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Kozelshtshanin Jumalansynnyttäjän ikoni Virossa kirkot täynnä rukoilijoita ja ihmeitä tapahtui !

Pyhä marttyyripiispa Platon,
rukoile Jumalaa
meidän puolestamme
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I

koni vastaanotettiin
Tallinnassa perjantaina 13.1. Kristuksen
kirkastumisen katedraalissa, jossa toimitettiin pyhän
pappismarttyyri Platon
Tallinnalaisen muistoliturgia metropoliitta Stefanoksen johdolla. Hänen
kanssapalvelijoinaan olivat KS Tarton piispa Eelia, KS Pärnun ja Saaren
piispa Aleksander, Viron
ortodoksisen kirkon papisto ja ikonia saattaneet
Helsingin seurakunnan
kirkkoherra isä Markku
Salminen, isä Teo Merras ja ylidiakoni isä Juha
Lampinen. Jumalanpalve-

lukseen osallistuivat rukoilijoina Kreikan ja Suomen suurlähettiläät sekä
VYS:n edustajat.
Ikonin varsinainen vierailu
alkoi lauantaina 14.1. aamulla Tartossa Jumalansynnyttäjän kuolonuneen
nukkumisen (Uspenski)
katedraalissa. Ikoni saattajineen vieraili Viron kirkon kolmen hiippakunnan
pääkatedraaleissa, joissa
toimitettiin piispallinen
jumalanpalvelus. Tarton
jälkeen ikoni oli kunnioitettavana Pärnussa ja
Tallinnasta ikoni saattajineen lähti kotimatkalle

sunnuntaina 15.1.
Kaikki kirkot olivat
täynnä kirkkokansaa
ja ikonin luokse oli
jatkuva rukoilijoiden
jono. Pärnussa Kristuksen kirkastumisen
katedraalissa ikonia
kävi kunnioittamassa
1200 ihmistä. Katedraaliseurakunnan kirkkoherra isä Ardalion
Keskküla kertoi, että
viimeksi katedaalissa
on nähty samanlainen
kirkkokansanpaljous
1990- luvun alussa
pääsiäisen palveluksissa.

Toimittajalta:

80 kilometriä pääsiäiseen ...

K

un tänä vuonna
Suomessa pääsiäisen riemussa
eletään, niin Helsingin
rannoilta etelään katsottaessa 80 kilometrin
päässä, Virossa, ortodoksit aloittavat Suuren viikon.
Tänä vuonna Viron orto-

doksi viettävät yhdessä Herran pääsiäistä sitten vuoden
1923. Tuolloin Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti myönsi Suomen ja
Viron kirkoille erioikeuden
viettää pääsiäistä uuden kalenterin mukaan.
Virolaiset seurakunnat saivat
itsenäisesti päättää minkä
kalenterin mukaan pääsiäistä
viettävät: Pärnumaa ja saaret
siirtyivät uuteen kalenteriin
ja mm. Setomaa pitäytyi
vanhassa. Neuvostomiehityksen seurauksena syntynyt
Moskovan hiippakunta samoin.
Nyt siis Viron kirkko on
luopunut erioikeudestaan.
Siksi on varsin outoa, että
Suomessa asia on ohitettu
olankohotuksella.
Virolaisten päätöksen jälkeen Suomen kirkko lienee
ainoa, joka ortodoksisessa
maailmassa viettää Kristuksen ylösnousemuksen juhlaa
yhdessä lännen kirkkojen

kanssa.
Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos on eri
yhteyksissä korostanut, että
yhtenäiseen kalenteriin siirtyminen on puhtaasti Viron kirkon sisäisen toiminnan järkeistämisen kysymys. Hän on painottanut ettei Konstantinopolin Äitikirkon noudattamaan
kalenteriin siirtyminen ole
kannanotto minkään kalenterin puolesta tai vastaan.
Virolainen yhteiskunta on
maallistuneimpia Euroopassa.
Kristittyjä väestöstä on vajaat
puolet. Mutta kristityistä suurin ryhmä on ortodoksit. Heitä taas valtaosa on vironvenäläisiä.
Viron ortodoksien ykseyden
rakentamisessa kalenteripäätös oli tärkeä. Se oli jälleen
askel yhteyteen Moskovan
hiippakunnan ortodoksien
kanssa. Metropoliitta Stefanos
on määrätietoisesti rakentanut

siltaa kahteen patriarkaattiin jakautuneiden ortodoksisaarekkeiden välille. Vastakaikua ei aina ole tullut,
mutta se ei himmentänyt
tavoitteen kirkkautta. Yhdistyneeltä Viron ortodoksiselta kirkolta ei voisi autokefaliaakaan kieltää.
Virossa vietetään tänä
vuonna ortodoksista pääsiäistä 15.4. Silloin voidaan
unohtaa puheet vain venäläisten pääsiäisestä.
Paradoksi on, etteivät Viron
ortodoksit halua suomalaisten seuraavan perässä.
He odottavat pappeja ja
laulajia Suomesta maaseurakuntiin palvelemaan pääsiäisenä edelleenkin. Tämän
estäisi samanaikainen juhla.
Kristus nousi kuolleista!
Virossa hieman myöhemmin ...

