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Oppikirjan käyttäjälle

Sofian elämää
Ortodoksisen uskonnon oppikirjasarjan esi- ja alkuopetuksen oppikirja kantaa nimeä 
Sofian elämää. Nimensä kirja on saanut nuorimman päähenkilönsä Sofia Kallion mu-
kaan. Nimi Sofia tarkoittaa kreikaksi viisautta; usein se liitetään myös jumalalliseen 
viisauteen. Kun on kyse uskontokirjasta, voidaan leikillisesti todeta, että oppikirjan 
nimi tarkoittaa elämää jumalallisessa viisaudessa. 

Sanaleikkiä voi jatkaa perheen sukunimellä Kallio. Useat muistanevat Kristuksen 
sanat Pietarille: ”…Tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni” (Matt. 16:18). Yhtenä op-
pikirjan tavoitteena onkin luoda tuota perustaa pienen koululaisen elämään. Se pyrkii 
tukemaan oppilaan hengellistä ja eettistä kasvua ortodoksina ja ortodoksisen kirkon 
jäsenenä.

Oppikirjassa seurataan kirkkovuoden kulkua Kallion perheen välityksellä. Yhdeksi 
oppikirjan tavoitteeksi olemme asettaneet, että esi- ja alkuopetukseen osallistuva op-
pilas samaistuu lukemiston päähenki löistä perheen kuopukseen, esikoulua käyvään 
Sofiaan.

Ekumeenisen perheen arkea ja juhlaa
Kallion perheen muut jäsenet ovat äiti Helena, isä Tapani, yläkoululainen Elina ja 
“ekaluokkalai nen” Miika (lukemisto s. 9). Lukemiston sivuilla tulevat tutuiksi myös 
mm. Veera-mummo ja Juhani-ukki, Anna-kummi sekä isä Anton.

Olemme ajatelleet, että samaistuminen Kallion perheeseen olisi oppilaille helppoa, 
koska oppikir jan perhe edustaa suurimmalle osalle heistä kotoa tuttua tilannetta, jossa 
vanhemmat kuuluvat eri kirkkokuntiin. Kallion perhe on siis ekumeeninen: Helena-äiti 
on ortodoksi ja Tapani-isä luterilainen. Perhe elää ortodoksisen kirkkovuoden mu-
kaisesti noudattaen sen paasto- ja juhla-aikoja. Lapset tutustuvat isän mukana myös 
luterilaiseen kirkkoon. Isä puolestaan on kiinnostunut ortodoksisuudesta ja laulaa or-
todoksisessa kirkkokuorossa.

Kallion perheen elämän kautta oppilaille avautuu ortodoksisuus lapselle omaksutta-
valla tavalla. Oppikirjan alussa uuden kirkkovuoden alkaessa seurataan perheen aset-
tumista uuteen kotiin miljöössä, joka voi sijaita missä tahansa Suomessa (sisäkannen 
kuva). Ensimmäinen juhla onkin kodinsiunaus. Kirkkovuoden edetessä tutuiksi tulevat 
muun muassa ortodoksisen kirkon suurten juhlien kautta Kristuksen elämän pääkoh-
dat, sakramentit ja jumalanpalveluselämä sekä tavat ja kulttuuri. 

Oppilaan materiaali
Alkuopetuksen materiaali koostuu lukemistosta, joka kantaa nimeä Sofian elämää sekä 
yhteisestä tehtäväkirjasta ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle. Tehtävät pohjautuvat 
lukemiston kappaleisiin. Esiopetukseen tarkoitettu vihko Sofia esikoululainen sisältää 
sekä lyhyen tekstin että tehtävät. Teologisia ja kulttuurihistoriallisia taustatietoja sekä 
lisätehtäviä löytyy opettajan oppaasta.

Alkuopetuksen materiaali jakaantuu kolmeen osaan. Oppikirjan lähtökohtana on 
ortodoksinen kirkkovuosi, jonka kulkua seurataan Kallion perheessä (vihreät otsikot). 
Kirkon näkökulmasta kirkkovuosi tulee tutuksi ortodoksisen kirkon suurten juhlien 
(punaiset otsikot) ja Kristuksen elämän pääkohtien (siniset otsikot) kautta. Lukemisto 
on rakennettu ihannetuntimäärää eli kahta viikkotuntia silmälläpitäen. Oman ryh-
mänsä tuntijakoa myötäillen opettaja voi valita käsitteleekö hän kuluvana lukuvuonna 
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esimerkiksi Kristuksen kasteen juhlan vain pelkän juhlan kannalta (lukemisto, punai-
set otsikot s. 138) vai myös ottamalla mukaan Kallion perheen (vihreät otsikot s. 52). 
Vaativan aiheen käsittelyyn voi käyttää siis käyttää useampia oppitunteja. Ns. juhlat-
toman ajan ollessa kyseessä opettaja voi käsitellä asioita haluamassaan järjestyksessä. 
Suunnittelun tueksi suosittelemme Ortodoksisen kalenterin käyttöä.

Lukemiston ja esikoulumateriaalin neliväripiirroskuvituksen on tehnyt Riikka Juvo-
nen. Kuvat ovat 6-8 -vuotiaille tarkoitettuja lastenkirjan kuvia. Kristuksen elämää käsit-
televät kuvat ovat samantyylisiä, mutta aiheet ovat ikonien pohjalta laadittuja. Kuvista 
löytyvät tutut ikonografiset tuntomerkit kuten Kristuksen sädekehän ristikuviointi tai 
Neitsyt Marian puvun tähdet. Sädekehissä käytetään kultaa. Lukemiston kuvituksena 
käytetään myös muutamien suurimpien juhlien kuten esimerkiksi pääsiäisen ja joulun 
ikoneita. Ne on maalannut Eeva Zitting. Tehtäväkirjassa on Riikka Juvosen tekemät 
mustavalkoiset viivapiirroskuvat.

Yleisin työtapa on opettajan kerronta. Lukemista ja kirjoittamista oppilaat harjoit-
televat ensin yksittäisinä, keskeisinä sanoina (esimerkiksi ortodoksi, risti jne.), ja ko. 
taitojen kehittyessä lukemiston tekstien ja vaativampien tehtävien kautta. 2-luokan 
tehtävät sisältävät luonnollisesti enemmän asiaa, joka esitetään monipuolisemmin ja 
syvemmin kuin edellisellä luokalla ja esikoulussa. 

Alkuopetuksen tehtäväkirja sisältää lukemiston kappaleisiin pohjautuvia tehtäviä, 
jotka ovat erityyppisiä ja monipuolisia. Tehtävät on merkitty vaikeusasteen mukaan. 
Joukossa on sekä opettajan johdolla suoritettavia tehtäviä, mutta myös oppilaan itsenäi-
seen työskentelyyn sopivia tehtäviä. Tehtävien tarkoituksena on ohjata oppilas päättele-
mään ja pohtimaan sekä ajattelemaan asioita omakohtaisesti. Usein asioita harjoitellaan 
myös käytännössä. 

Opettajan materiaali
Opettajan oppaan tavoitteena on olla pedagoginen käsikirja ortodoksisen uskonnon 
esi- ja alkuopetusta varten. Oppaasta löytyy mm. aiheisiin liittyviä teologisia ja kult-
tuurihistoriallisia taustatietoja sekä keskeisiä käsitteitä. Opas sisältää myös lisätehtäviä 
ja ideoita opetukseen. Opas ei kuitenkaan tarjoa valmiita tuntisuunnitelmia eikä tar-
koituksena ole, että opettaja toteuttaa jokaisella oppitunnilla kaiken oppaassa maini-
tun, vaan hän valitsee omaan ryhmäänsä parhaiten soveltuvat tavat. Pyrkimyksenä on 
tarjota monipuolisia teemakokonaisuuksia, joita käyttämällä uskonnon opettaja pystyy 
suunnittelemaan oppitunteja, jotka tukevat oppilaan hengellistä ja eettistä kasvua orto-
doksina ja ortodoksisen kirkon jäsenenä. 

Oppaaseen on koottu tietoja nimenomaan opettajaa varten. Kaikkea ei ole tarkoitet-
tu oppilaille kerrottavaksi vaan syventämään opettajan omaa tietämystä ortodoksisen 
kirkon opetuksesta. Oppaassa ei myöskään esitetä taustatietoja aina kappaleittain vaan 
isompina kokonaisuuksina. Esimerkiksi kokonaisuus Risti – Jumalan rakkauden merk-
ki sisältää taustatietoja kaikkiin ristiä käsitteleviin lukemiston kappaleisiin. Opettaja 
itse valitsee kokonaisuudesta ne tiedot, joita käyttää tunnilla.

Kirkkovuodet juhlia käsittelevä osio (punaiset otsikot) on linkitetty taustatietojen 
ja ikonien selitysten osalta Opetushallituksen aiemmin julkaisemiin Kohti kirkon elä-
mää ja Ajan pyhittämisen opettajan oppaisiin, joita suosittelemme käytettäväksi niil-
tä osin tämän oppaan ohella. Ajan pyhittämisen opas löytyy osoitteesta www.edu.fi . 
Kokonaiskuvan muodostamista helpottamaan oppilaan näkökulmasta käsin on jotkut 
kirkkovuoden juhlat laitettu Sofian elämää -oppikirjassa kronologiseen eikä kirkkovuo-
den mukaiseen järjestykseen. Esimerkiksi Neitsyt Marian ilmestys on ortodoksisessa 
kalenterissa 25.3., mutta tässä kirjassa se on sijoitettu ennen joulua.

Toivomme, että Sofian elämää -oppimateriaali omalta osaltaan palvelee ortodoksisen 
uskonnonopetuksen tavoitteiden toteuttamista.

	 Marianne	Kantonen	 Tia	Tajakka
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SOFIA – ORTODOKSISEN KIRKON JÄSEN

Johdanto s. 4

Kirjan kappaleet
Sofia on ortodoksi s.10

Ydinasiat
• Oppilas on ortodoksisen kirkon jäsen.
• Oppilas osallistuu oman eli ortodoksisen uskonnon opetukseen.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
ortodoksi
uskontotunti

Taustatietoja
Suomessa on kaksi kansankirkkoa: Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen 
ortodoksinen kirkko. Suurin osa suomalaisista (n. 77%; tiedot vuodelta 2011) kuuluu 
luterilaiseen kirkkoon. Ortodoksiseen kirkon jäsenmäärä on reilu 1 % Suomen väkilu-
vusta. Luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on lakiin perustuva erikoisasema, jonka 
takia näitä kahta kirkkoa kutsutaan kansankirkoiksi. Valtio toimii läheisessä yhteistyös-
sä niiden kanssa. Näillä kirkoilla on mm. oikeus periä kirkollisveroa.

Suomen perustuslaki takaa oikeuden uskonnon ja omantunnonvapauteen. Sen mu-
kaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa asettaa eri asemaan esi-
merkiksi uskonnon perusteella. Uskonnonvapauden käyttämistä turvataan uskonnon-
vapauslailla. Perusopetus- ja lukiolaeissa käytetään ilmausta oppilaan oman uskonnon 
opetus. Kyseessä ei ole tunnustukseton opetus. Lähtökohtana on ajatus, että jokainen 
oppilas osallistuu oman uskonnon opetukseen.

Perusopetuslain mukaan opetuksen yhtenä tavoitteena on turvata riittävä yhdenver-
taisuus koulutuksessa koko maan alueella. Oman uskonnon opetus on nimenomaan 
positiivinen oikeus, joka ei kuulu vain enemmistölle. Vähemmistöuskontojen ja elä-
mänkatsomustiedon opetusta järjestetään, jos vähintään kolme opetukseen oikeutettua 
asuu saman kunnan alueella. 

Oman uskonnon opetus on rinnastettavissa tärkeydeltään oppilaan äidin- tai koti-
kielen opetukseen. Kyseessä ei ole vain tiettyjen tietojen ja taitojen opettaminen vaan 
myös kulttuuriperinnön siirtäminen. Vähemmistöuskonnon opettajalla on vaativa ja 
vastuullinen tehtävä omalla persoonallaan ja sitoutumisellaan kasvattaa oppilasta myös 
kirkon jäsenenä.

Sofia on ortodoksi
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Tavoitteena on rohkaista ja kannustaa oppilasta osallistumaan oman uskonnon 
opetukseen. Opettajan tehtävänä on luoda tunnille turvallinen ilmapiiri, jossa voidaan 
opettaa ortodoksisuutta myönteisellä tavalla. Ortodoksista uskontoa opettaa yleensä 
kiertävä uskonnon opettaja. Onkin tärkeää, että oppilas tietää, mitä hän tekee, kun 
uskontotunti on alkamassa. 

Oppilaalle saattaa olla hämmentävää osallistua eri uskontotunnille kuin luokan muut 
oppilaat. Siksi on tärkeää, että ensimmäisellä tunnilla tutustutaan opettajaan ja omaan 
uskontoryhmään. Samaan ryhmään on yleensä koottu koulun kaikki ortodoksioppilaat. 
Toisinaan oppilaita on mukana myös lähikouluista.

Ortodoksisessa uskonnon opetuksessa käytetään perinteisesti kaikkia aisteja. Elä-
myksellisyys opetuksessa ei tarkoita viihdettä tai ”tunnelmaan virittäytymistä”, vaan te-
kemällä oppimista ja lapsen koko persoonan huomioimista. Pedagogisesti oikeissa yh-
teyksissään ristinmerkin tekeminen, rukous, ikonien käyttö, tuohuksen sytyttäminen, 
kirkkomatkat jne. tuovat oppimiseen elämyksellisyyttä ja emotionaalisia kokemuksia. 
Näihin oman uskonnon pedagogiikan peruselementteihin opetuksen pitäisi perustua. 
Uskonnon opetuksen tehtävä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista 
hän saa aineksia identiteettinsä ja maailmankatsomuksensa rakentamiseen.

Termi ortodoksi on viime aikoina yleistynyt kirkollisen terminologian ulkopuolel-
lakin. Maallisessa kielenkäytössä sillä tarkoitetaan usein oikeaoppista. Ortodoksinen 
kirkko suomentaa sen kuitenkin ’oikeauskoiseksi’. Molempia suomennoksia voidaan 
toki käyttää. Itse asiassa sana ortodoksi muodostuu kahdesta kreikankielisestä sanasta. 
Sanan alkuosa orthós tarkoittaa oikeaa ja sanan loppuosan dóksa merkitsee näkemystä, 
uskoa ja oppia. Parempi suomennos olisikin ’oikein ylistävä tai kunnioittava’. Tämä 
viittaa ortodoksisen kirkon tapaan seistä jumalanpalveluksissa Jumalaa kunnioittaen. 
Termi ortodoksinen viittaa myös ortodoksiseen kirkkoon, jonka jäseniä kutsutaan or-
todokseiksi.

Toimintavinkkejä
• Tutustutaan omaan uskonnonopettajaan ja muihin ryhmäläisiin. Apuna voi olla esim. 

jokin leikki.
• Käydään tarvittaessa läpi reitti oppilaiden luokasta uskontotunnin luokkaan.

Pohdi ja keskustele
• Mitä oman uskonnon opetus tarkoittaa?
• Miltä tuntuu lähteä luokasta oman uskonnon tunnille????



7

Kirkkovuoden alku

Kirjan kappaleet
Kirkkovuoden alkaessa s. 16

Ydinasiat
• Jumala loi maailman.
• Ortodoksinen kirkkovuosi alkaa 1.9.
• Kirkkovuoden ensimmäinen päivä on ortodoksinen luonnonsuojelun päivä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Jumala
luomistyö
kirkkovuosi

Taustatietoja
Ajallinen elämämme on Jumalan antama lahja, jota mitataan vuosissa. Kalenterivuosi 
itsessään pitää sisällään erilaisia vuosia: kirkkovuoden, kouluvuoden, kirjanpitovuo-
den, verotusvuoden jne. Perimätiedon mukaan keisari Augustus aloitti hallituskautensa 
1. syyskuuta ja määräsi alamaistensa verojenmaksun eräpäiväksi kyseisen päivän. Myö-
hemmin tapa siirtyi Bysantin eli Itä-Rooman keisarikunnan (395–1453) perinteeseen 
siten, että 1. päivänä syyskuuta alkoi uusi kirkkovuosi.

Ortodoksinen kirkko on viettänyt vuodesta 1989 alkaen kirkkovuoden ensimmäistä 
päivää luomakunnan kunniaksi. Ajatuksen takana on Konstantinopolin ekumeeninen 
patriarkka Bartolomeos, joka ehdotti, että kyseinen päivä siunattaisiin luonnon ja luon-
nonsuojelun päiväksi, jolloin rukoiltaisiin Jumalaa luomakunnan puolesta. Vuonna 
1992 pidetyssä yleisortodoksisessa kokouksessa kaikki ortodoksiset kirkot hyväksyivät 
esityksen. Voidaan sanoa, että 1.9. on ”ortodoksinen ympäristöpäivä”.

Kirkkovuosi on arki-, paasto- ja juhlapäivien vuorottelua siten, että vuodenkierron 
aikana mieliimme palautetaan Jumalan pelastushistoria kokonaisuudessaan. Sen koho-
kohta on juhlien juhla, pääsiäinen. Ortodoksille henkilökohtaisista juhlapäivistä tärkein 
on nimipäivä. Kristityn pitäisi pyrkiä pyhittämään sunnuntai- ja juhlapäivät Jumalalle. 
Mahdollisuuksien mukaan olisi hyvä osallistua jumalanpalveluksiin sekä jättää arkiset 
ja toissijaiset askareet arkena tehtäviksi. Suositeltava apuväline uskontoa opettavalle 
opettajalle on Ortodoksinen kalenteri. Siitä näkyvät mm. paastonajat, juhlat, taivaal-
listen esirukoilijoiden muistopäivät sekä jokaiselle päivälle luettavaksi tarkoitetut Raa-
matun tekstit.

Kirkkovuoden ensimmäisenä päivänä muistellaan sitä, kuinka Jumala loi näkymättö-
män ja näkyvän luomakunnan (1. Moos. 1:1–2:4). Näkyvää luomakuntaa ovat meret, 
joet, järvet, metsät, kasvit, eläimet ja ihmiset. Ihmiset saivat tehtäväksi huolehtia luon-
nosta ja eläimistä. Ihminen on hoitanut tuota tehtävää huonosti: luonto ja vesistöt ovat 
paikoitellen pahasti saastuneet. Ilmastomuutoksen seurauksena luonnonkatastrofit ovat 
lisääntyneet. Luonnon ahdingon myötä myös eläimet kärsivät.

Ihmisellä on kuitenkin edelleen vastuu luonnosta ja velvollisuus huolehtia siitä. 
Jokainen pienikin luonnon hyvinvointia auttava teko on luonnonsuojelua ja edistää 
luonnon hyvinvointia. Meistä jokainen voi suojella luontoa eettisillä valinnoillamme: 
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liikummeko autolla, kävellen vai pyöräillen, ostammeko luomutuotteita vai tehotuotan-
tolihaa, käytämmekö mattojen pesuun mäntysuopaa vai pyykkipulveria, ostammeko 
kosmetiikkaa tai pesuaineita, jotka on testattu eläimillä, kierrätämmekö jne. Puuhai-
lusta pitävät voivat rakentaa linnunpönttöjä tai siileille talvipesiä. Helppo, mutta sitova 
keino on lintujen talviruokinta. Jokaiselle löytynee sopiva tapa niin halutessamme.

Katso myös lukemiston kappale Kuinka elämä sai alkunsa s. 120 sekä Ajan pyhittä-
misen opettajan oppaasta kohta kirkkovuoden alusta.

Pohdi ja keskustele
•  Eläimet ovat osa luontoa; myös ne eläimet, joita käytämme ravinnoksemme. Pohdi-

taan, miten niitä kohdellaan? Missä ne asuvat?
 – Opettaja voi havainnollistaa asiaa esim. kananmunarasioilla: luomumunia, vapaan 

kanan munia ja häkkikanan munia. Mietitään yhdessä, miten erilaista elämää nämä 
kanat viettävät.

•  Pohditaan luonnon suojelemista ja ympäristöasioita. Millä tavalla luonnosta pide-
tään hyvää huolta? (ei roskia luontoon, ei katkota puita ja kasveja, annetaan eläimille  
pesimisrauha, ruokitaan talvella pikkulintuja, vähennetään autoilua, kierrätetään 
esim. pulloja jne.)

 

???
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Risti – Jumalan rakkauden merkki

Kirjan kappaleet
Sofia oppii ristinmerkin s. 12
Risti – Jumalan rakkauden merkki s. 20

Ristiä käsitellään tässä oppikirjassa myös kappaleissa:
Sofian kasteristi s. 21 
Jeesuksen risti löytyy s.124 
Jeesus kuolee ristillä s. 151

Ydinasiat • Risti muistuttaa Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta.
• Risti on Jeesukseen uskovien tunnusmerkki.
• Ristinmerkki on sanaton rukous.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
risti 
ristiinnaulitseminen 
ristinmerkki

Taustatietoja 
 Jeesus on sanonut: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, 

ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua” (Mark. 8:34). Risti on Kristuksen seuraajien 
tunnus, jonka kantajiksi meidät kutsutaan kasteen sakramentissa. Tuolloin saamme 
ristin kantaaksemme sitä läpi elämämme. Ortodoksisen perinteen mukaan ristiä 
pitäisi kantaa vaatteiden alla mahdollisimman lähellä sydäntä. 

Alun perin risti oli kärsimyksen, häpeän ja kuoleman tunnus, mutta Kristus muut-
ti sen merkityksen päinvastaiseksi. Kristus voitti kuoleman sillä samalla aseella, jota 
kuolema käytti hänen surmaamisekseen. Risti on voiton, ylösnousemuksen ja elämän 
merkki. Se on muistutus kaikesta siitä mitä Jumala on meille ja meidän puolestamme 
tehnyt. Ristin kautta kaikille Kristukseen uskoville on luvattu iankaikkinen elämä hä-
nen valtakunnassaan.

Ristiinnaulitseminen oli aikoinaan nöyryyttävin ja häpeällisin tapa joutua tuomituksi 
kuolemaan. Sitä pidetään persialaisten keksintönä. Roomalaiset puolestaan omaksuivat 
tavan karthagolaisilta, mutta käyttivät sitä ainoastaan miehitettyjen alueiden asukkaita 
ja orjia tuomittaessa. Juutalaisen lain rangaistuksiin ristiinnaulitseminen ei kuulunut; 
heidän teloitustapansa oli kivittäminen. Keisari Konstantinos Suuri lakkautti ristiin-
naulitsemiset Rooman valtakunnassa (hallitsi 306–337).

Ristiinnaulitsemista sovellettiin vain pahimpiin rikollisiin kuten mm. kapinallisiin, 
rosvoihin, vääriin todistajiin ja temppelinryöstäjiin sekä orjiin. Varsinainen teloitus-
paikka, Golgata, oli Jerusalemin kaupungin muurien ulkopuolella oleva häpeän ja 
pilkan paikka. Golgata on hepreaa ja tarkoittaa suomeksi pääkallonpaikka. Erään pe-
rimätiedon mukaan paikka on saanut nimensä siitä, että sieltä löytyi ensimmäisen ih-
misen, Adamin pääkallo. Toinen selitys nimelle on, että se oli kaupungin ulkopuolinen 
teloituspaikka, jossa tuomitut mestattiin katkaisemalla heiltä päät. Yleisin käsitys on, 
että paikka on saanut nimensä muodostaan: kallio on kuin pääkallo silmäkuoppineen. 
Nykyään alueella sijaitsee Pyhän haudan kirkko.

Ristiinnaulitsemisen julmuutta ja tuskallisuutta rangaistusmenetelmänä lisä-
si sitä edeltävä ruoskiminen, joka suoritettiin joko tuomion julistamisen jälkeen tai  
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matkalla teloituspaikalle. Kuolema oli yleensä hyvin hidas ja kivulias, ja sen aiheuttivat  
verenvuodot, haavojen tulehtuminen, jano, nälkä, lihasjännitys, uupumus jne. Jeesus kärsi 
ristillä kuusi tuntia, mutta usein ristiinnaulittu eli yli 12 tuntia. Juutalaisilla oli tapana 
ottaa ruumiit alas ja haudata ne. Myös Jeesuksen ystävät pyysivät luvan haudata hänet 
(Matt. 27:57–61). Ristin pystysuora osa oli tavallisesti valmiina teloituspaikalla pysty-
tettynä. Poikkipuun tuomittu joutui itse kantamaan oikeussalista teloituspaikalle, jossa 
varsinainen ristiinnaulitseminen tapahtui. Jeesus naulattiin sekä käsistä että jaloista kiinni 
ristiin. Tämän jälkeen ristin yläosaan kiinnitettiin taulu, johon oli kirjoitettu punaisin tai 
mustin kirjaimin tuomitun rikokset. Jeesuksen ristin tauluun tuomio oli kirjoitettu kol-
mella kielellä: Palestiinan omalla kielellä hepreaksi, miehitysvallan kielellä latinaksi sekä 
Rooman valtakunnan yleiskielellä kreikaksi. Jeesuksen tuomion syynä oli: Jeesus Nasa-
retilainen juutalaisten kuningas. Suomessa käytämme siitä lyhennystä I.N.R.I. (lat. Iesus 
Nazarenus Rex Iudaerorum, Matt. 27:37). Tuomion syy voidaan tulkita jumalanpilkaksi.

Kristityillä on käytössään erilaisia ristejä. On hyvä muistaa, että kaikki ristit ovat 
”oikeita”. Suomessa ortodoksit käyttävät yleensä ns. slaavilaista ristiä. Siinä on ylimpänä 
pieni poikkipuu, joka on ns. nimikyltti. Usein siihen kirjoitetaankin Jeesuksen tuomi-
on syy lyhenteenä. Keskellä oleva poikkipuu muodostaa pystypuun kanssa varsinaisen 
ristin. Siihen naulattiin tuomitun kädet. Alimpana on se poikkipuu, johon jalat naulat-
tiin. Slaavilaisessa ristissä se laitetaan vinoon ylhäältä vasemmalta alhaalle oikealle. Se 
muistuttaa Jeesuksen kanssa ristiinnaulituista ryöväreistä, joista toinen katui ja ilmaisi 
suuren uskon Kristukseen. Hänen sielunsa pääsi paratiisiin. Ikuiseen kadotukseen jou-
tunut toinen ryöväri pilkkasi häntä loppuun saakka.

Itsensä siunaaminen ristinmerkillä on yleisin rukouksen muoto ja jo itsessään sana-
ton rukous. Tekemällä ristinmerkin ilmaisemme uskomme keskeisimmän sisällön ja 
todistamme siitä. Ristinmerkin tekemiseen osallistuu koko kehomme. Oikean käden 
kolme ensimmäistä, yhteenliitettyä sormea kuvaavat Pyhää Kolminaisuutta: Isää, Poi-
kaa ja Pyhää Henkeä. Kaksi viimeistä, kämmentä vasten painettua sormea muistuttavat, 
että Kristus oli sekä täydellinen ihminen että Jumala. Näin yhdistetyillä sormilla koske-
tamme otsaa, rintaa sekä oikeaa ja vasenta olkapäätä. Pyydämme Jumalaa siunaamaan 
ajatuksemme, tunteemme ja kättemme teot. Teemme samalla yllemme ristinmerkin, 
Kristuksen voiton merkin. Se on merkki, jonka edessä pahuuden voimat joutuvat väis-
tymään. Lopuksi kumarramme Jumalan ja tekemämme ristin edessä.

Yleensä siunaamme ristinmerkillä vain itsemme. Itse asiassa voimme siunata myös 
muita tekemällä ristinmerkin heidän ylleen. Voimme siunata ristinmerkillä puolisom-
me, lapsemme, vanhempamme, ystävämme, toinen toisemme esimerkiksi matkalle 
lähdettäessä tai nukkumaan mennessä. Hautajaisissa on tapana siunata ja hyvästellä 
myös vainaja ristinmerkillä.

Erilaisia ristejä ks. Kohti kirkon elämää opettajan opas s. 59.

Toimintavinkkejä
• Harjoitellaan tekemään ns. slaavilainen risti askartelemalla se pahvisuikaleista. Pah-

vista leikataan yksi pitkä suorakaiteen muotoinen suikale (ristin pystyosa), yksi hie-
man lyhyempi suorakaiteen muotoinen osa (ristin vaakaosa) ja kaksi lyhyttä suora-
kaiteen muotoista osaa, joista toiseen kirjoitetaan INRI (toinen tulee ristin yläosaan 
ja toinen vinopuuksi).

• Katsotaan erilaisia ja erilaisista materiaaleista valmistettuja ristejä (kulta, hopea, puu, 
meripihka, maalattuja jne.).

• Suunnitellaan oma risti esimerkiksi piirtämällä se vihkoon.

Pohdi ja keskustele
• Mietitään, mitä tarkoittaa kun risti läsnä kristityn elämässä kehdosta hautaan.
• Mietitään, missä olemme nähneet ristejä ja millaisia ne ovat olleet.
• Mietitään, missä eri tilanteissa ristinmerkin voi tehdä.???
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Rukous – puhetta Jumalalle

Kirjan kappaleet
Rukous – puhetta Jumalalle s. 14
Isä meidän -rukous s. 15
Sofian iltarukous s. 18

Ydinasiat
• Rukous on puhetta Jumalalle.
• On olemassa erilaisia rukouksia.
• Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
rukous
Isä meidän -rukous
iltarukous

Taustatietoja 
Kirkon isät määrittelevät rukouksen monin tavoin. Rukous on keskustelua Jumalan 
kanssa, kääntymistä hänen puoleensa ja näin liikettä kohti häntä. Sen tarkoituksena 
on päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Sekä rukouksen alkuna että sen lopullisena ta-
voitteena on rakkaus Jumalaan ja kaipaus hänen luokseen. Rukous on luottavaista ja 
rakastavaa antautumista Jumalan hyvään tahtoon ja turvautumista häneen. 

Voimme rukoilla yksin, yhdessä, ääneen tai hiljaa sisimmässämme. Voimme kertoa 
kaikki mielessämme olevat asiat Jumalalle. Hänelle voimme puhua kuten omalle isäl-
lemme, sillä onhan Jumala meidän taivaallinen Isämme. Jumala on hyvä ja katsoo aina 
parastamme. Hän kuulee kaikki rukouksemme ja antaa meille sen mitä tarvitsemme. 
Hän tietää mitä tekee, siksi rukoilemmekin ”…tapahtukoon sinun tahtosi…”. Kaikki 
rukouksemme eivät välttämättä toteudu lainkaan tai ainakaan kovin pian. Sekin on 
meidän parhaaksemme. Jumala kyllä toteuttaa pyyntömme, kun ne eivät ole meille 
hengelliseksi vahingoksi.

Kirkon isät opettavat edelleen, että rukoileminen on Jumalan lahja, joka vaatii kes-
tävyyttä, ponnisteluja ja säännöllisyyttä. Usein käännymme Jumalan puoleen kun pyy-
dämme häneltä jotain tai kun kohtaamme ongelmia ja vaikeuksia. Meidän tulisi muis-
taa Jumala myös ilon, juhlan ja kiitoksen hetkellä. Isät opettavat, että päivittäin olisi 
hyvä lukea aamu- ja iltarukoukset sekä siunata ateriat. Yhteiseen rukoukseen, jumalan-
palvelukseen, osallistuminen on myös tärkeää. Rukous on perimmältään yhteisöllistä 
toimintaa, sillä rukoilemme aina Kristuksen ruumiin jäseninä.

