon valitaan yh-
deksän eniten ääniä saanutta ehdo-
kasta.

Uusi malli edellyttää erityistä 
aktiivisuutta jo alkusyksyn ehdol-
lepanossa. Samassa yhteydessä val-
tuustomme koko pienenee kolmella 
edustajalla. Nämä ovat merkittäviä 
muutoksia ja vaativat nyt erityistä 
tarkkuutta.

Äänestyspaikkoja ei vähennetä, 
vaan vaalit toimitetaan alueemme 
kaikissa kunnissa kuten ennenkin.

SUUREN VIIKON PALVELUKSET
Su 1.4. klo 10 liturgia Suonenjoki, palmusunnuntai.
Ma 2.4. klo 18 paastoliturgia Syvänniemi.
Ti 3.4. klo 18 paastoliturgia Tervo.
Ke 4.4. klo 9 aamupalvelus Suonenjoki.
Ke 4.4.klo 18 paastoliturgia Vesanto. To 5.4. klo 9 aamupalvelus Rautalampi.
To 5.4. klo 18 ehtoopalvelus ja liturgia Rautalampi.
Pe 6.4. klo 9 aamupalvelus Syvänniemi, klo 13 ehtoopalvelus Suonenjoki ja klo 18 aamupalvelus Rautalampi.
La 7.4. klo 10 ehtoopalvelus ja liturgia Tervo.
La 7.4. klo 23.30 puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia Rautalampi.
Ma 9.4. klo 10 liturgia ja ristisaatto Suonenjoki.

Muutama vuosi sitten sain 
varhain pääsiäisaamuna 
puhelun ja soittaja oli ki-

innostunut siitä, kuinka pääsiäinen 
meni.

Lyhyen pohdinnan jälkeen sain 
sanottua, etten vielä oikein tiedä. 
Juhla on vasta alussa ja juhla-ai-
kaakin riittää vielä helatorstaihin 
saakka. Ei sovi pääsiäinen yhteen 
päivää eikä edes yhteen viikkoon.

Ensin me elämme sitä todeksi 
nuo 40 päivää helatorstaihin ja sen-
kin jälkeen jokainen pyhäpäivä on 
meille pieni pääsiäinen – ylösnouse-
muksen juhla. Juhlaa ja sen sanomaa 
emme voi unohtaa.

Edessä on nyt suuri viikko ja 
sen kauniit ja puhuttelevat juma-
lanpalvelukset. Kirkon vuosisatoja 
vanha liturginen viisaus kasvattaa 
meitä. Palvelusten laulut ja ruk-
oukset avaavat ovia juhlan todel-
lisen näkemisen ja ymmärtämisen 
maailmaan.

Juudaksen rahanhimo, ope-
tuslasten suunnaton hämmennys, 
ehtoollinen, risti ja rohkeat naiset 
Jeesuksen haudalla – ei riitä taita-
vimmankaan sanakäyttäjän oivallus 
tätä kaikkea selittämään, mutta tule 
kirkkoon ja kuuntele, laula ja elä 
palvelusten mukana. Siellä aukeaa 
pääsiäisen suuri salaisuus.

Toivottavasti Sinun pääsiäi-
seesi jumalanpalvelusten ohella 
liittyy myös paljon valoa ja lämpöä. 
Pääsiäinen on valon ja uuden elämän 
juhla. Me olemme pääsiäisen mu-
kana saaneet nyt valoisat illat ja 
kevään orastavan lupauksen. Tun-
tuu kuin taas näkisi paremmin ja 
uuden elämän viesti ympäröi meitä 
kaikkialla. Hyviä hetkiä Sinunkin 
juhlaasi!

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA 
– TOTISESTI NOUSI!

Rautalammin Ikonipiiri on saanut projektin yhteydessä kannustavia ja osallistuvia vieraita. Kuvassa 
esipaimen Arseni hakee linjoja Kristus ikoniin!

Remontti käynnissä Suonenjoella

Kristuksen kirkastumisen tsasounassa on kunnostustyöt käynnissä.
Kirkkosali on valmis jo suuren viikon jumalanpalveluksissa.

Uusi malli edellyttää
erityistä aktiivisuutta

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

Kirkkoherra Johannes Hätinen, puh. 050 593 1383
Kanttori-diakoni Pekka Hirvonen, puh. 050 565 9646
Uskonnonopettaja Jarko Häkkinen, puh. 050 300 6963
Vahtimestari Esko Kaikkonen, puh. 0400 364 137

Virasto avoinna ke 11 – 15
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset Kuopiosta, puh. (017) 288 2300, 
s-posti: kuopio@ort.fi.

JUMALANPALVELUKSET

MIKKELIN KIRKKO
Paavalinkatu 4
Maaliskuu: 
Ke 28.3. klo 18 Paastoliturgia; pe 30.3. klo 16.30 alkaen mahdollisuus 
osallistua katumuksen sakramenttiin; pe 30.3. klo 18 Yleinen sairaan-
voitelu; la 31.3. klo 18 Vigilia.