Aristarkos Sirviö

Ikonivierailun jälkeen kerrottiin ihmeistä

R

ovasti isä Ardalion
Keskküla kertoi Kozelshtshanin ihmeitätekevä Jumalansynnyttäjän ikonin vierailun jälkeen hänen tietoonsa tullut jo
kaksi ihmeellistä tapahtumaa:
Lauantaina Pärnun katedraalissa oli iäkäs rouva jonottanut
tuntikausia päästäkseen rukoilemaan ikonin luo. Nainen kärsi vakavasta lihasten surkastumisesta eikä voinut liikkua ilman apuvälineitä.
Sunnuntaina rouva oli tullut
katedraaliin ehtoolliselle ilman
kainalosauvoja ja kertoi ikonin
ääressä rukoillessaan tunteneen ikonista leviävän suloista
tuoksua ja ruumiinsa läpi kulkeneen kolme kuumaa aaltoa.
Yön hän oli nukkunut levolliSivu 2

sesti ja aamulla todennut kykenevänsä liikkumaan normaalisti. Maanantaina 16.1. oli lääkäri
todennut sairauden pysähtyneen ja lihasten vahvistuneen.
Tallinnassa ikonin ääressä sunnuntaina 15.1. liikuntasairaudesta kärsinyt naishenkilö oli
rukoillut apua Jumalalta. Tiistaina oli lääkäri todennut hänen lonkkansa parantuneen.
Rouva oli ontunut yli kaksikymmentä vuotta.
Tartossa seurakuntaan otti
yhteyttä mieshenkilö, joka halusi lähettää kiitoslahjan ikonille kertoi tapahtuneesta: Isä oli
rukoillut lauantaina 14.1. ikonin luona apua Jumalalta pojalleen, jota syytettiin vakavasta
rikoksesta.

Kuvassa rukoilijoita ikonin luona Pärnun katedraalissa.

Maanantaina olivat rikostutkijat ilmoittaneet, että
kadoksissa ollut merkittävä todiste oli löytynyt ja poika vapautetaan syytteestä.
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Viron kirkko siirtyi yhtenäiseen kalenteriin

T

allinnassa 26.5.2011
kokoontunut Viron
ortodoksisen kirkon
(EAÕK) kirkolliskokous
päätti, että Viron kirkko
siirtyy noudattamaan
vanhaa (Juliaanista)
kalenteria pääsiäisen ja siitä
johtuvien juhlien vieton
osalta. Liikkumattomat
pyhät ( kuten esim. joulu)
vietetään uuden
(gregoriaanisen) kalenterin
mukaisesti.

Päätöstä edelsi usean vuoden
ajan perusteellinen
keskustelu kirkon sisällä.
Piispainkokouksen
esityksessä edellyttettiin, että
kirkko siirtyy yksimielisesti
yhteiseen kalenteriin.
Kirkolliskokouksessa esitys
voitti äänin 69 puolesta ja
yksi vastaan. Tyhjää äänesti
yhdeksän edustajaa.
Piispainkokous päätti asiasta

virallisesti kirkolliskokouksen
päätöksen mukaisesti.
Viron kirkko sai Suomen
kirkon lailla 1923 autonomian
Konstantinopolin
ekumeeniselta patriarkalta
sekä erioikeuden viettää
pääsiäistä uuden kalenterin
mukaisesti.
Virossa seurakunnat saivat
itsenäisesti päättää kumpaa
kalenteria noudattivat.
Käytännössä tilanne vakiintui
siten, että Länsi ja PohjoisViro (mm. Pärnumaa,
Harjumaa ja Saarenmaa)
käyttivät uutta kalenteria ja Itä
ja Etelä-Viro (mm. ItäVirumaa ja Setomaa)
pitäytyivät vanhassa
kalenterissa. Pääsiäisen vieton
eriaikaisuus kirkossa on
johtanut erikoisen hankaliin
käytännön ongelmiin.

Diakoni isä Kristoforos laski ääniä Viron ortodoksisen
kirkon vuosittaisessa kirkolliskokouksessa. Kokous päätti
lähes yksimielisesti siirtyä noudattamaan samaa kalenteria koko kirkossa.

Ortodoksit ovat Virossa suurin kristillinen
ryhmä. Viron sisäasiainministeriön tietojen
mukaan Moskovan patriarkaatin Viron
ortodoksiseen kirkkoon (MPEÕK) kuuluu
210 000, Viron ortodoksiseen kirkkoon
(EAÕK) 30 000,Viron vanhauskoisten
seurakuntien liittoon 15 000 ja Armenian
apostolisen kirkon Pyhän Georgioksen
seurakuntaan 2100 jäsentä.

O

binitsassa Setomaalla järjestetiin 5.-6. elokuuta 2011 XVIII Kuningaskuntapäivät (Kunigriik ), joka on vuotuinen
setojen kulttuuritapahtuma. Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo vieraili tapahtumassa nyt ensi kertaa. Arkkipiispa
Leo on vuosia ollut mukana Setukaisten ystävät ry:n toiminnassa ja harrastanut setojen kieltä ja kulttuuria. Paluumatkalla
arkkipiispa ja metropoliitta Stefanos vierailivat Pootsi-Kõpun Pyhän Kolminaisuuden kirkossa, jossa pyhä pappismarttyyri Platon on kastettu. Kirkossa toimitettiin kastepalvelus, johon esipaimenet osallistuivat . Palveluksen jälkeen
kirkkokansa ja esipaimenet asettuivat kuvaan kirkkomaalle.
(Kuva: EAÕK)
KEVÄT/KEVAD

Sivu 3

Psalloo –kuoro Saarenmaalle

P

salloo –kuoro esiintyi kutsuttuna viime keväänä Pärnumalla Häädemesten Hengellisellä
laulupäivällä. Kuoro lauloi seuraavana päivänä Pärnun katedraalissa liturgiassa. Tänä keväänä
on kuoro kutsuttu vieraaksi Saarenmaalle. Kuoro laulaa ehtoopalveluksessa Leisissä lauantaina
19.5 Pyhän Olgan kirkossa ja
sunnuntaina 20.5 Tornimäellä
Jumalansynnyttäjän suojeluksen
kirkossa.