Yksityisissä rukouksissa voimme rukoilla omin sanoin, vaikka ortodoksinen rukous-
perinne ei suosittelekaan pitkiä itse laadittuja rukouksia. Tällaisissa rukouksissa mei-
dän on hyvä lähestyä Jumalaa lapsen tavoin. Yhteisissä rukouksissa käytetään kirkon 
perinteen mukaisia rukoustekstejä. Tavallisesti rukoukset ovat kirkon pyhien isien ja 
äitien kirjoittamia. He ovat harjoittaneet rukousta paljon, ja heidän hengellisten ko-
kemustensa kautta syntyneet rukoukset on koottu meille opetukseksi rukouskirjaan. 
Ortodoksisen kirkon rukouskirja on nimeltään Orologion.

Rukoukset voidaan jaotella niiden sisällön mukaan kiitos-, anomus-, ylistys- ja esi-
rukouksiin. Kiitosrukous on sellainen, jossa kiitämme Jumalaa kaikesta, mitä olemme 
saaneet häneltä. Anomusrukouksessa pyydämme Jumalalta meille tarpeellisia asioita. 
Ylistysrukouksessa ylistämme Jumalan hyvyyttä. Kun rukoilemme toisen ihmisen puo-
lesta, on kysymyksessä esirukous. Voimme esittää pyyntömme myös pyhille ihmisille 
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kuten Neitsyt Marialle tai taivaalliselle esirukoilijallemme sekä suojelusenkelillemme. 
He rukoilevat puolestamme ollen itse lähellä Jumalaa. Ortodoksisessa kirkossa rukoil-
laan myös edesmenneitten puolesta. Rakkaus ei pääty kuolemaan vaan ylittää sen rajat. 
Vainajien muistelupöydälle sytytetty tuohus on osoituksena häntä kohtaan tuntemas-
tamme rakkaudesta sekä esirukous Jumalalle vainajan sielun puolesta. Voimme pyytää 
myös lähimmäisiämme rukoilemaan puolestamme.

Rukous ei saisi koskaan olla tyhjien ja turhien sanojen hokemista. Isät opettavat myös, 
että rukousta ei saisi käyttää väärään. Näin toimimme kun itsekkäästi pyydämme ruko-
uksessa siunausta ja etuja vain itsellemme kovettaen sydämemme lähimmäisten hädäl-
tä. Koskaan ei saa rukoilla ketään vastaan ja pyytää Jumalaa kostamaan tälle. Tällainen 
toiminta kääntyy itseämme vastaan. Emme toimi silloin Jumalan tahdon mukaisesti ja 
hajotamme kaiken, mitä olemme rakentamassa. Meidän pitäisikin rukoilla jopa viha-
miestemme puolesta, sillä pahaan ei saa vastata pahalla vaan hyvällä. Esimerkkinä tästä 
meille on Jeesus, joka anoi heille Isältä anteeksiantoa ristillä riippuessaan (Luuk. 23:34).

Rukous on tärkeä osa hengellistä elämää. Rukouksessa kohotamme ajatuksemme 
pois maallisista asioista. Periaatteessa voimme rukoilla missä tahansa. Parhaiten kes-
kitymme rukoukseen ikonin edessä. Ikonin eteen sytytetty tuohus tai lampukka muis-
tuttaa, että rukouksemme tulisi olla yhtä palava ja lämmin kuin sen liekki. Kun ruko-
ukseemme yhdistyy palava halu olla lähellä Jumalaa, on se sydämen rukousta. Vilpitön 
rukous, jossa sydän on mukana, tulee kuulluksi. Määrää tärkeämpi on rukouksen laatu.

Rukoukseen voidaan liittää myös ulkoisia piirteitä. Sellaisia ovat esim. seisominen, 
ristinmerkin tekeminen, kumartaminen, polvistuminen ja tuohuksen sytyttäminen. 
Meidän täytyy muistaa kenen edessä rukouksen aikana seisomme ja ilmaista kunnioi-
tusta myös ulkoisesti. Ristinmerkki on jo itsessään sanaton rukous. Sen tehdessämme 
anomme Jumalaa siunaamaan ajatuksemme, tunteemme ja tekomme. Hyvä olisi pyhit-
tää kaikki askareemme ristinmerkillä.

Oman aikamme ohjaajavanhus, kreikkalainen isä Porfyrios (k. 1991), painotti ettei 
rukousta opeteta, vaan se tarttuu. Rukoilevan ihmisen lähellä on helppo rukoilla ja myös 
oppia rukousta. Olennaista on pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa Kristuksen antamien 
käskyjen mukaan. Isien mukaan on turha rukoilla jos loukkaa ja tuottaa murhetta toisille. 
Viha, kateus ja katkeruus pilaavat rukouksen. Rukouksen edellytyksenä onkin ihmissuh-
teiden kuntoon saattaminen: meidän tulee olla valmiita antamaan anteeksi.

Etenkin luostarissa elävien rukoussääntöön kuuluu ns. lakkaamaton rukous. He tois-
tavat koko ajan mielessään yksinkertaista Jeesuksen rukousta: ”Herra, Jeesus Kristus, 
Jumalan Poika, armahda minua syntistä”. Ortodoksisen kirkon vaikutuksesta tämä ly-
hyt rukous on levinnyt kaikkien kristittyjen keskuuteen. Se on samanaikaisesti ruko-
us, lupaus ja uskontunnustus. Meidän jokaisen pitäisi olla sydämessämme yhteydessä 
Kristukseen. Rukouksen pitäisi olla jatkuvaa ja elää tauotta meidän kaikkien sydämissä. 
Paras tapa siihen on Jeesuksen rukous.

Jeesus kehotti ja opetti rukoilemaan Jumalaa Isää, kuten hän itsekin teki. Hän opetti 
opetuslapsilleen Isä meidän -rukouksen eli Herran rukouksen esimerkkinä siitä, millä 
tavalla Jumalaa voi rukoilla. Se on eräänlainen kristityn perusrukous, sillä se sisältää 
kaiken olennaisen, mikä on elämässä tarpeellista. Herran rukous on ns. puhdas rukous, 
joka korostaa Jumalan tahdon toteutumista, anteeksiannon anomista ja kiitollisuutta. 
Se on ihmisen omista pyynnöistä vapaa rukous. Jeesus opettaa myös, että tärkeintä ei 
ole rukouksen pituus vaan sen aitous.

Isä meidän -rukous on kaikkien kristittyjen yhteinen rukous. Se löytyy Jeesuksen 
tunnetuimmasta puheesta, Vuorisaarnasta (Matt. 6:9–13). Ko. puhekokoelmaan on 
koottu Jeesuksen opetuksia suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suomessa on vuodesta 
1973 lähtien käytetty ekumeenisissa eli eri kirkkokuntien yhteisissä jumalanpalveluksis-
sa Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) suosituksesta Suomen ortodoksisen kirkon 
käyttämää sanamuotoa Isä meidän -rukouksesta.

Isä meidän -rukous eli Herran rukous ks. Kohti kirkon elämää Opettajan opas s.152–
153.
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Toimintavinkkejä
• Piirrä vihkoon niitä asioita, joista haluat kiittää Jumalaa.
• Kirjoitetaan Jeesuksen rukous vihkoon lyhyemmässä muodossa: Herra, Jeesus Kristus, 

Jumalan Poika, armahda meitä!
• Piirretään kauniit kehykset rukouksen ympärille.
• Harjoitellaan rukousta esim. tunnilla alku- tai loppurukouksena tai kotiläksynä ilta-

rukouksen muodossa.
• Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen. Täydennä puuttuvat kohdat. Tarvittaessa käytä 

oppikirjaa apunasi.

Isä meidän, joka olet !

Pyhitetty olkoon sinun .

 sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun , myös maan päällä 

niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen .

Ja anna meille anteeksi , niin kuin 

mekin annamme anteeksi velallisillemme.

Äläkä saata meitä , vaan päästä meidät pahasta.

Pappi: Sillä sinun, , Poika ja 

Pyhä Henki, on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta 

iankaikkiseen. 

.

Pohdi ja keskustele
• Mitä me voimme pyytää Jumalalta?
• Mitkä asiat ovat tärkeitä meidän elämämme kannalta?
 – Asioita, jotka ovat tärkeitä, kun elämme toisten ihmisten kanssa: rakkaus, 
    nöyryys,  kärsivällisyys …
 – Asioita, joita tarvitsemme jokapäiväisen elämän kannalta: koti, perhe, ruoka, 
    vaatteet, terveys …
 – Asioita, joita usein rukoillaan itsellemme: raha, auto, elektroniikka …
• Mutta ovatko ne tarpeellisia?

???
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Enkelit taistelijoina pahoja henkiä vastaan

Kirjan kappaleet
Sofian suojelusenkeli s. 19
Pahat henget s. 43

Ydinasiat
•  Jokaisella oma suojelusenkeli, joka on osa näkymätöntä maailmaa.
•  Pahat henget ovat langenneita enkeleitä, jotka vastustavat Jumalan työtä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
suojelusenkeli
näkymätön maailma
paha henki

Taustatietoja
Luomiskertomuksen mukaan taivas eli näkymätön maailma luotiin ensin (1. Moos. 
1:31–2:3). Näkymättömällä tarkoitetaan henkistä maailmaa, johon kuuluvat Jumalan 
enkelit ja ihmisen sielu. Vasta tämän jälkeen Jumala loi näkyvän maailmankaikkeuden.

Enkelit ovat voimia, jotka taistelevat hengellistä pahaa vastaan ja toimivat välittäjinä 
maailman ja Jumalan välillä. Suomen kielen sana enkeli pohjautuu kreikkalaiseen sa-
naan ’angelos’, joka tarkoittaa sanansaattajaa ja lähettilästä.

Enkelien tehtävänä on myös ylistää ja palvella Jumalaa. He seisovat Herran kasvojen 
edessä sekä pelastavat, piirittävät ja varjelevat niitä, jotka pelkäävät Herraa. Enkeleille 
osoitetaan kunnioitusta, mutta luomakuntaan kuuluvina heidän palvontansa on kiel-
letty. Palvonta kuuluu vain ja yksinomaan kolmiyhteiselle Jumalalle, Pyhälle Kolmi-
naisuudelle.

Lähinnä ihmisiä ovat ylienkelit ja enkelit, joita ihmisten on ollut mahdollista näh-
dä. Jokainen meistä saa kasteen yhteydessä suojelusenkelin, varjelijamme ja johdatta-
jamme. Raamattu mainitsee nimeltä ylienkeleistä mm. Mikaelin, Gabrielin, Rafaelin 
ja Urielin. Raamatussa on useita tapahtumia, joissa enkelit esiintyvät Jumalan heil-
le antamissa tehtävissä (esim. Gabriel kertoo Neitsyt Marialle Jeesuksen syntymästä  
s. 129 ”Iloitse armoitettu!”). Useissa rukouksissa mainitaan kerubit ja serafit. Edelliset 
ovat kaksisiipisiä olentoja, joilla on nuoren miehen kasvot. Jälkimmäiset puolestaan 
ovat kuusisiipisiä enkeliolentoja.

Enkelit ovat luotuja olentoja ja heillä on erityinen olemus, joka on erilainen kuin 
ihmisillä. He ovat persoonallisia olentoja, joilla on järki ja vapaa tahto. Aineettomiksi 
luotuina enkelit ovat vapaita aineen rajoituksista, ja ovat siinä mielessä ihmistä kor-
keammalla. He eivät tarvitse kieltä ja kuuloa, vaan välittävät toisilleen ajatuksensa ja 
tahtonsa ilman suullista puhetta. Enkelit voivat ottaa minkä tahansa muodon Jumalan 
tahdon mukaan. He ovat vapaita kaikista ruumiillisista tarpeista, mutta himottomia he 
eivät ole. Enkelit ovat kuolemattomia: heidän määränsä pysyy koko ajan samana, sillä 
he eivät lisäänny syntymän kautta eivätkä vähene kuolemisen kautta.

Raamattu puhuu myös pahoista enkeleistä (Ps. 78:49) eli pahoista hengistä (Matt. 
12:28). Pahojen enkelien johtaja Saatana on langennut ylimmäinen enkeli Lucifer, joka 
käytti vapaata tahtoaan väärin. Hän halusi olla Jumalan vertainen ja käänsi Jumalal-
le selkänsä. Luciferin ylpeys ja ylimielisyys syöksivät hänet alas taivaan korkeudesta. 
Muita hänestä käytettäviä nimityksiä ovat mm. paholainen (Ilm. 12:9) , ”Saatana ja hä-
nen enkelinsä” (Matt. 25:41), ”tämän maailman ruhtinas” (Joh. 12:31) sekä Diabolos 
(lat. Diabolus, ’panettelija, perkele’). Nimeä paholainen käyttävät myös kirkon isät.
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Pahat henget turmelevat ihmissielua, yrittävät horjuttaa ihmisen uskoa Jumalaan 
ja houkuttelevat ihmisiä syntiin eli etääntymään Jumalasta, koska ne saavat silloin oi-
keuksia ihmisiltä. Jumala ei ole antanut pahalle vapaita käsiä, vaan sallii pahojen hen-
kien toimet, koska ei halua loukata vapaata tahtoamme. Pahat henget aiheuttavat myös 
sairauksia, onnettomuuksia ja muita vastoinkäymisiä, mutta niiden valta ihmiseen on 
kuitenkin rajallinen. Tarkoituksena on, että ihminen kasvaisi hyvään. Lopulta Jumala 
hajottaa paholaisen aikaansaaman pahan ja muuttaa sen suureksi hyväksi.

Nyky-yhteiskunnassa tuntuvat olevan vallalla kylmät ja kovat arvot, joihin ei kuulu 
lähimmäisen huomioiminen. Synti näyttää olevan muotia ja ihmiset unohtavat ketä 
vastaan pitäisi taistella. Vaaralliseksi pahan tekee se, ettei sitä oteta vakavasti ja sen 
olemassaoloa vähätellään. Paha ei ole vain teoreettinen käsite, vaan se on konkreetti-
nen ja vaikuttava voima. Koko ajan ja kaikkialla se taistelee Jumalaa vastaan ja pyrkii 
erottamaan ihmisen Jumalasta. Usein pahan pyrkimystä tähän ei edes huomata, sillä 
viekkaasti ja harhaanjohtavasti se saattaa toimia hyvinkin kauniissa muodoissa: enkeli-
nä, pyhän hahmossa tai jopa pyhinä näkyinä. Kaikki pahan tavoitteita edistävä toiminta 
lisää sen voimaa. Pahan vaikutustapoja ovat mm. itsekkyys, itsekeskeisyys, ylpeys, ka-
teus, viha, pahansuopuus, tuomitseminen, häikäilemättömyys, turhamaisuus, ahneus, 
epäusko jne. Kaikella tällä se pyrkii vahingoittamaan ihmistä Jumalan edessä.

Jumalallinen rakkaus on kaikkia pahuuden voimia voimakkaampi ja tulee lopulta 
voittamaan. Kristuksen voittaessa kuoleman pahat henget ja niiden ruhtinas riisut-
tiin jo aseista. Vaikka Kristus otti paholaiselta pois oikeuden tehdä pahaa, eivät pa-
hat henget kuitenkaan lakanneet olemasta tai toimimasta. Rakkauden, nöyryyden ja 
katumuksen puuttuessa estämme Jumalaa toimimasta. Rukoilemalla Jumalalta apua 
annamme hänelle oikeuden toimia. Pahojen henkien kohtalona on ikuinen kadotus 
(Matt. 25:41).

Toimintavinkkejä
• Enkeliaskartelu kakkupaperista.
• Askarrellaan suojelusenkeli liitteen 1 s. 113 mukaan. Työ voidaan toteuttaa värittä-

mällä tai kalvoväreillä. Aseta enkeli piirtoheitinkalvon alle ja piirrä rajat mustalla, 
hopealla tai kultaisella värillä. Rajojen on oltava yhtenäiset, ja niiden on annettava 
kuivua vähintään tunnin ajan ennen seuraavaa vaihetta. Tämän jälkeen täytetään 
alueet ja annetaan enkelin kuivua. Lopuksi irrotetaan enkeli kalvolta ja kiinnitetään 
siima ripustamista varten. Tämä työ voidaan toteuttaa myös arkkienkeli Gabrielin 
yhteydessä s. 91.

Pohdi ja keskustele
• Mietitään missä tilanteissa suojelusenkeli varjelee meitä. Yritetään keksiä vähintään 

kolme tilannetta.
• Opettaja leikkaa etukäteen lehdistä erilaisia kuvia esim. sota, saastuttava tehdas, lii-

kenneonnettomuus, taskuvarkaus, tappelu, kirkko, Punaisen Ristin kenttäsairaala, 
lähetystyöntekijä jakamassa Afrikassa ruokaa jne. Pohditaan mitkä tilanteet ovat pa-
han hengen aiheuttamia.

• Keskustellaan, että meillä on mahdollisuus suojautua pahan hengen vaikutukselta 
mm. ristinmerkki, Jeesuksen nimen muistaminen, ehtoollinen, rukous.

???
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Kodin siunaaminen

Kirjan kappaleet
Uuden kodin siunaaminen s. 22
Tuohus – kirkkokynttilä s. 28

Ydinasiat
• Uusi koti siunataan.
• Siunaaminen suoritetaan pyhitetyllä vedellä.
• Ortodoksisessa kodissa on kotialttari.
• Kotialttarilla on ikoni ja lampukka.
• Tuohus on kirkkokynttilä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
siunaaminen
vihmominen
pyhitetty vesi
kotialttari
ikoni
käspaikka
lampukka
tuohus
mehiläisvaha

Taustatietoja
Ortodoksisella kirkolla on aivan erityinen tapa siunata vettä, ja pyhitetyllä vedellä siu-
nata erilaisia asioita kuten mm. ikonit, kodit, koulut, työpaikat ja työvälineet käyttöön 
ja tarkoitukseensa. Myös kulkuvälineet kuten autot on tapana siunata yhtä luontevasti 
kuin eläimet, pellot ja sato. Pyhitetyn veden kautta Jumalan armo puhdistaa, parantaa 
ja siunaa. Siunaamisen pyytäminen on nöyrä tapa tehdä kaikki mitä teemme Jumalan 
kunniaksi (1. Kor. 10:31).

Tupaantuliaisten yhteydessä on luontevaa siunata uusi koti käyttöönsä. Monesti se 
on päätös kodin hankkimis- tai rakennustyölle. Kodin voi siunata myös remontin tai 
useiden vuosien asumisen jälkeenkin. Tavallisesti juhlaan kutsutaan sukulaisia, ystäviä 
ja naapureita, mutta toimitus yhdistää aidosti myös kodin elämän kirkon elämään.

Kodin siunaaminen tapahtuu pyhitetyllä vedellä. Pappi pyhittää veden upottamalla 
ristin kolme kertaa vesimaljaan. Kodille rukoillaan Jumalan läsnäoloa ja varjelusta, 
minkä jälkeen pappi vihmoo kodin huoneet ja perheenjäsenet pyytäen Pyhän Hengen 
armoa, voimaa ja siunausta pyhittämään kodin. Palveluksessa rukoillaan myös, että 
juuri pyhitetyn kodin asukkaat saavuttaisivat toisen kotimme – taivaan kodin – kirk-
kauden. Jumalalta anotaan lisäksi, että kodin asukkaat saisivat ”armoa, elämää, rauhaa, 
terveyttä, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta ja anteeksiantoa”. Siunatussa kodissa 
asukkaat tuntevat, että Jumala huolehtii heistä. Siunaamisen rukoukset ilmaisevat mi-
ten perheenjäsenten tulisi kodissaan elää elämän varsinaista päämäärää silmällä pitäen.

Perinteisesti ortodoksisessa kodissa on keskeisellä paikalla kotialttari, jonka pelkiste-
tysti voi muodostaa yksi ainut ikoni. Usein ikoneja on kuitenkin useampia. Tavallisesti 
kotialttari on sijoitettu ovea vastapäätä olevaan nurkkaan. Ellei se ole mahdollista, si-
joitetaan kotialttari huoneen arvokkaimmalle ja rauhallisimmalle paikalle siten ettei se 
häviä mahdollisesti seinällä olevien taulujen joukkoon.
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Ikonin eteen sytytetään lampukka tai tuohus. Toisinaan ikonin ympärille saatetaan 
laittaa kirjailtu liina eli käspaikka. Kotialttariin voi kuulua myös hylly tai pöytä, jossa 
säilytetään Raamattua ja rukouskirjaa. Kotialttari on kodin hengellisen elämän keskus, 
ja se muistuttaa Jumalan läsnäolosta. Aiemmin oli kyläillessä tapana tervehtiä ensin 
ristinmerkillä ikonia ja vasta sen jälkeen isäntäväkeä. Kotialttarin äärellä toimitetaan 
rukouspalvelus esim. nimi- ja syntymäpäivinä.

Lampukka on öljylamppu, jota poltetaan ikonin edessä. Sen polttaminen valon-
lähteenä juontaa juurensa vainojen aikaan, jolloin jumalanpalveluksia toimitettiin pi-
meissä luolissa ja maanalaisissa hautapaikoissa, katakombeissa. Lampukan öljyastia on 
avoin eli sen liekin ympärillä ei ole lasia. Lampukan sydäntä ja puuvillaista sydänlankaa 
kannattelee öljyastian laitojen yli ulottuva kannatin. Lampukka voi riippua katosta, 
seinästä tai telineestä. Se voi olla myös omalla jalustallaan lattialla. Lampukkaa käyte-
tään sekä kirkossa että kotona. Lampukan valo kuvaa taivaallista valoa, jonka Kristus 
toi maailmaan. Lampukassa poltetaan kasvipohjaista öljyä (esim. oliiviöljy) tai parafii-
niöljyä. Siinä ei pitäisi polttaa mitään eläinkunnasta saatavaa tuotetta kuten steariinista 
valmistettuja tuikkuja. 

Tuohus on ohut ja pitkä kirkkokynttilä, joka voidaan sytyttää niin kirkossa kuin 
kotonakin ikonin eteen lampukan tavoin. Tuohus valmistetaan mehiläisvahasta, ja sen 
nimi juontaa juurensa muinoin valon lähteinä käytettyihin tuohi- tai päresoihtuihin. 
Väriltään tuohukset voivat olla kellertäviä tai valkoisia. Vain pääsiäisyönä käytetään 
myös punaisia tuohuksia. Kaikki Suomen ortodoksisten seurakuntien käyttämät tuo-
hukset valmistetaan Lintulan luostarissa (katso kpl Vierailu Lintulan luostariin s. 90). 
Valamon luostari valmistaa tuohukset omaan käyttöönsä ja luostarimyymälän valikoi-
miin.

Lampukan ja tuohuksen sytyttämisellä ja polttamisella on oma symbolinen merki-
tyksensä rukouselämässä. Tuohuksen liekki kuvaa kuten lampukan liekki Kristuksen 
valoa tässä maailmassa. Tuli kertoo myös palavasta rakkaudestamme Jumalaa, Neitsyt 
Mariaa tai sitä pyhää henkilöä kohtaan, jonka ikonin eteen sen sytytämme. Se ilmaisee 
rukouksemme lämpöä ja Jumalan puoleen kurkottautumista. Liekkien valo tarkoittaa 
hengellistä valistusta, jonka saamme rukouksen kautta. Palavan aineen – öljyn tai va-
han – puhtaus on merkki rukouksemme vilpittömyydestä ja aitoudesta. Pyhä Henki on 
ilmaissut itsensä ihmisille tulenliekkeinä (katso kpl Isä lähettää Pyhän Hengen s. 159), 
joten palavat liekit muistuttavat myös hänestä. Tuohuksen ostaminen ja sytyttäminen 
on aina myös uhrilahja Jumalalle. 

Käspaikka tulee sanoista käsi ja paikka. Paikka merkitsee karjalankielessä liinaa tai 
huivia, jonka tavallisin leveys on 30–35 cm ja pituus 2–2,5 m. Vanhojen käspaikko-
jen materiaali oli kotitekoinen pellava, jolle koristekuviot kirjottiin eri menetelmin. 
Koristelut tehtiin liinan päihin keskiosan jäädessä koristelemattomaksi. Karjalaisilla 
punainen on ollut yleisin koristelangan väri. Käspaikan päitä koristaa usein pitsi. Elä-
mänpuu (tai maailmanpuu) ja kukkilinnut ovat olleet suosittu käspaikkojen kuvioaihe. 
Usein on esitetty myös suvun tarinaa tai omia elämänvaiheita. Käspaikan arvokkain 
paikka kodissa on ikonin yläpuolella. Sen kuvioinnin tulee olla ikonin alareunan ala-
puolella. Uuteen kotiin tuotiin käspaikka, jotta kodissa aina vallitsisi puhtaus ja siunaus. 
Käspaikkoja käytetään myös kirkoissa mm. Golgata-ristillä sekä piispan toimittamassa 
liturgiassa hänen käsiensä kuivaamiseen.

Katso myös vedenpyhitys s. 52, ikoni s. 19 ja Raamattu s. 23.

Toimintavinkkejä
• Kirjoita tehtäväkirjan s. 14 kuvasta. Käytä vastauksessasi ainakin seuraavia sanoja: 

vesi, koti, Jumala, siunata.
• Mietitään minne kotialttari sijoitettaisiin luokassa jos se olisi mahdollista.
• Katsellaan ja haistellaan erivärisiä tuohuksia.
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•  Askarrellaan tuohuksia vihkoon tai erilliselle paperille. Vaalean ruskeasta tai keller-
tävästä kartongista leikataan tuohusta muistuttavia kapeita, pitkiä suikaleita. Silkki-
paperista leikataan pyöreä liekin muotoinen pala. Leikatut paperit liimataan tuohuk-
seksi paperille. Lopuksi leikataan mustasta pumpulilangasta lyhyt pätkä tuohuksen 
sydänlangaksi.

•  Harjoitellaan tuohuksen viemistä ja sytyttämistä kirkkomatkaa varten: 
 1. Tehdään ristinmerkki ikonin edessä palamaton tuohus kädessä, 
 2. suudellaan ikonia, 
 3. sytytetään tuohus ja asetetaan se kynttelikköön sekä 
 4. tehdään ristinmerkki lopuksi.

Pohdi ja keskustele
• Pohditaan, millainen on hyvä koti.
• Mietitään missä eri tilanteissa tuohuksia käytetään (kirkossa, kotona, 
 kasteen sakramentissa, kasteastian reunalla, hautajaisissa, häissä jne).???
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Ikoni – pyhä kuva

Kirjan kappaleet
Ikoni – pyhä kuva s. 23 Jeesuksen ikoni s. 24 Neitsyt Marian ikoni s. 26

Ydinasiat
•  Ikoni on pyhä kuva.
•  Ikonia kunnioitetaan, mutta ei palvota.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
ikoni
Jeesuksen ikoni: sädekehän ristikuvio ja kirjaimet
Neitsyt Marian ikoni: kolme tähteä; yksi otsalla ja kaksi olkapäillä
aluspuku
päällysviitta

Taustatietoja
Ikonit mielletään usein ensisijaisesti ortodoksikristityn uskonelämään kuuluviksi, mutta 
eivät ne ole ortodoksisen kirkon yksinoikeus. Itse asiassa ikoneilla oli merkittävä osa kris-
tittyjen rukous- ja jumalanpalveluselämässä jo jakamattoman kirkon perinteessä. Pyhiä 
kuvia on käytetty kodeissa ja kirkoissa varhaiskristilliseltä ajalta asti. Tuolloin suosittuja 
aiheita olivat Hyvä Paimen, kala ja riikinkukko. 

Alun perin kreikkalaista alkuperää olevalla ikoni -sanalla tarkoitettiin kaikkia kuvia. 
Nykyään on varsin yleistä käyttää ko. termiä muissakin kuin kirkollisissa yhteyksissä. 
Muun muassa tietokoneiden näytön kuvakkeita sanotaan ikoneiksi; toisinaan urheilu-
sankareita kuulee kutsuttavan ikoneiksi. Ortodoksille ikoni on kuitenkin pyhä kuva. Se 
ei ole maalaus tai koriste-esine. Ikoni on kuva pyhitetystä ja kirkastetusta elämästä, jonka 
saavuttamiseen kristillinen kilvoitus aina tähtää. 

Ikoneita pidetään ortodoksisessa kirkossa yhtä tärkeinä kuin evankeliumitekstejä, sillä 
ne ilmaisevat kirkon oppia kuvan keinoin. Voidaan sanoa, että ikoni on ”väreillä kir-
joitettu” kuva. Ikonien väri- ja kuvamaailma välittää luku- ja kirjoitustaidottomallekin 
katsojalle ortodoksisen uskon oppia. Kuvan avulla esitetty kertomus tekee ihmiseen aina 
suuremman vaikutuksen kuin pelkästään kerrottu.

Ikoneilla on ensi sijassa opettava merkitys; ne ovat väreihin puettua teologiaa. Niitä 
kunnioitetaan evankeliumin ja ristin kanssa samanarvoisina todistajina Kristuksen suo-
rittamasta pelastusteosta. Ikoneita ei kuitenkaan koskaan palvota, sillä palvonta kuuluu 
vain ja yksinomaan kolmiyhteiselle Jumalalle, Pyhälle Kolminaisuudelle. 

Keskeinen perusta pyhien kuvien maalaamiselle ja käytölle on inkarnaatio. Kristuk-
sen syntymässä Jumala tuli lihaksi ja mahdollisti kuvaamattoman Jumalan kuvaamisen. 
Tämä kumosi juutalaisille annetun kuvakiellon. Ikoni vahvistaa ja todistaa Jumalan li-
haksitulosta, ja on sen todistus.

Ikoneihin Jumala on siis lupa kuvata vain lihaksi tulleena. Koska Jumalan Poika 
Jeesus Kristus todella tuli ihmiseksi, hän tuli myös kuvattavaksi. Pyhän Kolminaisuu-
den persoonista Pyhä Henki on ilmaissut itsensä kyyhkysenä Kristuksen kasteen yh-
teydessä Jordanilla, tulisten kielten muodossa helluntaina ja pilvessä Taborin vuorella.  
Muissa ikoneissa Pyhän Hengen kuvaaminen on kielletty, vaikka toisinaan häntä kuvaava 
kyyhkynen maalataan muihinkin ikoneihin. Isää sen sijaan ei kukaan ole nähnyt, eikä 
häntä siksi pidä maalata ikoneihinkaan.

Päällekirjoituksesta tiedämme tarkasti juhla-aiheen tai sen ketä ikoni esittää ja kenen 
puoleen rukouksissamme käännymme. Varhaisimmat ikonit esittivät Kristusta ja hänen 

• Ikoni siunataan käyttöön.
• Suuri osa ikoneista kuvaa Jeesusta ja
    Neitsyt Mariaa.
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äitiään Neitsyt Mariaa. Ortodoksiselle kirkolle tyypillinen piirre on myös pyhien ihmisten 
kunnioittamien ja kuvaaminen ikoneihin. Heitä kunnioitettaessa, ylistetään ennen kaikkea 
Jumalan suuruutta ja pyhyyttä. Pyhyys ei ole koskaan ihmisen oma saavutus, vaan se on 
aina Jumalasta lähtöisin. Ikonit esittävät pyhiä ihmisiä, hurskaita miehiä ja naisia, jotka elä-
mänvaelluksellaan osoittivat, että Pyhä Henki vaikuttaa kirkossa ja johtaa ihmisiä oikealle 
kristillisen uskon ja elämän tielle. He ovat uskon sankareita, jotka Jumala on kirkastanut.

Perinteisesti ikonit jätetään signeeraamatta. Syyt ovat sekä hengelliset että historial-
liset. Ikoni maalataan aina Jumalan kunniaksi ja hänen myötävaikutuksellaan maalarin 
käden kautta. Keskiajan loppupuolelle asti pidettiin kuvataidetta lännessäkin taidekäsi-
työnä, eikä maalauksiin kirjattu tekijän nimeä. Uudelle ajalle tultaessa kaupalliset arvot 
ja individualismi toivat mukanaan maalauksiin nimikirjoituksen tai vastaavan merkit-
semistavan. Kreikassa tämä tapa on käytössä vieläkin, mutta muualla ortodoksisessa 
maailmassa ikonografia on anonyymia taidetta edelleen.