Huhtikuu:
Su 1.4. klo 10 Liturgia, Herran ratsastus Jerusalemiin; to 5.4. klo 18 
Ehtoopalvelus ja Basileioksen liturgia, ehtoollisen asettaminen; pe 
6.4. klo 9 Aamupalvelus (12 kärsimysevankeliumia); pe 6.4. klo 14 
Kuninkaalliset hetket; pe 6.4. klo 18 Ehtoopalvelus (hautakuvan esiin 
kanto); la 7.4. klo 9 Aamupalvelus (hautauspalvelus); la 7.4. klo 23.30 
Puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia; Herran pääsiäinen; ke 11.4. 
klo 9 Liturgia – koululaiset mukaan!; ke 18.4. klo 9 Liturgia; la 28.4. 
klo 18 Vigilia; su 29.4. klo 10 Liturgia

Toukokuu:
Ke 2.5. klo 9 Liturgia; ke 9.5. klo 9 Liturgia; ke 16.5. klo 9 Liturgia, 
pääsiäisen päättäjäisjuhla; ke 16.5. klo 18 Vigilia; to 17.5. klo 10 Liturgia, 
Herran taivaaseen astuminen; pe 18.5. klo 10 Rukouspalvelus, toimit-
taa KS Joensuun piispa Arseni; pe 18.5. klo16 Panihida, toimittaa KS 
Joensuun piispa Arseni (HAUTAUSMAAN TSASOUNA); la 19.5. klo 
18 Vigilia, toimittaa Joensuun piispa Arseni; su 20.5. klo 9.30 Kolmas 
hetki; su 20.5. klo 9.50 Liturgia, toimittaa KS Joensuun piispa Arseni 
(radiointi); ke 23.5. klo 9 Liturgia; la 26.5. klo 18 Vigilia; su 27.5. klo 
10 Liturgia

PIEKSÄMÄEN KIRKKO
Vanha Mikkelintie 18
Huhtikuu:
Ma 2.4. klo 18 Paastoliturgia
La 7.4. klo 23.30 Puoliyöpalvelus, aamupalvelus ja liturgia; Herran 
pääsiäinen
Ke 12.4. klo 9 Liturgia – koululaiset mukaan!

Toukokuu:
La 12.5. klo 18 Vigilia
Su 13.5. klo 10 Liturgia
La 19.5. klo 9 Liturgia, toimittaa KS Joensuun piispa Arseni

JUVA
Ev.- lut. srk-talon takkahuone
Ti 3.4. klo 18 Paastoliturgia

KANGASNIEMI
Ev.-lut srk-talon alasali
Ma 9.4. klo 10 Liturgia, lasten pääsiäinen

SYSMÄ
OP:n kerhohuone
Su 6.5. klo 10

ORTODOKSIA-KERHO
Mikkelin srk-talo
To 10.5. klo 18 aineena proskomidi

MIKKELIN IKONIPIIRI
srk-talossa lauantaisin klo 10
14.4. ja 28.4

Menossa oleva eduskuntavaa-
likampanja tuo todellisen 
kuvan meistä ihmisistä. 

Se, joka valitaan kansanedustajaksi, 
huomaa, miten paljon on ystäviä. Se, 
joka tippuu eduskunnasta, huomaa 
miten vähän oli ystäviä. 

Kun läheisemme sairastuu niin, 
ettei hän ole enää henkisiltä voima-
varoiltaan sama ihminen kuin ai-
kaisemmin, ihmettelee usein, minne 
ystävät katoavat.

Ennen niitä oli paljon, enää vain 
muutama. Minne häviävät ystävät 
myös ihmiseltä, jonka jotkin asiat 
ovat hyvin huonosti, vaikka joutunut 
vankilaan? Yksinään jätetyt ihmiset 
ovat papin työn arkipäivää. Mietin, 
mitä me ihmiset oikein olemme.

Lyhyt talvi, joka alkoi vasta tam-
mikuussa, on taittanut selkänsä, kun 
kirjoittaessani tätä on maaliskuun 12. 
päivä. Vajaan viikon loman muis-tot, 
Vaasasta ja Kuopiosta, jäävät jo 
taka-alalle, vaikka on ensimmäinen 
työpäivä lomani jälkeen. Työpöytäni 
oli täynnä kirjeitä ja laskuja, sähkö-
posti lähes tukossa. 

Kuopiosta toin mukanani edel-
lisen vuoden tilinpäätöksen, joka ei 
näyttänyt kovin hyvältä. Kokouksia 
on paljon tulossa, seurakunnantarkas-
tuskin toukokuussa. Onneksi keski-
viikkona on EPL Juvalla. Saan vähän 
hengähtää! Jokainen kirkkoherra 

voisi kirjoittaa varmaankin saman-
laisen tarinan.

Luoja, Sinä olit armollinen, kun 
annoit tulla ainokaisen Poikasi 
maanpäälle. Jumalan pelastussuun-
nitelmaan kuului se, että ihmis-
poloisia on autettava. Mietin, miten 
Hän auttaa. 

Silloin kun tilinpäätös on plus-
voittoinen, tuntuu, että Luoja auttaa. 
Silloin kun se on miinusvoittoinen, 
tuntuu, ettei Luoja auta. Hän kuiten-
kin auttaa. Jos jokin muu tuntuu 
kovin synkältä, jumalanpalvelukset 
ja aina uskollinen kirkkokansa ovat 
elävöittävä Jumalan lähde.

Kirkkoherra on seurakunnan 
”päällikkö”, joka vastaa niin hengel-
lisestä kuin muustakin seurakunnan 
elämästä. Hallintorakenteeseemme 
kuuluvat demokraattisesti valitut 
luottamushenkilöt, jotka yhdessä 
kirkkoherran kanssa vastaavat seura-
kunnan hallinnosta ja taloudesta.

Silloin kun tunnusluvut ovat plus-
merkkisiä, kavereita riittää. Silloin 
kun tunnusluvut ovat miinusmerk-
kisiä, kirkkoherra on usein yksin. 
Vain muistoissani on eräs seurakun-
nan kolmivuotiskausi, joka tuotti 
voittoa 137 000 euroa!

