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Arkkipiispakunta
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ja kotiseutunsa.
he jouSiirtolaisina
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dut Konevitsan munkit eliviit
16 vuotta.
Si tten
irrhl at
iatkuivat
Heindveden
J
Uudessa Valamossa, jonne vuonna 1956
viihiin kdynyt veljestd
Kolmas
siirtyi.
luostari
syntyi
Petsamoon vuonna 1530.
rnunkit
Sleltekin
siirrettiin
Uuteen
Valamoon.
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on Uspenskin katedraali.
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perinne.
siind
ndkyy Jumalan hyvyys, Jumalan ndyryys
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klrkko
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Kaupunki
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ja suurasessori von Frenckell
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o11 vapaaherra Nottbeck.
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ja kodin sisii11d. Ulospiiin suuntautuvaa
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doksista
kirkkoa.
Korostettiln
sitd,
ettd jokainen vendldlnen on oikeaoppinen
eli
ja
ortodoksi
toisaalta
;ot ainen
ortodoksl on vendldinen. Tdstd seurasi
suonalaisiin
ortodokseihin
kohdistunut
ryssdviha.
ja
Sota-aika
siirtolaisuus
opettivat viihitellen
ldnsisuomalaisiakin
ymmdrtdmddn toisenlaista
uskonvakaumusta.
Nykyisin
ortodoksisuus
kiinnostaa
monia luterilaisia,
ja
se on antanut
vaikutteita
kirkollisellakin
alueef1a.
Kannattaa
myds muistaa,
ettii
suuri
osa Kalevalan ja Kantelettaren
runoutta
on
kerdtty
ortodokslselta
alueelta,
jossa Karjalan vanha kulttuuri
on saanut
eldd.
Nykyinen
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Hal1lnno11isesti
Suornessa on
kolme
hiippakuntaa.
Karjalan
hiippakunta,
jonka
keskus
on Kuopiossa.
Nykyinen
arkkipiispa Johannes on entinen lut.kirkon pappi (Vilho Rinne). Apulaispiispa
Ambrosius asuu Joensuussa. Toinen on
Helsingin hilppakunta johtajanaan metropoliitta
Tilhon.
Kolnas
hiipakunta
on 0u1ussa. Sen esimies on piispa Leo.
Seurakuntia
on 25. Ne saattavat
o11a
hyvinkin laaja-alaisia,koska
seurakuntalaisia asuu eri paikkakunnilla.
Jokainen
ortodoksilapsi
saa oman kirkkokuntansa
mukaista uskonnon opetusta. Paplt opiskelevat Joensuun yliopistossa
vuodesta
1989. Ennen opetus tapahtui Kuopiossa.
Johtavat ortod.
papit opiskelevat
myds
ulkomailla
esim. Kreikassa.
Kirkkokunnalla on oma kirkollishallitus
ja kirkolliskokoukset.
Useat ortodoksit
solrnivat
avloliiton
luterilaisen
kanssa.
Noln B0Z on seka-avioliittoja
ja ndiden
lapslsta
kastetaan 7O% luterilaisiksi.
vain 302 ortodokseiksi.
Uskonelh'n;
Tdrkeintd on hengellinen
kasvu ja henkiItjkohtainen opetus. Kirkolla
on ainoastaan yksi totuus.
Seurakunta on yksi,
pyhd, yhteinen ja apostolinen. Hlerarkia
kuuluu
(patriarkka,
vain
hallintoon
piispa,
jne. ).
metropoliitta
Pappla
kutsutaan isiiksi, joka nimitys on 15heinen ja ldrnmin, ja 1uo helposti yhteyden
seurakuntalaisiin.
Kirkko
on alttiina
pahojen ja hyvien voimlen vaikutukselle