Slaavilaisessa perinteessä on tapana siunauttaa uusi ikoni rukouksella ja pyhitetyn 
veden kolminkertaisella vihmomisella. Tämä ei kuitenkaan tee ikonia ”toimivaksi”, vaan 
loppujen lopuksi ikonin käyttö rukouselämässä pyhittää sen. Ikoni ei ole koriste-esine, 
jonka tehtävä on pelkästään nostattaa uskonnollista henkeä tai esteettistä tunnetta. Ikoni 
tehdään rukouksella nimenomaan rukousta varten. 

Ikonia kunnioitetaan tekemällä ristinmerkki ja jopa polvistumalla sen edessä ja sitä 
suutelemalla. Muun muassa Välimeren alueen perinteessä suuteleminen kuuluu kun-
nioittavaan tervehtimiseen. Tämä selittää ikonien tervehtimisen samalla tavalla. Ikonia 
suudellaan koko persoonalla: ruumiilla, sielulla, mielellä ja tunteella. Tapana on myös 
sytyttää rukoustuli – tuohus tai lampukka – palamaan haluamamme ikonin eteen. Pyhiä 
kuvia kohtaan osoitetaan kunnioitusta myös niille suitsuttamalla. 

Eri ikoneiden suutelemisesta on olemassa eri perinteitä. Kristuksen ikonia suudellaan 
hänen jalkansa kohdalta, Neitsyt Marian ikonia Marian käden kohdalta ja muiden py-
hien ikoneja kasvojen kohdalta. Näin kunnioitetaan pyhyyttä: pyhät ihmiset ovat ikään 
kuin ystäviämme, kanssakilvoittelijioitamme ja tästä syystä suutelemme heitä kasvoihin. 
Jumalansynnyttäjän kautta toteutui jumalallisen pelastuksen salaisuus; Marian kautta 
syntyi todellinen ihmiseksi tullut Jumala, Kristus; siksi suutelemme Jumalanäitiä kädelle. 
Kristusta, meidän tähtemme ihmiseksi tullutta Jumalan Poikaa meidän on soveliainta 
suudella jalkaan ja siten osoittaa alamaisuutemme hänen edessään.

Ikonimaalaus on tarkoin määritelty taiteenlaji. Ikonimaalari ei työssään ilmennä omaa 
persoonallisuuttaan. Ikonimaalauksessa on mukana koko luomakunta. Kasvikuntaa 
edustavat ikonilauta, ikonin pohjustukseen käytettävä suojaharso ja työn loppuvaihees-
sa käytettävä suojalakka. Eläinkuntaa edustavat kananmunankeltuainen ja pohjustuksen 
kalaliima. Kivikunnan tuote on liitujauho. Maa-aineista valmistetaan värejä. Valmis iko-
ni siunataan käyttöön.

Ikoneissa käytettävät värit kuvaavat tiettyjä asioita. Kulta, vaaleat ja kellertävät värit 
kuvaavat taivaallista valoa ja loistoa. Valkoinen on puhtauden vertauskuva. Sininen ja 
sen vaaleat sävyt ovat taivaallisia värejä. Punainen on veren, marttyyriuden ja Pyhän 
Hengen väri.

Lisätietoja ikoneista löytyy myös Kohti kirkon elämää opettajan oppaasta ss. 65–68.

Toimintavinkkejä
•  Maalataan työkirjan ohjeiden mukaan liitteessä 2 s. 114 oleva Kristuksen ikonikuva.
•  Kirjoitetaan evankeliumin teksti: Minä olen tie, totuus ja elämä.
•  Askarrellaan ikoni liimaamalla esim. ikonikortti tai -kuva puualustalle. Taakse kiinni-

tetään kannatin.
•  Katsellaan eri käyttötarkoitukseen tulevia ikoneita: autoikoni, matkaikoni, magneetti-

ikoni, kaulaikoni, kaksi- tai kolmiosainen ikoni, avaimenperässä oleva ikoni jne.

Pohdi ja keskustele
• Keskustellaan onko oppilailla kotona ikoneita, mahdollisesti oma ikoni.
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Kirkko – Jumalan huone 

Kirjan kappaleet
Pappi – seurakunnan isä s. 30
Kirkko – isä Antonin työpaikka s. 31
Mukana jumalanpalveluksessa s. 32

Ydinasiat
•  Pappia kutsutaan isäksi.
•  Pappi toimittaa jumalanpalveluksia ja huolehtii seurakuntalaisista.
•  Papilla on risti jumalanpalveluspuvun päällä.
•  Kirkonkellot kutsuvat jumalanpalvelukseen.
•  Kirkon kupoli kuvaa tuohuksen liekkiä.
•  Kirkon osat ovat: eteinen, kirkkosali ja alttari.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
pappi
isä (pappia tarkoitettaessa)
kirkko
kirkonkello
liekkikupoli
ikonostaasi eli kuvaseinä
kirkkosali
alttari
suitsuttaminen

Taustatietoja
Taivaallisen Isän ja biologisen isän lisäksi meillä on kolmaskin isä. Hän on seurakunnan 
isä eli pappi. Isän tavoin pappi huolehtii seurakuntalaisista. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
jumalanpalvelusten ja sakramenttien toimittaminen sekä kristinuskon perussanoman 
opettaminen. Jumalanpalvelusta toimittaessaan pappi pukeutuu jumalanpalveluspu-
kuun, joka on siunattu ainoastaan jumalanpalveluskäyttöön. Erotukseksi muista vaat-
teista ne merkitään ristillä. Ortodoksikristitty kantaa kasteen yhteydessä saatua ristiä 
tavallisesti vaatteiden alla. Slaavilaisilla alueilla papit kantavat ristiä jumalanpalvelus-
puvun päällä. Papin puku muistuttaa häntä tehtävistä ja velvollisuuksista. Pappia kut-
sutaan isäksi esim. isä Anton. Ortodoksisessa kirkossa ei ole naispappeja.

Ortodoksisten tapojen mukaan pappia tai piispaa ei pitäisi tervehtiä kättelemällä 
vaan pyytämällä siunausta. Tällöin oikea käsi laitetaan vasemman käden päälle, jolloin 
pappi tai piispa tekee oikealla kädellään ristinmerkin tervehtijän ylle ja asettaa siunaa-
van kätensä päällekkäin asetettujen kätten päälle. Tervehtijä kumartuu ja suutelee papin 
tai piispan kättä. 

Kristillisissä maissa kirkko on usein paikkakunnan näkyvin rakennus (ks. oppikirjan 
kuva sivu 31), joka erottuu helposti ympäristöstään. Huomion rakennukseen kiinnittä-
vät kupolit, ristit ja tornit. Kirkko on paikka, jonne kristityt kokoontuvat toimittamaan 
jumalanpalveluksia ja rukoilemaan yhdessä. Jumalanpalvelus on yhteistä rukousta ja 
palvelusta, johon papiston lisäksi osallistuvat kaikki paikalla olevat seurakunnan jä-
senet. Jumalanpalveluksen aikana seurakuntalaiset yhdessä kiittävät ja ylistävät Juma-
laa. Kirkossa toimitetaan myös sakramentteja ja muita pyhiä toimituksia. Kirkkoa kut-
sutaan myös mm. nimillä Jumalan huone ja pyhä paikka (pyhäkkö). 
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Kupolit ovat kuuluneet kristilliseen kirkkorakennukseen alusta alkaen. Slaavilaisella 
alueella kupolit ovat liekin muotoisia. Kirkko on palavan rukouksen paikka, ja liekki-
kupolit ovat Pyhän Hengen vertauskuva. Ne muistuttavat myös kirkossa palavien tuo-
husten ja lampukoiden liekeistä. Kupolien lukumäärällä on vertauskuvallinen merkitys. 
Suurin niistä, keskuskupoli, kuvaa Kristusta, kirkon päätä. Jos kupoleita on viisi, ne ku-
vaavat Kristusta ja neljää evankelistaa. Seitsemän kupolia muistuttaa seitsemästä sakra-
mentista ja seitsemästä Pyhän Hengen lahjasta (Jes. 11:2–3). Kupoleihin kiinnitetyt 
ristit ovat kuin Kristuksen levitetyt kädet, jotka kutsuvat meitä luokseen. Kirkonkellot 
kutsuvat jumalanpalvelukseen ja ilmoittavat sen alkamisesta. Kellojen soitolla ilmoite-
taan myös jumalanpalveluksen eri kohdista.

Yleensä kirkot rakennetaan itä-länsisuuntaisesti suorakaiteen eli laivan, ympyrän tai 
ristin muotoisiksi. Ulkoisesti ortodoksiset kirkkorakennukset näyttävät eri puolilla maa-
ilmaa eri näköisiltä, mutta sisäpuolelta ne ovat samantyyppisiä. Kirkossa on kolme osaa: 
eteinen, kirkkosali ja alttari. Kirkossa emme tarvitse päällysvaatteita vaan jätämme ne 
naulakkoon. Kirkkoon tullessamme jätämme pois myös mieltämme painavat maalli-
set murheet eteisen puolelle. Jumalanpalvelusten ajan kansa seisoo kirkkosalissa, joka 
muistuttaa, että olemme vielä matkalla kohti Jumalan valtakuntaa. Seisominen viittaa 
tuohon matkalla oloon. Alttari on itään päin. Itä, josta aurinko nousee, kuvaa Kristuksen 
valoa jota kohti kuljemme. Alttari puolestaan symboloi taivasta. Alttarin ja kirkkosalin 
yhdistää toisiinsa ikonostaasi eli kuvaseinä. Kirkon pyhin paikka on alttarihuoneessa 
oleva pyhä pöytä. Sen päällä toimitetaan ehtoollisen sakramentti. Alttariin ei saa kukaan 
mennä ilman perusteltua syytä, esim. palvelustehtävää.

Kirkon esineistöä ovat ikonit, kirkkoliput, kynttiläjalat ja lampukat. Kirkkosalissa on 
myös Golgata-risti, jonka edessä on usein vainajien muistelupöytä. Analogien eli vino-
pöytien päällä on ikoneita ja ristin juhlina myös risti. Sen päältä luetaan evankeliumi 
ja pidetään sen jälkeinen opetuspuhe eli saarna. Ortodoksisen kirkon tärkein jumalan-
palvelus on liturgia, jossa toimitetaan ehtoollisen sakramentti, ja itse Kristus on konk-
reettisesti läsnä. 

Kirkkoon sisälle tultaessa tehdään ristinmerkki. Halutessa voi ostaa tuohuksia ja sy-
tyttää niitä ikonien edessä oleviin kynttilänjalkoihin. Ortodoksisessa kirkossa ei slaavi-
laisilla alueilla ole juurikaan kiinteitä penkkejä tai tuolirivejä, vaan palveluksen aikana 
pääsääntöisesti seistään. Seisomisen tarkoituksena on auttaa keskittymään rukoukseen. 
Hetkittäin voi istua kirkkosalin seinustoilla olevilla tuoleilla. Koululaispalveluksessa lap-
set saattavat toisinaan istua myös lattialla. Evankeliumin lukemisen, uskontunnustuksen, 
Herran rukouksen ja ehtoollislahjojen siunaamisen aikana ei istuta. Tietyissä jumalan-
palveluksen kohdissa polvistutaan esim. ehtoollislahjojen siunaamisen ja ehtoollisruko-
uksen jälkeen. Polvistuminen osoittaa nöyrtymistä Jumalan edessä. Pääsiäiskaudella ei 
kuitenkaan polvistuta lainkaan.

Jumalanpalveluksen aikana pappi suitsuttaa alttarin, ikoneja ja kirkkokansaa. Suitsu-
tusastia on ketjujen varassa riippuva kannellinen metalliastia, jonka pohjalle asetetaan 
hehkuva hiili. Tämän jälkeen päälle pannaan suitsutuspihkaa, joka sulaessaan alkaa 
tuoksua ja savuta. Suitsuketta valmistetaan havupuun pihkaan sekoitetuista parfyymeis-
ta. Suitsuke voi tuoksua mm. kielolta, ruusulta, jasmiinilta jne. Suitsutukseen vastataan 
kumartamalla. Ylöspäin kohoava suitsutus on taivasta kohti nousevan rukouksen ver-
tauskuva. Alaspäin laskeutuva ja kaikkialle leviävä suitsutussavu ymmärretään Pyhän 
Hengen laskeutumiseksi ja läsnäoloksi kaikkialla.

Ortodoksinen jumalanpalvelus on laulamista tai resitointia alkusiunauksesta lop-
pusiunaukseen saakka. Kirkkolaulu on kehittynyt vuosisatojen aikana ja se vaihtelee 
alueellisesti paljonkin. Ortodoksiselle kirkkomusiikille on ominaista vokaalisuus eli ju-
malanpalveluksessa ei käytetä lainkaan soittimia. Idän kirkkoisät kielsivät säestämästä 
kirkkolaulua soittimilla eikä kirkkomusiikkia saa myöskään esittää instrumentaalisesti. 
Soittimet hylättiin, koska niihin yhdistettiin pakanallinen maailma. Niistä luopuminen 
oli myös osoitus askeettisuudesta ja maailmasta vetäytymisestä. Laulu on jumalanpal-
veluksen erottamaton ja pysyvä osa. Sen ensisijainen tehtävä ei ole tarjota esteettisiä  
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nautintoja vaan ylistää, rukoilla ja opettaa. Laulettu teksti painuu helpommin ja sy-
vemmin kuulijan mieleen. Kaunein soitin on Jumalan itsensä luoma: ihminen ja hänen 
äänensä. Yleensä laulamisesta vastaa kuoro. Kanttori antaa merkin milloin seurakun-
talaiset voivat yhtyä lauluun esim. uskontunnustuksen ja Herran rukouksen aikana. 

Resitointi tarkoittaa laulavaa lukutapaa, jota ortodoksisessa kirkossa käytetään kaik-
kien rukousten ja Raamatun tekstien lukemiseen. Sen tarkoitus on poistaa lukemisesta 
lukijan omat painotukset ja tuntemukset sekä lukijan persoonan korostamisen. Näin 
jokainen voi korostaa sisimmässään juuri niitä rukousten kohtia, jotka ovat hänen elä-
mässään ajankohtaisia. Resitointi säästää ääntä, joka pitkään lukiessa alkaa muuten 
väsyä. Laulavalla lukutavalla ääni kestää pitkään voimakkaana. Lukijan musikaalisuus 
ja sävelkorvan tarkkuus vaikuttavat resitoimiseen.

Katso myös Kohti kirkon elämään opettajan opas kpl Jumalanpalvelusten toimittajat 
s. 69–70 ja kpl Oma kirkkoni s. 61–63.

Kirkossa käyttäytymisestä ja pukeutumisesta
Ennen koululaispalvelusta opettajan on syytä keskustella oppilaiden kanssa ehtoolli-
sen sakramentista sekä kirkkoon sopivasta käytöksestä ja vaatetuksesta. Kirkossa pi-
täisi muistaa hyvä ja paikan arvon mukainen käytös. Jumalanpalvelukseen eivät kuulu 
kovaääninen keskustelu, kommentointi eivätkä kännykät. Palvelukseen pitäisi myös 
pukeutua tilanteeseen sopivalla tavalla. Sisätiloissa oleskellaan ilman päähineitä ja 
päällysvaatteita. Kirkkoon eivät kuulu liian avonaiset puserot, lyhyet hameet, urheilu-
vaatteet tai vaatteet, joissa on räikeitä ja sopimattomia painatuksia. Siistit arkivaatteet 
ovat koululaiselle sopiva varustus. Opettajan tehtävä on valvoa oppilaita palveluksessa. 
Kirkkomatkasta tulee tiedottaa vanhemmille etukäteen kirjallisesti.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan isä Anton paperinukke liitteen 3 s. 115 mukaan. Puvussa olevat ristit 

ja nauhat väritetään keltaisella. Alusstikari jätetään valkoiseksi, sillä se muistuttaa 
kastepuvusta. Puvun osat väritetään kaikki samanvärisiksi. Väreinä voidaan käyttää: 
lilaa (paasto), punaista (Pyhä Henki, marttyyrit), vaaleansinistä (Neitsyt Maria) tai 
vihreää (pyhittäjät).

•  Harjoitellaan puhuttelemaan pappia siten, että opettaja sanoo miesten nimiä ja oppi-
laat tervehtivät häntä esim. ”Huomenta isä Raimo”.

•  Yhdistä oikein.

kirkko •  • kuvaa tuohuksen liekkiä
 • jumalanpalveluspaikka
kirkonkellot •  • kutsuvat jumalanpalvelukseen
 • omistettu pyhälle ihmiselle tai tapahtumalle
kupoli •  • ovat tornissa
 •  risti
•  Opetellaan yhdessä laulamaan veisu Jumalansynnyttäjälle lukemiston s. 163.
•  Harjoitellaan siunauksen pyytämistä.
•  Harjoitellaan vastaamista suitsutukseen.

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan, olisiko papille sopivaa käytöstä mennä jumalanpalveluspuvussa kauppaan 

ostoksille. Entä toimittaa farkuissa jumalanpalvelusta?
•  Mietitään missä tilanteissa olemme tavanneet papin.
•  Jumalanpalveluksen aikana voimme käyttää kaikkia aistejamme.
 – Pohditaan mitä me näemme, mitä me kuulemme, mitä me haistamme,
     mitä me tunnemme ja mitä me maistamme?

???
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Ortodoksinen seurakunta

Kirjan kappaleet
Mikä on seurakunta? s. 34
Seurakunta toimii s. 35

Ydinasiat
•  Tietyn alueen ortodoksit muodostavat seurakunnan.
•  Kirkkoherra on pappi, joka toimii seurakunnan johtajana.
•  Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnassa on harrastustoimintaa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
seurakunta
kirkko
kirkkoherra
kirkkoherranvirasto

Taustatietoja
Suomessa on kaksi kansankirkkoa: Suomen ortodoksinen kirkko ja Suomen evankelis-
luterilainen kirkko. Näillä kirkoilla on lakiin perustuva erikoisasema, jonka takia näitä 
kahta kirkkoa kutsutaan kansankirkoiksi. Valtio toimii läheisessä yhteistyössä niiden 
kanssa. Niillä on mm. oikeus periä kirkollisveroa. Suomen ortodoksisen kirkon jäsen-
määrä on noin 61 000 eli reilu 1 % Suomen väkiluvusta.

Suomen ortodoksinen kirkko on autonominen eli sillä on oikeus päättää tietyistä 
sisäisistä asioistaan itsenäisesti. Hallinnollisesti se kuuluu Konstantinopolin ekumee-
nisen patriarkaatin alaisuuteen. Tällä hetkellä patriarkkana toimii Konstantinopolin ja 
Uuden Rooman arkkipiispa, ekumeeninen patriarkka Bartolomeos I. Hänen piispalli-
nen istuimensa sijaitsee Istanbulissa (ent. Konstantinopoli). Ekumeeninen patriarkaatti 
myönsi autonomian Suomen ortodoksiselle kirkolle Tomos-asiakirjalla vuonna 1923. 
Autonomisuus näkyy siinä, että patriarkka vahvistaa arkkipiispan vaalin tuloksen, voi-
teluun käytettävä pyhä öljy, mirha valmistetaan patriarkaatissa ja jokaisessa jumalan-
palveluksessa rukoillaan patriarkan puolesta. Muista ortodoksisista kirkoista poiketen 
Suomen ortodoksinen kirkko noudattaa gregoriaanista eli ns. uutta ajanlaskua. Auto-
nomisen kirkon vastakohta on autokefalinen eli täysin itsenäinen paikalliskirkko.

Suomen ortodoksinen kirkko jakautuu Karjalan, Helsingin ja Oulun hiippakuntiin. 
Väkimäärältään suurin on Helsingin hiippakunta, maantieteellisesti laajin on Oulun 
hiippakunta. Kirkon johtava piispa on KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo. 
Karjalan hiippakunnan keskuspaikka ja arkkipiispan istuin sijaitsevat Kuopiossa. Ark-
kipiispan arvon tunnus on valkoinen klobukki (hunnullinen päähine). Helsingin ja 
Oulun hiippakuntien johtavilla piispoilla on metropoliitan arvo. Näiden hiippakuntien 
johtavat piispat ovat KP Helsingin metropoliitta Ambrosius ja KP Oulun metropoliitta 
Panteleimon. KS Joensuun piispa Arseni on arkkipiispan apulaispiispa. Hiippakunnat 
muodostuvat seurakunnista. Tällä hetkellä niitä on 24 (tiedot vuodelta 2011). 

Seurakunta on tietyllä alueella asuvien ortodoksien muodostama yhteisö, jonka esi-
miehenä toimivaa pappia kutsutaan kirkkoherraksi. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. 
johtaa ja valvoa seurakunnan toimintaa sekä toimittaa jumalanpalveluksia, sakra-
mentteja ja muita kirkollisia toimituksia. Kirkkoherra toimii usein myös seurakun-
nan luottamuselinten puheenjohtajana. Suuressa seurakunnassa voi kirkkoherran li-
säksi olla muitakin pappeja, diakoneja ja ponomareja eli alttariapulaisia sekä kanttori.  
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Seurakunnan pääkirkossa toimitetaan säännöllisesti jumalanpalveluksia. Kirkkoja voi 
olla useita ja lisäksi rukoushuoneita eli tsasounia. Kirkot ja rukoushuoneet pyhitetään 
aina jonkun pyhän ihmisen tai tapahtuman muistoksi. Tämän muistopäivä on kirkon 
temppelijuhla eli praasniekka.

Kirkkoherranvirasto toimii kirkkoherran valvonnassa. Virastosta seurakuntalaiset 
saavat erilaisia yhteiskunnallisissa asioissa tarvittavia virkatodistuksia ja asiapapereita. 
Seurakunnan jumalanpalveluksista ja muista kirkollisista tilaisuuksista saa tiedon sieltä. 
Kirkkoherranvirasto palvelee myös silloin, kun tarvitsemme papin toimittamaan pyhiä 
toimituksia kuten avioliiton tai kasteen sakramentin, sairaanvoitelun, hautauksen, pa-
nihidan eli muistopalveluksen tai kodin siunaamisen. 

Kirkollisen ja sielunhoidollisen elämän lisäksi seurakunnat tarjoavat erilaista har-
rastustoimintaa kaikenikäisille. Useissa seurakunnissa lapset ja nuoret voivat osallistua 
pyhäkouluun (sinapinsiemenkerho, lastenkerho), koululaisten iltapäiväkerhoon, lapsi-
kuoroon, nuorten kerhoon tai partiotoimintaan. Monet seurakunnat järjestävät myös 
leirejä. Lisäksi nuorille järjestetään kristinoppikouluja.

Aikuisille suunnattua toimintaa ovat mm. tiistaiseura, lähetyspiiri, ikonimaalaus, 
diakonia- ja kirkkokuorotoiminta. Maahanmuuttajille järjestetään usein omaa toimin-
taa. Ortodoksiseen kirkkoon liittymistä harkitseville järjestetään katekumenikerhoja. 
Niissä perehdytään luentojen, kirjallisuuden, keskustelujen ja jumalanpalvelusten kaut-
ta kirkon elämään. Liittyminen tapahtuu kun liittyjällä on papin mielestä riittävästi 
tietoa ja myös tahtoa sen noudattamiseen.

Jumalanpalveluksia toimittavat papiston jäsenet, mutta maallikoillakin on mahdol-
lisuus osallistua tiettyihin tehtäviin. Kuorossa laulamisen lisäksi tällaisia ovat toimimi-
nen lukijana, kirkonkellojen soittajana tai ponomarina. Maallikko voi toimittaa myös 
hetkipalveluksen silloin, kun ei ole varsinaista jumalanpalvelusta.

Toimintavinkkejä
•  Tutustutaan oman seurakunnan lehteen. 
•  Ideoidaan tekemistä johonkin seurakunnan kerhoon/leirille.
•  Askarrellaan seurakunnan ilmoitustaulu ja sinne erilaisia kerhojen ja seurakunnan 

tapahtumien ilmoituksia.
•  Merkitään tyhjään Suomen karttaan hiippakuntien paikat: Kuopio, Helsinki ja Oulu 

sekä oma kotiseurakunta.

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään, mitä hyötyä on seurakunnan harrastustoimintaan osallistumisesta.???
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Taivaallinen esirukoilija

Ydinasiat
•  Nimipäivä on ortodoksille syntymäpäivää tärkeämpi juhla.
•  Nimi annetaan jonkun pyhän ihmisen mukaan.
•  Nimipäivä on tuon pyhän ihmisen muistopäivä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
taivaallinen esirukoilija
nimipäivä

Taustatietoja
Läntisen tradition mukana suomen kieleen on tullut sana pyhimys merkitsemään pyhiä 
ihmisiä. Tuota muotoa (pyhimys) käytetään myös osassa protestanttisia kirkkoja. Orto-
doksinen kirkko sen sijaan käyttää ilmaisua pyhä. Sen lisäksi, että pyhä on Jumalasta ja 
hänen ominaisuudestaan käytettävä määrite, se on itäisessä perinteessä myös määrite 
ihmisestä, joka elää Jumalan tahdon mukaisesti. Kanonisoinnin eli pyhäksi julistamisen 
perusteina voivat olla mm. marttyyrikuolema, elämän esimerkillisyys ja pyhyys sekä 
elämän aikana tai sen jälkeen tapahtuneet ihmeteot.

Ortodoksinen kirkko on antanut pyhille myös erilaisia heidän elämäänsä kuvaavia 
nimityksiä, kuten esimerkiksi vainojen aikana kärsineistä käytetään nimitystä tunnus-
taja, itsensä tai muiden ihmisten pelastuksen tähden hulluksi tekeytyvistä nimitystä 
Kristuksen tähden houkka, apostolien työn jatkajista nimitystä apostolienvertainen jne.

Suuria juhlia lukuun ottamatta lähes joka päivä vietetään yhden tai useamman pyhän 
muistopäivää. Tavallisesti pyhien ihmisten muistopäivä on melkein aina heidän kuo-
linpäivään. Kyseessä on päivä, jona tuo pyhä syntyi iankaikkiseen elämään. Voidaan 
oikeastaan sanoa ettei ortodokseilla ole varsinaista nimipäiväkalenteria vaan pyhien 
kalenteri. 

Tavallisesti ortodoksille annetaan vain yksi etunimi, mutta Suomen kulttuuripe-
rinteen mukaisesti voidaan antaa useampikin. Vanhempien tulisi valita lapselle nimi, 
joka on alun alkaen kuulunut jollekin pyhälle henkilölle. Tästä käytännöstä poikkeava 
nimivalinta ei ole ortodoksisen perinteen mukainen. Nimenannossa ei pitäisi men-
nä liiaksi erikoisuuksien tavoitteluun ja perinteen vastaisten nimien valintaan. Nimen 
ei tarvitse olla sama kuin pyhällä henkilöllä; se voi olla samankaltainen. Esimerkiksi 
etunimi Marja on johdettu nimestä Maria. Taivaallisena esirukoilijana voi olla Neitsyt 
Maria, Magdalan Maria, Maria Egyptiläinen jne. Nimipäivä on kuitenkin vain kerran 
vuodessa, oman taivaallisen esirukoilijan muistopäivänä, ei muiden Maria-nimisten 
pyhien päivinä.

Ortodoksisessa perinteessä nimipäivä on syntymäpäivää tärkeämpi päivä. Nimi liit-
tää kantajansa eräänlaiseen hengelliseen sukulaisuussuhteeseen kyseisen pyhän kanssa. 
Niinpä nimipäivää vietettäessä ei pyritäkään kohdistamaan huomiota itse nimipäivän 
viettäjään, vaan siihen pyhään ihmiseen, jonka mukaan nimi on saatu ja hänen muis-
toonsa. Tämä pyhä on erityisesti meitä lähellä. Taivaallinen esirukoilija on ystävä, joka 
tukee meitä rukouksillaan, kuuntelee, opastaa ja nostaa aivan samoin kuin ystävämme 
täällä maan päällä. Hänen rukouksensa seuraavat suojattia jokaisessa elämäntilanteessa 
eikä niiden voima vähene. Monille heistä on myös suotu ihmeiden tekemisen kyky: he 
voivat parantaa, suojella ja lohduttaa. 
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Toimintavinkkejä
•  Yritetään selvittää milloin oppilaan taivaallisen esirukoilijan muistopäivä on esimer-

kiksi kastetodistuksesta tai Ortodoksisesta kalenterista.
•  Selvitetään mitä oppilaan nimi tarkoittaa suomeksi. Esimerkiksi Maria tarkoittaa 

’herratar, valtiatar’.

Pohdi ja keskustele
•  Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan oppilaiden taivaallisten esirukoilijoiden elä-

mäkertoihin. Elämäkertoja löytyy esimerkiksi kirjoista Kirkkovuoden pyhät I ja II 
sekä kirjasarjasta Synaksarion. Keskustellaan siitä, miten omassa elämässämme voi-
simme noudattaa heidän esimerkkiään.

•  Keskustellaan, miten oppilaat viettävät nimipäiväänsä.

???
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Jumalan kuva ja kaltainen

Kirjan kappaleet
Jumala on rakkaus s. 38
Kuka minä olen? s. 40
Omatunto – ihmisen sisäinen ääni s. 42
Sofia ja huono omatunto s. 68

Ydinasiat
•  Uskomme yhteen Jumalaan.
•  Jumalaa kutsutaan myös nimellä Pyhä Kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki.
•  Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen.
•  Ihmisellä on vapaa tahto.
•  Omatunto neuvoo ihmistä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Pyhä Kolminaisuus
Jumalan kuva
Jumalan kaltaisuus
omatunto
sielu
vapaa tahto

Taustatietoja
Itse asiassa voimme sanoa hyvin vähän siitä, kuka Jumala on tai mitä hän on. Tiedäm-
me vain, että hän on, sillä hän on ilmaissut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. 
Jumala on kaiken olemassa olevan yläpuolella eivätkä mitkään ihmisen tietämät ole-
massaoloon liittyvät käsitteet sovellu häneen. Häntä ei voida määritellä, sillä Jumalaa 
ei voida tuntea hänen syvimmässä olemuksessaan. Jotain voimme kyllä tietää hänestä 
negatiivisesti eli voimme tietää sen, mitä hän ei ole (negatiivinen eli apofaattinen tapa 
puhua Jumalasta). 