Jotain positiivista sentään on: 
edellisvuoteen verrattuna Mik-
kelin seurakunnassa ehtoollisella 
kävijöiden määrä oli yli 500 enem-

män!
Todellisuus on kuitenkin se, 

että ne pienet seurakunnat, joilla 
ei ole metsiä tai tuottavia asunto-
osakkeita, eivät pysty vastaamaan 
seurakunnan kuluista.

On mietittävä, miten koko kirkko-
kunnan talous rakennetaan niin, että 
seurakuntien hengellinen elämä voi 
jatkua. Jokainen seurakuntalainen 
- asuinpaikastaan riippumatta - on 
yhtä arvokas saamaan hengellisen 
elämän perustarpeet omalta seura-
kunnaltaan.

Välillä keskeytin kirjoittamisen ja 
kävelin ulkona. Lumi sulaa kohisten 
ja linnut laulavat. Armollinen kevät 
tuoksuu sieraimissani. Mietin elämän 
ihanuutta, muun muassa sitä, miten 
palmusunnuntaina kansanjoukot 
kulkevat Herramme perässä. Pian he 
kuitenkin huutavat: Ristiinnaulitse, 
ristiinnaulitse.

Suuren Paaston katumusvoit-
toinen sanoma antakoon meille 
ajattelemisen aihetta, jotta voimme 
kohdata ylösnousseen Kristuksen 
pyhänä pääsiäisyönä.

Kristus nousi kuolleista - totisesti 
nousi!

Kirkkokuoron järjestämät
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

JA ARPAJAISET

Lauantaina 31.3. klo 12
Mikkelin ortodoksisessa

srk-salissa
Myytävänä: - pashaa,

- piirakoita, - leivonnaisia,
- virpovitsoja yms.
TERVETULOA!

OPINTO- JA VIRKISTYS-
MATKA SAMOKSELLE
10.-17.6.2007
Hinta 660 €/henkilö neljän 
tähden hotellissa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
mahdollisimman pian, mutta 
viimeistään 5.4. mennessä
kanttori/diakoni Pekka
Hirvoselle 
puh. 050 5659 646

T E R V E T U L O A 
M U K A A N!

SEURAKUNNAN
KUOROJEN
Paaston

Sanomaa
Sävelin

- sävelhartaus
Lauantaina 31.3. klo 16
Mikkelin ortodoksisessa 

kirkossa
TERVETULOA!
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Varkauden seurakunta

Nimeen Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen

JYVÄSKYLÄSSÄ ON OLLUT

VAUHTIA

Lauantaina 24.2.2007 Jyväskylässä 
pelattiin kuutosseurakuntien SÄH-
LYTURNAUS.
Turnaukseen osallistuivat joukkueet 
Iisalmen, Jyväskylän, Kuopion ja 
Rautalammin seurakunnista mu-
kanaan runsaslukuinen kannustus-
joukko. Turnaus pelattiin kolmes-
sa sarjassa, ja lopputulokset ovat 
seuraavat:
alle 10-vuotiaat 
I   Rautalampi
II  Jyväskylä
III Kuopio
10-14-vuotiaat
I   Jyväskylä
II  Kuopio
III Rautalampi
yli 15-vuotiaat
I   Iisalmi
II  Jyväskylä
III Rautalampi

Turnauksen reilun pelin joukkueeksi 
valittiin Kuopion alle 10-vuotiaiden 
joukkue!
Lämpimät onnittelut reipasta urhei-
luhenkeä osoittaneille pelaajille sekä 
kiitokset tuomareille, kannustavalle 
yleisölle ja kaikille järjestelyihin 
osallistuneille toimijoille!
Ensi vuonna sählyturnaus järjeste-
tään Iisalmessa, joten siellä jälleen 
sählätään!

Sählyturnauksen löytötavarat:
Turnauksen jälkeen löytyi Huhtahar-
jun koululta Muumi-aiheinen pyyhe 
sekä pariton toppahanska. Mikäli 
olet huomannut, että turnauspaikalle 
on lisäksi jäänyt jotain muuta omaa, 
ota yhteys Jyväskylän seurakunnan 
nuorisotoimistoon.

Sovintosunnuntaina 18. helmikuuta liturgian jälkeen oli mahdollisuus laskea myös mäkeä. Hyvistä liu´uista ja vauhdikkaasta menosta nauttivat Väinö, Eero ja Maria Pent-
tinen. Tarjolla oli lisäksi lämmintä mehua ja pientä purtavaa. (Laskiaiskuvat: Pirjo Härkönen)

Sählyä, laskua
ja jäätanssia

Jyväskylässä pelattiin kuutosseurakuntien yhteinen sählyturnaus. (Sählykuvat: Simo Penttinen)

Sählyturnauksen lopussa voittaneet joukkueet palkittiin ja päälle kajautettiin isä Aleksanderin 
johdolla Monia armorikkaita vuosia.

Jyväskyläläiset osallistuivat 70 
innokkaan matkaajan Disney 
On Ice -showmatkaan. Matkan  
järjesti Kuutosseurakunnat.
Show häikäisi lavastuksillaan.

”Salli meidänkin, oi Hyvä, taist-
ella hyvä kilvoitus, päättää paaston 
tie, tulla synnin voittajiksi ja niin sit-
ten tuomiotta kumartaa myös pyhää 
ylösnousemusta”

Olemme päättämässä tältä ke-
väältä tuota paaston tietä, josta yllä 
olevassa ennenpyhitettyjen lahjain 
liturgian ambonin takaisessa ru-
kouksessa mainitaan.