Häädemeesten Hengellisen laulupäivän 2011 osallistujat yhteiskuvassa 14.5.Kristuksen
kirkastumisen kirkossa, jossa kuorojen konsertti pidettiin. Päivän avasi KS Pärnun ja
Saaren piispa Aleksanteri. Laulupäivä oli järjestyksessä 17.

Liturgian jälkeen kuoro pitää
konsertin kirkossa.
Kuoroa johtaa isä Raimo Pores.

Toinen pääsiäismunien värjäyskurssi Kohilassa

T

oisen kerran järjestivät
kuvataitelija Soili Talja ja
toimittaja Aristarkos Sirviö Kohilan seurakunnan
pyynnöstä pääsiäismunien
värjäyskurssin Suurena lauantaina viime pääsiäisen alla.

Kurssilaisten värjäämät munat
olivat esillä pääsiäispalveluksessa, jossa ne siunattiin.

Edellisen vuoden tapaan pääsiäismunia värjäämään saapui kohilalaisia nuoria ja
vammasten palvelukoti Kadikodun asukkaita.
Aristarkos kertoi pääsiäismunien merkityksestä ja symboliikasta ortodoksisessa kirkossa.
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Soili perehdytti kurssilaiset
eri värjäystekniikoihin ja
ohjasi värjäystä.
Kurssilaiset värjäsivät myös
pääsiäispalveluksessa kirkkokansalle jaettavat punaiset munat.
Ei kahta ilman kolmatta:
seurakunnan pyynnöstä järjestetään tänä vuonnakin
samanlainen kurssi.
Kurssin järjestämistä tukivat Kirkollishallitus ja Helsingin ortodoksinen seurakunta.

Viron Tuulahduksia

Haapsalun kirkko täytti 175 vuotta
Juhlaliturgian toimitti KP
Tallinnan ja koko Viron
metropoliitta Stefanos. Juhlaaterian jälkeen oli
konserttitilaisuus, jossa esintyi
keskiaikaista musiikkia esittävä
yhtye “Vaikuse Muusika“
Tartosta.
VYS:n puheenjohtaja isä Tapio
Rautamäki oli mukana juhlassa
järvenpääläisten pyhiinvaeltajien
kanssa.

Kuva: Isä Jüri Ilves

H

aapsalu on pieni
kylpyläkaupunki Länsi-Viron
rannikolla. Rauhallinen,
turvallinen ympäristö, kaunis
vanha kaupunki,
rantapromenaadi ja raikas meri
-ilma ovat ominaisia
kaupunkillemme.

Meille, ortodokseille on
erityisen pyhä ja rakastettu
Magdalan Marian kirkko
Haapsalun rantapromenaadilla.
Kirkko on rakennettu v.1852 ja
peruskorjattu vuosina 20032008.

Seurakuntamme käytössä on
myös kaksi taloa: pappilatalo
ja seurakuntatalo, jossa sali ja
yöpymistilat 4 hengelle.
Taloon kokontuu seurakunta
aina liturgian jälkeen
kirkkokahville ja muutenkin
juttelemaan. Seurakuntamme
on erityisen kiitollinen VYS
ry:n lahjoitetusta
ilmalämpöpumpusta, joka
toimii seurakuntatalossamme.
Viime vuonna Haapsalun
ortodoksinen seurakunta vietti
175-vuotisjuhlaa.
Praasniekkapäivä oli
22.heinäkuuta.

Tervetuloa praasniekkaan tänä
kesänäkin ja nauttimaan
Haapsalun mukavasta
ilmapiiristä!

Isä Jüri Ilves
Seurakunnan pappi

Seurakunnan yhteystiedot:
Kotisivut:
http://www.maria-magdaleena.net
sähköposti:
georgius@maria-magdaleena.net
puh. (Isä Jüri ) +372 53 015251

Isä Andrei aloittaa työnsä Helsingissä

P

astori Andrei
Sõtšov on määrätty hoitamaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan venäjänkielisen papin tehtäviä
määräaikaisesti ajalle
1.8.2012 - 31.7.2014.
Isä Andrei on kotoisin
Virosta. Hän on teologian
tohtori. Isä Andrei on
syntynyt 1977 ja vihitty
papiksi 2009. Hänen perheeseensä kuuluu puoliso
Stiina ja lapset Teodor ja
KEVÄT/KEVAD

Sofia. Koko perhe on
muuttanut Helsinkiin.
Isä Andrei toimittaa palveluksia venäjän lisäksi
viroksi, ranskaksi ja saksaksi.
Hän on palvellut Viron
ortodoksista kirkkoa mm.
Paldiskin seurakunnassa,
puolustusvoimissa ja Afganistanissa sotilaspappina virolaisessa joukkoosastossa.
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Saarenmaan skiittaluostari kaipaa apua !
haluaa tulevaisuudessa vahvistaa eettistä pohdintaa, tutustuttaa ihmiset ortodoksisuuteen liturgisen elämän
kautta, auttaa maanviljelijöitä
luomuviljelyyn ja ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa ja
tarjota mm. maksuttomia
kursseja.