Oppi Pyhästä Kolminaisuudesta on kristinuskon ydin. Harhaoppien seurauksena 
ihmisjärjellä vaikeasti käsitettävä asia määriteltiin Nikean (325) ja Konstantinopolin 
(381) kirkolliskokouksissa uskontunnustukseksi, joka alkaa sanoilla: ”Uskon yhteen 
Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymät-
tömäin Luojaan…”

Jumala on Pyhä Kolminaisuus. Hänessä on yksi olemus, mutta kolme itsenäistä per-
soonaa: Jumala Isä, Jumala Poika ja Jumala Pyhä Henki. Jokaisella persoonalla on oma 
tahtonsa ja toimintakykynsä. Persoonalliset ominaisuudet erottavat heidät toisistaan. 
Isä on aluton ja syntymätön, mutta hän synnyttää Pojan ja lähettää itsestänsä Pyhän 
Hengen. Isä on Pojan ja Pyhän Hengen alkuperä ja yhdysside heidän välillään. Keski-
näinen rakkaus yhdistää Pyhän Kolminaisuuden persoonat toisiinsa. Jumalan persoo-
nilla on yksi tahto ja voima ja he toimivat aina yhdessä. Jokainen kristitty kastetaan Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Kristuksessa Jumala ilmaisi täydellisesti rakkautensa langennutta luomakuntaa 
kohtaan. Kristus on todellinen Jumala ja todellinen ihminen, joka syntyi ja eli kuten 
ihminen. Kristuksessa jumaluus ja ihmisyys yhdistyvät yhteen pysyen toisiinsa sekoit-
tumattomina ja muuttumattomina. Tämä on käsityskykymme yläpuolella. Kristuksen 
jumalallisia ominaisuuksia ovat hänen tekemänsä ihmeet ja kaikkitietävyys. Hänen in-
himillinen puolensa ilmeni tunteissa ja kärsimyksissä. 
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Kirkossa ja kristityn elämässä ei tapahdu mitään ilman Pyhän Kolminaisuuden 
kolmatta persoonaa Pyhää Henkeä. On Jumalan Isän rakkaus, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen armo, mutta Pyhä Henki tekee meidät niistä osallisiksi. Pyhän Hengen 
vuodattamisen seurauksena syntyi kirkko ensimmäisenä helluntaina. Pyhä Henki mm. 
muuttaa leivän ja viinin Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, jakaa erilaisia armolahjoja ja 
hänen inspiroimanaan ovat syntyneet Raamatun kirjoitukset. Kristus opetti, että vain 
syntiä Pyhää Henkeä vastaan ei anneta anteeksi (Matt. 12:31–32). Tällainen rikos on 
Hengen pilkkaaminen. Ihminen on Pyhän Hengen temppeli, joten itsemurha on myös 
raskas synti häntä vastaan. 

Ikoneihin Jumala on lupa kuvata vain lihaksi tulleena. Koska Jumalan Poika Jeesus 
Kristus todella tuli ihmiseksi, hän tuli myös kuvattavaksi. Pyhän Kolminaisuuden per-
soonista Pyhä Henki on ilmaissut itsensä kyyhkysenä Kristuksen kasteen yhteydessä 
Jordanilla, tulisten kielten muodossa helluntaina ja pilvessä Taborin vuorella. Isää sen 
sijaan ei kukaan ole nähnyt, eikä häntä siksi pidä maalata ikoneihinkaan.

Jumala loi ihmisen maan tomusta ja puhalsi häneen Elämän Hengen (1. Moos. 2:7). 
Sielun mukana ihminen sai sekä fyysisen elämän että elämän Jumalan yhteydessä. Ih-
minen on sielun ja ruumiin muodostama kokonaisuus; hänessä yhdistyy sekä näkyvä 
että näkymätön luomakunta. Ruumiin sairastaessa sielukin kärsii ja päinvastoin. Maal-
lisen elämämme päättyessä ruumis kuolee ja se palautetaan takaisin maahan. Sielu sen 
sijaan on kuolematon ja se vaaditaan meiltä takaisin (Luuk. 12:2). Olemme saaneet 
sen Jumalalta kauniina ja puhtaana, ja sellaisena meidän tulee se hänelle palauttaakin. 

Kuolema katkaisee ihmisen eettisen kasvun, ja isät opettavat ettei kuoleman jälkeen 
ole enää mahdollista katua. Ihminen jää siihen tilaan, jossa oli kuolemansa hetkellä. 
Välittömästi kuoleman jälkeen seuraavan yksityisen tuomion jälkeen sielu siirtyy väliti-
laan odottamaan Kristuksen toista tulemista. Jumalan kirkkaus osoittaa kaiken ihmisen 
tekemän hyvän ja pahan, minkä seurauksena sielut saavat jo esimakua autuudesta tai 
tulevista rangaistuksista. Viimeiselle tuomiolle kuolleiden ylösnousemuksessa nousee 
koko ihminen niin sielu kuin kirkastunut ruumis. Silloin nykyinen maailma loppuu ja 
syntyy uusi taivas ja uusi maa. Katoavaisuuden korvaa katoamattomuus.

Luomiskertomuksen mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen 
(1. Moos. 1:26). Jumalan kuvaa ihmisessä ovat järki ja ajattelu, kyky oppia ja luoda 
uutta, vapaus, kyky tehdä eettisiä ratkaisuja sekä kantaa vastuuta. Ihmisen tulisi elä-
mänsä aikana kehittää ja täydentää kykyjään. Synti on himmentänyt Jumalan kuvan 
ihmisessä, mutta ei ihminen ole kokonaan vailla näitä ominaisuuksia. Jumalan kuva 
näkyy ihmisessä edelleen, muuten hän ei olisi enää ihminen.

Rakkauden olemukseen kuuluu vapaus. Jumala loi ihmisen rakkaudesta ja antoi 
hänelle siksi vapaan tahdon, josta voidaan käyttää myös nimeä valinnanvapaus tai it-
semääräämisoikeus. Meille on annettu vapaus valita hyvän ja pahan, oikean ja väärän 
välillä kaikissa toimissamme. Ortodoksinen kirkko painottaa, että ihminen ei ole tah-
doton olento suhteessa Jumalaan. Ihminen ei ole koskaan vain kohde. Ihmisen tahto 
vaikuttaa hänen tekemiinsä ratkaisuihin myös silloin kun hän pyrkii elämään Jumalan 
tahdon mukaisesti. Jumala ei pakota ihmistä mihinkään, mutta aina hän kuitenkin tah-
too ihmisten vapaasta tahdostaan tekevän hyvää hänen tahtonsa mukaisesti. Jumalan 
korkein tarkoitus on ihmisten saattaminen hänen valtakuntaansa. 

Omatunto ohjaa ihmistä Jumalan tahdon toteuttamiseen. Se on kaikilla oleva ”si-
säinen ääni”, joka arvioi ihmisen tekemiä valintoja siitä, miten olisi pitänyt menetellä 
ja miten tosiasiallisesti meneteltiin. Omatunto voi myös toimia etukäteen kehottavasti 
tai varoittaen. Omatunto voidaan turmella, jolloin sen kyky erottaa oikea ja väärä toi-
sistaan heikkenee. Paatunut omatunto vaikenee, mutta hyvä omatunto antaa ihmiselle 
oikean käsityksen asioista; tarvittaessa se moittii kunnes ihminen selvittää asiat. Rau-
hallinen omatunto on ihmiselle kallisarvoinen asia. Omantunnon toiminta on Jumalan 
tahtoon sidottu. Omatunto on jokaisella ihmisellä erilainen, mutta se kasvaa ja kehittyy. 
Mitä täydellisemmin ihminen elää kirkon opetusten mukaan, sitä herkemmäksi oma-
tunto tulee.
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Jumalan kaltaisuuden ihminen menetti syntiinlankeemuksen yhteydessä, ja hänestä 
tuli kuolevainen sairauksineen ja huolineen. Kaltaisuus on ihmisen päämäärä, johon 
pyrkiminen edellyttää ihmiselle Jumalan kuvana kuuluvien ominaisuuksien – kykyjen, 
taitojen ja lahjojen – Jumalan tahdon mukaista, myönteistä käyttöä. Siihen pitäisi pyr-
kiä koko ajan ja joka suhteessa, niin hengellisesti kuin eettisestikin. Meillä on mahdol-
lisuus kirkastaa tuo Jumalan kuva itsessämme ja kasvaa Jumalan kaltaisuuteen, siihen 
alkuperäiseen kauneuteen ja hyvyyteen, joka meille luomistyössä annettiin.

Ihminen on muiden luotujen keskellä erityisen arvokkaassa asemassa. Hän kohoaa 
jopa enkeleitä korkeammalle saavuttaessaan lopullisen päämääränsä eli Jumalan kal-
taisuuden. Meidän pitäisi nähdä jokaisessa ihmisessä Jumalan kuva ja rakastaa häntä. 
Vähätellessämme muita halveksumme Jumalan luomistyötä, jossa hän on luonut ihmi-
sen olemattomuudesta olemiseen.

Katso myös kpl Maailman luominen Kohti kirkon elämää opettajan oppaasta  
s. 19–20 ja kpl Uskontunnustus s. 150–151.

Toimintavinkkejä
•  Kerrataan ristinmerkki.
•  Opetellaan rukous Pyhälle Kolminaisuudelle kirjasta s. 163.
•  Jumalan kuvaa ihmisessä on uusien tietojen ja taitojen oppiminen. Kerro mitä sinä 

olet oppinut koulussa.
•  Mieti, miten voisit kuvata hyvää omatuntoa. Piirrä kuva vihkoosi.
•  Omatunto pysyy puhtaana kun noudatamme Jumalan ohjeita. Mieti ovatko seuraa-

vat väittämät Jumalan ohjeiden mukaisia. Merkitse onko väittämä oikein (O) vai  
väärin (V).

 a) Jumala kehottaa rakastamaan kaikkia. (   )
 b) Ihmisten tulee olla itsekkäitä. (   )
 c) Jeesus opettaa rukoilemaan toisten puolesta. (   )
 d) Meidän tulisi käydä kirkossa. (   )
 e) Jumala kehottaa toivomaan toisille pahaa. (   )
 f) Jeesus opetti huolehtimaan heikommista. (   )
•  Mitkä asiat aiheuttavat huonon omantunnon? Pohditaan asiaa esittämällä toisille ky-

symyksiä ”pullonpyörityksen” tapaan. Kysymys voi kuulua esimerkiksi ”Tuleeko hyvä 
vai huono omatunto kun olet sanonut äidille pahasti?”. Vastaajaksi joutuu se, jota 
pullo pyörittämisen jälkeen osoittaa. Vastattuaan hän saa pyöräyttää pulloa ja esittää 
kysymyksen.

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan, mitkä asiat kuuluvat puhtaaseen omaantuntoon ja mitkä paatuneeseen 

esim. hyvä, hiljainen, varoittaa pahasta, paha, nuhteeton, turmeltunut jne.
•  Muistuuko mieleen omakohtaisia kokemuksia kun omatunto on jostain nuhdellut?
•  Pohditaan miltä tuntuu, kun tietää toimineensa väärin?
•  Jatketaan edellisen kysymyksen pohjalta ja mietitään, miltä tuntuu kun menettelee 

oikein ja rauhoittaa omantunnon esim. sopimalla riidan?

???
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Suomen itsenäisyyspäivä

Kirjan kappaleet
Itsenäisyyspäivän juhla s. 46

Ydinasiat
•  Suomen itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta.
•  Itsenäisyyspäivänä kiitetään Jumalaa maamme vapaudesta.
•  Kristityt ovat kahden valtakunnan kansalaisia: Suomen ja Jumalan valtakunnan.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
itsenäisyys
itsenäisyyspäivä
presidentti
vapaus
kahden maan kansalainen
taivasten valtakunta

Taustatietoja
Isänmaamme Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Itsenäisyys tarkoittaa itsemääräämis-
oikeutta; saamme itse päättää maamme sisäisistä asioista. Meillä on mm. omat rajat, 
kieli, lippu, lait ja hallinto. Suomi on tasavalta, ja maamme päämies on vaaleilla valittu 
presidentti. Ylin toimeenpanovalta on hallituksella. Eduskunta vastaa mm. maamme 
lainsäädännöstä ja taloudesta.

Jokaisella maalla ja kansalla on omat erityispiirteensä. Ne näkyvät mm. historiassa, 
tavoissa ja kielessä. Jokaisella maalla on omat lakinsa. Ne määrittelevät ihmisten oikeu-
det, mutta myös heidän velvollisuutensa. Kansalaiset osallistuvat isänmaan asioiden 
hoitamiseen tekemällä työtä, maksamalla veroja, suorittamalla varusmiespalveluksen 
jne.

Itsenäisyys ei ole aina itsestään selvä asia. Joskus vihollinen uhkaa maata ja sen kan-
saa siten, että joudutaan sotimaan vapauden takia. Suomen itsenäisyyden puolesta ovat 
aikaisemmat sukupolvet joutuneet tekemään suuria uhrauksia. Suomi menetti talvi- ja 
jatkosodassa (1939–40 ja 1941–44) laajoja alueita mm. pääosan Karjalasta. 407 000 
ihmistä joutui jättämään kotinsa ja lähes kaiken mitä omistivat. Heidät sijoitettiin eri 
puolille jäljelle jäänyttä Suomea. Tällaisia ihmisiä kutsutaan evakoiksi.

Maamme itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta. Se on juhlapäivä, liputuspäivä ja 
vapaapäivä. Silloin monet tahot järjestävät juhlatilaisuuksia, joiden kunniavieraita Suo-
men itsenäisyyttä puolustaneet sotaveteraanit ovat. Sankarihaudoilla palavat kynttilät, 
kirkoissa rukoillaan maamme ja sen johdon puolesta. Myös edesmenneitä maamme 
rakentajia muistetaan esirukouksilla. Helsingin tuomiokirkossa toimitetaan kristillis-
ten kirkkojen ja yhteisöjen yhteinen ekumeeninen juhlajumalanpalvelus. Presidentti 
järjestää illalla itsenäisyyspäivän vastaanoton. 

Kristityn on hyvä muistaa, että olemme kahden valtakunnan kansalaisia: Suo-
men ja Jumalan valtakunnan. Meillä jokaisella on täällä oma tehtävämme ja kutsu-
muksemme. Maalliset aarteet kuten raha ja omaisuus saattavat kadota nopeastikin. 
Emme aina ymmärrä, että sielumme arvo on suurempi kuin ajallisten aarteiden, joilla 
Jumalan valtakunnassa ei ole arvoa. Jumalalta saamme aikanaan palkan niin hyvästä 
kuin pahastakin, ja itse asiassa meidän pitäisi koota ansioita tulevaankin maailmaan 
eikä huolehtia siitä kuinka säilytämme rikkaudet täällä maan päällä. Ihmisen pitäisi  
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ymmärtää tämän elämän syvempi merkitys, joka on sielun pelastus. Tämä elämä ei ole 
tarkoitettukaan vietettäväksi mahdollisimman mukavasti nauttien, vaan valmistautu-
miseksi uutta isänmaata – taivasta – varten, niin että Jumalan kutsuessa voimme lähteä 
rauhallisin omintunnoin. Tärkein Jeesuksen antama ohje valmistautumiseen kuuluu: 
”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi sekä lähim-
mäistäsi kuten itseäsi” (Matt. 22:37–39). Sakramenttien välityksellä tuo valtakunta on 
tavoitettavissamme jo nyt.

Samana päivänä vietetään myös pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän muistopäivää (ks. 
Salainen hyväntekijä s. 130). Koska Suomessa on kansallinen juhlapäivä ovat kirkko-
tekstiilit yleensä vaaleansiniset eivätkä punaiset kuten pyhän Nikolaoksen päivänä pi-
täisi olla.

Toimintavinkkejä
•  Luetaan rukous Suomen itsenäisyyspäivänä kirjasta s. 46. 
•  Kirjoita tai piirrä vihkoon mikä olisi sinun rakkain esineesi, jonka ottaisit 
 evakkomatkalle mukaan.

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään, mitä hyvää Suomessa on. 
•  Mitä asioita haluttaisiin muuttaa.
•  Millaista olisi viettää päivä presidenttinä.
•  Mietitään, mitä tarkoittaa, että kristitty on kahden maan kansalainen.

???
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Raamattu – kirkon pyhä kirja

Kirjan kappaleet
Raamattu – kirkon pyhä kirja s. 48
Raamatun osat s. 49

Ydinasiat
•  Raamattu on kirkon pyhä kirja.
•  Raamatussa on kaksi osaa: Vanha ja Uusi testamentti.
•  Raamattu kertoo Jeesuksesta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Raamattu
pyhä kirja
kirjakokoelma
testamentti
evankeliumi

Taustatietoja
Raamattu on kautta aikojen maailman luetuin, käännetyin, levinnein, myydyin ja tut-
kituin kirja. Itse asiassa tuo kaikkien kristittyjen yhteinen pyhä kirja on pyhien kirjojen 
kokoelma, kirjasto. Nimi Raamattu on kreikankielinen lainasana. Sana ’ta grammata’ 
merkitsee sanatarkasti kirjoituksia. Latinassa Raamattua tarkoittava sana Biblia juon-
taa juurensa kreikan sanaan ’biblos’, jolla tarkoitetaan kirjaa, kirjoitusta. Aluksi kirjat 
kirjoitettiin vuohen- tai lampaannahasta tehdylle pergamentille, myöhemmin papyrus-
kaislasta valmistetuille papyruskääröille. 

Raamattu on Jumalan sanaa, vaikka se on ihmisten kirjoittama kirja. Pyhän Hengen 
innoittamina kirjoittajat ovat kertoneet Jumalan toiminnasta. Aluksi tieto säilyi suulli-
sena ja muistinvaraisena perimätietona. Asiat kirjattiin pitkän ajan kuluessa kirjalliseen 
muotoon. Vanhan testamentin osalta tähän kului aikaa noin tuhat vuotta. Uusi testa-
mentti kirjoitettiin muistiin noin sadan vuoden aikana. 

Raamatussa on kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Sana testamentti 
(lat. testamentum) tarkoittaa liittoa. Vanha liitto oli Jumalan ja Israelin kansan välinen. 
Sen merkkinä oli ympärileikkaus ja uhritoimitukset. Uusi liitto alkoi Kristukseen kuo-
lemasta ja ylösnousemuksesta. Tämän liiton merkkinä on kaste Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen sekä osallistuminen pyhän ehtoollisen sakramenttiiin.

Vanha testamentti on laajempi ja se sisältää kirjoituksia, joita juutalaiset pitivät py-
hinä jo kauan ennen Jeesuksen syntymää. Jeesus oli juutalainen, ja hän tunsi hyvin 
Vanhan testamentin kirjoitukset. Jeesus käytti näitä kirjoituksia apuna omassa opetuk-
sessaan. Vanha testamentti kertoo maailman luomisesta, Israelin kansan historiasta ja 
ennustuksia Jeesuksesta. Se sisältää myös kymmenen käskyä, sananlaskut ja psalmit. 
Psalmien kirja lienee Vanhan testamentin siteeratuin kirja. Juutalaisille Vanhan testa-
mentin tärkein osa on viisi Mooseksen kirjaa eli Toora, joka tarkoittaa lakia.

Uuden testamentin alussa on neljä evankeliumia, jotka ovat Raamatun tunnetuimmat 
kirjat. Ne kertovat Jeesuksesta, hänen opetuksistaan ja ihmeteoista sekä kärsimyksistä 
ja ylösnousemuksesta. Sana evankeliumi on kreikkaa ja tarkoittaa ilosanomaa Kristuk-
sesta. Uudesta testamentista löytyvät myös kristillinen, historiallinen teos, Apostolien 
tekojen kirja sekä apostolien kirjoittamia lähetyskirjeitä, jotka kertovat Kristuksen kir-
kon syntymisestä ja kristinuskon leviämisestä.
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Evankeliumien kirjoittajat ovat Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Heitä kutsu-
taan evankelistoiksi. Jokaisella evankelistalla on oma symbolinsa: Matteuksella ihmis-
hahmo, Markuksella leijona, Luukkaalla härkä ja Johanneksella kotka (Hes. 1:10, Ilm. 
4:7). Matteus ja Johannes tunsivat Jeesuksen henkilökohtaisesti hänen elinaikanaan ja 
kuuluivat 12 opetuslapsen joukkoon. Matteuksen sanotaan olevan se publikaani (ve-
ronkerääjä), jonka Vapahtaja kutsui. Opetuslapsista nuorinta, Johannesta kutsutaan 
kunnianimellä Teologi. Hänen evankeliuminsa on syvällisin, ja sitä luetaan ortodoksi-
sessa kirkossa pääsiäiskaudella. Johannes oli Jeesuksen opetuslapsista rakkain, ja hänen 
huostaansa Kristus jätti äitinsä ristillä riippuessaan. Markus ja Luukas olivat opetuslas-
ten seuraajia ja työtovereita. Evankeliumit on kirjoitettu noin 60–90-luvuilla.

Ortodoksiselle kirkolle Raamattu on Kristuksen sanallinen ikoni. Vanha testament-
ti valmistaa vastaanottamaan hänet. Uudessa testamentissa Kristus on keskellämme. 
Evankeliumikirjalla on kunniapaikka alttarissa pyhällä pöydällä; se siirretään siitä syr-
jään vain ehtoollisen ajaksi, jolloin itse Kristus on läsnä pyhässä ehtoollisessa. Liturgi-
an aikana evankeliumikirja kannetaan esiin pienessä saatossa, joka kuvaa Kristuksen 
astumista julkiseen toimintaan. Evankeliumikirjaa kunnioitetaan ja sille kumarretaan 
kuten Kristuksen ikonille. 

Jumalanpalveluksessa käytetään paljon Raamatun tekstejä. Kirkkovuoden aikana 
Raamattu luetaan lähes kokonaan. Varsinkin suuren paaston palveluksissa luetaan 
runsaasti Raamattua. Papit käyttävät apunaan päivän epistola- ja evankeliumitekstejä 
laatiessaan saarnaa eli opetuspuhetta. Vain Johanneksen ilmestystä ei käytetä ortodok-
sisen kirkon jumalanpalveluksissa. 

Raamattu sisältää paljon ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Raamatun tutkiminen ohjaa 
rukoukseen ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ortodoksisesta kalenterista löyty-
vät jokaiselle päivälle omat lukukappaleet Raamatusta. 

Kirkko on alusta asti nähnyt erityisen tärkeäksi julistaa evankeliumia eri kansoille jo-
kaisen omalla kielellä (katso myös kpl Isä lähettää Pyhän Hengen). Vanhan testamentin 
alkukielet ovat aramea ja heprea. Uusi testamentti on kirjoitettu kokonaan kreikaksi. 
Tällä hetkellä Raamattu on kokonaisuudessaan käännetty 475 kielelle. Raamatun yksit-
täisiä kirjoja on olemassa 2 530 kielellä. Noin viisi miljardia ihmistä voi lukea Raamatun 
tekstejä jollakin ymmärrettävällä kielellä (tiedot vuodelta 2011). 

Raamatunkäännöstyö ei palvele pelkästään kirkkoa. Käännöstyön seurauksena syn-
tyy usein kielen ensimmäinen sanasto ja luodaan kielen oikeinkirjoituksen sekä kir-
jakielen perusta. Tämän myötä yleinen luku- ja kirjoitustaito näissä maissa kasvaa. 
Suomen kielelle Uusi testamentti käännettiin vuonna 1548. Käännöksen laati suomen 
kirjakielen isä Mikael Agricola. Vuonna 1642 koko Raamattu ilmestyi suomeksi. Tämän 
jälkeen Raamatusta on tehty useita käännöksiä. Uusin suomennos otettiin käyttöön 
vuonna 1992.

Toimintavinkkejä
•  Opettaja voi tuoda tunnille erilaisia Raamattuja: Lasten Raamattu, vihkiraamattu, 

perheraamattu, kuvaraamattu, sarjakuvaraamattu, erikielisiä Raamattuja, romppu-
raamattu jne. Tutkitaan niitä yhdessä. 

•  Tutustutaan Raamattuun: 
  – Katsotaan sisällysluetteloita: Lasketaan, kuinka monta kirjaa on Vanhassa 
     testamentissa.
  – Lasketaan kuinka montaa kirjaa on Uudessa testamentissa. 
  – Etsitään Vanhan testamentin loppu ja Uuden testamentin alku.
  – Mitä tuttuja nimiä löydetään sieltä? 
  – Mikä on Raamatun ensimmäinen kirja?
  – Mikä on Raamatun viimeinen kirja?
•  Etsitään Ortodoksista kalenteria apua käyttäen päivän evankeliumiteksti ja luetaan se.
•  Opetellaan etsimään evankeliumeista eri kohtia.
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•  Askarrellaan ruskeasta kartongista tai aaltopahvista kirjahylly luokan seinälle (lei-
kataan tasaisia suikaleita, jotka asetellaan kirjahyllyn muotoon). Kirjoitetaan tyhjiin 
kirjanselkiin Raamatun kirjojen nimet ja asetellaan ne sisällysluettelon mukaiseen 
järjestykseen kirjahyllyyn.

Pohdi ja keskustele
•  Onko oppilailla kotona oma Raamattu? 
•  Missä tilanteissa on nähty luettavan Raamattua.???



36

Joulun rauha

Kirjan kappaleet
Joulun rauha s. 50

Ydinasiat
•  Joulu on Jeesuksen syntymän juhla.
•  Joulua vietetään 25.12.
•  Jouluun valmistaudutaan paastolla.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
joulu 
Jeesuksen syntymäjuhla
paasto

Taustatietoja
Joulua edeltää – kuten pääsiäistäkin – 40 päivän paasto (15.11.–24.12.), joka päättyy 
25.12. Kristuksen syntymän juhlaan. Pääsiäinen on kirkkovuoden juhlista suurin, mut-
ta joulua voisi kutsua juhlien äidiksi. Joulu on yksi ortodoksisen kirkon 12 suuresta 
juhlasta eikä ilman sitä olisi muitakaan juhlia. Paaston pituus korostaa joulun asemaa 
pääsiäisen rinnalla. Joulu on Jumalan ihmiseksi tulon juhla. Jumalan Sana – Jeesus – 
syntyi ihmiseksi, jotta ihminen voisi jälleen tulla Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi.

Ortodoksiseen perinteeseen eivät kuulu ns. pikkujoulut, jotka yleensä ajoittuvat 
paaston aikaan. Paasto on osa juhlaa, ja valmistautumisen jälkeen joulu tuntuu oikeal-
ta juhlalta. On kuitenkin syytä muistaa, että jouluaatto on paastopäivä. Silloin ei vielä 
pitäisi syödä kinkkua, kalkkunaa tai muita liharuokia. Suomalainen jouluateria sisältää 
paljon kala- ja kasvisruokia, joista voi hyvin koota aaton aterian.

Jouluaaton perinteisiin kuuluvat ekumeeninen jouluhartaus ja joulurauhan julistus, 
jotka televisioidaan. Monissa kirkoissa toimitetaan iltapäivällä ehtoopalvelus. Näihin 
osallistuminen tai niiden katsominen televisiosta virittävät juhlaan. Jeesuksen syntymä 
on riemujuhla, joka lahjoineen on varsinkin lapsille tärkeä. Kaiken keskellä olisi kui-
tenkin hyvä muistaa myös juhlan perimmäinen sanoma, johon porot, tontut ja muu 
ei-kristillinen aines eivät itse asiassa kuulu.

Itämaan tietäjät toivat Jeesus-lapselle lahjoja. Heidän tavoin myös meillä on tapa-
na muistaa jouluna läheisiä lahjoilla. Joululahjojen antamisen tarkoituksena on pitää 
mielessä kaikkein suurin lahja, Vapahtaja. Tapa on saanut alkunsa kahden kirkkoisän 
vaikutuksesta. Pyhät Nikolaos (k. 300-luvulla) ja Basileios Suuri (k. 379) ovat auttaneet 
vähävaraisia ihmisiä salaa nimettöminä. Heidän antamansa esimerkin tavoin lahjoihin 
ei tulisikaan merkitä antajaa. Viime vuosina yleistyneet ns. eettiset joululahjat noudat-
tavat samaa periaatetta. Voimme ostaa hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta esim. kanoja, 
vuohia, puita ja koulutarvikkeita kehitysmaan asukkaille, joilla niistä on pulaa. Näin 
autamme maailman köyhiä ja tuemme samalla kestävää kehitystä. 

Joulun kontakki kertoo Jeesuksen syntymäjuhlan sisällön: Kristuksessa Jumala itse 
syntyi ihmiseksi, tuli yhdeksi meistä. Jeesuksen syntymästä riemuitsee koko luomakun-
ta. Ortodoksinen joulutervehdys kuuluu: Kristus syntyy – kiittäkää! Tämä tervehdys 
kirjoitetaan joulukortteihin ja -tervehdyksiin. Sanoman täydentää juhlaan sopiva kortti 
esim. ikonikortti.

Suomessa joulua leimaa kaupallisuus. Kirkon opetuksen mukaan sitä ei kuitenkaan 
ole tarkoitettu kyltymättömäksi kulutusjuhlaksi eikä viikkoja etukäteen juhlittavaksi 
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kuten nyt tapahtuu. Jouluaika ei myöskään pääty toiseen joulupäivään vaan jatkuu 
Herran kasteen juhlan 6.1. jälkijuhlaan asti. Tähän viittaa myös juhlan läntinen nimi 
loppiainen.

Katso paastosta s. 45, pyhästä Nikolaoksesta kpl Salainen hyväntekijä s. 92 ja 
Jeesuksen saamista lahjoista kpl Lahjoja uudelle Kuninkaalle s. 94.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan joulukortteja, joihin kirjoitetaan tervehdys Kristus syntyy! – Kiittäkää!
•  Opetellaan joulun kontakki lukemiston s. 50.
•  Askarrellaan liitteen 4 s. 116 jouluseimi. Askartelu voidaan porrastaa siten, että esi-

koululaiset askartelevat Jeesus-lapsen, Neitsyt Marian, Joosefin ja tähden. 1-luokka-
laiset lisäävät lampaita, aasin ja härän. 2-luokkalaiset tekevät koko seimiasetelman ja 
lisäävät tietäjät.

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan miltä tuntuisi saada lahjat jouluna eli 25.12., kuten esimerkiksi Englannissa 

tapahtuu.
•  Minkä eettisen joululahjan haluaisit ostaa? Perustele.

???
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Vieras Sevettijärveltä

Kirjan kappaleet
Vieras Sevettijärveltä s. 54

Ydinasiat
•  Lapissa asuu kolttasaamelaisia.
•  Kolttasaamelaisia kutsutaan koltiksi.
•  Suuri osa koltista on ortodokseja.

Opittavia asioita, paikkoja, käsitteitä
Lappi
kolttasaamelainen
Trifon

Taustatietoja
Oulun hiippakunnan alueella elää saamelaisten alkuperäiskansaan kuuluva etninen 
ryhmä kolttasaamelaiset eli koltat, joita kutsutaan myös nimellä itäsaamelaiset. Koltat 
kuuluvat Kuolan niemimaan alkuperäisväestöön. Heitä elää Norjassa Varanginvuonon 
eteläpuolella ja Venäjällä Kuolan Lapissa Petsamon alueella. Suomessa kolttasaamelaisia 
asuu Inarin kunnan Nellimin ja Sevettijärven kylissä ja niiden lähialueilla. Suurin osa 
koltista on ortodoksisen kirkon jäseniä. Suomessa heitä arvioidaan olevan noin 700 
henkeä.

Toisinaan kolttien apostoliksikin kutsuttu Trifon-niminen munkki (maallikkonimel-
tään Mitrofan) aloitti 1520-luvulla Venäjän ortodoksisen kirkon toimesta lähetystyön 
tekemisen Kuolan niemimaalla Jäämeren läheisyydessä. Saamelaiset palvoivat epäju-
malia, jokia, järviä ja kiviä, joille paimentolaisina uhrasivat poroja. Trifon tapasi saa-
melaisia Petsamojoen varrella ja kauppiasta teeskennellen pääsi keskustelemaan heidän 
kanssaan aluksi kauppa-asioista, mutta luottamuksen saavutettuaan epäjumalien tur-
huudesta, Pyhästä Kolminaisuudesta ja evankeliumista. Shamaanit eli noidat vastustivat 
Trifonia ja uhkasivat tappaa hänet. Jumala varjeli Trifonia tämän piiloutuessa tuntu-
reille ja palatessa aina uudelleen takaisin joelle. Vähitellen saamelaiset kiinnostuivat 
Trifonin jumalallisesta opetuksesta.