Mutta ennen kuin pääsemme 
synnin voittajiksi, on meidän ku-
marrettava Kristuksen kärsimystä 
ja ristinkuolemaa.

Kristuksen kärsimys oli Jumalal-
lisen rakkauden ja viisauden mu-

kaista kärsimystä kaikkien meidän 
puolestamme siitä rikkomuksesta, 
synnistä, jonka kautta ihminen oli 
etääntynyt alkuperäisestä kutsumuk-
sestaan elää Jumalan välittömässä 
yhteydessä.

Kristus sovitti langenneen ih-
misen rikkomuksen kantamalla 
uhriksi oman itsensä. 

Itsensä uhranneen Kristuksen 
lunastuspalvelus johti haudan kautta 
ylösnousemukseen. Hän, pahan ja 
synnin voittaja, mursi kuoleman, 
joka synnin seurauksena piti ihmistä 
vankinaan. 

”Tämä on se päivä, jonka Herra 
teki”. Tämä päivä on meille jo ole-

massa, vaikka olemmekin vielä tässä 
reaalisessa maailmassa.

Kuolema on voitettu, sitä ei enää 
ole siinä uskossa, missä me Kristusta 
seuraten kuoleman kautta saamme 
kulkea ylösnousemukseen ja kuole-
mattomuuteen. Kristuksen voitto on 
täten eritoten meidänkin voittomme 
ja Kristuksen ylösnousemus meidän-
kin ylösnousemuksemme. 

Julistakaamme voimallisesti tän-
äkin ylösnousemusjuhlana:

”Kristus nousi kuolleista, kuole-
mallaan kuoleman voitti, ja haudois-
sa oleville elämän antoi”.

isä tuomas kallinenJumalanpalvelukset ja muut tapahtumat
20. 3. 2007 –  15. 5. 2007

VARKAUDEN KIRKKO   Relanderinkatu  5
MAALISKUU:   
La.  10. 3. klo. 18. Vigilia  (Ristin kumartaminen );  Ke. 14. 3.  klo. 
17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL);  La.  
17. 3. klo. 18. Vigilia;  Su. 18. 3. klo. 10. Liturgia;  Ke.  21. 3.  klo. 
17. Aamupalvelus ja Andreas Kreetalaisen Suuren Katumuskanonin 
lukeminen; Pe.  30. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = 
Paastoliturgia, EPL). La.  31. 3. klo. 9.  Liturgia;  ja klo. 18. Vigilia ja 
Virpovitsojen siunaaminen.  

HUHTIKUU:  
Su.  1. 4. klo. 10. Liturgia ( Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen, 
Palmusunnuntai); ja klo. 18. Suuren Maanantain Aamupalvelus;  To.  
5. 4. klo. 17. Suuri Ehtoopalvelus ja Suuren Torstain Liturgia (Ehtool-
lisen asettamisen juhlan muisto);  Pe. 6. 4. klo. 14. Suuren Perjantain 
Ehtoopalvelus (Kristuksen ristiltä ottamisen muisto); ja klo 18. Suuren 
Lauantain Aamupalvelus (Kristuksen hautaamisen muisto);  La.  7. 4. 
klo  9. Suuren Lauantain Liturgia;   klo 23.30  Puoliyöpalvelus, ja  klo 
24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aamupalvelus ja Liturgia,  (Kristuksen 
Ylösnousemisen juhlan muisto).  La. 21. 4. klo. 10. Liturgia;  Su. 22.4. 
klo. 10. Liturgia.

TOUKOKUU:  
La.  5. 5. klo. 18. Vigilia;  Su. 6.5. 10. Liturgia ;  La. 12.5. klo. 18. 
Vigilia. 

LEPPÄVIRRAN RUKOUSHUONE   Rinnetie 9
MAALISKUU:  
Pe.  28. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, 
EPL).
HUHTIKUU:  
 Ma.  2. 4. klo. 18.  Suuren Tiistain Aamupalvelus: Pe. 6. 4. klo. 9. 
Suuren Perjantain Aamupalvelus ja 12. Evankeliumijakson lukeminen 
(Herramme Jeesuksen Kristuksen kärsimyksistä);  Ma. 9. 4. Liturgia 
ja ristisaatto

TOUKOKUU:  
Su.  13. 5. klo. 10. Liturgia.  

SAVONLINNAN RUKOUSHUONE 
Erkonkatu  11
MAALISKUU:   
La. 23. 3. klo. 17. Akatistos – palvelus Jumalansynnyttäjälle; La. 24. 
3. klo. 18. Vigilia;  Su. 25. 3. klo. 10. Liturgia; Pe.  30. 3.  klo. 17. En-
nenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL).
HUOM!! KERHOLAISET:  La.  31. 3. klo. 15.30  Virpovitsojen teko-
talkoot srk.-salissa  Virpovitsat viedään siunattavaksi  klo. 18. alkavaan 
Vigilia-palvelukseen  jossa Virpovitsojen siunaaminen.  

HUHTIKUU:  
Su.  1. 4. klo. 10. Liturgia ( Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen, 
Palmusunnuntai);  Ti.  3. 4. klo. 18.  Suuren Keskiviikon Aamupalve-
lus;  Ke.  4. 4. klo. 17. Suuren Torstain Aamupalvelus;   To. 5. 4. klo. 
17. Suuri Ehtoopalvelus ja Suuren Torstain Liturgia(Ehtoollisen aset-
tamisen juhla);  Pe. 6. 4. klo. 9.  Suuren Perjantain Aamupalvelus ja 
12. Evankeliumijakson lukeminen (Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kärsimyksistä);  ja  klo. 14. Suuren Perjantain Ehtoopalvelus (Kris-
tuksen ristiltä ottamisen muisto); La.  7. 4.  klo 9. Suuren Lauantain 
Aamupalvelus (Kristuksen hautaamisen muisto);  ja  klo  14. Suuren 
Lauantain Ehtoopalvelus ja Liturgia;   klo 23.30  Puoliyöpalvelus, ja  
klo 24. Pääsiäisyön Ristisaatto, Aamupalvelus ja Liturgia,  (Kristuksen 
Ylösnousemisen juhlan muisto).