Viime vuoden marraskuussa Martin markkinoilla olivat mukana
Outi Vasko, nunna Teofili ja Marina Treima esittelemässä Saarenmaan skiittaluotaria ja myymässä tuotteita luostarin hyväksi.

K

reikkalaisen Pyhän
Johannes Edelläkävijän luostarin skiitta Saarenmaalla kutsuu
avukseen luostarin rakentajia.
Tallinnan ja koko Viron
metropoliitta Stefanos lähestyi luostaria yhteistyöpyynnöllä 2009. Hän pyysi
sisaristoa aloittamaan samankaltaista luostaritoimintaa Virossa.
Vielä samana vuonna kolme
nunnaa saapui Saarenmaalle, jossa väliaikainen asuinpaikkana heille tarjottiin
kirkon korjaama kanttorila
Öörikulla, Saaren koillisosassa. Paikka on luostarille
kuitenkin pieni.
Nyt Viron ortodoksinen
kirkko on luovuttanut skiitalle 35 ha maata ja korjausta kaipaavat rakennukset
sekä Reomäen pyhän apostoli Andreaksen kirkon
Reon kylässä.
Tärkeintä on saada talviasuttava ja järkevä majoitusratkaisu sisaristolle, mutta tiloja tarvitaan myös vieraiden vastaanottamiseen ja
Sivu 6

majoittamiseen.
Päärakennuksen korjaus
aloitettiin viime syksynä.
Korjaus on vaativa, kallis
hanke. Rakennus on peruskorjattava talviasuttavaksi
katon, ikkunoiden , ovien ja
eristyksen sekä vesi– ja lämmistysjärjestelmien osalta.
Rakennuksen toivotaan valmistuvan kesäksi 2012. Peruskorjauksen budjetti on
250 000 euroa.
Tulevaisuudessa luostari
toivoo voivansa olla kutsuva
ja Jumalan rakkautta välittävä paikka kaikille tukea ja
apua tarvitseville.

Tällä hetkellä tarvitaan kipeästi apua luostarin rakentamiseen. Luostarin sisaristo teki
sopimuksen rakennusurakoitsijan kanssa. Kokonaisbudjetista on tarkoitus maksaa kuukausittain urakoitsijalle 40
000 euron erä. Kreikan ja yleisen talouskriisin vuoksi peruskorjaukseen luvattuja avustusvaroja ei saada Kreikasta.
Luostarin sisaristo pyytää nöyrimmin avustuksia kiireelliseen rakennushankkeeseen.
Pienikin avustus on lämpimästi tervetullutta.
Suomesta luostarin rakennushankkeeseen osoitetut lahjoitukset pyydetään toimittamaan
Viron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry:n pankkiyhteyden kautta.
Yhteystiedot tämän lehden
takasivulla.
Mari Vainio

- Luostari on kaikille ortodokseille tarkoitettu hiljentymisen, rukouksen paikka,
muistuttaa Saarenmaan
skiitassa asuva virolainen
sisar Teofili.
- Toivomme, että mahdollisimman moni suomalainen
ortodoksi haluaisi olla kanssamme luostarin rakentajia.
Jumalan avulla voimme tehdä työtä yhdessä Hänen
kunniakseen
Luostarit ovat hengellisen
elämän jakajia ja auttajia ja
näin luostari Virossakin

Suomen vierailun yhteydessä nunna Teofili vieraili
myös Helsingin seurakunnan Ortodoksiakerhossa,
jossa hän kertoi luostarin rakentamisesta ja luostarielämästä. Häntä tulkkasi tilaisuudessa Simo Haavisto
Viron Tuulahduksia

Ortodoksse kristlasena tänapäevases maailmas

M

eie praegune elu on
täis ratsionaalset materiaalsust. Vähesed avalikus, ehk
nn „suures ilmas“ elavad ja
töötavad inimesed, arvamusliidrid, julgevad tunnistada oma usku, kui see neil
on, ning heal juhul väljendavad nad vaoshoitult oma
neutraalset suhtumist Kirikusse. Usk Kristusesse Jeesusesse kuulub tänapäeval
suures osas lastetoa õhtujuttude hulka.
Ikoonidessegi võib suhtuda kui ilusatesse piltidesse, mis pakuvad esteetilist
naudingut. Nii paradoksaalne aga, kui see ei olegi, siis
Kristus ei sündinud siia maailma selleks, et õpetada
meid kasutama peeneid aforisme või lauakombeid.
Kristuse õpetusel on vähe
pistmist välispidise esteetikaga sest ilma usuta Kristusesse ning ligimesearmastuseta on välispidisus tõesti
sarnane lubjatud hauale, mis
on pealt ilus vaadata, kuid
seest täis kõdu.
Nagu kirjutab Tallinna ja
kogu Eesti metropoliit Stafanus oma mõtiskluses,
väljendab meie Kirik „tõde
lihakssaanud Kristusest, kes
võtab endale inimloomuse,
et taas uueks luua patust
rüvetatud kuju andes inimesele tagasi tema jumaliku
ilu. Kirik kuulutab tõde Jumala armumajapidamisest
meie päästeks esmalt
“sõnas”, näiteks jutluse abil,
ja laseb sel elavaks saada
“teos” pühakujude kaudu.
Kui Kirik oleks loobunud
võimalusest kujutada Kristust ikoonidel, tähendaks
sivu 7