Kunnolla kirkollinen elämä pääsi käyntiin kun Trifon perusti Petsamon luostarin 
Jäämeren rannalle vuonna 1535. Jotkut saamelaisista vihkiytyivät munkeiksi luostariin, 
joka pyhitettiin Pyhälle Kolminaisuudelle. Trifonin opetuksen tuloksena saamelais-
ten usko lujittui ja heitä kastettiin ortodokseiksi. Myös kirkollisia tekstejä käännettiin 
heidän kielelleen. Tältä ajalta ovat peräisin kolttien venäläisperäiset nimet ja lukuisat 
lainasanat venäjän kielestä. Trifon kuoli 15. joulukuuta vuonna 1583. Tuona päivänä 
vietetään Nellimissä ja Sevettijärvellä temppelijuhlaa. Ko. kirkot on pyhitetty pyhän Tri-
fonin muistolle. Suomalaisten sissien vuonna 1589 tekemän hyökkäyksen seurauksena 
suurin osa munkeista surmattiin ja luostari tuhoutui.

Saamelaisten vähemmistöryhmän toimeentulon, elinolojen sekä kulttuurin ylläpi-
tämiseksi ja edistämiseksi on annettu kolttalaki (253/1995). Poronhoito, metsästys ja 
kalastus ovat kolttien tärkeimmät elinkeinot. Lisäksi lailla säädetään koltta-alueen pal-
veluiden edistämisestä sekä laina- ja avustustavoista. Vuonna 2006 perustettiin koltta-
saamelaisten kulttuuriyhdistys lujittamaan hajallaan asuvien kolttien yhteenkuuluvuut-
ta. Se pyrkii myös elvyttämään ja kehittämään kolttasaamelaisten kieltä ja kulttuuria.

Koltansaame on ollut käytössä pitkälti puhekielenä. Kirjakieltä on kehitetty vasta 



39

viime vuosikymmeninä. 1970-luvulla sille kehitettiin oma ortografia eli oikeinkirjoitus. 
Ensimmäinen koltansaamen kielinen aapinen ilmestyi vuonna 1975. Nykyisin annetaan 
kouluopetusta koltansaameksi. Saatavana on myös mm. oppimateriaalia ja sanakirjoja.

Näätämössä (Neide) Norjassa on toiminnassa Pyhän Georgioksen tsasouna, jossa 
järjestetään vuosittain pyhiinvaellusjuhla. Säännöllisiä jumalanpalveluksia koltille jär-
jestetään Ivalossa, Sevettijärvellä ja Nellimissä. Vuodesta 2003 lähtien on Helsingissä 
järjestetty kerran vuodessa koltankielinen jumalanpalvelus, joka kokoaa Etelä-Suomen 
hajallaan asuvia kolttia yhteen. Pääkaupunkiseudulla asuu satakunta kolttasaamelaista.

Saamelaisten kansallispäivää on vietetty 6. helmikuuta vuodesta 1992 alkaen. Päivä 
juontaa juurensa vuoteen 1917, jolloin Pohjoismaiden saamelaiset aloittivat rajat ylit-
tävän yhteistyön ko. päivänä.

Toimintavinkkejä
•  Tutustutaan elämään Lapissa matkailuesitteiden ja postikorttien avulla.
•  Etsitään ja leikataan lehdistä kuvia, kuinka suurin osa koltista saa nykyään elantonsa. 

Kuvat liimataan vihkoon.
•  Etsitään kartasta Petsamo, Inari, Sevettijärvi ja Inarijärvi.
•  Merkitään tyhjään Suomen karttaan Lappi, Inari, Sevettijärvi sekä oma kotipaikka-

kunta. Liimataan kartta vihkoon.
 - Karttaan voidaan lisäksi piirtää tuntureita, poroja ja revontulia Lapin kohdalle.
•  Etsitään ja tutkitaan pyhän Trifon Petsamolaisen ikonia (pyhä Trifon, luostari, Pyhä 

Kolminaisuus, Petsamojoki).

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan, mitä Trifon näki tulleessaan ensimmäisen kerran Jäämeren rantaan.

???
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Luterilainen kirkko

Kirjan kappaleet
Luterilainen kirkko s. 56
Luterilainen jumalanpalvelus s. 57

Ydinasiat
•  Luterilainen kirkko on Suomen kansankirkoista suurempi. 
•  Suurella osalla ortodoksioppilaista on luterilainen äiti tai isä.
•  Tutustutaan luterilaiseen kirkkorakennukseen pääpiirteittäin.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
luterilainen
alttari
alttarikaide
saarnatuoli
virsi
virsikirja
urut

Taustatietoja
Suomessa on kaksi kansankirkkoa: Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen 
ortodoksinen kirkko. Suurin osa suomalaisista (n. 77 % tiedot vuodelta 2011) kuuluu 
luterilaiseen kirkkoon. Luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on lakiin perustuva eri-
koisasema, jonka takia näitä kahta kirkkoa kutsutaan kansankirkoiksi. Valtio toimii lä-
heisessä yhteistyössä niiden kanssa. Näillä kirkoilla on mm. oikeus periä kirkollisveroa.

Luterilainen kirkko kuuluu protestanttisiin kirkkoihin, jotka syntyivät reformaation 
(ns. uskonpuhdistuksen) jälkeen. Kirkkojen katsotaan syntyneen kyseisten kirkkojen 
johtohenkilöiden esittäessä protestin eli vastalauseen keskiajan katolisessa kirkossa 
esiintyneille väärinkäytöksille. Reformaatio lähti liikkeelle Lutherin halusta käynnistää 
keskustelua eräistä kristilliseen uskoon liittyvistä kysymyksistä ja siten uudistaa katolis-
ta kirkkoa. Lopulta se eteni pitemmälle kuin Luther itse oli sen ajatellut. Lutherin kan-
nattajia alettiin kutsua luterilaisiksi. He perustivat luterilaisia kirkkoja Pohjois-Saksaan 
ja Pohjoismaihin. Luterilaiset kirkot päättävät itsenäisesti omista asioistaan.

Saksalainen munkki Martti Luther syntyi v. 1483. Lutherista piti alun perin tulla 
lakimies, mutta jouduttuaan pahaan ukkosmyrskyyn matkalla opiskelukaupunkiinsa 
hän lupasi ryhtyä munkiksi jos selviäisi myrskystä. Luostarissa Luther opiskeli ahkerasti 
ja valmistui papiksi. Hänet nimitettiin Wittenbergin yliopiston raamatunselitysopin 
(eksegetiikka) professoriksi vain 30-vuotiaana. 

Vuonna 1517 Luther laati 95 teesiä eli väitettä, jotka hänen sanotaan naulanneen 
Wittenbergin linnankirkon oveen. Teeseissä hän arvosteli kovin sanoin katolisessa kir-
kossa kehittyneitä epäkohtia, erityisesti anekauppaa. Rooman paavi oli antanut luvan 
myydä pelastuksen ja syntien anteeksiannon takaavia kirkollisia arvopapereita eli anei-
ta. Paavi julisti Lutherin lopulta pannaan eli kirkonkiroukseen.

Luther piti tärkeänä myös sitä, että jokainen kristitty voi lukea Raamattua omalla 
äidinkielellään eikä vain latinaksi. Hänen käännöstyönsä oli saksan kirjakielen perus-
ta. Luther käänsi Uuden testamentin saksaksi vuonna 1522, ja koko Raamattu val-
mistui vuonna 1534. Tavallisia seurakuntalaisia varten hän kirjoitti lyhyen kristinopin 
selityksen eli Vähän Katekismuksen. Se sisälsi myös selitykset kymmeneen käskyyn. 
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Lutherin vaikutuksesta jumalanpalveluksia alettiin toimittaa kansankielellä ja saarnan 
asema korostui. Luterilaista kirkkoa kutsutaankin usein sanan kirkoksi. Luther kuoli 
vuonna 1546.

Luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Luterilaisen kir-
kon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Se tapahtuu kuten ortodoksisessakin kirkossa Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Samalla valellaan lapsen päähän vettä kolme kertaa. 
Luterilaiset nuoret käyvät rippikoulun yleensä viidentoista vuoden iässä. Rippikoulu 
päättyy konfirmaatioon. Konfirmoitavalla on yllään valkoinen alba, joka muistuttaa 
kastepuvusta ja painottaa konfirmaation yhteyttä kasteeseen. Konfirmaatiossa nuori saa 
tietyt kirkolliset oikeudet. Hänet voidaan vihkiä kirkollisesti ja hän voi toimia kummi-
na. Konfirmaation jälkeen nuorella on oikeus käydä itsenäisesti ehtoollisella. 

Luterilaisen kirkon ehtoollisjumalanpalvelus on nimeltään messu. Messu voidaan 
toimittaa sunnuntaisin, erityisinä juhlapäivinä tai arkisin. Ehtoollisaineet ovat leipä ja 
viini. Ehtoollisleipä eli öylätti on happamaton. Ehtoollisviini valmistetaan rypäleistä. 
Toistaiseksi luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla ei ole ehtoollisyhteyttä, joten orto-
doksit eivät voi osallistua ehtoolliselle luterilaisessa kirkossa ja päinvastoin.

Luterilaisen kirkkorakennuksen sydän on etuosassa sijaitseva alttari. Se on pöytä, 
jonka ääressä pappi toimittaa ehtoollisen sakramentin. Leipä ja viini siunataan altta-
rilla. Pyhässä ehtoollisessa Kristus on todellisesti läsnä pyhitetyssä leivässä ja viinissä. 
Luterilaisille alttari merkitsee kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloa seurakunnan keskellä. 
Alttarikaide erottaa yleensä alttarin muusta kirkkosalista. Kaide on syntynyt helpotta-
maan ehtoollisen vastaanottamista. Luterilaisessa kirkossa ehtoollinen otetaan vastaan 
alttarikaiteen edessä polvistuneina tai seisten.

Jumalan sanan keskeinen merkitys luterilaisessa jumalanpalveluksessa näkyy saar-
nassa eli opetuspuheessa. Saarnan tehtävänä on välittää evankeliumin sanomaa eli aut-
taa kuulijaa uskomaan Kristukseen, jossa Jumala on ilmaissut itsensä ja rakkautensa 
langenneita ihmisiä kohtaan. Sen pitäisi myös rohkaista luottamaan Jumalan armoon 
ja lähimmäisen rakastamiseen. Saarnatuoli on paikka, josta tuota opetusta julistetaan 
kirkkokansalle.

Luterilaisen kirkon tärkein jumalanpalvelussoitin ovat urut. Kanttori huolehtii mu-
siikista jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa. Urkujen äänen 
synnyttää pilleissä kulkeva ilmavirta, jota ohjataan koskettimilla. Urkujen ääniala voi 
olla hyvin laaja. Myös muiden soitinten käyttö on mahdollista.

Virsi on hengellinen laulu, joka ensisijaisesti lauletaan yhteislauluna. Sen juuret ovat 
Vanhan testamentin psalmeissa ja varhaiskirkon hymneissä. Virsi julistaa Jumalan sa-
naa. Se ilmaisee myös rukousta ja ylistystä. Suomen luterilaisen kirkon nykyinen vir-
sikirja sisältää 632 virttä.

Lisätietoja mm. seurakunnista löytyy sivuilta www.evl.fi.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan Hyvä Paimen -lasimaalaus liite 5 s. 117. Työ voidaan toteuttaa joko 

värittämällä paperikopio alttarimaalaukseksi tai kalvoväreillä lasimaalaukseksi. Ase-
ta lasimaalauksen pohja piirtoheitinkalvon alle ja piirrä rajat mustalla värillä. Rajo-
jen on oltava yhtenäiset ja niiden on annettava kuivua vähintään tunnin ajan ennen 
seuraavaa vaihetta. Tämän jälkeen täytetään loput alueet ja annetaan työn kuivua. 
Lopuksi irrotetaan lasimaalaus kalvolta ja kiinnitetään esim. ikkunaan. Askartelu 
voidaan toteuttaa myös kappaleen Hyvä Paimen s. 112 yhteydessä.

•  Tutustutaan oman kotipaikkakunnan luterilaiseen kirkkoon.

Pohdi ja keskustele
•  Keskustellaan oppilaiden kokemuksista luterilaisesta kirkosta esim. koulun joulukirkko.

???
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Osana ortodoksista kirkkoperhettä

Kirjan kappaleet
Muistoja Kreikan matkalta s. 58
Postikortti Pietarista s. 59

Ydinasiat
•  Kreikassa ja Venäjällä suuri osa väestöstä kuuluu ortodoksiseen kirkkoon.
•  Ortodoksisuus näkyy ihmisten elämässä.
•  Ortodoksinen usko on tullut Suomeen Venäjältä.
•  Suomen ortodoksinen kirkko osa ortodoksista kirkkoperhettä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Kreikka
Venäjä
Karjala

Taustatietoja
Suomessa ortodoksinen kirkko on vähemmistökirkko, mutta maailmanlaajuisesti ti-
lanne on toinen. Maailmassa on noin 300 miljoonaa ortodoksikristittyä. Eri maissa on 
ortodoksisia paikalliskirkkoja, jotka yhdessä muodostavat ortodoksisen kirkkoperheen. 
Jokaisella paikalliskirkolla on omat tapansa ja kansallinen kulttuurinsa, mutta ne kaikki 
tunnustavat yhtä ja samaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Paikalliskirkot ovat rukous-
yhteydessä keskenään ja rukouksessa olemme kaikki yhtä Kristuksessa.

Kreikan ortodoksinen kirkko
Kristinuskolla on Kreikassa pitkät perinteet. Apostoli Paavali levitti sanomaa eteenpäin 
lähetysmatkoillaan, ja toisen matkansa aikana hän kävi Kreikassa. Tuolloin perustettiin 
ensimmäisen seurakunta Euroopan puolelle Filippiin.

Kreikan kirkko sai Ekumeeniselta patriarkaatilta autokefalian eli täydellisen itse-
näisyyden vuonna 1850. Turkkilaisvallan aikana kreikan kieli ja kulttuuri säilyi juuri 
kirkon vaikutuksesta. Suurin osa kreikkalaisisista on ortodokseja. 9 miljoonan jäsenen 
kirkkoa johtaa Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa Hieronymos II. 

Ortodoksisuus mielletään usein kreikkalaisuuden synonyymiksi. Erona Suomeen 
ortodoksisuus näkyykin selkeästi monella tavalla kreikkalaisten jokapäiväisessä elä-
mässä. Useimmat noudattavat paastonaikoja ja kirkollisia juhlia. Kirkkoja ja luostareita 
on runsaasti, papisto liikkuu kaduilla mustaan viittaan pukeutuneena. Kreikkalaiset 
kirkkorakennukset tunnistaa tasasivuisesta rististä kaarevan kupolin päällä.

Halkidikin niemimaan itäisimmällä niemellä Pohjois-Kreikassa sijaitsee Athoksen 
luostarivaltio, joka on 800-luvulta lähtien ollut yksi ortodoksisen luostarielämän tär-
keimpiä keskuksia. Nimensä Athos on saanut niemen eteläpäässä olevan 2033 metriä 
korkean vuoren mukaan. Niemimaasta käytetään myös nimeä Agion Oros eli Pyhä 
Vuori. 

Athos on autonominen alue Kreikan valtion alueella. Maallisessa mielessä sen asuk-
kaat noudattavat Kreikan lakeja, mutta kirkollisesti se kuuluu Ekumeenisen patriarkaa-
tin alaisuuteen, joten siellä noudatetaan myös luostareiden omia hengellisiä sääntöjä 
ja lakeja. Alueella on 20 luostaria, joiden kilvoittelijat tulevat kaikkialta ortodoksisesta 
maailmasta mm. Romaniasta, Venäjältä, Bulgariasta, Armeniasta. Useat munkit ovat 
korkeasti koulutettuja ja Athoksella onkin mm. oma hammaslääkäri. Veljestö rukoilee 
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ja työskentelee niemimaalla ikoneja maalaten, kalastaen, viiniä valmistaen, maata vil-
jellen jne.

Athosta kutsutaan myös Jumalanäidin puutarhaksi. Perimätiedon mukaan Neitsyt 
Maria vieraili siellä evankelista Johanneksen kanssa. Kunnioituksesta Jumalanäitiä koh-
taan munkkiyhteisön alueelle ei päästetä muita naisia. Miespuolistenkin pyhiinvaeltaji-
en määrää rajoitetaan. Toinen tunnettu luostarialue Kreikassa on Meteora.

Venäjän ortodoksinen kirkko
Venäjän ortodoksinen kirkko oli aluksi Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin 
alainen, mutta itsenäistyi vuonna 1448. Patriarkaatin arvon ja täydellisen itsenäisyyden 
se on saanut vuonna 1589. Venäjän ortodoksinen kirkko on maailman suurimpia. Sen 
johdossa on vuodesta 2009 lähtien ollut Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill.

Venäjän ortodoksisuuden juuret ovat 900-luvun Kiovassa. Kristilliset vaikutteet oli-
vat levinneet Kiovan alueelle Bysantista jo 800-luvulla mm. kauppiaiden ja sotilaiden 
mukana. Kiovan ruhtinaan Vladimirin solmiessa avioliiton Bysantin keisarin sisaren 
Annan kanssa hän halusi elää kristillisen vakaumuksen mukaan. Vuonna 988 Vladimir 
otti kasteen ja kristinuskosta tuli Venäjän valtionuskonto, joka levisi pian useimpiin 
ruhtinaskuntiin aina pohjoisessa olevaa Novgorodia myöten.

Kristinuskon myötä Venäjällä alkoi kehittyä myös ortodoksinen kulttuuri, joka tun-
netaan kirkoista ja luostareista, ikonitaiteesta ja kirkkomusiikista. Myös jumalanpal-
velustekstejä käännettiin ja kopioitiin. Tunnettuja venäläisen kirkollisen ja kulttuurin 
keskuksia ovat mm. Kiovan ja Novgorodin Hagia Sofian (suom. Pyhä Viisaus) kated-
raalit sekä Moskovan pohjoispuolella sijaitseva Pyhän Kolminaisuuden luostari. An-
drei Rublevin maalaama Pyhän Kolminaisuuden ikoni lienee maailman tunnetuin pyhä 
kuva.

Suomeen kristinusko tuli vajaat 900 vuotta sitten samanaikaisesti kahdesta suun-
nasta. Läntiseen Suomeen levisi katolinen usko. Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen alkoi 
levitä Bysantista Kiovan ja Novgorodin ruhtinaskunnan kautta ortodoksinen usko. Suo-
malaiset sanat kuten pakana, pappi ja risti ovat lainasanoja muinaisvenäjästä. Slaavi-
lainen vaikutus näkyy mm. kirkkojen liekkikupoleissa ja ristissä olevasta vinopuusta. 

Vallankumouksen seurauksena (1917) Venäjän ortodoksinen kirkko menetti ase-
mansa ja joutui taistelemaan olemassaolonsa puolesta. Marxismi-leninismin käsitysten 
mukaan uskonto tuli hävittää Neuvostoliitosta, koska sillä katsottiin olevan haitallinen 
vaikutus niin yksilöön kuin yhteiskuntaankin. Tuolloin myös Suomen ortodoksisel-
la hiippakunnalla oli uusi tilanne edessään, sillä yhteydenpito äitikirkkoon vaikeutui. 
Suomen ortodoksinen kirkko liittyi Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alai-
suuteen. 

Vuonna 1988 Venäjän ortodoksinen kirkko vietti näyttävästi 1000-vuotisjuhliaan ja 
valtion uskontopolitiikassa alkoi perestroikan seurauksena näkyä muutoksia. Neuvos-
toajan vaikutuksesta uskonnollinen perinne lähes katkesi. Tuhansia kirkkoja ja pyhiä 
paikkoja hävitettiin tai otettiin ”parempaan” käyttöön mm. elokuvateattereiksi, viljasii-
loiksi tai varastoiksi. Uskonnonvapauden ja tasapuoliset oikeudet kaikille tunnustuksille 
takasi vuoden 1990 uskonnonvapauslaki. Viime vuosina uskovien määrä on lisääntynyt. 
Myös ortodoksisen kirkon asema ja vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.

Pohdi ja keskustele
• Mietitään mitä tuntuisi elää maassa, jossa ortodoksinen kirkko olisi ns. enemmistö-

kirkko.???
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”Monia vuosia!”

Kirjan kappaleet
”Monia vuosia!” s. 60

Ydinasiat
•  Merkkipäivänä kuten esim. syntymäpäivänä voidaan kutsua pappi kotiin  

toimittamaan rukouspalvelus.
•  ”Monia armorikkaita vuosia!” on ortodoksinen tapa onnitella.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
rukous
Monia armorikkaita vuosia!

Taustatietoja
Ortodoksikristityn yksityisinä merkkipäivinä, kuten nimi- tai syntymäpäivinä, voidaan 
pyytää pappi kotiin toimittamaan rukouspalvelus. Silloin kiitetään Jumalaa kaikesta 
hyvästä ja pyydetään siunausta päivänsankarille. Siunaamisella myös ilmaistaan, että 
olemme saaneet kaiken hyvän Jumalalta. 

Yleisortodoksinen tapa onnitella ympäri maailmaa on toivottaa ”Monia vuosia!”. 
Suomessa toivotukseen on lisätty sana armorikas, jolloin tervehdys kuuluu: ”Monia 
armorikkaita vuosia!”. Kun tervehdys esitetään laulaen, se toistetaan kolme kertaa. Toi-
sinaan toisen ja kolmannen toivotuskerran välissä kuulee laulettavan lisäksi:” Anna, 
Herra, armostasi siunaus ja pitkä ikä.” Toivotukseen loppuun liittyy yleensä myös kris-
tottaminen eli suudellaan kolmesti onniteltavan poskia.

Toivotuksessa pyydetään Jumalalta siunausta, pitkää ikää ja armoa tähän elämään. 
Mutta toisaalta siihen liittyy myös ajatus tulevasta. Ortodoksinen kirkko opettaa, että 
kuoleman jälkeen ei ole enää mahdollista katua. Ihmisen sielu jää siihen tilaan, jossa 
se oli kuolemansa hetkellä. Elämä on Jumalan antama lahja, joka on annettu meille 
nimenomaan valmistautumisajaksi iäisyyttä varten. Tuo lahja pitäisi käyttää mahdolli-
simman hyvin Jumalan tahdon mukaisesti. 

Jumalan armo, jota tuleville vuosille pyydetään, on Pyhän Hengen täyttämä voima, 
joka laskeutuessaan ihmisen sisimpään muuttaa hänet jo tässä elämässä. Armon toi-
minta mm. herättää omantunnon ja katumuksen, mutta tekee ihmisestä myös tarkkaa-
vaisen, nöyrän, iloisen ja lähimmäisiä rakastavan. Tuo kaikki ei tapahdu hetkessä, vaan 
tarvitsemme siihen useita vuosia.

Toimintavinkkejä
•  Oppilaiden nimi- ja syntymäpäivinä onnitellaan heitä laulamalla Monia vuosia kolme 

kertaa ikonin edessä (lukemisto s. 60).

Pohdi ja keskustele
•  Millaisia juhlapäiviä perheessä voidaan viettää?
•  Millainen juhla järjestettäisiin äidille tai isälle????
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Paasto

Ortodoksisen kirkon kirkkovuodessa on neljä pidempää paastonaikaa:
Joulupaasto 15.11.–24.12.
Suuri paasto ja suuri viikko (alkaa laskiaissunnuntaina)
Apostolien paasto (alkaa helluntain jälkeisestä sunnuntaista ja päättyy 28.6.)
Herran äidin paasto 1.–14.8.
Tässä oppikirjassa esille tulevat joulu- ja suuri paasto. Paastoa käsittelevät kappaleet 
voidaan lähes kaikki käsitellä joko joulu- tai suuren paaston yhteydessä opettajan har-
kinnan mukaan.

Kirjan kappaleet
Sofian laskiainen s. 62
Suuri paasto alkaa s. 63
Kallion perheen paasto s. 64
Kallion perheen paastolipas s. 65

Ydinasiat 
•  Laskiaissunnuntain erityispiirteet 
•  Paaston tarkoitus
•  Koululaisen mahdollisuudet paastoamiseen

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
suuri paasto
sovinto- eli laskiaissunnuntai
violetti
polvistuminen
oman sisimmän tutkiminen
lähimmäisten huomioiminen

Taustatietoja
Suuri paasto alkaa laskiais- eli sovintosunnuntaina klo 18.00. Se kestää 40 vuorokautta 
sekä suuren viikon.

Yleensä paastosta tulevat mieleen erilaiset terveyspaastot. Kristillisellä paastolla tar-
koitetaan tiettyjä ruokaa koskevia rajoituksia, mutta myös pidättäytymistä erilaisista 
maallisista asioista ja pahoista haluista. Paastoaminen on katumuksen muoto, mutta 
sen kautta myös osoitetaan kunnioitusta Jumalalle. Paastoamalla pyrimme lähestymään 
Jumalaa.

Paastoaminen on vanhin käsky, jonka Jumala antoi ihmiselle jo paratiisissa (1. Moos. 
2:16–17). Paastoamisesta puhutaan Vanhassa testamentissa paljon; mm. Mooses paas-
tosi ennen kuin sai 10 käskyä (2. Moos. 34:28). Tärkein esikuva paastoamisesta kui-
tenkin on Kristus, joka paastosi kasteen jälkeen (Matt. 4: 1–11).

Tärkeintä paaston aikana on hiljentyminen sekä oman elämän sisällön ja suunnan 
tarkastelu. Yleensä löydämme itsestämme paljon sellaista mitä emme luulleet löytä-
vämme. Ihminen saa mahdollisuuden arvioida elämäänsä ja asettaa asiat uuteen arvo-
järjestykseen. Paastoaminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan keino hiljentymiseen 
ja itsensä rakentamiseen. Ihmisen saastaisuus ei tule ulkoa vaan sisältä, hänen sydä-
mestään.
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Paastoaminen on vapaaehtoista ja jokainen saa itse muotoilla oman paastosääntönsä 
voimavarojensa mukaiseksi. Kirkko antaa toki ohjeita siitä, kuinka paastoa voidaan 
noudattaa. Yksinkertaiseen paaston ajan ruokaan kuuluu pidättäytyminen eläinkunnan 
tuotteista eli lihasta, maitotuotteista ja munista. Ruoan lisäksi myös aineellisia nautinto-
ja ja turhia mukavuuksia pitäisi vähentää ja raivata tilaa hengellisille asioille. Ihanteel-
lista olisi luopua jostain itselle tärkeästä asiasta (raha ja aika) toisen ihmisen hyväksi: 
antaa omastaan, tehdä hyvää, auttaa ja uhrautua. Muistetaan myös ajan pyhittäminen 
Jumalalle rukouksella ja kirkossa käymisellä.

Paasto ei merkitse paastoamista vain ruoasta vaan synnistä, joka on etääntymistä 
Jumalasta. Perusaseet paastossa ovat katumus eli mielenmuutos ja nöyryys. Niillä tais-
tellaan ylpeyttä ja ylimielisyyttä vastaan; paheita, jotka syöksivät ylimmäisen enkelin 
Luciferin alas taivaan korkeudesta (katso opas kohta Enkelit taistelijoina pahoja henkiä 
vastaan, s. 14). 

Sovinto- eli laskiaissunnuntai
Sovinto- eli laskiaissunnuntain ehtoopalveluksen alkaessa on valoja himmennetty, kirk-
kotekstiilien väri on vaihtunut violetiksi, lukija lukee pitkiä Vanhan testamentin luku-
jaksoja ja kuoro laulaa surumielisiä sävelmiä. Valmistautuminen kohti kirkkovuoden 
suurinta juhlaa, pääsiäistä, on alkamassa.

Ehtoopalvelus päättyy seremonialliseen anteeksipyyntöön: jokainen kirkossa olija 
pyytää vuorollaan anteeksi muilta ja antaa toisille anteeksi. Tämä muistuttaa meitä 
siitä miten asioiden pitäisi olla. ”Anna anteeksi!” ”Jumala antakoon sinulle anteeksi! 
Anna sinäkin minulle anteeksi!” –pyyntöjen aikana lauletaan pääsiäiskanonia muistu-
tukseksi päämäärästä. Seuraavan kerran se lauletaan pääsiäisyönä ylösnousemusjuhlan 
koittaessa.

Useissa suuren paaston rukouksissa polvistutaan maahan asti. Näin osoitamme nöy-
ryyttä ja syvää kunnioitusta Jumalan edessä. Tunnustamme olevamme maan tomua  
(1. Moos. 2:7) emmekä ole siten kelvollisia katsomaan taivaan korkeuteen. Nousem-
me kuitenkin pian seisomaan, sillä luotamme Kristuksen ylösnousemiseen ja Jumalan 
anteeksiantoon.

Paaston aikana käytettävä violetti on murheen, katumuksen ja parannuksen väri. 
Violetissa värinä on jotain sammunutta ja surullista. Se heijastelee varjoja, surua, katu-
musta ja parannusta, mutta viittaa samalla orastavaan toivoon.

Paastosta tietoa myös Kohti kirkon elämää opettajan oppaassa s. 106 sekä Ajan py-
hittämisen oppaassa.

Toimintavinkkejä
•  Harjoitellaan pyhän Efraim Syyrialaisen paastorukousta polvistumisineen (lukemisto 

s. 63).
•  Harjoitellaan anteeksipyytämistä kirjoittamalla (tai piirtämällä) lilalle paperille niitä 

mieltä painavia asioita, joita ei ole sovittu. Katumusrukouksen lukemisen jälkeen 
revitään paperi silpuksi ja yritetään myös sopia kirjoitetut asiat.

•  Yritetään osallistua katumuksen sakramenttiin (katso Kohti kirkon elämää Opettajan 
opas s. 139–140).

•  Askarrellaan paastolipas opettajan ohjeiden mukaan ja keskustellaan mahdollisuu-
desta käyttää säästyneet rahat hyväntekeväisyyteen (liite 6 s. 118).

•  Täydennä oppikirjan mallin mukaan pyhän Efraim Syyrialaisen paastorukouksesta 
puuttuvat sanat:

Herra, minun  Valtias! Estä minusta laiskuuden, velttouden, 

vallanhimon ja  henki. (kumarrus maahan)

Anna minulle, sinun palvelijallesi,  puhtauden, 
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nöyryyden,  ja rakkauden henki. 

(kumarrus maahan)

Oi, Kuningas ja ! Anna minun nähdä 

 ja anna, etten veljeäni tuomitsisi, sillä siunattu 

olet sinä iankaikkisesti. Aamen. (kumarrus maahan)

•  Täydennä lauseet. Etsi vastaukset oppikirjan tekstistä.

a) Paastorukouksen aikana  maahan asti.

b) Sovintosunnuntain tutumpi nimi on .

c)   

 valmistaa meitä pääsiäiseen.

d) Suurin juhla on .

Pohdi ja keskustele
•  Voitko luopua karkkirahoista? Tai edes puolittaa ne?
•  Miten koululainen voi noudattaa mediapaastoa (TV, pleikkari, kännykkä, tietokone 

jne.)?
•  Miten kiinnittää huomiota kielenkäyttöön (nimittely, huutaminen, äänensävy,  

valehtelu, juoruilu, kiroilu jne.)?

???



48

Sakramentteja ja muita pyhiä toimituksia

Ortodoksisessa kirkossa sakramentteja on seitsemän: kaste, mirhavoitelu, ehtoollinen, 
avioliitto, katumus, sairaanvoitelu ja pappeus. Tässä oppikirjassa niistä käsitellään kaste, 
mirhavoitelu, katumus, ehtoollinen ja sairaanvoitelu.

Sakramentti on pyhä toimitus, jossa vastaanottajalle annetaan näkyvässä muodossa 
näkymättömän Jumalan armo. Näitä näkyviä aineita ovat mm. vesi, öljy, mirha, leipä ja 
viini. Ihminen ei pysty ymmärtämään tapahtumaa järjellä, siksi sakramenttia kutsutaan 
myös mysteerioksi eli salaisuudeksi. Osa sakramenteista on pakollisia ja kaikille kirkon 
jäsenille kuuluvia (kaste ja voitelu), osa sakramenteista on vapaaehtoisia. Kaste, voite-
lu ja pappeus toimitetaan vain kerran, mutta joitakin sakramentteja voi vastaanottaa 
kuinka useasti tahansa (ehtoollinen, katumus, sairaanvoitelu).