yksityinen
kuten
ihminenkin.
Taistelu
pahaa vastaan kuuluu eldmdiin. ttMe kynndmme, Sestiimme ja
kitkemme,
mutta
Jumala antaa kasvunr?. Niin klrkko kuin
yksilcikin
joutuu
kdrslmyksiin,
kokee
vainoa ja halveksuntaa. Mite vainotumpi,
'Idllainen
sen
voimakkaampi.
kirkon
puolesta tdysin luonnollinen
alistuvaisuus
on
erdissd
historin
vaiheissa
antanut
aihetta
noniin
vddrinkiisityksiin.
Ortodoksi-11e kirkko
on todellinen
eldmdnmuoto, jossa on tietoisen
eldmdn
ttKristus
tuntornerkit.
rnaan piiiille
tuli
kutsunaan
meiddt
luokseentt,
sanotaan
erddssd jumalanpalvelutekstissS.
Taivasten val-takunta on kaikkien u1ottuvi11a.
Slta
edustavat:
Raamattu,
ternppelit,
jurnalanpalvelus,
papit,
ikonit,
veisut,
kynttildt,
paastonajat ja etenkin sakramentit
e1i
mysteerit.
Ne yllepiravet
kaipuuta,
toivoa, uskoa, antavat voimaa
ja
jatkuvasti
uudistavat
tahdon hyvdn
etsimiseen.
Jumalanpalvelus
Kirkkovuosi
alkaa syyskuun ensimmdisend
piiivdnii.
Se
sisbltdd
pyhien
kaikkl
ihmisten
ja vuoden juhlamuistopeivdt
pdivdt.
Jumalanpalvelukseen
kuuluu
perinteisiS
noninalsia,
rlkkaita
nuotoja.
Penkkejd kirkkosalin
keskellii
ei
ole, si116 ortodoksi seisoo palveluksen
aikana,
Hdn on vae1lukse11a pelastuksen
polu11a. Hdn ei suo laiska1le
keholleen
ttHiin
sen halajamaa nukavuutta.
seisoo
Luojansa, Mestarinsa, Tuomarinsa edessd:
hdn
seisoo
niinkuin
syytetty,
si11d
hdn tletdS,
ette
hdnen syntikuornansa
on mittaamattoman
suuri".
V€i1i11e h?in
tekee
ristinmerkin,
kumartaa,
lankeaa
polvilleen
otsa
maahan painettuna.
Ndin
rukous
kumpuaa hdnestii
sanoin,
ja
lauluin
ilmaisuliikkein.
Ristin
tekeminen
pyynncin:
sisdltdd
siunaa
ja katteni
ajatukseni,
tunteeni
teot.
Kun sanoja ei liiydy, voi ottaa vahakyntti15n,
sytyttda sen ja asettaa kirkossa
olevaan
telineeseen.
Palava
tuohus
pukee
ilmi
rukoilijan
yhta
tunteet:
ldmmin, yhtii kirkas, yhtd puhdas haluaisin o11a sinun edessiisi Herra. Kirkossa
ei ole urkuja
vaan kuoro.
Ortodoksit
yllstdd
haluavat
Jumalaa
ihnisddnin
el koneellisesti.
Kristikunta
muodostaa
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yhden kokonaisuuden ja slksi rukoi-1laan
puolesta.
nyds
vainajien
Pyydetdiin
anteeksiantoa ja rauhaa heidiin sieluil1een.
ja

Pyhdt ihniset

ikonit

Pyhdt ihmiset ovat o1eell1nen osa klrkon
jiisenid.
He omaavat vahvemman uskon
ja suuremmanvoiman. He voivat rukoilla
eldvien puolesta. Ndin yhteys ja yhdessdolo kirkon pyhien kanssa on vahvistavaa ja siunaavaa. Esim. kasteessa lapsi
saa jonkun pyhdn nimen ikZidnkuin suojeja
pyhdn ihmisen
lijakseen
on siten
voimakentdssd. Nimi on siis yhdysside,
pyhlen y1dpuo1e11a on JumaKaikkien
landitl,
Jumalan-synnyttdjii,
Ainainen
Neitsyt
Maria.
Hdnen synnittcimyytensd
on henkilcikohtaista.
Hiinen rakkautensa
Jumalaan o1i niin
suuri,
ettd se sulki
synnin pois
hdnen sisimmdstddn.
Aiti
ja
yhtd.
Poika ovat erottamattomasti
yhdistdmdtijn
Jumalaniiidlssd
on yhdistynIt,
Jumala ja
ihminen, neitsyys ja
iiitiys.
Hdn rukoilee
Poikaa, joka on
hdnen Luojansa. Hdnen suhteensa luontoon
on
didillinen.
Jumalandidin
ikonit
kertovat kaikkikdsittdviistd
hellyydestd,
myijtdtunnosta ja
didillisyydestii.
Hdn
joka
on
siimespuu,
monia
"suloinen
srroiaa ia neiftH,C turvattomat rakkauden
(Akatisto Jumalan-synnyttdvaatteella".
j 2 i 1 1 e) .
Erilaisla
ikoneita
on
klrkoissa
'ia kodeissa. Ne ovat ttikkuna ikuisuuieen'l
kuten
sanotaan.
Niiden
avu11a
juma1a111ihmisen on helpompi tavoittaa
nen. Se kohtaa hdnet vdrein ja viivoin.
Kuvauksen kohde on tdrkein,
siksi perinLeinen maalaustapa on seilynyt.
Sakramentit