see, et Kirik ei oleks nõustunud Kristuse lihakssaamise, tema eluga JumalInimesena, õpetuse ja tervendamiste, tema ristilöömise, ülestõusmise, taevassemineku ja sellega, et Ta
on jumalikustanud meie
inimloomuse end vabal tahtel sellega rüütades.
Jah, veel tänapäevalgi on
meie kirikutes pühakujud
kui meie pääste salasuse
tunnistajad ja teenijad täpselt nagu ka evangeelium ja
ülistuslaulud, mida me jumalikul liturgial laulame. Ning
meie Kirik, toetudes Kristust näinud ja Teda saatnud
apostlite tunnistusele, laseb
nende kombel apostlikult see tähendab vastavalt
apostlite tunnistusele maalitult - edasi elada Issanda
lihakssaamisel, imetegudel,
kannatustel ja ülestõusmisel.
Teisisõnu, pühakujud, ei ole
meie pühakodade ja kodude
seintel üksnes ehteks. Nad
räägivad Jumalast; nad räägivad pilgule samuti nagu sõna
räägib kõrvale: “Nagu
sõna kõrvale, nii ikoon pilgule”, ütleb püha Johannes
Damaskusest, pühakujude
kaitsja. Tõepoolest, iga pühakuju annab kindlalt tunnistust ja laseb Kirikus edasi
kesta sellel “ainukordsel”,
mis juhtus vaid ühe korra:
taevas avanes ja Inimese
Poeg tuli alla maa peale
ning inimesed Kirikus läksid
üles taevasse.”
Jeesuse õpetus ei ole vaid
rõõmukuulutus. Tänapäeval,
süvenedes erinevate usuorganisatsioonide arusaama
Jeesuse ristitööst, võib
tõdeda, et räägitakse oda-

vast armust – selle osaliseks
saab ka patust pöördumata.
Jeesuse sõnu kohtumõistmisepäevast on tõlgendatud
kui vajadust vähendada inimeste sotsiaalset ebavõrdsust. Ometigi ei ole see täielikult nii, kuigi vajadust osutada vajajatele abi ei saa keegi eitada. Siiski peab esmatähtsalt pidama silmas inimese vaimulikku olukorda, mitte ilmalikku heaolu. Maapealse paradiisi loomine on
võimatu – sellised katsed on
kõik läbipõrunud inimese
rikutud loomuse tõttu, mis
otsib eelkõige enesekasu.
Pealegi ei ole Kristuse kohtujärje ees seistes mingit kaalu sellel, kui palju on on kellelgi kukrus raha või milliseid
tiitleid on keegi võinud oma
visiitkaardile trükkida. Ja
ometigi sai Jeruusalemma
kogudus kuulsaks just sotsiaalse töö poolest – seda aga
seetõttu, et ligimesearmasus
avaldus neis eelkõige usu
kaudu mis lähtus enesesalgamisest.
Salgama. Seda sõna kasutab Jeesus Peetruse suhtes –
„enne kui kukk on kolm korda kirenud oled sa öelnud
kolm korda, et sul ei ole mitte midagi pistmist minuga. Sa
ei tunnegi mind.” Niisamamoodi siis räägib Jeesus meile meie inimlikust egost ärgu olgu mitte miskit tegemistki oma egoga. Selle
„Minaga” – mis januneb au,
kuulsust, raha, võimu, kummardamist inimeste poolt,
üleolekutunnet teistest –
seega maiseid hüvesid. Saa
selleks, kellele vaadatakse kui
imelikule inimesele, kes on
väljatõugatu, outsider. Saa
selleks, kes ei ela maise

”Teisisõnu,
pühakujud, ei
ole meie
pühakodade
ja kodude
seintel
üksnes
ehteks.
Nad
räägivad
Jumalast;
nad räägivad
pilgule
samuti nagu
sõna räägib
kõrvale: ”

”Aegu on
erinevaid,
Kristus
on sama.”

”Kristuse
ihust ja verest
osasaamine
hoiavad meid
õigel teel.”

”Me oleme teel…”

mõtlemise järgi ülistatud
elu, ning sul saab olema igavene elu kohas, millest on
kaugel eemal kõik madalus,
ahnus, kadedus, ülbus ja
kurjus. Kes iganes tahab
päästa oma elu – teha seda
paremaks, teiste poolt ihaldatavaks, äratada teistes
kadedust – see kaotab oma
elu. Ja kui Jeesus rääkis tolleaegsetele kuulajatele „elu
kaotamisest,” siis need
mõistsid seda kui ilmajäämist Jumalaga kooseksisteerimisest. Mida see tegelikult
ongi. See tähendab unustusse, olematusse kadumist,
oma eksistentsi kaotamist.
Ja samas – kes läheb Kristuse järel, võidab enamat kui
kogu inimlik maailm võib
eales pakkuda
Aegu on erinevaid, Kristus
on sama. Tänapäevalgi, rahulikuks peetud ajal, aga
hukkub maailmas, põhiliselt
Aafrikas ja Aasias keskmiselt
viiskümmend inimest päevas
selle pärast, et nad tunnistavad omaenda isiklikku usku
Kristusesse või kuuluvad
kristlikku kogukonda, rahvusgruppi mida peetakse
kristlikuks.
Looja Isa tegutseb tänapäevalgi samamoodi kui ta on
alati tegutsenud. Protestantlik ratsionalistlik teoloogia
jätab kõrvale võimaluse, et
Jumal tänapäevalgi laseb