Ortodoksisessa kirkossa on myös rukouspalveluksia eri tilanteisiin sekä muita pyhiä 
toimituksia, jotka muistuttavat sakramentteja. Näitä toimituksia kutsutaan sakramen-
taalioiksi. Niissä kiitetään Jumalaa saaduista hyvyyksistä tai pyydetään jollekin seura-
kunnan jäsenelle tai koko seurakunnalle Jumalan armoa ja apua. Tässä oppikirjassa 
sakramentaalioista tulevat esille vedenpyhitys, ikonin vihkiminen ja hautauspalvelus.

 Kaste

Kirjan kappaleet
Sofian kasteristi s. 21

Ydinasiat
•  Kasteessa tullaan kirkon jäseneksi.
•  Kaste tapahtuu upottamalla kastettava veteen kolme kertaa Isän ja Pojan ja  

Pyhän Hengen nimeen.
•  Mirhavoitelu vahvistaa kasteen.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
kaste
upottaminen
mirhavoitelu

Taustatietoja
Jeesus antoi opetuslapsilleen ennen taivaaseen astumistaan kastekäskyn: ”Menkää siis 
ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt 
teidän noudattaa” (Matt. 28:19–20). Kaste on sakramentti, jossa meidät otetaan kirkon 
jäseneksi. 

Kastetoimituksessa pappi upottaa kastettavan kolme kertaa veteen. Samalla hän lau-
suu ”Kastetaan Jumalan palvelija (nimi) Isän, aamen, ja Pojan, aamen ja Pyhän Hengen 
nimeen, aamen.” Kasteessa ihminen syntyy hengellisesti uudelleen. Kaste on osallisuutta 
Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ihminen puhdistuu synneistä ja pyhittyy.

Täydet seurakunnan jäsenen oikeudet lapsi saa mirhavoitelun sakramentissa. Piispo-
jen Konstantinopolissa siunaamalla mirhalla pappi tekee ristin kastetun otsalle, silmille, 
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sieraimille, suulle, korville, rinnalle, käsille ja jaloille lausuen: ”Pyhän Hengen lahjain 
sinetti”. Kummi vastaa jokaisen ristin jälkeen ”Aamen” (Totisesti).

Kasteen aikana kastettavalle puetaan valkoinen kastepuku ja hänen kaulaansa laite-
taan risti. Kasteen ja voitelun jälkeen kasteastia kierretään kolmesti ympäri. Kummien 
käsissä on palavat tuohukset. Kasteastian reunalla on myös kolme palavaa tuohusta. 
Kierto kuvaa ikuista liittoa Kristuksen kanssa. Samalla lauletaan: ”Te kaikki, jotka olette 
Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Halleluja.”

Ortodoksisessa kirkossa on lapsikastekäytäntö. Vanhempien tukena ja apuna lapsen 
kristillisessä kasvatuksessa ovat kummit. Ortodoksisen perinteen mukaan lapsella tulisi 
olla vain yksi kummi, joka on mielellään samaa sukupuolta lapsen kanssa. Kummit, 
joista ainakin yhden on kuuluttava ortodoksiseen kirkkoon, tunnustavat uskon Juma-
laan lapsen puolesta.

Kaste ei ole nimenantotilaisuus. Nimi pitäisi antaa lapselle kahdeksantena päivänä 
lapsen syntymästä, vaikka usein nimi annetaan ennen kasteen sakramenttia. Katso ni-
mestä tämän oppaan s. 26 kpl Taivaallinen esirukoilija.

Katso kasteesta myös Kohti kirkon elämää opettajan opas ss. 134–135.

Toimintavinkkejä
•  Järjestetään luokassa kastetilaisuus. Valitaan pappi, vanhemmat ja kummit. Loput 

oppilaat ovat sukulaisia ja juhlavieraita. Nukke on kastettava (valkoisia tuohuksia, 
valkoinen puku, risti ja hyväntuoksuista öljyä ”mirhaksi”).

•  Lasketaan kuinka monta ristiä pappi tekee mirhavoitelun sakramentissa. 
 Vastaus: 13 
•  Katsellaan oppilaiden kaulassa olevia ristejä. Opettaja voi myös tuoda tunnille erilai-

sia ristejä tutustumista varten.
•  Piirretään vihkoon oma kasteristi.

Pohdi ja keskustele
•  Oppilaat saavat kertoa kokemuksiaan kastetilaisuudesta, jos ovat olleet mukana.
•  Pohditaan kummien merkitystä. Mitä oppilaat tekevät omien kummiensa kanssa?

 Ehtoollinen
Kirjan kappaleet

Sofia ehtoollisella s. 70
Jeesus asettaa ehtoollisen s. 147

Ydinasiat
•  Kristus asetti ehtoollisen ennen vangitsemistaan.
•  Ehtoollisen merkitys kristityille
•  Leipä ja viini muuttuvat todellisesti Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. 

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
ehtoollinen
leipä
viini
Kristuksen ruumis ja veri
ehtoollisen asettamissanat

???
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Taustatietoja
Kristus asetti ja toteutti ehtoollisen sakramentin ristiinnaulitsemisensa aattona. Ollees-
saan aterialla opetuslastensa kanssa hän otti leivän, rukoili Isää, siunasi ja mursi leivän 
sanoen: ”Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini”. Hän otti myös maljan, kiitti 
ja antoi opetuslapsille sanoen: ”Juokaa tästä kaikki; tämä on minun vereni…” (Matt. 
26:26–28). Ehtoollisen sakramentissa meille annetaan leivän ja viinin muodossa Kris-
tuksen ruumis ja veri syntien anteeksi antamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi.
Ehtoollisaineina käytetään leipää ja viiniä, jotka ovat Välimeren alueella tavallisia 
perusruoka-aineita. Prosfora (suom. lahja) eli kirkkoleipä on hapan vehnäleipä, joka 
valmistetaan vehnäjauhoista, suolasta, vedestä ja hiivasta. Suomessa ehtoollista varten 
tarvitaan viisi pyöreää, kaksiosaista prosforaa. Leivän ylemmässä kerroksessa on risti-
sinetti, jonka eri osien ympärillä ovat kreikkalaiset kirjaimet IC XC NI KA. Ne ovat ly-
hennys sanoista Jeesus Kristus voittaa. Ehtoollisviini on makeaa, rypäleistä valmistettua 
viiniä, johon sekoitetaan lämmintä vettä. Vesi muistuttaa siitä, että Kristuksen kyljestä 
valui verta ja vettä sotamiehen lävistettyä sen keihäällä. (Joh. 19:34)

Ehtoollinen on salaisuus, joka yhdistää meidät Kristukseen. Hän on ehtoollisen 
sakramentissa konkreettisesti läsnä. Leipä ja viini muuttuvat Pyhän Hengen voimal-
la todellisesti Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, vaikka ne edelleen säilyttävät leivän ja 
viinin muodon. Ehtoollista nautittuamme meistä tulee Kristuksen ”kantajia”. Meidän 
pitäisikin osallistua tähän pyhään sakramenttiin mahdollisimman usein.

Ehtoollinen on Jumalan lahja, ja siihen tulee valmistautua asianmukaisesti paas- 
toamalla. Ennen ehtoollista ei siis pitäisi syödä mitään ja olisi hyvä lukea myös ehtool-
liseen valmistavat rukoukset. Maallikot nauttivat ehtoollista kirkkosalissa. Pappi jakaa 
ehtoollislahjat lusikalla maljasta eli kalkista, johon ne on sekoitettu. Ehtoollismaljaa 
lähestytään jonossa kädet rinnalla ristissä siten, että oikea käsi on päällimmäisenä. 
Omalla vuorolla sanotaan papille etunimi selvästi. Vanha tapa on onnitella ehtoolli-
sella käyneitä sanomalla ”Sielun ja ruumiin parannukseksi”. Onnitteluun vastataan: 
”Jumalan kunniaksi!”.

Ehtoollisesta lisää myös Kohti kirkon elämää opettaja opas s. 118 ja ss. 137–138.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan ehtoollismalja ja -lusikka liitteen 7 s. 119. mukaan.
•  Ennen koululaispalvelusta on hyvä keskustella siitä, mitä ehtoollisella tapahtuu.  

Ehtoollista voidaan harjoitella luokassa.

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan, miksi ehtoollinen on ortodoksikristitylle kaikista tärkein asia?

 Katumus
Sofia synnintunnustuksella s. 69

Ydinasiat
•  Loukkaus lähimmäisiä kohtaan on loukkaus myös Jumalaa kohtaan.
•  Katumuksen sakramentissa voimme pyytää anteeksi Jumalalta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
synti
katuminen
tunnustaminen

???
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Taustatietoja
Synti on Jumalan tahdon vastaista toimintaa, hänen tahtonsa rikkomista ja etääntymis-
tä hänestä. Kyseessä ovat ne valinnat, teot, ajatukset ja tunteet, jotka painavat omaa-
tuntoamme. Meillä on mahdollisuus tunnustaa ne ja luopua niistä. Tällä sakramentilla 
on monta nimeä mm. synnintunnustus, synninpäästö, rippi. Parhaiten sen sisältöä ja 
luonnetta kuvaa nimi katumus eli mielenmuutos.

Emme voi tunnustaa syntejämme kenelle tahansa saadaksemme ne anteeksi. Syn-
ninpäästö perustuu Kristuksen opetukseen opetuslapsille ylösnousemuksen jälkeen: 
”Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. 
Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi” (Joh. 20: 22–23). 

Katumuksen sakramentissa Jumala antaa rippi-isän kautta anteeksi synnit, joita vil-
pittömästi kadutaan ja tunnustetaan papin edessä. Tarkoituksena ei ole, että syntien 
anteeksisaamisen jälkeen tehtäisiin samoja pahoja tekoja uudestaan. Oikeaan katumuk-
seen liittyy suru vääristä teoista ja päätös olla vastedes niitä tekemättä.

Voidaan sanoa, että katumus on sielun ”lääkärintarkastus”. Siinä tutkitaan ihmisen 
suhteita Jumalaan ja lähimmäisiin sekä etsitään parannuskeinoja. Pyhä Henki on läsnä 
salaisella tavalla ja vaikuttaa parantavasti. Vain Jumala voi antaa synnit anteeksi. Pap-
pi todistaa katumuksen todellisuutta ja lukee synninpäästön rukouksen. Tarvittaessa 
rippi-isä myös neuvoo, lohduttaa ja tukee. Katumuksen sakramentti on täydellinen sitä 
seuraavassa ehtoollisessa.

Lisätietoja katumuksen sakramentista myös Kohti kirkon elämää opettajan oppaasta 
ss. 139–140.

Toimintavinkkejä
•  Piirretään vihkoon analogi, jolla on evankeliumikirja ja risti.

Pohdi ja keskustele
•  Pappi on vaitiolovelvollinen asioista, jotka hän on kuullut katumuksen sakramentin 

yhteydessä. Miksi on tärkeää, että on mahdollisuus kertoa mieltä painavat asiat luo-
tettavalle henkilölle?

 Sairaanvoitelu
Ukki sairastaa s. 86

Ydinasiat
•  Kirkolla on erityisiä parantamisrukouksia sairaan puolesta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
öljyvoitelu
oliiviöljy
rukous

Taustatietoja
Sairaanvoitelun sakramentti on kirkon oma parantamisrukous. Se on pyhä toimitus, 
jonka kautta sairas saa armon parantua niin ruumiillisista kuin sielullisistakin sai- 
rauksista, kun hänet voidellaan pyhitetyllä öljyllä ja rukoillaan hänen puolestaan. 
Sakramentti perustuu Kristuksen opetuslapsilleen antamaan kehotukseen parantaa 
sairaita (Luuk. 9:1) ja voidella heitä öljyllä (Mark. 6:7–13). Myös apostoli Jaakob on 
antanut selkeän kehotuksen tämän sakramentin toimittamiseen: ”Jos joku teistä on 

???
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sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet 
öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, ja rukous, joka uskossa lausu-
taan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa 
sen anteeksi” (Jaak. 5:14–15).

Sairaanvoitelua kutsutaan myös nimellä öljypyhitys. Öljy on aina ollut sovinnon, 
parannuksen ja hyvinvoinnin väline ja merkki. Sitä on käytetty myös lääkkeenä. Sakra-
mentissa pappi voitelee seitsemän kertaa ristin muotoisesti sairaan otsan, rinnan ja 
kädet pyhitetyllä ja puhtaalla oliiviöljyllä.

Toimituksen tärkein tarkoitus on parantaminen ja anteeksiantaminen. Se on sairaalle 
fyysisen ja henkisen, mutta ennen kaikkea hengellisen parantumisen sakramentti, olipa 
sairaus laadultaan ja vakavuudeltaan mitä tahansa. Sairaanvoitelun rukouksissa ano-
taan syntien anteeksiantamista, ja siihen liittyy aina katumuksen sakramentti.

Sakramentin keskeinen tarkoitus on rukoilla Jumalan tahdon toteutumista, vaikka 
hän ei antaisikaan sairaan parantua fyysisesti. Meidän kaikkien on kuoltava eikä para-
neminen itsessään ole toimituksen päämäärä vaan oikeastaan väline, jonka Jumala on 
antanut meille armonsa ja laupeutensa osoitukseksi. Ruumiin voitelemisen kautta ih-
miselle pyydetään voimaa, etteivät tuskat tulisi hänelle sielun kuolemaksi vaan iankaik-
kiseksi elämäksi. Voitelun kautta sairaan kärsimykset liitetään Kristuksen kärsimyksiin. 
Tarkoituksena on kohdata sairauden aiheuttamat kärsimykset Jumalaan luottaen.

Ortodoksisella kirkolla ei ole ns. viimeistä voitelua eikä sairaanvoitelun sakrament-
tia saa siihen sotkea. Sairaanvoitelu voidaan toimittaa monta kertaa samalle ihmiselle. 
Sakramentti ei myöskään ole epäonnistunut vaikkei sairastava toipuisikaan. Elämämme 
on Jumalan kädessä eikä meidän. Sakramenttiin voi osallistua silloin kun vilpittömästi 
haluaa pyytää Jumalan apua ilman sairauttakin.

Toimintavinkkejä
•  Piirretään tai askarrellaan oliiviöljykuppi ja seitsemän pumpulipuikkoa.

Pohdi ja keskustele
•  Miksi kaikki sairaat, joille sairaanvoitelu toimitetaan, eivät kuitenkaan parane?

 Vedenpyhitys
Vedenpyhitys loppiaisena s. 52
Katso myös kpl Johannes kastaa Jeesuksen s. 138

Ydinasiat
•  Vedenpyhitys toimitetaan Kristuksen kasteen muistoksi.
•  Pyhitetyllä vedellä voidaan siunata ihmisiä, eläimiä, esineitä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
vesi
vedenpyhitys
vedenvihmominen

Taustatietoja
Vedellä on elämää ylläpitävä mutta myös sitä julmasti tuhoava voima. Siunattu vesi on 
kuten öljykin Jumalan armon näkyvä välittäjä. Vedenpyhitys toimitetaan Kristuksen 
kasteen muistoksi. Tulemalla ihmiseksi Jumala jälleenpyhitti luonnon kaikki aineet. 
Jeesuksen kaste Jordanissa pyhitti sen vedet.

???
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Juoksevan veden äärellä järvellä, merellä tai joella, toisinaan kirkossa tai kodissa 
suoritettua veden siunaamista Pyhän Hengen armovoimalla kutsutaan vedenpyhityk-
seksi. Varsinainen vedenpyhitys tapahtuu upottamalla käsiristi kolmesti avantoon tai 
vesiastiaan.

Suuri vedenpyhitys toimitetaan vain kerran vuodessa Teofanian eli Herran kasteen 
juhlan aattona tai Teofanian liturgian jälkeen. Pieni vedenpyhitys voidaan toimittaa 
niin usein kuin on tarpeen esim. kodin siunaamiseksi. Vedenpyhitys on olennainen osa 
myös seurakunnan kirkkojen temppelijuhlia, praasniekkoja. Tuolloin kaikki läsnäolijat 
ja kirkko vihmotaan pyhitetyllä vedellä.

Siunattu vesi on uskolla sitä käyttäville pyhityksen lähde, näkyvien ja näkymättömi-
en vihollisten karkottaja, sielun ja ruumiin puhdistaja sekä enkelien väkevyyttä täynnä. 
Sillä vihmominen ja sen nauttiminen on näkyvä merkki Jumalan armosta ja siunauk-
sesta. Kasteen sakramentti toimitetaan pyhitetyllä vedellä. Ikonit, koti, auto, työtilat 
jne. siunataan käyttöön ja tarkoitukseensa pyhitetyn veden vihmomisella. Sitä voidaan 
nauttia myös sisäisesti lääkkeenä. 

Pyhitettyä vettä voi viedä kotiin koko vuoden tarpeiksi, sillä se säilyy pilaantumatta 
useita vuosia. Pyhitettyä vettä ei saa koskaan ”hävittää” kaatamalla sitä viemäriin. Oikea 
tapa on palauttaa vesi takaisin osaksi luonnon kiertokulkua kaatamalla se viherkasveille 
tai ulos puiden juurelle.

Toimintavinkkejä
•  Nautitaan pyhitettyä vettä luokassa.

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan maistuuko tai näyttääkö pyhitetty vesi erilaiselle kuin ns. tavallinen vesi.
•  Miksi pyhitetty vesi ei pilaannu?
•  Mietitään, keitä oppilaat haluisivat vihmoa pyhitetyllä vedellä.

 Hautauspalvelus
Kirjan kappaleet

Jäähyväiset ukille s. 88
Ukin muistoksi s.89
Keskustelu hautausmaalla s. 45

Ydinasiat
•  Syntiinlankeemuksen seurauksena ihmisen ruumis kuolee ja se palautetaan takaisin 

maahan.
•  Hautauspalveluksessa vainaja siunataan ja hyvästellään hänet.
•  Sielu on ihmisen kuolematon osa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
hautajaiset
sielu
maan tomu
muistopalvelus
vainajien muistelupöytä
esirukous vainajan puolesta

???
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Taustatietoja
Jumala loi ihmisen maan tomusta ja puhalsi häneen Elämän Hengen (1. Moos. 2:7). Ih-
minen on sielun ja ruumiin muodostama kokonaisuus. Mutta syntiinlankeemuksen seu-
rauksena ihmisestä tuli kuolevainen. Ihmisen kuollessa hänen sielunsa eroaa ruumiista ja 
ruumis palaa takaisin maahan. Kristittyinä kuolemme ylösnousemuksen toivossa. Orto-
doksisessa perinteessä kuolinpäivä on päivä, jona ihminen syntyy iankaikkiseen elämään. 
Tästä syystä mm. pyhien ihmisten muistopäivää vietetään lähes aina heidän kuolinpäivä-
nään. Elämä on Jumalan antama lahja, joka on annettu meille valmistautumisajaksi iäisyyttä 
varten.

Hautajaisissa arkku asetetaan keskelle kirkkoa olevalle korokkeelle siten, että vainajan 
kasvot ovat alttariin päin. Arkun kansi yleensä otetaan pois ja vainajan kasvot ovat näkyvis-
sä. Ortodoksisen perinteen mukaan maallikkovainaja puetaan omiin vaatteisiinsa ja pappi 
jumalanpalveluspukuun. Vainajan kaulaan laitetaan risti, rinnalle ikoni ja otsalle nauha, 
jossa lukee ”Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armahda meitä!”.

Hautaustoimituksen aluksi läsnäolijat sytyttävät valkoisen tuohuksen. Myös papilla on val-
koinen jumalanpalveluspuku muistuttamassa Kristuksen ylösnousemuksesta. Palveluksessa 
rukoillaan Jumalaa antamaan anteeksi kuolleelle ja saattamaan hänen sielunsa lepoon pyhien 
joukkoon. Evankeliumin lukemisen jälkeen omaiset ja ystävät hyvästelevät vainajan. Arkun 
edessä kumarretaan anteeksipyynnön ja -annon merkiksi sekä tehdään ristinmerkki ja suudel-
laan vainajan rinnalla olevaa ikonia. Joskus sukulaiset siunaavat vainajan ristinmerkillä. Lopuksi 
pappi sirottelee hiekkaa ristinmuotoisesti arkkuun lausuen. ”Herran on maa ja kaikki mitä siinä 
on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat (Ps. 24:1)”. Siunauksen jälkeen arkku suljetaan. Se laske-
taan hautaan kasvot itää kohden. Hautaristi asetetaan siten, että vainajan kasvot ovat ristiin päin. 
Jalat ovat itään päin, ja vainaja ikään kuin katsoo auringonnousun suuntaan, itään.

Kristuksen ylösnousemuksesta muistuttaa myös hautajaisiin kuuluva koliva eli muis-
telupuuro. Se valmistetaan riisistä tai vehnänjyvistä ja makeutetaan hunajalla. Usein sii-
hen lisätään myös rusinoita, toisinaan pähkinöitä ja manteleitakin. Koliva nautitaan heti 
siunaustilaisuuden jälkeen kirkossa tai haudalla, kun arkku on laskettu maahan. Kolivan 
makeus viittaa taivaan valtakunnan autuuden makeuteen. Perimätiedon mukaan Lasarus, 
jonka Kristus herätti kuolleista ennen kärsimyksiään (katso kpl ”Lasarus. tule ulos!” s. 99), 
kieltäytyi syömästä enää muuta kuin makeaa ruokaa.

Rakkaus ei tunne rajoja ja kantaa kuolemankin rajan yli. Ortodoksinen kirkko opettaa 
meitä rukoilemaan kuolleiden puolesta. Se on merkki sekä rakkaudestamme että todistus 
uskostamme. Voimme muistella heitä päivittäin esirukouksissa kuten muistamme eläviä-
kin. Tämän lisäksi tapana on toimittaa erityinen muistopalvelus eli panihida. Muistopalve-
lus toimitetaan kuolinpäivänä, 3. ja 40. päivänä kuolemasta, puolen vuoden päästä ja siitä 
eteenpäin vuosittain vainajan kuolinpäivänä ja nimipäivänä. Se voidaan toimittaa kirkossa 
vainajien muistelupöydän äärellä tai haudalla.

Kuoleman jälkeen suojelusenkeli kuljettaa sielua, joka joutuu puolustautumaan pahoja 
henkiä vastaan. Sielun aseita ovat elämän aikana tehdyt hyvät teot, mutta aivan erityisesti si-
säiset teot: katumus, rukous, ymmärrys ja muut hyveet. Hyveellisesti eläneiden sielut ohjataan 
henkiseen paratiisiin Jumalan luo. Syntisten sielut joutuvat pahojen henkien kera tuonelaan. 
Taivaaseen päässeet sielut saavat esimakua autuudesta ja kadotukseen joutuneet tulevista 
rangaistuksista. Jokainen saa oikeudenmukaisesti palkan Jumalalta uskonsa mukaan. Tähän 
välitilaan sielu jää odottamaan Kristuksen toista tulemista ja viimeistä tuomiota. Tuo hetki 
merkitsee totuuden hetkeä ja tuomiota; silloin päätetään lopullisesti kuka pääsee taivasten 
valtakuntaan ja kuka joutuu helvettiin. Tuolloin tapahtuu myös ruumiitten ylösnousemus.

Toimintavinkkejä
•  Tutkitaan mitä lehdissä olevat kuolinilmoitukset kertovat vainajasta.

Pohdi ja keskustele
•  Keskustellaan oppilaiden mahdollisista kokemuksista hautajaisista.
•  Miksi hautajaisissa itketään, mutta toisaalta myös nauretaan?
•  Mietitään millaisia hautamuistomerkkejä on nähty (tai tiedetään olevan).

???
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Ortodoksista avustus- ja lähetystyötä

Kirjan kappaleet
OrtAid – apua ulkomaille s. 66
Josephin tarina s. 84
Ortodoksista lähetystyötä Afrikassa s. 85

Ydinasiat
•  Maailmassa on vielä ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta.
•  Lähetystyö tutustuttaa heitä Jeesukseen ja hänen opetukseensa.
•  Suomalaiset tekevät ortodoksista lähetystyötä mm. Afrikassa.
•  OrtAid ry ja Ortodoksinen Lähetys ry ovat suomalaisia järjestöjä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
lähetystyö
lähetystyöntekijä
auttaminen
Afrikka

Taustatietoja
Jeesus antoi opetuslapsilleen kaksi tehtävää: opettaa kaikkia kansoja ja kastaa ihmi-
siä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt. 28: 18–20). Apostolit, Jeesuksen 
opetuslapset matkustivat pitkiäkin matkoja jalkaisin, aasilla tai kamelilla ratsastaen ja 
laivoilla purjehtien. Heidän työnsä tuloksena syntyi uusia seurakuntia mm. Euroopan 
puolella Roomaan, Korinttiin ja Efesoon, Afrikassa Etiopiaan, jopa Intiaan asti. Apos-
tolit opettivat ja kastoivat ihmisiä, jotka puolestaan lähtivät kertomaan Kristuksesta yhä 
kauemmas. Suomeen tieto Jeesuksesta tuli ensimmäisen kerran noin 900 vuotta sitten.

Lähetystyö on opetuslasten työn jatkamista. Yhä uusille kansoille ja ihmisille ker-
rotaan Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Se ei ole aina helppoa, ja usein työsken-
telyolosuhteita hankaloittavat sodat, kulkutaudit, kuivuus jne. Lähetystyössä ihmiset 
huomioidaan kokonaisuuksina: hengellisten tarpeiden lisäksi heillä on myös henkisiä 
ja aineellisia tarpeita. Tavoitteena on auttaa kohdemaan kirkon ihmisiä auttamaan it-
seään. Paikallista kirkkoa, kulttuuria, tapoja ja kieltä kunnioitetaan. Lähetystyö ei ole 
käännytystyötä eikä sen periaatteisiin kuulu houkuttelu, lahjonta tai pelottelu.

Alueilla, joissa lähetystyöntekijät toimivat, eletään hyvin yksinkertaista elämää. Maa-
perä on kuivaa ja tiet ovat huonossa kunnossa. Maaseudulla asuvat ihmiset käyttävät 
kulkuvälineenä härkää ja asuvat pyöreissä savesta tehdyissä majoissa, joissa on olkikatto 
ja maalattia. Yöt ovat pimeitä ja asuinmajat sähköttömiä. Vettä saadaan kaivosta, vesi-
pisteestä tai joesta. Vesipisteet sijaitsevat yleensä kaukana. Vedenhakuun käytetäänkin 
useita tunteja päivässä,  sillä lähin kaivo saattaa sijaita monen kilometrin päässä. Taval-
lisesti tyttöjen tehtävänä on hakea vettä.

Lapset auttavat vanhempiaan töissä: tytöt tekevät kotitöitä ja pojat hoitavat karjaa. 
Lapset käyvät usein vain muutaman luokan koulua. Jos vanhemmat sairastuvat, on 
lasten mentävä töihin, sillä muuten perhe ei tule toimeen. Varsinkin tyttöjen koulun-
käyntiä vanhemmat pitävät usein turhana.

Tyttöjen ja naisten asema on Afrikassa erilainen kuin Suomessa. Vanhemmille on 
usein tärkeää, että tytöt pääsevät nuorena naimisiin ja hankkivat lapsia. Äidin autta-
minen kotitöissä on tyttöjen tehtävä. Veden hakemisen lisäksi he etsivät polttopuita ja 
laittavat ruokaa. Kotityöt vievät runsaasti aikaa, ja siksi tytöillä ei ole mahdollisuutta 
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tehdä läksyjä. Usein tytöt keskeyttävätkin koulunkäynnin kokonaan. Myös köyhyys 
saattaa olla este tyttöjen koulunkäynnille, koska perheillä ei ole varaa koulupukuihin, 
-tarvikkeisiin ja -maksuihin.

Kirkkojen ympärille lähetystyöntekijät ovat rakentaneet lastentarhoja, kouluja ja 
asuntoloita. Terveysasemilla suoritetaan perusterveydenhuoltoa, hoidetaan sairauksia 
ja synnytyksiä. Kaivo-projektien myötä kyliin saadaan puhdasta vettä ja päivittäinen 
vedenhakumatka lyhenee. Kaivot ja maissimyllyt helpottavat erityisesti naisten työtä. 
Ihmisiä koulutetaan maanviljelyksessä paremman sadon saamiseksi. Kirjaston palvelut 
parantavat nuorten opiskelumahdollisuuksia ja ihmisten henkistä pääomaa. 

Suomen ortodoksisen kirkon lähetystyöntekijät ovat olleet ammatiltaan mm. opet-
tajia, pappeja, terveyden- ja sairaanhoitajia, insinöörejä. Heidän työnsä seurauksena 
afrikkalaiset nuoret voivat nyt opiskella kirkon yhteydessä mm. papeiksi ja opettajiksi. 
Valmistuttuaan he jatkavat suomalaisten aloittamaa työtä.

Lähetystyölle ei ole ikärajaa. Seurakunnissa toimii lähetyspiirejä ja -toimikuntia, joi-
den työhön voivat osallistua aikuisten lisäksi myös lapset ja nuoret. Niiden kautta saa 
tietoa lähetystyöstä. Myyjäisten, arpajaisten ja erilaisten tapahtumien avulla lähetyspii-
rit keräävät varoja lähetystyöhön. Suomesta lähetetään rahojen lisäksi mm. vaatteita, 
leluja, lääkkeitä ja kirjoja kouluihin.

Ortodoksinen Lähetys ry perustettiin vuonna 1977. Se tukee paikallisia kirkkoja ja 
sen työntekijöitä mm. Itä-Afrikassa Keniassa ja Etiopiassa. Nykyään Itä-Afrikassa on 
noin puoli miljoonaa ortodoksia. Keniassa liturgia toimitetaan peräti 16 alkuperäiskie-
lellä (tiedot vuodelta 2008). Järjestön logossa on käsi, joka piirtää ortodoksiselle kir-
kolle tyypillisen liekkikupolin muodon (lukemisto s. 85). Keltainen väri kuvaa liekkiä 
ja sininen vettä. Tunnus kehottaa: ”Ojenna auttava kätesi”.

Humanitaarista apua ortodokseille Suomen lähialueilla ja kauempanakin antaa 
Suomen ortodoksisen kirkon ulkomaanapu eli OrtAid ry. Järjestö perustettiin vuonna 
2000, ja se vie apua mm. Viroon, Vienan ja Laatokan Karjalaan sekä Pietarin ympäris-
töön. Tukea saavat seurakunnat, luostarit, lasten- ja vanhainkodit sekä sairaalat. Heille 
viedään esimerkiksi sairaalatarvikkeita, jälleenrakennusapua, leluja, liinavaatteita, tie-
totekniikkaa, tekstiilejä ja kenkiä.

Katso myös kappaleet Kristuksen taivaaseenastuminen s.158 ja Isä lähettää Pyhän 
Hengen s. 159, opas s. 109.