MUUALLA SEURAKUNNAN ALUEELLA:   
MAALISKUU:   
Heinävesi: Pe.  23. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen lahjain Liturgia ( = 
Paastoliturgia, EPL). Punkaharju:  La. 24. 3. klo. 9. Liturgia  Punka-
harju, ev. lut. srk-talo, Sulkava: Ke.  28. 3.  klo. 17. Ennenpyhitettyjen 
lahjain Liturgia ( = Paastoliturgia, EPL).

Tiistaiseurat toimivat:

VARKAUDEN
TIISTAISEURA VIRIKE
puh.johtaja  Jouko Parviainen,
puh. työ:  017 – 2 882 360,
koti: 017 – 2 882 362
Kokoontuu joka toinen viik-
ko tiistaisin klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti: 20.3.; 10.4.; 24.4.
Poikkeuksellisista kokoontumisis-
ta ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa

LEPPÄVIRRAN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja:  Marjukka Levy.
puh. 044 – 5 693 670
Kokoontumisista ilmoitetaan myö-
hemmin Soisalon Seutu- Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa
       
SORSAKOSKEN
TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh.johtaja: Silja Majuri,
puh. (017)  554 3493
Kokoontumisista i lmoitetaan 
myöhemmin Soisalon Seutu- Leh-
den kirkollisissa ilmoituksissa       
VILJOLAHDEN TIISTAISEURA
kokoontuu keskimäärin kerran kuu-
kaudessa jäsenten kodeissa
Puh. johtaja:  Yrjö Seppä, 
5.4. klo. 13. Anni Turusen kodissa    
Poikkeuksellisista kokoontumisis-
ta ilmoitetaan Warkauden Lehden 
kirkollisissa ilmoituksissa       
 
SAVONLINNAN
TIISTAISEURA
Puh. johtaja:  Helena Kettu, 
puh.  050 3682 212
Kokoontuu joka toinen viikko klo 18. 
srk.-salissa: 27.3. Fevronia Orfanos: 
”Idän kirkon ateriayhteys”. 24.4.  Si-
sar Kristoduli: ”Jumalansynnyttäjän 
asema uskon tulkinnassa”
ja 8.5. Siivoustalkoot;  22.5. Kevät-
kauden päätösrukouspalvelus 
Muutoksista ilmoitetaan  Itä-Savo 
– lehden kirkollisissa ilmoituk-
sissa

VARKAUDEN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset  tiistaisin klo 
18. srk-salissa seuraavasti:    
Ti 27. 3, Ti 17. 4.;  Ti 24. 4,
Ti 8. 5.;  Ti 22. 5.  
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin juma-
lanpalveluksiin Varkaudessa ja 
Leppävirralla.

SAVONLINNAN
KIRKKOKUORO
Kuoroharjoitukset keskiviikkoi-
sin  klo 17 srk.- salissa:
Ke 18. 4., Ke 2. 5.;  Ke 9. 5.  

Muista kuoroharjoituksista il-
moitetaan myöhemmin paikal-
lisissa lehdissä
Harjoitusten lisäksi kuorolaiset 
osallistuvat toimitettaviin juma-
lanpalveluksiin.

KIRKKOKUOROT TOIMIVAT VARKAUDEN 
ORTODOKSINEN
LÄHETYSPIIRI RY
puh.johtaja  Valma Venäläinen,
puh:  (017) 5552 132
Kokoontuu kuukauden kolman-
tena torstaina klo 13. srk.-salissa 
seuraavasti: To 29. 3. Virpovitso-
jen teko, To 26. 4, To 24. 5. 

Muista kokoontumisista ilmoite-
taan tarkemmin Warkauden Leh-
den kirkollisissa ilmoituksissa

VARKAUDEN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA
KIRKKOHERRANVIRASTO
avoinna  ma. ke. pe  9 – 13
Relanderinkatu  5,
78200   VARKAUS
Puhelin  (017) 2882 360
tekekopio   (017) 2882 366
Sähköposti:  varkaus@ort.fi

Pyhäköt:

Varkauden kirkko: Relanderinkatu  5, Pyhitetty  Kristuksen Taivaaseenastumisen 
juhlan muistolle. Isännöitsijä:    avoinna,
vahtimestari:  Jani Thure,  puh. 044 - 3 720 700

Leppävirran rukoushuone: Rinnetie  9, Pyhitetty  Pyhien Karjalan valistajien muis-
tolle, isännöitsijä: Marjukka Levy, puh. 044 - 5 693 670, Vahtimestari:  Jani Thure, 
puh. 044 - 3 720 700

Savonlinnan rukoushuone:
Erkonkatu  11, Pyhitetty  Profeetta Sakariaan ja Vanhurs-kaan Elisabetin muistolle.
Isännöitsijä:  Markus Parkkonen, puh.  0400– 925 746, Vahtimestari:  Markus 
Parkkonen

Tuula Ahonen asettaa Savonlinnaan 
näytteille ikoneja ja Seija Tikka 
mustavalkokuvia.

Jumalanäidin ikonit jaetaan kol-
meen päätyyppiin, joista jokaisesta 
on tässä näyttelyssä esimerkkejä.