imedel sündida. Nende arvates lõppes imede aeg
apostlitega ning sealtmaalt
alates on tegemist ainult
haige meelekujutuse viljadega mida saab ravida tablettidega. Nii ongi tänapäeval
laskutud viljatutesse targutavatesse aruteludesse Jumala
olemuse üle ning Jumala
tahet nähakse vaid sotsiaalses töös ning maises paradiisis mida inimkäte ja mõistusega püütakse teoks teha.
Loomulikult on oluline see,
kuidas suhtume oma ligimesse. Aga kui me ei tea,
ega usu, et inimese elu jätkub ka pärast siinset olemist, jääb kogu kenas asi
pooleli või hoopis katki.
Esimesed kristlased olidki
kuulsad selle poolest, et
nende ühtekuuluvustunne
oli märgatav ning kogudused
elasid Jeesuse õpetussõnade
järgi – hoolt kanti leskede
eest, kes olid muidu väga
raskes olukorras ilma mingisuguse toeta. Selle läbi aga
toetati ja hoiti alal ka usku.
Ja õieti ütleb Jeesuse vend
Jakoobuski oma kirjas, et
usk ilma tegudeta on surnud. Meie ei ole kaugeltki
veel kohale jõudnud oma
eesmärgile. Me oleme teel.
Igapäevane regulaarne palveelu, Pühakirja tundmine,
regulaarne piht, Kristuse
ihust ja verest osasaamine

hoiavad meid õigel teel. Kui
ühegi neist unarusse jätame,
võib langemine olla suur.
Tänapäevases maailmas elades on lihtne salata Jeesust,
peites seda tolerantsuse ja
oma vajaduste eest hoolitsemise taha.
Need on ilusad ja populaarsed loosungid, aga siis, kui
inimene võtab omaks Kristuse, saab talle tõeliselt selgeks, kes ta ise on ja millised on tema vajadused.
„Ühte on sulle vaja,“ ütles
Jeesus noormehele, kes oli
rahul oma rikkusega ja
eneseimetlusest rikutud
vagadusega, „järgi mind.“
„Mis on sul pistmist temaga?“ küsis ülestõusnud Jeesus Peetruselt, kes üritas
Jeesuse tähelepanu pöörata
rannal nende järel käivale
Johannesele, „sina järgi
mind.“
Ortodoksse kristluse rikkus
seisneb tõdemises, kui vaene on inimene oma arusaamas maailmast ja inimolenditest. Pääsemine on Kirikus, mis hoiab au sees Jumala Poja õpetust Taevasest
Loojast. See on parim pärl,
mida siin maise põllumaa
seest võib leida.

Isa Roland Tõnisson
VYS`i juhaduse liige

Pyhän Platonin III luokan kunniamerkit jaettiin tammikuussa

K

orkeasti Pyhitetty Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanos myönsi tänä vuonna kaksi
Pyhän Platonin kunniamerkkiä Pyhän marttyyripiispa Platonin muistoliturgian yhteydessä Tallinnassa 13.
tammikuuta 2012 Kristuksen kirkastumisen katedraalissa.
Kunniamerkin saivat isät Mattias Palli Tallinnasta ja Andreas Põld Kuressaaresta.
Monia monia armorikkaita vuosia!
Sivu 8

Viron Tuulahduksia

Mitrarovasti Felix Kadarik tuonilmaisiin

M

sa kanttorina ja luokanopettajana Tallinnan 4.
itrarovasti Felix
Kadarik menehtyi Kures- alakoulussa. 1944 isä Fesaaressa aamulla 7. maa- lix valmistui kuoronjohtaliskuuta 2012 88 -vuoden jaksi Tallinnan konservaikäisenä. Hän olisi täyttä- toriosta.
nyt huhtikuussa 89 vuotTallinnan ja koko Viron
ta.
metropoliitta AleksanIsä Felix haudattiin Kuder vihki hänet diakonikressaaren hautausmaalle
si huhtikuussa 1944
lauantaina 10.3.
Laimjalan Pyhän Basileos
Isä Felix oli Saarenmaan Suuren kirkkoon. Saman
vuoden elokuun 13. päiehdottomasti tunnetuin
pappismies maakunnassa vänä hänet vihittiin papikjulkisuuden henkilö. Hä- si Tallinnassa Kristuksen
net muistetaan polkupyö- kirkastumisen katedraalissa ja asetettiin Levalan
rän selässä viilettämässä
Saarenmaan teillä papilli- Pyhän Aleksanteri Nevasiin tehtäviin kiiruhtamas- laisen kirkon seurakunnan
sa. Viimeiset vuodet hän papiksi. Tässä tehtävässä
kulki matkat vanhalla La- hän toimi vuoteen 1949
asti.
da –autollaan.
Isä Felix omisti koko elämänsä kirkolle ja vaikeina
miehitysvuosina jaksoi
kantaa sydämessään todistusta Kristuksesta ja
valaa valoisaa ylösnousemuksen uskoa ulkoisesti köyhiin seurakuntiin. Voidaan sanoa, että
hyvin pitkälti ortodoksisuuden säilyminen Saarenmaalla ja Muhulla oli
isä Felixin väsymättömän
seurakuntatyön ansiota.