eli

mysteerit

perustuvat
Seitsemdn mysteerid
kirkon
uskoon ja pysyviit salaisuuksina.
Kaikissa niisse kiiytetddn ristinmerkkid
viili1i ++A "i;-H
D
naani
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a
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i LlffaJana.
ei
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sano: Minei kastan.....
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KASIE on kaikkien
ovi.
rnysteerien
se
Alkukristillistd
tapaa
noudattaen
suoritetaan
upottamalla.
Se puhdistaa
ja
ruumiin
sielun
synnistd.
Lapsesta
kristj.tty.
Sen tunnuksena hdn
tulee
kasteristin.
I,{YRIIALLAVOITELUSTA
saa
jdsenyys.
seuraa
kirkon
Se tapahtuu
valittcimesti
Voldeltu
kasteen jdlkeen.
saa voirnan vastustaa
syntid.
Pahojen
v o i m i e n r y n n d k k i i s i s i r n m d s s d m m eo n u s e i n
niin
voimakas, ettd
ihminen tarvitsee
lisdii
apua.
Sen tarjoaa
KATUMIKSEN
sakramentti.(rippf)
Siihen osallistuminen a1kaa, kun lapsi itse on tietoinen
Hdn tunnustaa sen rippi-isd1synnistd.
1e, joka on hiinelle apuna, vdlikappaleena. Pieninkin
katumuksen huokaus tai
kyynel
rlittiili
Jumalan anteeksiannon
saamiseksl. Hengellisen valtansa toimitpappl saa PAPPISVIHKItaa mysleereitd
piispa kdttenMYXSESSA. Sen suorittaa
pddllepanemisen kautta.
Seurakuntapapin
ja
diakonin
tulee
o11a naimisissa,
(1 Tim.3:2 ja
"yhden vaimon mies".
3:12)
Piispa
valitaan
naimattomien
pappien siis
rnunkklen tai leskien
keskuudesta.
AVIOLIITON mysteerissd
on
monia vertauskuvallisia
tapoja
esim.
kruunujen
pitdminen
v i h i Lt d v i e n
pddn
pee11e. Papin vdlityksellzi
kirkko siunaa
miehen ja naisen yhteiselemiin ja rukoilee hei11e Jumalan armoa, jotta
yhdyspuhtaana kristillisessd
eldmli pysyisi
merkityksessd.
SAIRAAI{VOIIELU perustuu
ttJos joku
Raamatun sanoihin:
teistd
sairastaa, kutsukoon tykdnsd seurakunnan
vanhimmat, ja he rukoilkoot
hdnen edestddn,
voidellen
hdntd iiljyl1ei
Herran
ninessd" (Jaak.5:14). Se voidaan toistaa
useastikin
samalle henki1ci11e. Se ei
sils
o1e viimeinen voi-te1u. Sairas saa
ja ruumiillista
hengellistei
siitd
voimaa. Pyhin ja suurin ja keskeisin
on
HERRAN EIfIOOLLINEN (eukarlstia).
Uskova1le merkitsee eldrnd ilman osallisuutta
Ehtoo11ise11e
ja
hengellistei
ndlkdd
kuolernaa.
Ehtoollislelpd
muserretaan
rnaljaan, ja pappi jakaa sitii
pienelld
1usika11a seurakuntalaisllle.
Kastetut
lapsetki,n
voivat
nauttia
Ehtoollisen,
vaikka eivdt vi-e15 kdvelisikddn.

:ufri
kaik
Ldr

dois
nous
onp

rr]-en ovl .
attaen se
puhdistaa
Lapsesta
ksena hdn
'V0ITELUSTA
tapahtuu
, Voideltu
. Pahojen
e on usein
tarvitsee
KATI]MIKSEN
all isturnitietoinen
ippi-isai1ikappaleeokaus tal
eeksiannon
sa toimitPPISVII{KIla k?it-tenkuntapapin
aimisissa,

juhlien
Suurin juhla
on pddsidinen,
juhla.
Keskelld ycitd ke11o kaksitoista,
kaikuu sanona: ttKristus nousi kuolleistd, kuolemalla
ja haukuolenan voitti
doissa oleville
eldmdn antoirt Totisesti
ja
nousi,
laulaa
seurakunta
kaikilla
on palavat tuohukset kiidessd.
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