Lisäksi ikoneita on Kristuksesta 
sekä pyhistä henkilöistä. Koska 
näyttely sijoittuu lähelle pääsiäistä, 
on mukaan otettu myös pääsiäisikoni 
sekä koristemunia.

Jumalanäidin tunnistaa ikoneista 
helposti. Hänen vaatetuksenaan on 
joko sininen tai vihreä aluspuku, 
jonka päällä on tummanpunainen, 
violettiin vivahtava tai sininen pääl-
lysvaate, mafori.

Päällysviitta on useimmiten ko-
risteltu nauhoin ja hapsuin, joskus 
jopa tekstein. Pukuun maalataan 
molemmille olkapäille ja otsalle täh-
det symbolisoimaan Marian ainaista 
neitsyyttä.

Äitiyden pyhyys 
ikoneissa
Esimerkiksi Hellyys-ikoni on täynnä 

Äidin syvää surua Poikansa tulevista, 
väistämättömistä kärsimyksistä. 
Ikoni korostaa myös Kristuksen 
inhimillistä luonnetta.

Ikonimaalaus ei ole taiteellista 
työskentelyä siinä mielessä kuin se 
maallisessa taiteessa ymmärretään. 
Ikonit maalataan tiettyjen mallien, 
esikuvien mukaan.

Maalaamista voisi verrata enti-
saikojen käsikirjoitusten jäljentämi-
seen. Jokainen ikonin ”kirjoittaja” 
jättää oman persoonallisen jälkensä 
maalaamiinsa ikoneihin.

Tuula Ahonen on maalannut iko-
neita noin 20:n vuoden aikana. Opet-
tajina hänellä on ollut suomalaisia ja 
venäläisiä ikonimaalareita.  

Äitiyden pyhyys 
valokuvin
Seija Tikka on asettaa esille Äiti ja 
lapsi-sarjasta 11 mustavalkovaloku-
vaa sekä neljä värivalokuvaa.

Valokuvat noudattelevat som-
mittelultaan renessanssimestareiden 
Madonna ja lapsi- maalauksia. Kun 
äiti ottaa lapsensa syliin, otteet ovat 
meille äideille yhteiset.

Kädet suojaavat ja pitelevät lasta. 
Äidin kasvot ja ilmeiden pienet 
vivahteet paljastavat onnen, huolen, 
liikutuksen ja riemun, mutta myös 
pelon.

Äiti jakaa onnen ja läheisyyden, 
mutta myös tekee arjen ratkaisut, 
joilla suojaa lastaan ja hänen kas-
vuaan. Valokuva paljastaa helposti 
pienetkin tunteen ja tunnelman 
vaihtelut – myös äidin ja lapsen 
suhteen.

Ikoni- ja valokuvanäyttely
galleria Pinnassa Savonlinnassa

osoitteessa Olavinkatu 42 b
näyttely yleisölle avoinna:
27.3 – 9.4.2007, klo 11-17
(paitsi pitkäperjantaina)

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

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

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

Markus Huovinen, Pielavesi
p. 0400 169 825

Pirjo Härkönen, Jyväskylä
p. 014-3329 230 tai 0500 991 621
pirjo.harkonen@ort.fi

Timo Mäkirinta, Rautalampi
p. 0500 371 057
timo.makirinta@ort.fi

Leena Orro, Mikkeli
p. 040 5046 771
leena.orro@dnainternet.net

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

Lehteen tarkoitettu aineisto 
pyydetään jättämään seurakuntien 
virastoihin. Vuoden 2007 toinen 
Solea ilmestyy viikolla 21. 
Aineistopäivä on 7.5.2007.
Seurakuntien yhteystiedot 
osoitteessa www.ort.fi, josta 
klikataan ensin kirkko palvelee ja 
sen jälkeen seurakunnat.
Yhteystiedot löytyvät myös 
Soleasta seurakunnan sivuilta.
Ilmoitushinta: 35 senttiä + 
alv./ppm.
Tilaushinta: 10 euroa/vuosi. 
Lehti tulee seurakunnan jäsenille 
maksutta.
Paino: Kiuruveden Sanomalehti 
Oy, Kisapaino, Hovinpelto 3
74700 Kiuruvesi
tai PL 69, 74701 Kiuruvesi
Puh. (017) 770 7700
Fax (017) 770 7770

Radio ja tv

Suuntaamme tänä vuonna Kevon maisemiin Pohjois Lappiin. 
Lähdemme matkaan Suonenjoelta perjantai-iltana 27.7 n. klo 19 
ja palaamme lauantaina 4.8 iltamyöhällä. Matkan hinta Alle 18v 
50/60e ja aikuiset 100/120e. Hinta sisältää matkat sekä perjantain 
3.8 saunan ja ruokailun. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Yrjö Mink-
kinen 0500 171723 ja isä Timo Mäkirinta 0500 371057.

Tervetulleita reissulle
kaikkien seurakuntien jäsenet!  