Toimintavinkkejä
•  Katsotaan kuvia em. järjestöjen avustuskohteista niiden nettisivuilta, jotka löytyvät 

osoitteesta www.ort.fi.
•  Kutsutaan luokkaan joku seurakunnan lähetyspiiristä kertomaan miten he toimivat.
•  Täydennä lauseet käyttämällä laatikossa olevia sanoja.

   a) Sofia laittaa viikkorahansa .

   b) Paastolippaaseen kertyneet rahat käytetään .

   c) Hyväntekeväisyys on hädässä olevien .

   d) OrtAid on suomalaisten ortodoksien .

hyväntekeväisyyteen	 	 avustusjärjestö
paastolippaaseen	 	 auttamista

Pohdi ja keskustele
•  Näistä asioista voidaan keskustella esim. paaston aikana ja miettiä voiko osan 
 karkkirahoista antaa avustus- tai lähetystyöhön.???
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Virpomisesta ja palkasta

Kirjan kappaleet
”Virvon, varvon vitsasella…” s. 72
Punainen pääsiäismuna s. 76
Palkka virpomisesta s. 80

Ydinasiat
•  Virpomavitsat siunataan.
•  Virpominen on siunauksen toivottamista.
•  Virpominen ei ole kerjäämistä.
•  Noitapuvut eivät kuulu virpomiseen.
•  Virpomispalkka saadaan pääsiäisenä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
virpomavitsa, virpovitsa
virpominen
siunaus
pääsiäismuna

Taustatietoja
Virpominen on kirkon perinne, joka juontaa alkunsa jo 300-luvulta, jolloin kristityt 
kulkivat palmusunnuntaina kulkueissa palmunoksat käsissään muistaen Kristuksen 
ratsastamista Jerusalemiin kansanjoukkojen – erityisesti lasten – tervehtiessä häntä 
palmunoksin ja riemuhuudoin. Kristinuskon levitessä juhlan vietto siirtyi kaikkialle 
kristilliseen maailmaan. Tunnusomaisena piirteenä on ollut palmunoksien siunaami-
nen ja niiden esillä pitäminen. Niiden puuttuessa pohjoisilla alueilla on käytetty koris-
teltuja tai koristelemattomia pajunoksia, ensimmäisiä talven jälkeen herääviä kasveja. 
Virpominen ja virpomavitsa tulevat venäjän kielen pajua tarkoittavasta sanasta ”verba”. 
Venäjäksi palmusunnuntai onkin ”pajusunnuntai” (verbnoje voskresenie).

Pajunoksat siunataan pyhitetyllä vedellä palmusunnuntain aaton eli Lasaruksen lau-
antain vigiliassa. Siunattujen oksien kera lapset menevät sukulaisten ja tuttavien luo 
toivottamaan Jumalan siunausta tulevalle vuodelle. Karjalassa oli tapana virpoa myös 
eläimet. Virpomavitsa laitettiin navetassa orteen, jonka alta lehmät keväällä kulkivat 
laitumelle päästessään. Lahjaksi saatu virpomavitsa pitäisi säilyttää ikonin takana he-
latorstain eli Kristuksen taivaaseen astumisen juhlaan asti. 

Nykyisin ortodoksiset papit ovat tuttu näky siunaamassa pajunoksia kouluissa ja 
päiväkodeissa. Itse asiassa palmun- ja pajunoksien siunaaminen ja kirkkokansalle ja-
kaminen on kuulunut myös läntisen kirkon perinteisiin. Tapa on jälleen elpymässä 
luterilaisessa kirkossa. 

Tapana on, että ”virpomispalkka” maksetaan vasta pääsiäisenä, jolloin paasto päät-
tyy. Tavallisin vastalahja virpomisesta on ollut ylösnousemuksen vertauskuva – pääsi-
äismuna – koska munan suljetun kuoren sisällä on uuden elämän alku. Nykyisin on 
tapana antaa kiitokseksi myös muita lahjoja. 

Lapsille opetetaan, ettei virpomaan mennä palkan vuoksi ja että erityisesti virvo-
taan lähimpiä, kuten perhe, kummit, sukulaiset ja naapurit. Virpominen on siunauksen 
tuomista, samalla toivotaan myös elämän uudistumista ja vireyttä. Virpomaloruissa 
korostetaankin hengellisen ja fyysisen uudistumisen merkitystä. Ortodoksinen kirkko 
on pyrkinyt säilyttämään kirkollisen perinteen alkuperäisen ajatuksen. Tästä syystä  
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virpomaan mennessä ei pukeuduta noidiksi, velhoiksi tai muiksikaan hirvityksiksi, jot-
ka ovat toisella puolella kuin Jumala. Karjalassa ja Itä-Suomessa myös luterilaiset lapset 
virpovat ilman naamiaisasuja. 

Kristityille muna on ollut varhaiskirkon ajoista alkaen ylösnousemuksen symboli. 
Päältä päin muna näyttää kuolleelta kuin Kristuksen hauta ja sen suulla ollut kivi. Si-
sältä murtautuu kuitenkin uusi elämä: Kristus. 

Perimätiedon mukaan ensimmäisenä pääsiäismunan ylösnousemuksen symbolina 
ojensi Magdalan Maria keisari Tiberiukselle, joka epäili ylösnousemusta. Maria antoi 
punaiseksi värjätyn munan ja sanoi: ”Katso, tämä muna on kuollut, mutta sen sisällä 
on elämä”. Punainen väri kuvaa Kristuksen haavoista ristillä vuotanutta verta. Nykyään 
munat koristellaan hyvin kauniisti. Usein munissa ovat slaavinkieliset kirjaimet XB tai 
kreikankieliset kirjaimet XA. Ne tarkoittavat ”Kristus nousi kuolleista!”.

Pääsiäismunat siunataan kirkossa pääsiäisyönä muiden juhlaruokien kanssa. Muniin 
on liittynyt myös erilaisia leikkejä. Niitä on värjätty, lahjoitettu, piilotettu, etsitty ja 
pyöritetty. Suosittu leikki on ollut ns. ’litsaus’. Munia kopautetaan yhteen ja voittaja on 
se, jonka muna säilyy ehjänä, säröittä.

Lisätietoja virpomisesta Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisusarjan julkaisusta 
Laskiaisesta pääsiäisen iloon (2012) (mm. ekumeenisesta virpomavitsojen siunaamisen 
toteutustavasta).

Lisää virpomisesta myös Kohti kirkon elämää opettajan oppaassa s. 110 sekä Ajan 
pyhittämisen oppaassa.

Toimintavinkkejä
•  Pyydetään koululle ortodoksinen pappi siunaamaan oppilaiden virpomavitsoja.  

Tilaisuus voidaan järjestää ekumeenisessa hengessä koko koulun oppilaille.
•  Päällystetään styroks-muna punaisella villalla käyttäen apuna huovutusneulaa  

(pistellään). Tämän jälkeen muna voidaan koristella joko slaavinkielisillä kirjaimilla 
XB tai kreikankielisillä kirjaimilla XA, jotka tarkoittavat ’Kristus nousi kuolleista!’. 
Koristeina voi käyttää myös paljetteja ja helmiä.

•  Tutkitaan missä eri muodossa pääsiäismuna -koriste voi esiintyä: ikonimuna, värjätyt 
kananmunat, korvakorut, kynttilät, suklaamunat, kaulakoru, maalatut tai kankaiset 
koristemunat jne.

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään miltä tuntuu, jos joku ei maksakaan palkkaa?

???
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Suuresta viikosta pääsiäisen iloon

Kirjan kappaleet
Suuri perjantai – surun päivä s. 74
Pasha – pääsiäisen herkku s. 77
Pääsiäisen ilo s. 78

Ydinasiat
•  Suurena perjantaina muistellaan Kristuksen kuolemaa ja hautaamista.
•  Suuren perjantain jumalanpalveluksessa kunnioitetaan Kristuksen hautakuvaa.
•  Suuri perjantai on hiljainen päivä.
•  Pääsiäinen on kirkkovuoden suurin juhla.
•  Pääsiäinen on Kristuksen ylösnousemuksen juhla.
•  Pasha on rahkasta valmistettu pääsiäisherkku.
•  Pääsiäisruoat siunataan kirkossa pääsiäisyön jumalanpalveluksessa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
suuri perjantai
Kristuksen hautakuva
pasha
XB
pääsiäistropari
pääsiäistervehdys

Taustatietoja
Palmusunnuntaista alkaa suuri viikko, jolloin muistellaan Kristuksen viimeisiä päiviä ja 
kärsimyksiä maan päällä. Suuri paasto, jolloin on harjoiteltu katumusta, on päättynyt. 
Ruokapaaston osalta suuri viikko on kuitenkin tiukin. Varsinkin suuri perjantai on 
ankara paastopäivä. Silloin muistellaan Kristuksen ristiinnaulitsemista ja hautaamista. 
Se pitäisikin viettää hiljaisesti ja huvituksia välttäen.

Suuren perjantain ehtoopalveluksessa Kristuksen hautakuva kannetaan juhlallisessa 
saatossa alttarista keskelle kirkkoa asetetun korokkeen, katafalkin, päälle. Tämä kuvaa 
sitä, miten opetuslapset ottivat Kristuksen ristiltä alas ja hautasivat hänet (Matt. 27:57–
61). Samalla veisataan hautakuvaa reunustavaa troparia, jonka teksti kertoo tapahtu-
mista: ”Kunniallinen Joosef, otettuaan puun päältä Sinun puhtaimman ruumiisi, kää-
rittyään puhtaaseen liinavaatteeseen ja peitettyään tuoksuvilla yrteillä, pani sen uuteen 
hautaan”. Hautakuvan ympärille ja sen reunalle asetellaan usein kukkia esim. valkoisia 
liljoja. Kirkkokansa seuraa hautauskuvan kantamista polvistuneena palavat tuohukset 
käsissään. Lopuksi papisto ja kirkkokansa käy kunnioittamassa Kristuksen hautakuvaa 
polvistuen maahan asti. Tämän jälkeen suudellaan hautakuvaa Kristuksen jaloissa ja 
käsissä olevien haavojen kohdalta sekä hautakuvan keskelle asetettua evankeliumikirjaa.

Suurena lauantaina, tai seurakunnasta riippuen suuren perjantain iltana, toimitetaan 
aamupalvelus Kristuksen hautaamisen muistoksi. Kirkkokansa pitää kuten hautauspal-
veluksessa koko palveluksen ajan palavia tuohuksia käsissään. Hautakuva kannetaan 
saatossa kirkon ympäri kirkonkellojen soittaessa hautaussoittoa ja kirkkokansan laula-
essa hautajaissävelmällä veisua ”Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon, armah-
da meitä”. Saaton päätteeksi hautakuva asetetaan jälleen keskelle kirkkoa. Kirkkokansa 
käy palveluksen lopussa kunnioittamassa sitä samalla tavoin kuin suuren perjantain 
ehtoopalveluksessakin.
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Hautakuva eli epitafi on Kristuksen hautaan laskemista tai hautapaadella lepäävä 
Kristusta esittävä suuri suorakaiteenmuotoinen ikoni, joka on maalattu kankaalle tai 
puupohjalle. Kristus kuvataan siinä yleensä käärinliinoihin verhottuna, kädet ristiin 
rinnalle asetettuina. Hautakuva kuuluu suuren viikon ja pääsiäisajan liturgiseen esineis-
töön. Muina aikoina sitä säilytetään sille erityisesti varatussa paikassa. Useissa ortodok-
sissa kirkoissa on hautakuvaa varten puinen suorakaiteen muotoinen teline, katafalkki. 
Ennen pääsiäisyön aamupalvelusta Kristuksen hautakuva siirretään keskeltä kirkkoa 
alttariin pyhälle pöydälle, jossa se on 40 päivän ajan Kristuksen taivaaseenastumisen 
juhlan aattoon asti. 

Ortodoksisen kirkon perinteisiin kuuluu, että mitä suurempi juhla on kyseessä, sitä 
aikaisemmin juhlallisuudet aloitetaan. Niinpä pääsiäisen jumalanpalvelus toimitetaan 
jo yöllä. Lyhyt puoliyöpalvelus alkaa pimeässä kirkossa suurena lauantaina klo 23.30. 
Vuorokauden vaihtuessa alttarista tuodaan tuli ihmisten tuohuksiin. Tämän jälkeen sy-
tytetään kirkon valot, lampukat ja kyntteliköissä olevat tuohukset ja aloitetaan ristisaatto 
kirkon ympäri. Saatto pysähtyy kirkon eteiseen suljettujen ovien taakse. Tämä kuvaa mir-
hantuojanaisten tuloa Kristuksen haudalle. Ylösnousemusevankeliumin jälkeen papisto 
laulaa ensimmäisen kerran pääsiäistroparin. Kirkkokansan yhtyessä troparin laulamiseen 
ristisaatto palaa kirkkaasti valaistuun tyhjään kirkkoon, kuin tyhjään hautaan. 

Pääsiäisyönpalvelus on sikäli erikoinen, että se toimitetaan lähes kokonaan laulamal-
la. Palvelus on täynnä valoa, riemua ja iloa. Siinä toistetaan pääsiäistroparia: ”Kristus 
nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi” sekä 
julistetaan ylösnousemusta pääsiäistervehdyksellä ”Kristus nousi kuolleista! Totisesti 
nousi!”.

Pääsiäisestä alkaa pääsiäisviikko. Se on kirkkovuoden riemullisin viikko. Sitä kutsu-
taan myös nimillä kirkas viikko tai valoisa viikko. Alttarin ovet ovat auki koko viikon 
ja pääsiäisliturgia ristisaattoineen toimitetaan päivittäin kirkonkellojen soidessa. En-
nen sai pääsiäisviikolla kuka tahansa soittaa kirkonkelloja ylösnousemusjuhlan riemun 
merkiksi. Toisena pääsiäispäivänä toimitettavaa palvelusta kutsutaan lasten pääsiäisek-
si. Tuolloin myös pienet lapset pääsevät osallisiksi pääsiäisen ilosta. He saavat pitää val-
koisia tuohuksia käsissään, kantaa ikoneita ristisaatossa ja jopa soittaa kelloja. Uskon-
nonopettajilla on tapana viedä oppilaat pääsiäiskirkkoon kirkkaalla viikolla. Pääsiäisen 
juhlinta jatkuu 40 päivää helatorstaihin eli Kristuksen taivaaseenastumisen juhlaan asti.

Slaavilaisella alueella pääsiäisherkkuihin kuuluu pasha. Kiistely oikeasta pashare-
septistä on turhaa, sillä jokaisella suvulla on oma pashareseptinsä. Raaka-aineet ovat 
kuitenkin aina samat: rahkaa, munia, voita, kermaa, smetanaa, sokeria ja vaniljaa. Ky-
seessä ovat aineet, joita ennen kauppojen kylmäkaappeja kertyi paaston aikana kella-
riin. Mausteiksi voidaan maun mukaan käyttää rusinoita, kardemummaa, manteleita, 
pähkinöitä jne. Pasha voidaan jopa värjätä vaikkapa suklaalla. Perinteisesti pasha on 
tehty puiseen katkaistun pyramidin muotoiseen muottiin, jota koristavat kirjaimet XB. 
Ne ovat lyhenne sanoista ’Hristos voskrese’, Kristus nousi kuolleista! Tervehdyksen vas-
takkaisella puolella on ristikuvio. Muotin puuttuessa massan voi kaataa myös puhtaa-
seen saviseen kukkaruukkuun tai kahvinsuodattimeen.

Sanan pasha alkuperä on hepreankielisessä sanassa pesah, joka tarkoittaa ’päästä 
pois’. Suomen kieleen se tullut slaavinkielisestä pääsiäistä tarkoittavasta sanasta ’pasha’. 
Yleensä pashaa on tapana syödä kulitsan kanssa. Kulitsa on makea, ”paremmasta” pul-
lataikinasta valmistettu pääsiäisvehnänen. Usein se valmistetaan kirkkoleivän tapaan 
kaksikerroksiseksi. Ylimmän kerroksen päälle tehdään taikinasta kirjaimet XB. Kreik-
kalaisella alueella pashan korvaa juusto ja kulitsan tavallinen limppu.

Ortodoksiseen perinteeseen kuuluu viedä pääsiäisherkut pääsiäisyönä kirkkoon. 
Pasha, kulitsa ja punaiseksi värjätyt pääsiäismunat siunataan liturgian aikana. Pääsi-
äisruokia ei nautita ennen kuin ollaan tultu pääsiäisyön palveluksesta kotiin. Useis-
sa seurakunnissa kirkkokansa kokoontuu yhteiselle aterialle palveluksen jälkeen.  
Pääsiäisruokia ovat erityisesti liha- ja maitoruoat, joita ei ole syöty paaston aikana. Use-
at nauttivat lammaspaistia eikä kermaa, voita ja munia ruoanlaitossa säästellä. Pashaa ja 
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kulitsaa valmistetaan ja syödään vain pääsiäisen juhla-ajan ajan eli 40 päivää pääsiäisen 
jälkeen, ei muulloin kirkkovuoden aikana.

Koko pääsiäiskauden ajan ortodokseilla on tapana tervehtiä toisiaan pääsiäister-
vehdyksellä ”Kristus nousi kuolleista!”. Siihen vastataan ”Totisesti nousi!” ja samalla 
vaihdetaan kolminkertainen poskisuudelma. Kyseessä on kristottaminen; tapa, joka 
on käytössä niin slaavilaisella kuin kreikkalaisellakin alueella. Tämä koskettava tapa ei 
rajoitu vain pääsiäisaikaan, sillä ehtoolliselle osallistumisesta onnitellaan kristottamal-
la läpi vuoden. Muuna aikana toivotetaan ”Sielun ja ruumiin pyhitykseksi” ja siihen 
vastataan ”Jumalan kunniaksi”. Kristottaminen on olennainen osa ylösnousemusiloa 
ja kuin kiteytetty uskontunnustus.

Lisätietoja suuren viikon jumalanpalveluksista löytyy myös myös Kohti kirkon elä-
mää opettajan oppaasta ss. 121–123 sekä Ajan pyhittämisen oppaasta. Lisätietoja pääsi-
äisestä ja pääsiäisherkuista Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisusarjan julkaisusta 
Laskiaisesta pääsiäisen iloon (2012).

Toimintavinkkejä
•  Mitä rahkasta valmistettua herkkua ortodoksit syövät pääsiäisenä?
 Väritä vastaus laatikosta.

Vastaus: Ortodoksinen pääsiäisherkku on .

•  Sofia auttaa äitiä pashan valmistamisessa. Alleviivaa mitä raaka-aineita he tarvitsevat. 
Käytä oppikirjaa apunasi.

 voita jauhoja vaniljasokeria
 rahkaa munia leivinjauhetta
 maitoa sokeria kermaa
 kardemummaa perunajauhoja rusinoita
•  On suuren viikon lauantai-ilta. Milloin paasto vaihtuu juhlaksi? Piirrä kellotaulu ja 

viisarit näyttämään pääsiäisen alkaminen.
•  Miten kuuluu ortodoksinen pääsiäistervehdys? Täydennä puuttuvat tavut.

Kris   nou   kuol ta!

To ses   nou !

Pohdi ja keskustele
• Pohditaan miten pääsiäisen perinteissä näkyy juhlan sanoma.???
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Praasniekka – kotikirkon nimipäivä

Kirjan kappaleet
Praasniekka – kotikirkon nimipäivä s. 82

Ydinasiat
•  Ortodoksinen kirkkorakennus on pyhitetty jollekin pyhälle henkilölle tai tapahtumalle.
•  Tämän muistopäivänä vietetään praasniekkaa eli temppelijuhlaa (nimipäivä).
•  Silloin toimitetaan vedenpyhitys ja ristisaatto.
•  Pyhä Georgios Voittaja on marttyyri.
•  Marttyyri on uskonsa puolesta kuollut.
•  Partiolaiset kunnioittavat pyhää Georgiosta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
praasniekka
pyhä Georgios Voittaja
vaino
marttyyri

Taustatietoja
Ortodoksiset kirkot ja rukoushuoneet eli tsasounat pyhitetään jonkun pyhän ihmisen, 
tapahtuman tai ikonin muistolle. Tämän pyhän muistopäivänä vietetään ko. rakennuk-
sen nimipäivää. Tästä päivästä käytetään myös nimityksiä temppelijuhla tai praasniek-
ka. Sana praasniekka tulee venäjänkielisestä sanasta ’prazdnik’, joka tarkoittaa juhlaa. 
Sana praasniekka on vakiintunut karjalais-suomalaiseen kielenkäyttöön. 

Praasniekan viettoon kuuluu aina liturgia eli ehtoollisjumalanpalvelus ja vedenpyhi-
tys. Jos mahdollista suoritetaan ristisaatto veden äärelle, haudoille ja pyhille paikoille. 
Lisäksi seurakuntalaiset ruokailevat ja nauttivat juhlaohjelmasta yhdessä.  

Aikaisemmin praasniekkajuhlat saattoivat kestää useitakin päiviä. Juhliin osallis-
tuivat myös kaukana asuvat sukulaiset ja tutut. Nuorisolla oli mahdollisuus tutustua 
naapurikylien väkeen. Juhliin ovat kuuluneet iltajuhlat, tanssit ja markkinat. Nykyisin 
mukaan on tullut uusia viettotapoja.

Kallion perheen kotikirkko on pyhitetty suurmarttyyri Georgios Voittajalle (ks. ikoni 
lukemiston s. 83). Pyhän Georgioksen muistolle on omistettu lukuisia kirkkoja ympäri 
maailmaa 300-luvulta lähtien. Varsinkin Kreikassa ja Venäjällä hän on suosittu pyhä. 
Läntisessä perinteessä hänet tunnetaan pyhänä Yrjönä.

Pyhä Georgios syntyi 200-luvun loppupuolella kappadokialaiseen kristittyyn per-
heeseen. Hän ei jäänyt työskentelemään perheensä maatilalle, vaan kristitystä taus-
tastaan huolimatta palveli Rooman sotajoukoissa ja kuului keisarin läheisimpään 
henkilökuntaan. Rohkeutensa ja taisteluissa menestymisen ansiosta hän yleni pian 
sotapäälliköksi.

Keisarina oli siihen aikaan Diocletianus (n. 243–316), joka yritti ankarilla käskyillä 
hävittää kristinuskon täysin. Vainot alkoivat v. 303. Kristittyjen kirjat poltettiin, kirkot 
hävitettiin ja heitä kidutettiin. Keisari itse palvoi pakanallisia jumalia kuten Apolloa. 
Georgios ryhtyi taisteluun kristinuskon puolesta tietäen kuolevansa. Hän vapautti or-
jansa ja jakoi omaisuutensa ystävilleen ja köyhille. Keisarin saadessa tietää myös Geor-
gioksen olevan kristitty, hän määräsi tämän vangittavaksi. Georgiosta yritettiin saada 
luopumaan uskostaan ja kidutettiin monin eri tavoin mm. koukuilla, terävillä veit-
sillä, haudattiin kuumaan kalkkihautaan, poltettiin kynttilöillä ja kiehuvalla pihkalla.  
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Kaikkien kidutusten aikana hän uskoi lujasti Jumalaan ja rukoili lakkaamatta. Jumalan 
voima suojeli Georgiosta ja paransi hänet.

Georgios kehotti ihmisiä luopumaan epäjumalista ja opetti heille Jumalasta. Jopa 
keisarinna Aleksandra kääntyi kristityksi. Jumalan armosta Georgios sai kyvyn tehdä 
ihmetekoja osoittaakseen, että on olemassa vain yksi Jumala. Häntä avuksi pyytäen 
ja ristinmerkillä siunaten Georgios herätti kuolleita henkiin, paransi sairaita, palautti 
näön sokeille ja kuulon kuuroille. 

Keisari tuli hyvin vihaiseksi, kun hän huomasi, että huomattava määrä kansalaisia 
alkoi uskoa Jumalaan ja luopui epäjumalien palvonnasta. Niinpä Diocletianus määräsi 
Georgioksen teloitettavaksi kirveellä. Vankilassakin hän vielä opetti ja paransi odotel-
leessaan kuolemantuomion täytäntöönpanoa. Georgios mestattiin 23.4. vuonna 303 
hänen ylistäessään ja rukoillessaan Jumalaa. Kärsimiensä kidutusten takia Georgios 
on saanut lisänimen Voittaja.

Marttyyriksi kutsutaan henkilöä, joka on surmattu uskonsa tähden ja puolesta (kreik. 
mártis eli todistaja). Tavallisesti kirkon pyhien – kuten marttyyrien – muistopäivä on 
melkein aina heidän kuolinpäivään. Kyseessä on päivä, jona tuo pyhä syntyi iankaikkiseen 
elämään. Suurmarttyyri on joutunut kärsimään monia kidutuksia ennen kuolemaansa.

Ikoneissa pyhä suurmarttyyri Georgios kuvataan usein istumassa valkoisella ratsulla 
sotilaspuvussa lävistämässä keihäällä lohikäärmettä. Tällä ikonilla onkin apokalypti-
nen (Ilmestyskirjaan viittaava) luonne. Siinä kuvataan hyvän ja pahan välistä taistelua. 
Georgios on puhtauden ja totuuden vertauskuva. Pahuuden symbolina kiemurtelevaa 
lohikäärmettä kohtaa Jumalan tuomio (Ilm. 19:11, 13). Lohikäärme on vanha tarue-
läin, joka kristillisessä symboliikassa kuvaa paholaista sekä toisinaan pakanuutta tai 
harhaoppeja. Sillä on voitu kuvata myös tarttuvia tauteja. 

Legendoissa lohikäärmeen voittaminen on usein sankarin miehuuskoe, jonka läpäi-
semällä hän voittaa itselleen jonkin aarteen tai vangitun kuninkaantyttären. Myös Ge-
orgios Voittajasta on vastaavia legendoja useita. Erään tarun mukaan Libanonin vuoris-
tossa sijaitsevan Berytos nimisen kaupungin lähellä olevassa järvessä asui käärme, joka 
tuhosi järven ympäristöä ja myrkytti ilman tappavalla hengityksellään. Vettä saadakseen 
uhrasivat kaupungin asukkaat uhripappien neuvojen mukaan päivittäin kukin vuorol-
laan yhden lapsistaan käärmeen syötäväksi. Lopulta tuli hallitsijan vuoro viedä ainut 
tyttärensä Cleolinda uhriksi pedolle. Järven rannalla pelosta itkevän neidon luo ilmestyi 
valkoisen ratsun selässä istuva suurmarttyyri Georgios keihäs kädessään. Jumalan ni-
messä Georgios hyökkäsi käärmeen kimppuun ja lävisti sen keihäällä. Prinsessa Cleo-
linda raahasi kuolleen pedon kaupunkiin, jossa se poltettiin roviolla. Georgioksella ei 
ollut itserakkaan seikkailijan piirteitä; hän ei vaatinut prinsessan kättä palkkiokseen vaan 
julisti Kristuksen voimaa pahuuden ylitse. Tapahtuneen seurauksena seudun asukkaat 
kastettiin kristityiksi. Pyhä Georgios on haudattu lähelle tätä paikkaa.

Kreikassa nimi Georgios tarkoittaa maanviljelijää. Pyhästä Georgioksesta onkin tul-
lut viljelijöiden taivaallinen esirukoilija, jota he rukoilevat suojelemaan myös karjaa, 
hevosia ja muitakin kotieläimiä. Hän on myös ritarien, sotilaiden ja aseseppien suoje-
lija, koska hän surmasi miekalla lohikäärmeen. Lisäksi häntä pidetään auttajana, johon 
turvaudutaan sairauksissa ja kuolemanvaarassa. Käärmeensurmaajana pyhän Geor-
gioksen uskotaan varjelevan käärmeenpuremilta.

Pyhä Georgios on myös partiolaisten suojeluspyhä. Partioliikkeen perustajan, Ro-
bert Baden-Powellin (1857–1941), mielestä partiolaisen tulisi olla kuten Georgios eli 
ritarillinen toisten auttaja ja pahan vastustaja. Partiolaisten yleismaailmallinen tunnus 
kuuluukin ”ole valmis” (auttamaan ja palvelemaan). Georgioksen muistopäivä on par-
tiolaisten paraatipäivä.

Suurmarttyyri Georgios Voittajan muistopäivä on sekä ortodoksisessa että sekulaa-
rissa kalenterissa 23.4. Georgios ja sen erilaiset muunnokset esimerkiksi Yrjö, Yrjänä, 
Jyrki, Jyri, Jori, George, Giorgio, Georg, Göran, Örjan, Jöran, Jörgen ja Jörn kuuluvat 
kristityn maailman yleisimpiin miesten nimiin. Yrjö (George) on suosittu nimi brittien 
kuningashuoneessa, sillä pyhä Georgios (St. George) on Englannin kansallispyhä. 
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Toimintavinkkejä
•  Etsitään pyhän Georgioksen tuntomerkit oppikirjan s. 83 olevasta ikonista. 
•  Laaditaan mainos tai kutsu oman kotikirkon praasniekkajuhlaan.

Pohdi ja keskustele
• Mietitään, miten me voimme omassa elämässämme toteuttaa partioihanteita.

???
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Lintulan luostari

Kirjan kappaleet
Vierailu Lintulan luostariin s. 90

Ydinasiat
•  Luostarissa asuvat omistavat elämänsä Jumalan palvelemiselle.
•  Luostarissa asuvat naiset ovat nunnia ja miehet munkkeja.
•  Lintulan luostari sijaitsee Heinävedellä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
luostari
nunna 
munkki
Lintula

Taustatietoja
Luostari (lat. claustrum) tarkoittaa suljettua paikkaa, jonka asukkaat – nunnat tai mun-
kit – ovat luopuneet kaikesta maallisesta ja omistautuvat kokonaan Jumalan palvele-
miselle. Luostarisäännön mukaan päivän tulee jakaantua jumalanpalveluksen, rukous-
elämän ja työn kesken. Luostari on ennen kaikkea rukouksen paikka, ja siellä pyritään 
toimittamaan vuorokauden kaikki jumalanpalvelukset säännöllisesti. Rukoileminen 
on nunnien ja munkkien tapa ilmaista rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan sekä 
samalla koko maailmaa kohtaan.

Luostariin meneminen on suuri asia, joka vaatii sitoutumista. Siksi se tehdäänkin 
vaikeaksi koeajalla, jonka aikana luostariin pyrkivä opettelee luostaritapoja ja perintei-
tä. Monet elävät luostarissa useitakin vuosia ilman varsinaista vihkimystä noviiseina eli 
kokelaina. Suomessa on tapana, että noviisi hyväksytään luostarin sisariston tai veljes-
tön jäseneksi asukkaiden suorittamalla vaalilla. Nunnaksi ja munkiksi vihkimisen yh-
teydessä annetaan luostarilupaukset, jotka ovat köyhyys, naimattomuus ja kuuliaisuus. 
Luostarissa siis luovutaan omaisuudesta, perhe-elämästä ja oman tahdon noudattami-
sesta. Luostarin asukkaat eivät suinkaan hylkää maailmaa kokonaan, vaan he rukoilevat 
jatkuvasti kaikkien meidän puolesta.

Suomessa on kaksi ortodoksista luostaria. Lintulan nunnaluostari sijaitsee Heinäve-
dellä Palokissa. Nunnaluostarin asukkaat ovat naisia, sisaria ja heidän johtajatartaan 
kutsutaan igumeniaksi. Heinävedellä sijaitsee myös Uuden Valamon munkkiluostari. 
Valamon veljestöä johtaa igumeni, ja munkit ovat siis miehiä. Luostarin asukkaat va-
litsevat johtajan keskuudestaan, ja arkkipiispa vahvistaa valinnan sekä myöntää igume-
nian tai igumenin arvon.