Tämän ohella hän oli
1944-1954 Tornimäen
Jumalan synnyttäjän suojeluksen kirkon seurakunnassa ja vuodesta 1947
myös Laimjalassa pappina. Helmikuun 24. päivänä 1953 isä Felix asetettiin Saarenmaan ja Muhun lääninrovastiksi ja
Kuressaaren Pyhän Nikolaoksen katedraaliseurakunnan kirkkoherraksi.

Kuressaaren seurakunnan
kirkkoherran tehtävien
Felix Kadarik syntyi
lisäksi hän on toiminut
24.4.1923 Saarenmaalla
Laimjalassa. Hän valmis- 1960-1990 luvuilla myös
Tornimäen, Metskülän,
tui 1941 opettajaksi Tallinnan opettajaseminaaris- Reomäen ja Muhun Hellamaan seurakuntien papta. Vuosina 1941-42 hän
oli Tallinnassa Aleksante- pina. Isä Felix luopui terri Nevalaisen katedraalisKEVÄT/KEVAD

veydellisistä syistä vakinaisen papin tehtävistä
2010.
Isä Felixille myönnettiin:
rovastin arvo 1960, Moskovan patriarkaatin Pyhän
Vladimirin III lk:n kunniamerkki (1969), Pyhän
Annan II lk:n kunniamerkki, Pyhän Sergei Radonetzilaisen II lk:n kunniamerkki (1984), Kuressaaren kaupungin ansiomerkki ja kunniakansalaisuus (1999),
Viron ortodoksisen kirkon (EAÕK) Pyhän Platonin III lk:n kunniamerkki (2003), Viron Punaisen
Ristin IV lk:n kunniamerkki (2005).
Hänelle oli mitran, kuvevaatteen ja epigonation
käyttöoikeus. Kaksi kertaa isä Felix huomioitiin
koruristin käyttöoikeudella. Sen lisäksi hänellä oli
Moskovan patriarkaatin
ristin käyttöoikeus (1994)
ja vuodesta 1999 Ekumeenisen patriarkka
Bartolomeoksen myöntämä suuroikonomoksen
arvo ja patriarkaatin ristin
kanto-oikeus.
Isä Felixillä oli kaksi lasta: poika Ando ja tytär
Helena.

Iankaikkinen muisto.
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Kohilan kirkko 110 vuotta

(Yllä) Odotellaan juhlaliturgiaa alkavaksi.
(Oik.) Kohilan kirkko.
(Vas.) Länsi-Uudenmaan
ortodoksit lahjoittivat seurakunnalle kolme ikonia,
jotka siunattiin juhlaliturgiassa ja olivat mukana
ristisaatossa.

K
”Juhlaliturgia
toimitettiin KP
Tallinnan ja
koko Viron
metropoliitta
Stefanoksen
johdolla”

ristuksen kirkastumisen kirkko Kohilassa
täytti viime vuonna
110 vuotta.

VYS:n kautta matkasi seurakunnan juhlaan viime kesäkuun alussa talkoo– ja pyhiinvaeltajien ryhmä viikonloppuna 3.-5.6.2011 isä Kalevi Kasalan johdolla.
Matkalaiset yhdessä seurakuntalaisten kanssa siivosivat kirkkoa ja kirkkomaata juhlaa varten perjantaina.
Töiden jälkeen toimitettiin
kirkon viereisellä hautausmaalla litaniat seurakunnan entisten
pappien ja aseurakuntalaisten
edesmenneiden sukulaisten
haudoilla.
Lauantaina päivällä laulajat
harjoittelivat ja talkoolaiset
jatkoivat kirkon kaunistamista.

Sivu 10

Illalla toimitettiin juhlavigilia
jonka jälkeen seurakuntatalon
pihamaalla pidettiin talkooväelle ja seurakuntalaisille grillijuhla.

Lähde
pyhiinvaellus– ja talkoomatkalle

Sunnuntaina aamulla toimitettiin pienivedenpyhitys ja Tallinnan ja koko Viron metropoliitta Stefanoksen johdolla juhlaliturgia.

vanhan kalenterin mukaisena pääsiäisenä
13.-15.4. 2012!
Matkan hinta 150 €

Liturgiassa pyhitettiin seurakunnalle lahjoitetut kolme ikonia, jotka metropoliitta Stefanos pyhitti voitelemalla ne
mirhalla.
Ristisaaton jälkeen juhlaa jatkettiin seurakuntatalossa yhteisellä juhlalounaalla, jossa vieraina olivat myös mm. Kreikan
suurlähettiläs ja Kohilan kunnan kulttuurisihteeri.
Kohilan seurakuntaa voi tukea
lahjoituksin. Tiedot takasivulla.