Matkan järjestää
Rautalammin ort. seurakunta / Nuorisotyö

LAPIN
VAELLUSMATKA

Haaste Reilun Kaupan kahvista ja teestä
Jyväskylän ortodoksinen seurakunta on käyttänyt Reilun Kaupan 
kahvia tilaisuuksissaan jo kolmen kuukauden ajan. Reilun Kaupan 
järjestelmä takaa kehitysmaissa asuville kahvin ja teen viljelijöille 
takuuhinnan, joka kattaa viljelykustannukset ja riittää perheiden elan-
toon ja lasten koulunkäyntiin. Reilun Kaupan periaatteisiin kuuluvat 
oikeudenmukaisuus, ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittaminen sekä ympäristön huomioiminen tuotannossa. Tätä 
toimintaa seurakunta haluaa edistää.
Päätös Reilun Kaupan kahvin ja teen käyttämisessä näkyy seurakun-
nassa siinä, että kahvitilaisuuksissa informoidaan seurakuntalaisia 
käyttämään itsekin tätä tukimuotoa, jotta kehitysmaissa asuvat kahvin 
ja teen viljelijät saavat tämän tuen. Tilaisuuksissa on esitteitä Reilun 
Kaupan tuotteista, jotta seurakuntalaiset saavat tietoa asiasta ja vas-
taisuudessa tätä informointia jatketaan.
Käyttökokemuksena voidaan todeta, että Reilun Kaupan kahvin ja 
teen esilletuominen on herättänyt ihmisten mielenkiinnon asiasta ja 
siitä on keskusteltu kahvitilaisuuksien aikana.
Seurakunta haastaa täten toiset kuutosseurakunnat ja samalla koko 
kirkkomme seurakunnat käyttämään Reilun Kaupan kahvia ja teetä. 
Toivomme, että otatte haasteemme vastaan ja kerrotte käyttökoke-
muksistanne!
Tarkemmin Reilun Kaupan kahvista osoitteessa: www.reilukauppa.fi  
ja Reilun Kaupan edistämisyhdistyksestä.

Tämä on oikeata suuren paaston henkeä!
isä arto

Вчера спогребохся Тебе, 
Христе ,  сово ст аю 
днесь воскресшу Тебе, 
сраспинахся Тебе вчера, 
Сам мя спрослави, 

Спасе, во Царствии Твоем.
(Тропарь 3-й песни канона 
пасхальной утрени)

Мы завершили Великий пост, 
святую четыредесятницу и 
Страстную седмицу, и вошли 
в особый, самый радостный 
период церковного года, в Пасху 
воскресную. Пасха празднуется 
сорок  дней  бе з  одного ,  в 
соответствии с евангельским 
свидетельством о Вознесении 
Господа на сороковой день 
по Воскресении. И в течение 
всего этого времени христиане 
п р и в е т с т ву ют  д ру г  д ру г а 
исповеданием «Христос воскрес!», 
утверждая себя и ближних в вере 
в победу Божью над смертью. 
Сорок дней мы совершаем это 
духовное усилие исповедания 
Воскресения, одновременно 

и  радо стно е  и  т ребующее 
мужества свидетельства перед 
лицом смертности, все еще 
господствующей в мире и в нас 
самих.
На богослужениях периода Пасхи 
мы читаем евангельские отрывки, 
повествующие о распространении 
вести о Воскресении среди 
учеников Христа. И каждый из 
этих отрывков говорит о том, 
как Свет победы над смертью, 
совершенной Господом, борется 
со страхом, неверием, мертвящим 
горем о распятом Учителе, еще 
лежащими на самых близких 
и любящих Иисуса людях. Мы 
читаем разные свидетельства 
евангелистов, видим, что они по-
разному запечатлели опыт этого 
великого Утра и дней, следующих 
за ним, когда Господь являлся 
ученикам. Но все они показывают, 
что недостаточно отвалить камень 
от гроба Воскресшего, требуется 
еще усилие Божье и человеческое, 
усилие общения, веры и любви, 
чтобы отвалить камень с сердца, 

для того чтобы оно смогло 
стать способным войти в Свет 
Воскресения и принять его. Эту 
борьбу веры со страхом совершает 
апостол Фома, о котором мы 
читаем вечером первого дня 
Пасхи (см. Ин 20:19-25). И жены 
мироносицы, которые видели 
явление ангела у пустого гроба, но 
«никому ничего не сказали, потому 
что боялись» (Мк 15:43-16:8). 
И Мария Магдалина, которой 
Господь запретил прикасаться 
к Себе, потому что она увидела 
Воскресение, но еще не верила 
своим глазам (Ин 20:11-18). И двое 
учеников, встретившие Христа по 
пути в Эммаус, у которых далеко 
не сразу «открылись глаза», 
чтобы узнать Его (Лк 24:12-35). 
И апостолы, которые не верили 
свидетельствам, пока Господь Сам 
не предстал пред ними.
Все это говорит нам о том, что 
для любого человека – будь 
то современник евангельских 
событий или тот, кто принял 
свидетельство «очевидцев и 

служителей Слова» (Лк 1:2) 
через две тысячи лет после них 
– подлинность Воскресения 
Х р и с т а  п р о в е р я е т с я  н е 
объективными сведениями, но 
опытом и подвигом личной веры, 
вводящей человека в общение 
с Самим Воскресшим. Только 
в этом общении с Богом через 
веру, т.е. в общении открытом, 
свободном  и  жертвенном , 
мы сможем быть истинными 
носителями и свидетелями 
победы, совершенной Христом 
на кресте и в воскресении. И 
победа эта станет залогом нашей 
личной победы над смертью и 
всяким злом, по слову Писания: 
«Сия есть победа, победившая 
мир, вера ваша» (1 Ин 5:4). Тогда 
и наше исповедание Воскресения 
Христова будет иметь силу 
возрождения и исцеления нашей 
жизни и всего мира.  
Христос воскрес!

Священник виктор

МакСиМовСкий

«Увидев воскресение Христа...»

В приходах гг. Куопио и Микке-
ли проводятся на русском языке 
регулярные встречи, посвя-
щенные основам православной 
христианской веры и жизни.
На встречах мы вместе учимс 
читать и понимать Священное 
писание, познаем опыт личной 
и церковной молитвы, знако-
мимся с традициями церкви, 
размышляем о путях жизни 
современного человека, ищу-
щего Бога.
Мы приглашаем принять учас-
тие в наших беседах всех – и 
тех, кто уже нашел личный путь 
к Богу и в Церковь, и тех, кто 
еще находится перед выбором 
в своей духовной жизни.

Ждем вас на наших встречах 
в г. Куопио в приходском зале 
при храме святителя Николая 
(Snellmaninkatu 8) вторую суб-
боту каждого месяца после 
литургии на русском языке;
в г. Миккели в приходском зале 
при храме архангела Михаила 
(Paavalinkatu 4) второе воскре-
сенье каждого месяца после 
литургии на русском языке.

Начало литургий в 10, начало 
встреч ок. 12.
По всем вопросам вы можете 
обращаться к священнику Вик-
тору Максимовскому (т. 050 461 
73 81; e-mail: viktor.maksimovs-
kiy@ort.fi)

Lampukasta pääsiäisen
valmisteluihin:
Pashamuotti, kotimainen 45 e
Punainen munaväri 3,90 e
Punainen pääsiäistuohus 1 e
Pääsiäiskortit 1-os. 1 e, 2-os. 
1,60 e
XB-munia, Cloisonne –munia, 
munakynttilöitä, kauniita pää-
siäiskoreja

Kristus nousi kuolleista!
Totisesti nousi!

Ortodoksinen
keittokirja:
Väinämö Rauni: 
Paastosta
juhlaan ja arkeen 
24,50 e

Дорогие друзья!

Juhlan kynnyksellä liike täynnä 
ihastuttavia esineitä ja tun-
nelmaa!

Uutuus kirjoja:
Rauni Väinämö: Paastosta juh-
laan ja arkeen – Ortodoksinen 
keittokirja 24.50 €
Nunna Kristoduli: Sielun lääke 
27.90 €
Gregorios Nyssalainen: Sielusta 
ja ylösnousemuksesta 19.90 €

Koivuiset kotimaiset
pashamuotit 28 €

Uutuutena kauniit pisanka-
munat sekä paljon erilaisia 
käsinmaalattuja pääsiäismunia! 
Itselle ja lahjaksi keväiset koti-
maiset kynttilät!
Kaunis valikoima pääsiäisen ajan 

ikonikortteja sekä perinteisiä 
pääsiäiskortteja.

Myös postimyyntinä,
soitto Tsuppuun riittää ! 
Tulossa internet-sivut
osoitteeseen www.tsuppu.fi

TSUPPU
Puijonkatu 33 
70100 Kuopio

P: 017-2622562
Ark. 10 -17,  la  10 - 14

Liturgiat radiossa:
Su 25.3. Liturgia, klo 11-12 Taipa-
leen srk, Viinijärvi, Jumalan äidin 
Tihvinän ikonin kirkko
Pe 6.4. Kristuksen hautauspalvelus, 
klo 18-19 Tampere, Pyhän Aleksan-
teri Nevskin ja pyhän Nikolaoksen 
kirkko
 7.-8.4. Pääsiäisyön aamupalvelus ja 
liturgia, klo 23.55-03.30 Helsinki, 
Uspenskin katedraali
Su 22.4. Liturgia, klo 11-12 Hä-
meenlinna, Pyhän Aleksanteri
 Nevskin ja pyhän Johannes Krysos-
tomoksen kirkko
Su 6.5. Liturgia, klo 11-12 Kotka, 
Pyhän Nikolaoksen kirkko
Su 20.5. Liturgia, klo 11-12 Mikkeli, 
Ylienkeli Mikaelin kirkko
    
Aamuhartaudet Yle Radio 1
klo 6.15 ja 7.50:
31.3.  Munkkidiakoni Serafim, 
Helsinki, Ke 11.4.  Piispa Arseni, 
Kuopio, Pe 13.4.  Piispa Arseni, 
Kuopio, 21.4.  Rovasti Teppo Siili, 
Saukkola, 12.5.  Kirkkoherra Veikko 
Purmonen, Helsinki 

Iltahartaudet Yle Radio 1-kana-
valla kello 18.50:  17.4.  Kirkko-
herra Olavi Merras, Lahti, 15.5.  TM 
Anneli Pietarinen, Joensuu
 
Radio Vega:
26.3. kl. 19.20  fader Sergius Col-
liander, Kellokoksi 
25.3. kl. 13.03 Liturgi, Profeten 
Elias kyrka, Helsingfors. Liturgin 
förrättas av  fader Markku Sal-
minen

Avoinna
ma-pe 10-17.30,

la 10-14,
vkoilla 13-14 klo 10-18, la ja 
Suurena torstaina klo 10-15

Liisankatu 29, 00170 Helsinki,
puh. (09) 135 5024,
sähköposti: lampukka.helsinki@
ort.fi
kotisivu: www.ort.fi/pshv/lampukka

Kuutosseurakuntien lasten ja varhaisnuorten leirit
kesällä 2007 Pyhäkankaalla
Lasten leiri (6-9-v.) 18. – 21.6. ja Varhaisnuorten leiri 10-14-
vuotiaille 26. – 29.6. Leirimaksu: 55 €/lapsi, sisaralennus 
5 € (sis. majoituksen, ruokailut, leiriohjelman, retken ja 
vakuutuksen)
Ilmoittautumiset Jyväskylän seurakunnan 
nuorisotoimistoon 4.5.2007 mennessä. 
Nuorisotoimenohjaaja Pirjo Härkönen 0500 991 621
tai pirjo.harkonen@ort.fi.