Kohilaan

Matkaan lähdetään Helsingistä
perjantaina iltapäivällä ja yövytään yö Tallinnassa hotelissa.
Lauantaina aamulla matkataan
junalla Kohilaan. Päivällä mahdollisuus osallistua pääsiäismunien maalaamiseen ja kirkon
siivoamiseen. Isä Kalevi Kasala
toimittaa pääsiäisyön palveluksen ja sen jälkeen jatketaan
juhlaa yöllä seurakuntatalossa
yhteisellä aterialla. Helsinkiin
palataan sunnuntaina illalla.
Lisätietoja Aristarkos Sirviö
puh. 0400 963 002 tai
isä Kalevi p. 040 525 28 68.
Viron Tuulahduksia

Kohilan kirkko 110 vuotta

Ikonilahjoitus Tarttoon

T

kirkko.

artoon Pyhien Aleksantereiden kirkkoon lahjoitettiin
viime keväällä VYS:n kunniajäsenen Heli Wittingin lahjoituksena temppelin nimikkoikoni.
Ikonin maalasi tarttolainen
Inge, joka on kuvassa kirkon
papin isä Orentin ja perheensa kanssa. Ikoniin on pyhien
Aleksantereiden taustalle kuvattu Tarton Aleksantereiden

VYS:ssä toimii kirkon hyväksi
ystävärinki, joka vuosittain
tekee talkoomatkoja Tarttoon.
Tänäkin keväänä on tarkoitus
lähteä kirkkoa ja kirkkomaata
kunnostamaan. Ringin toiminnasta saa tietoa Taisia Pohjolalta:
sp: taisiapohjola@hotmail.com tai p. 0207
220 628.
Ikoni luovutettiin kirkkoon 6.3.2011. Kuvassa Inge, isä
Kuva: i. Juha Hirvonen
Orent ja Ingen perhe.

”Onnettomuus olla pieni kirkko pienessä maassa…”

J

o pari vuotta VYS:ssä työn
alla ollut kirjankäännöshanke
on on vihdoin loppusuoralla.

Arkkimandriitta Grigorius D.
Papathomasin teos ”Õnnetus
olla väike kirik väikesel maal” on
saatu käännettyä suomeksi ja
kirjan taitto on meneillään.
KEVÄT/KEVAD

Kirja saataneen painettua toukokuun aikana.
Teoksen on virosta kääntänyt
FM Sanna Immanen. Käännöstyössä asiantuntija-apua on
anatnut mm. isä Mattias Palli.
Kirjan alaotsikko ”Teologinen
totuus Viron ortodoksisen
kirkon asemasta” kuvaa teok-

sen sisältöä. Siinä tuodaan kanonisen oikeuden, Kirkon
perinteen ja historian pohjalta
esiin Viron kirkon hankala
asema.
Kirjan toimittaa Aristarkos
Sirviö ja ulkoasusta vastaa
Inga Heamägi.
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Lisätietoja kirjan ilmestymisestä VYS:n kotisivuilla www.vys.fi

Viron ortodoksisen kirkon
ystävyysseura VYS ry

Viron Tuulahduksia –toimitus
Vastaava toimittaja, yhdistyksen
tiedottaja :

Aristarkos Sirviö
Merikorttitie 4 A 598
00960 Helsinki
puh: 0400 963 002
sp: sirvioaristarkos@gmail.com
VYS:n sähköpostiosoite:
posti@vys.fi

Vuosikokous pidettiin Helsingissä 17. päivä
maaliskuuta

Tiedotteessa käytetyt kuvat :
Aristarkos Sirviö, ellei toisin mainita .

VYS netissä:
www.vys.fi

V

iron ortodoksisen kirkon ystävyysseura VYS ry:n vuosikokous pidettiin
Helsingissä Pappilantalossa Liisankatu 29 :ssä 17. maaliskuuta 2012.
Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi pastori Jyrki
Penttinen vuosiksi 2012-2013.
Vuosikokous kutsui yhdistyksen kunniajäseneksi useita vuosia seuran
puheenjohtajana toimineen isä Juha Hirvosen. Hän toimi 2000-luvun alussa
myös Põltsamaan seurakunnan kirkkoherrana.
Hallituksen jäsenyydestä luopui yhdistyksen perustamisesta asti VYS:n
toiminnassa mukana ollut Jyrki Vikla. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin
Tuula Hakamies. Vikla valittiin yhdistyksen varatoiminnantarkastajaksi.
Varsinaiseksi tarkastajaksi valittiin Raili Kiianpalo.

Muistathan jäsenmaksusi vuodelle 2012

Vuosikokous päätti jäsenmaksuksi 20 euroa.
Seuran tili:
VYS ry, Ålandsbanken FI62 6601 0003 7146 23, AABA FI 22

Tue Viron kirkkoa lahjoituksin

V

iron ortodoksisen kirkon
ystävyysseura ry :n
( VYS ) kautta voit tukea
lahjoituksin Viron
ortodoksisen kirkon (EAÕK)
toimintaa.

viitenumeroita VYS:n
kotisivulla www.vys.fi

Tilisiirtoon tulee merkitä
viitenumero, jolloin lahjoitus
kohdentuu varmasti oikeaan
kohteeseen ja pankki-maksu
seuralle jää pie-neksi.

Saarenmaan
nunnaluostarille 1041

Tilinumero:
Ålandsbanken
FI62 6601 0003 7146 23
(BIC) AABA FI 22
VYS:n kautta kulkevia
lahjoitustilejä. Lisää

Lahjoitus ja viitenro:
Diakoniatyölle 1038

Lahjoitus Viron kirkolle
(yleislahja) 1096
Tallinnan Pyhien
Simeonin ja Hannan
seurakunta 1060
Kuressaaren Pyhän
Nikolaoksen katedraalin
katon kunnostus 1055

Tarton Aleksantereiden
seurakunnalle 1054
Pyhän Platonin teologiselle
seminaarille 1067
Kirjankäännöshanke 1070
Haapsalun Maria
Magdaleenan seurakunta
1058

Tämän vuoden
lahjoitukset
tilitetään Viron
kirkolle viimeistään
ennen
vuodenvaihdetta.