Lintulan luostari sijaitsi alunperin Karjalan kannaksella Kivennavalla. Toimintansa 
se aloitti 1800-luvun lopulla. Monien sota- ja evakkovuosien vaiheiden jälkeen luostari 
asettui Heinäveden Palokkiin kesällä 1946. Kauniilla paikalla järven rannalla sijaitseva 
tila oli huonokuntoinen ja sisaristolle ahdas. Luostarin jälleenrakentaminen aloitet-
tiinkin 1960-luvulla. Silloin valmistuivat sisariston asuintalo ja ruokasali eli trapesa. 
Luostarin Pyhälle Kolminaisuudelle pyhitetty kirkko valmistui vuonna 1973. Kyntti-
lätehdas sai uudet ja asianmukaiset tilat 1980-luvun loppupuolella. Sisariston asuntola 
peruskorjattiin 1990-luvulla ja samalla sitä laajennettiin. Samoihin aikoihin luostari 
sai oman hautausmaan, jonne rakennettiin Jumalanäidille pyhitetty hirsitsasouna eli 
rukoushuone.
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Lintulan luostari on koinobioottinen eli yhteisölliseen elämään perustuva luostari. 
Sisaret asuvat yhteisasuntolassa ja osallistuvat yhdessä jumalanpalveluksiin, aterioille ja 
työhön. Pääaterian aikana yksi asukkaista lukee hengelliseen elämään liittyvää kirjalli-
suutta. Omassa keljassaan eli luostarikammiossaan he jatkavat rukoilemista ja tutkivat 
esimerkiksi pyhien ihmisten elämäkertoja. Nunnat ja munkit pukeutuvat samanlaisiin, 
yksinkertaisiin viittoihin.

Jokaisella luostarin asukkaalla on oma kuuliaisuustehtävänsä. Tehtävät voivat vaih-
della kevyistä kansliatöistä raskasta fyysistä suoritusta vaativiin tehtäviin. Tehtävät 
voivat liittyä esim. jumalanpalvelusten toimittamiseen, keittiöaskareisiin tai puutarha-
töihin. Annettuja kuuliaisuustehtäviä sisaret eivät voi itse valita. Kaikki työt tehdään 
Jumalan kunniaksi. Luostarit ovat perinteisesti harjoittaneet sosiaalista toimintaa ja 
auttaneet vähäosaisia ylläpitämällä sairaaloita, kouluja tai orpokoteja. Monissa luos-
tareissa on tehty työtä kirkon jumalanpalveluselämän eteen maalamalla ikoneja sekä 
kääntämällä ja kopioimalla jumalanpalvelustekstejä. 

Vanha perinne on ollut, että luostarin tulee elättää itse itsensä. Lintulan luostari 
saa nykyään pääasiallisesti tulonsa tuohuksien valmistamisesta ja matkailusta. Lintu-
lassa valmistetaan kaikki Suomen ortodoksisten seurakuntien käyttämät tuohukset. 
Niitä myydään myös luterilaisen kirkon käyttöön. Pyhiinvaeltajien lisäksi luostarissa 
vierailee koti- ja ulkomaisia matkailijoita. Luostari saa tuloja heille kehitetyistä mat-
kailupalveluista sekä matkamuistojen myynnistä. Matkamuistomyymälästä voi ostaa 
mm. tuohuksia, käsitöitä, postikortteja, luostarin omien mehiläisten hunajaa. Lintulan 
perinteisestä elämäntavasta maa- ja karjataloudesta kuten lampaista sisaristo on vähi-
tellen joutunut luopumaan. Omaan käyttöön tulevat vihannekset ja marjat pyritään 
tuottamaan mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti kesäisin sisarten apuna työskentelee 
talkoolaisia. He työskentelevät luostarin hyväksi majoitusta ja ruokaa vastaan. Matkai-
lijaa, joka menee hetkeksi hiljentymään ja rauhoittumaan sekä tutustumaan luostariin, 
kutsutaan pyhiinvaeltajaksi.

Toimintavinkkejä
•  Etsitään kuvia luostareista ja niiden asukkaista. Leikataan ja liimataan tai piirretään 

niitä vihkoon.
•  Eläydytään munkin / nunnan elämään laatimalla ohjelma yhdelle päivälle.
•  Etsitään Lintulan igumenian ja Valamon igumenin nimet esimerkiksi luostarien  

internetsivuilta (www.ort.fi).

Pohdi ja keskustele
•  Pohditaan, millaista luostarielämä on. Miksi se sopii joillekin ihmisille? Mikä siinä 

tuntuu vaikealta????
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JEESUS – IHMISTEN OPETTAJA

Palestiina – Jeesuksen kotimaa
 

Kirjan kappaleet
Palestiina – Jeesuksen kotimaa s. 92
 

Ydinasiat
•  Jeesuksen kotimaa on Palestiina.
•  Jeesus syntyi Betlehemissä, kasvoi Nasaretissa ja kuoli Jerusalemissa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Palestiina
Betlehem
Nasaret
Kapernaum
Jerusalem
 

Taustatietoja
Jeesuksen aikaan Palestiina oli Rooman valtakunnan syrjäinen kolkka. Juutalaiset halu-
sivat elää itsenäisinä ja päästä roomalaisista eroon. Vanhassa testamentissa ennustetaan 
Jumalan lähettävän Messiaan vapauttamaan juutalaiset valloittajien orjuudesta. Hep-
reankielinen nimi Messias tarkoittaa suomeksi Voideltua. Kuninkaat ja papit voideltiin 
virkoihinsa kaatamalla öljyä heidän päänsä päälle. Kreikaksi tuo nimi on Hristos, josta 
tulee suomen kielen nimi Kristus. Juutalaiset eivät kuitenkaan tunnistaneet kuka Jeesus 
oli.

Palestiina oli pieni vuorten, autiomaan ja meren rajoittama maa (pituus 250 km, suu-
rin leveys 140 km). Roomalaisten mielestä se oli syrjässä, mutta itse asiassa Palestiinan 
kautta kulkivat kansainväliset kauppareitit Espanjasta Intiaan asti yhdistäen pohjoisen 
ja etelän suuret valtakunnat toisiinsa.

Jeesuksen syntymän aikoihin Roomaa hallitsi keisari Augustus, joka halusi, että 
kaikki valtakunnan asukkaat maksavat veronsa. Jokaisen piti matkustaa verollepanoa 
varten siihen kaupunkiin, josta suku oli kotoisin. Joosef asui Nasaretissa, mutta oli 
kuningas Daavidin sukua, joten hänen piti matkustaa Betlehemiin. Mukaan reilusti yli 
100 km:n matkalle lähti raskaana oleva kihlattu, Maria. Betlehem oli täynnä ihmisiä ja 
majatalossa tungosta. Jeesus syntyi luolassa, jossa eläimet pidettiin öisin pedoilta suo-
jassa. Sängykseen hän sai eläinten kalkkikivestä louhitun syöttöastian. Nykyään tuolla 
paikalla on kirkko. Tuo ns. Syntymäkirkko lienee vanhin meidän päiviimme säilynyt 
kristillinen kirkko.

Evankeliumit eivät kerro kovin paljoa Jeesuksen lapsuudesta. Tiedetään, että hän 
varttui aikuiseksi vaatimattomissa oloissa Nasaretissa, joka sijaitsee noin 160 km:n 
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päässä Jerusalemista pohjoiseen. Yleensä ammatti kulki perintönä suvussa, ja niin myös 
Jeesus oppi kasvatusisältään Joosefilta rakentajan ja puusepän ammatin. Verstaassa val-
mistui mm. kärryjä, huonekaluja, pyöriä ja työkaluja. Puusepän töihin kuului veistää 
rakennuspalkkeja sekä ikkunan- ja ovenkarmeja. Tästä syystä he toimivat usein myös 
rakentajina. Puusepän työkalut ovat muuttuneet Jeesuksen ajoista vain vähän. Myös 
hän käytti mm. sahaa, kirvestä, vasaraa, talttaa, höylää ja nuijaa.

Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa hän muutti Kapernaumiin Gennesaretin-
järven rannalle. Tuo vilkas kauppakaupunki oli myös tärkeä rajakaupunki, ja tuohon 
aikaan siellä oli synagoga, majatalo ja roomalainen tulliasema sekä varuskunta. Monet 
Jeesuksen ihmeteot tapahtuivat tässä ympäristössä.

Jerusalemissa sijaitsi juutalaisten tärkein jumalanpalveluspaikka, temppeli. Juhla-
aikoina pääkaupungin täyttivät tuhannet pyhiinvaeltajat. Vähintään kolme kertaa vuo-
dessa – aivan erityisesti pääsiäisenä – kokonaiset perheet vaelsivat sinne. Papit toimit-
tivat temppelissä juhlallisia jumalanpalveluksia, mutta myös opettivat pyhiinvaeltajia. 

Rakkaudesta ihmisiä kohtaan Jeesus lopulta myös kärsi Jerusalemissa. Getsemanen 
puutarhassa Öljymäellä Jeesus vietti viimeisen yönsä rukoillen ennen kuin hänet pi-
dätettiin. Nimi Öljymäki tulee mäellä kasvaneista oliivitarhoista. Silloisen maailman 
johtava suurvalta Rooma tuomitsi Jeesuksen kuolemaan Golgatalla (Pääkallon paikka). 
Hänet ristiinnaulittiin ennen pääsiäistä kahden ryövärin kanssa.

 
Toimintavinkkejä

•  Tutustutaan Palestiinan karttaan s. 91 ja etsitään sieltä keskeiset kohteet.
•  Opettaja voi tuoda joitakin Palestiinan hedelmiä kuten oliiveita, viikunoita, taateleita, 

appelsiineja, rusinoita jne. luokkaan tutustumista varten. Mahdollisuuksien mukaan 
niitä voi myös maistella.

•  Tutustutaan teknisen työn luokassa puusepän työkaluihin.
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Elämää Palestiinassa

Kirjan kappaleet
Palestiinan kasveja s. 94
Elämää Palestiinassa s. 96

Ydinasiat
•  Palestiinassa on vain kaksi vuodenaikaa.
•  Ilmasto vaikuttaa talojen rakentamiseen ja käyttöön sekä maanviljelyyn.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
kesä
talvi
vehnä
viinirypäle
oliivi 

Taustatietoja
Palestiina sijaitsee monen ilmastotyypin alueella. Laaksoissa ja eteläosissa on kuumem-
pi, kuivempi ilmasto. Pohjoisen kukkuloilla on kosteampaa ja viileämpää. Vuodenai-
koja on vain kaksi: kesä ja talvi. Suuressa osassa maata talvi on lauha. Ilma viilenee ja 
kukkuloilla voi olla pakkastakin. Sateet tulevat yleensä vetenä ja täyttävät jokien uomat, 
mutta vuoristossa saattaa sataa luntakin.

Maaliskuussa sää alkaa lämmetä ja maa versoo pian kukkia: liljoja, narsisseja, hya-
sintteja, tulppaaneita ym. Ensimmäisiä merkkejä kesästä on lehtien puhkeaminen vii-
kunapuihin. Tärkeimpiä puita ovat tammi, poppeli, sypressi. Jokien varsilla kasvavat 
pajut, pähkinäpuut ja oleanterit. Autiomaat ja arot ovat kaktusten, orjantappuroiden ja 
ohdakkeiden kasvualuetta.

Kesä on lämmin ja sateeton. Niittyjen kukat ja ruoho alkavat paahtua karrelle jo huh-
tikuussa. Viljelty kasvillisuus valmistuu korjattavaksi. Tärkeimmät viljalajit ovat vehnä 
ja ohra, mutta myös hirssi menestyy. Palestiinalaiset viljelevät viinirypäleitä, appel-
siineja, aprikooseja, persikoita, omenoita, manteleita, viikunoita, taateleita ja oliiveja.

Palestiinan pitkistä ja kuumista kesistä johtuen ihmiset oleilivat paljon ulkona, pihalla 
tai katoilla. Monissa kodeissa oli vain yksi huone, joka oli aika pimeä. Asuntojen valon-
lähteenä toimi öljylamppu. Huoneen takaosassa kohosi usein kivetty tasanne, jolla perhe 
nukkui, istui, söi ja teki askareitaan. Eläimet viettivät yönsä huoneen alemmalla tasolla. 

Talojen tasakatot olivat monipuolisessa käytössä. Siellä vilvoiteltiin ja vaihdettiin 
kuulumisia naapureiden kanssa. Se oli myös hyvä nukkumapaikka kuumina kesäöinä. 
Kattoja käytettiin myös varastoina ja tarvikkeiden kuivattamiseen. Kaupungeissa talot 
olivat niin lähellä toisiaan, että katot muodostivat kulkuväyliä. Hyppelemällä katolta 
toiselle pääsi kaupungeissa etenemään pitkiäkin matkoja. Katoille ja sieltä pois pääsi 
portaita tai tikapuita pitkin.

Keskipäivän kuumuutta välteltiin aloittamalla kotityöt jo ennen auringonnousua. 
Miehet tekivät työtä, jolla hankkivat elatusta perheelle; he ehkä viljelivät maata tai toi-
mivat kauppiaina, puuseppinä, seppinä, savenvalajina, kalastajina mm. Pojat opettelivat 
isänsä ammatin.

Kodista huolehtiminen kuului naisille ja tytöille. Päivittäisiä kotiaskareita olivat jy-
vien jauhaminen ja leivän leipominen, ruoanlaitto sekä siivoaminen. Tulisija ja uuni 
olivat yleensä pihalla savun takia. Isompien tyttöjen tehtäviin kuului hakea vettä sekä 
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käydä torilla päivittäin. Kuumassa ilmastossa tuore ruoka ei säilynyt kauan, ellei sitä 
kuivattu tai suolattu. Vettä noudettiin aamulla tai päivän päätteeksi kaivosta tai pai-
kallisesta lähteestä. Se kuljetettiin suurissa saviruukuissa joko olkapäällä tai vyötäröllä 
kantaen. Tärkeitä kotitöitä olivat myös kehrääminen ja kutominen sekä vaatteiden val-
mistaminen.

Toimintavinkkejä
•  Piirrä vihkoosi talvinen sadepäivä Palestiinassa ja Suomessa. 
 Pohdi, miten ne eroavat.

•  Mitä Palestiinassa kasvavia tuotteita olet maistanut? Merkitse rastilla (x).

 viinirypäle  persikka  taateli

 oliivi  sinappi  sitruuna

 appelsiini  kaneli  manteli

 viikuna  minttu  linssi
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Jeesus ja lapset

Kirjan kappaleet
Lentävät savilinnut s. 98 (Kertomus perustuu Pseudo-Matteuksen apokryfievanke-
liumiin eikä sisälly Raamatun evankeliumiteksteihin)
Jeesus 12-vuotiaana temppelissä s. 100 (Luuk. 2: 41–52)
Lasten ystävä s. 110 (Mark. 10: 13–16)

Ydinasiat
•  Jumaluus ilmeni Jeesuksessa jo lapsena.
•  Jeesus rakasti lapsia, antoi heille aikaansa, otti heidät huomioon ja siunasi heitä.
•  Jeesus käytti usein lasta vertauskuvana.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
sapatti
pääsiäinen
siunaus

Taustatietoja
Jeesuksen aikana lasten aika kului töitä tehdessä. Pienestä pitäen lapset oppivat teke-
mään niitä töitä, joita tekisivät aikuisinakin. Tytöt opettelivat taloudenhoitoa ja pojat 
isänsä ammatin. Pienimpien lasten tehtäviin kuului usein pitää huolta perheen lam-
paista ja vuohista. Vanhin poika oli perheessä erityisasemassa. Isän kuoltua hänestä 
tuli perheen pää ja hän peri kaksinkertaisen perintöosan. Tytöt saivat perintöä vain jos 
perheeseen ei syntynyt poikaa.

Alun perin isän tehtäviin kuului antaa lapsille opetusta Jumalasta ja hänen teoistaan. 
Jeesuksen aikana pojille tarkoitetut lastenkoulut olivat yleisiä. Synagogissa (rukoushuo-
ne) toimivissa kouluissa rabbit opettivat hepreaa (Vanhan testamentin kieltä) sekä lakia 
(Toora eli 5 Mooseksen kirjaa) siten, että oppilas sekä vastasi opettajan kysymyksiin 
mutta myös itse kyseli opettajaltaan. Monet pojat oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. 
Tytöt eivät yleensä käyneet koulua.

12 -vuotiaana Jeesus oli siirtymässä lapsuudesta nuoruuteen. Nuorukaisista tuli täy-
sivaltaisia seurakunnan jäseniä ja he saivat osallistua jumalanpalvelukseen. Juutalainen 
poika viettää bar mitsva -juhlaansa 13-vuotiaana, ja menomatkalla Jerusalemiin ehkä 
valmistettiin Jeesusta seuraavan vuoden tapahtumiin. 

Juutalaiset viettävät pääsiäistä Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Erityi-
sesti pääsiäisenä tuli suorittaa pyhiinvaellus Jerusalemiin. Juutalaiset opettajat eli rabbit 
opettivat pyhiinvaeltajia ja keskustelivat kirjoituksista temppelin pihalla. Pääsiäisen ai-
kana myös kaikkein merkittävimmille opettajille sai kuka tahansa esittää kysymyksiä. 
Oppineet olivat hämmästyneitä 12-vuotiaan tiedoista ja ymmärryksestä. Jeesus tiesi jo 
tuolloin, että hänen paikkansa on temppelissä.

Sapatti on juutalaisten viikoittainen pyhäpäivä. Se on viikon seitsemäs päivä, ja se 
on varattu Jumalan palvomiselle ja lepäämiselle. Se muistuttaa, että myös Jumala lepäsi 
seitsemäntenä päivänä luomistyön jälkeen. Kaikenlainen työn tekeminen oli ankarasti 
kiellettyä sapattina. 

Juhlapäivät olivat vapaapäiviä ja sapatti oli aina lepopäivä, jolloin rentouduttiin. 
Pelien ja leikkien katsottiin kehittävän lasten sielua ja ruumista. Lapset ovatkin aina 
rakennelleet yksinkertaisia leluja ja keksineet leikkejä. Leikkiminen tapahtui yleensä 
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ulkona, sillä talot olivat hämäriä. Tuttuja ulkoleikkejä olivat mm. erilaiset pallopelit, 
juoksuleikit, ”ruudun hyppääminen” ja marmorikuulien vieritys.

Juutalaiset tytöt eivät leikkineet nukeilla, koska niiden katsottiin olevan vastoin käs-
kyä, joka kieltää tekemästä epäjumalankuvia ja muotokuvia. Näytelmälliset leikit sen 
sijaan olivat suosittuja. Aikuisten mallin mukaan lapset viettivät häitä tai hautajaisia 
sekä kävivät leikkitaisteluja. Pojat harjoittelivat nuolien ja kivien ampumista itse teh-
dyillä jousilla ja lingoilla.

Leluja lapsilla ei juurikaan ollut, ja yleensä ne valmistettiin kotona. Erilaiset lauta-
pelit olivat tunnettuja. Pelilautoihin kuului savisia tai kivisiä pelinappuloita. Pelilauta 
saatettiin piirtää myös hiekkaan. Lapset leikkivät myös hyrrillä, kalistimilla, pilleillä, 
vanteilla ja arpakuutioilla. Yksinkertaisten soittimien käyttöä oli aikaa harjoitella eläi-
miä paimennettaessa. 

Suosittua oli myös sukkeluuksien pukeminen arvoitusten muotoon. Itse arvoituksen 
ohella myös vastaus saattoi olla nokkela. Jeesus esitti usein kertomuksia, joilla hän opet-
ti ihmisille Jumalan valtakunnasta. Usein hän käytti vertauskuvana lasta. Aikuistenkin 
pitäisi ottaa vastaan Jumalan rakkaus ja armo lasten tavoin nöyrästi, luottavaisesti ja 
yksinkertaisesti.

Jeesuksen aikana siunaus merkitsi enemmän kuin vain tyhjät sanat; sitä toivottiin ja 
arvostettiin. Usein siunaus välitettiin panemalla kädet siunattavan päälle tai kohotetuin 
käsin. Siunaus on aina voimanlähde, jonka avulla ihmisen lahjat ja kyvyt pääsevät ke-
hittymään. Siunaus on Jumalan lahja vastaanottajalle. 

Tapana oli, että arvostettujen ja kunnioitettujen henkilöiden tuotiin lapsia siunat-
taviksi. Näin toimivat myös ne äidit, jotka toivat lapsiaan Jeesuksen luo. Opetuslapset 
pitivät lapsia sen ajan mukaisesti vähäarvoisina olentoina. Lapsia pidettiin oikeina ih-
misinä vasta heidän vartuttuaan ja opittuaan lakia.

Toimintavinkkejä
•  Suunnitellaan ruskealle kartongille Jeesuksen ajan lasten lautapeli. Voit käyttää nop-

paa. Muotoile noppa ja pelinappulat savesta. Voit käyttää pelinappuloina myös kiviä. 
Keksi pelille nimi ja säännöt.

•  Keksitään arvoituksia.
•  Yhdistä sanat oikeaan uskontoon:

  risti
  synagoga
  kirkko
  sapatti
  Jumala
  sunnuntai
  Daavidin tähti

•  a) Ympäröi sinisellä arkipäivään liittyvät asiat.

 b) Ympäröi punaisella pyhäpäivään liittyvät asiat.
 siivotaan  käydään kirkossa käydään kaupassa
 levätään  käydään koulussa käydään harrastuksissa
 kutsutaan vieraita syödään yhdessä käydään pyhäkoulussa

•  Tiedätkö miten lapset leikkivät Jeesuksen aikana? Täydennä lauseet valitsemalla 
 laatikosta oikea sana.

a) Nykyajan lapset katsovat videoita, pelaavat  ja 

leikkivät barbeilla.
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b) Jeesuksen aikana lapset leikkivät kaduilla ja pelasivat

  .

c) Leikeissä käytettiin myös palloja, ,

   pillejä, kalistimia ja puusta veistettyjä leluja.

d) Toisinaan lapset leikkivät aikuisten mallin mukaan , 

   hautajaisia tai sotaleikkejä.

e) Lasten tehtäviin kuului lisäksi huolehtia  

   ja pienemmistä sisaruksista.

 häitä lautapelejä kotieläimistä tietokonepelejä hyrriä

•  Askarrellaan Jeesuksen ajan soitin. Helistintä varten tarvitaan purkki, jonka sisään 
laitetaan riisiä, kuivia herneitä tai hiekkaa. Kansi suljetaan ja liimataan purkin ym-
pärille kapeita sanomalehden suikaleita tai kauniisti koristeltua paperia. Liiman kui-
vattua paperi voidaan maalata ja lakata.
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”Ihmisten kalastajat”

Kirjan kappaleet
”Ihmisten kalastajat” s. 103 (Matt.10:2–4)
Pietarin repeilevät verkot s. 114 (Luuk. 5:1–11)

Ydinasiat
•  Jeesus kutsui 12 opetuslasta seuraajikseen.
•  Ihmisten kalastamisella Jeesus tarkoittaa ihmisten kutsumista hänen 
 valtakuntaansa.
•  Runsas kalansaalis tekee Pietarin nöyräksi ja saa tuntemaan itsensä syntiseksi. 
 Nöyryys on ihmisen ainoa oikea asennoitumistapa Jumalan edessä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Gennesaret
opetuslapsi
ihmisten kalastaja
Johannes
Pietari

Taustatietoja
Aloitettuaan julkisen toimintansa Jeesus oli muuttanut Gennesaretinjärven rannalle 
Kapernaumiin, joka oli tuohon aikaan tärkeä rajakaupunki. Kapernaum oli vilkas kaup-
pakaupunki, ja tuohon aikaan siellä oli synagoga, majatalo ja roomalainen tulliasema 
sekä varuskunta. Monet Jeesuksen ihmeteot tapahtuivat tässä ympäristössä.

Kalaisaa Gennesaretinjärveä kutsutaan Raamatussa myös nimellä Galileanjärvi 
(esim. Matt. 4:18) ja Tiberiaanjärvi (esim. Joh. 21:1). Se on Palestiinan toiseksi suu-
rin ja maailman toiseksi syvimmällä sijaitseva sisäjärvi. Kauniissa vuoristomaisemassa 
sijaitsevan järven vesi on hyvää ja kirkasta. Kapeiden vuorensolien kautta puhaltava 
tuulenvire saattaa kuitenkin yllättäen muuttua myrskyksi. Jeesus opetuslapsineen joutui 
useita kertoja näihin myrskyihin.

Kalastusveneet olivat suhteellisen kapeita ja siitä syystä myrskyssä kiikkeriä. Nor-
maalisti neljä miestä mahtui mukavasti kalastamaan niissä. Venettä ohjattiin peräs-
tä isolla airolla. Keskimastossa oli suuri kolmikulmainen purje, jota voitiin kääntää 
tuuliolosuhteiden mukaan. Venekunnat toimivat usein ryhminä. Kalastusmenetelmiä 
oli useita: mm. onkiminen, harppuunakalastus, verkkokalastus, heittoverkkokalastus 
ja nuottakalastus. Kalastusmatkan päätteeksi verkot levitettiin rannalle kuivumaan ja 
repeilleet kohdat paikattiin.

Toimeentulon hankkiminen kalastuksella oli työlästä eikä aina vaaratontakaan, mut-
ta kalastajan ammatti saattoi olla tuottoisa. Gennesaretinjärven hankalien olosuhtei-
den vuoksi kalastajilta vaadittiin rohkeutta, kärsivällisyyttä ja voimaa, sillä kalaonni oli 
vaihteleva. Lisäksi heiltä vaadittiin yhteistyötaitoja sekä nopeaälyisyyttä. Lähes kaikki 
Jeesuksen opetuslapset olivat ammatiltaan kalastajia, joista hän lupasi tehdä ihmisten 
kalastajia. He jatkaisivat Jeesuksen työtä hänen palattuaan takaisin Isän luo taivaaseen. 
Sitä ennen Jeesus opettaisi heitä kertomuksin, ihmeteoin ja omalla esimerkillään.

Jeesuksen opetuslasten temperamenttisen johtohahmon ja puhemiehen, Pietarin, 
alkuperäinen nimi oli Simon. Kaikissa apostoliluetteloissa hänen nimensä mainitaan 
ensimmäisenä. Jeesus käytti hänestä myös lempinimeä kallio (arameaksi Keefas, krei-
kaksi Petros) ennakoiden Pietarin tulevia tehtäviä. Pietarista tuli Rooman ensimmäinen 
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piispa ja hän kärsi marttyyrikuoleman keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa noin 
vuonna 67. Hänet ristiinnaulittiin omasta pyynnöstään pää alaspäin.

Evankelista Johannes on Jeesuksen rakkain ja nuorin opetuslapsi. Johannes oli ope-
tuslapsista ainoa, joka seisoi Jeesuksen ristin juurella. Ristillä riippuessaan Jeesus antoi 
hänelle tehtäväksi huolehtia äidistään Neitsyt Mariasta. Perimätiedon mukaan Johan-
nes on apostoleista ainoa, joka säästyi marttyyrikuolemalta. Keskeisin asia hänen ope-
tuksessaan on rakkaus.

Toimintavinkkejä
•  Muistatko kuinka monta opetuslasta Jeesuksella oli? Opetuslasten joukossa oli kaksi 

veljesparia. Lisäksi Jeesus kutsui kahdeksan muuta miestä seuraajikseen. Laske.

 +  +  = 

Vastaus: Opetuslapsia oli .

•  Kertaa opetuslasten nimet oppikirjasta. Valitse puuttuvat tavut alla olevasta laatikosta.  
Saat käyttää kutakin tavua vain kerran.

 Tehtävä voidaan monistaa oppilaille tai opettaja voi tehdä tauluversion tavukorteilla.

ta  teus

And  Tuo

kob Jaakob Alfeuksen poika

han  deus

lippus mon

Bar lomeos das

Pie	 Jaa	 nes	 to	 Juu	 ri	 mas	 reas	 Tad	 Jo	 Fi	 Mat	 Si

•  Selvitetään millainen on ’pietarinkala’ (Matt.17:27). Kyseessä on kampakala eli tilapa. 
Kampakala kantaa muniaan ja poikasiaan suussaan. Nuori kala saattaa palata emonsa 
suuhun ruuanhakumatkan jälkeen. Kun emo haluaa pitää poikaset loitolla se etsii jon-
kin esineen suuhunsa. Esine estää poikasten paluun suuhun.
•  Entä millainen kukka on ”Paavalin kukka” (Saint Paulia)? 
•  Askarrellaan värikkäitä kaloja, kasveja ja muita vedeneläviä. Liimataan ne tumman-
siniselle taustalle. Lopuksi leikataan ja liimataan verkkokangasta päälle verkoksi.
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Häävieraat ilman viiniä 
s. 104 (Joh. 2:1–12)

 

Ydinasiat
Jeesus teki ensimmäisen ihmetekonsa häissä muuttamalla veden viiniksi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
hääjuhla
vesiastia
ihmeteko

Taustatietoja
Jeesuksen aikana vanhemmat järjestivät lastensa avioliiton. Tytöt saatettiin kihlata jo 
12-vuotiaina, pojat 13-vuotiaina. Järjestelyt olivat yleensä miesten vastuulla. Tytön per-
he menetti avioliiton myötä työntekijän, joten isät neuvottelivat keskenään korvaukses-
ta eli ”morsiamen maksusta”. Tytöt puolestaan saivat myötäjäiset, jotka saattoivat olla 
rahaa, koruja, palvelijoita tai maata. Päästyään yhteisymmärrykseen isät allekirjoittivat 
sopimuksen todistajien läsnä ollessa. Häihin oli aikaa vähintään vuosi, joka käytettiin 
niiden valmisteluun.

Häihin kuului paljon juhlamenoja. Hääpari kylvetettiin, voideltiin tuoksuöljyillä ja 
heidät puettiin kuin kuninkaalliset juhlavaatteisiin ja koruihin. Tämän jälkeen sulha-
nen ja hänen ystävänsä menivät juhlakulkueessa noutamaan morsianta tämän van-
hempien kotoa. Morsiusneitojen tehtävänä oli odottaa sulhasen saapumista ja saattaa 
morsian häihin. Illalla hääsaatto vei morsiamen uuteen kotiinsa, joka usein oli sulhasen 
koti. Matkan varrella kulkueeseen liittyi lisää häävieraita. Öljylamput ja soihdut valai-
sivat reittiä hämärtyneessä illassa.

Hääkulkueen päästyä perille hääpari asettui katoksen alle ja juhlat alkoivat. Hääme-
not saattoivat kestää viikon tai kauemminkin. Suurin osa ajasta kului syömiseen ja juo-
miseen, mutta myös musiikilla ja laululla oli tärkeä sija juhlassa. Juutalaiset ilmaisevat 
sekä iloa että surua musiikilla. Häät alkoivat häälaululla sekä sulhasen että morsiamen 
kotona, ja laulaminen jatkui juhlan aikana. Harppu, lyyra ja sitra olivat kielisoittimia. 
Pillit ja huilut olivat nokkahuilun ja torvet trumpetin tapaisia puhaltimia. Naiset lau-
loivat ja tanssivat tamburiinien ja huilujen säestyksellä.

Häitä valmisteltiin useita viikkoja etukäteen. Hääkutsu lähetettiin vieraille tavan mu-
kaan kahdesti, aterioille teurastettiin eläimiä sekä hankittiin herkkuja ja viiniä. Etenkin 
juhlissa viini oli tavallinen ruokajuoma. Ruoka ja juomaa piti riittää joka päiväksi, mut-
ta tällä kertaa Neitsyt Marian sukulaisten häissä viini loppui kesken.

Jeesus ei ollut vielä aloittanut julkista toimintaansa, mutta Neitsyt Maria kuitenkin 
luotti hänen apuunsa. Vettä säilytettiin suurissa kiviruukuissa, jotta se pysyisi viileä-
nä ja raikkaana. Talon naiset täyttivät ruukut aamuisin tai iltaisin noutamalla vettä 
pienemmillä ruukuilla kylän kaivolta. Suurimpiin ruukkuihin mahtui jopa 115 litraa 
vettä. Sitä käytettiin ruoan valmistukseen ja käsien pesuun sekä ennen ateriaa että sen 
jälkeen. Nämä vesiastiat Jeesus pyysi täyttämään vedellä ja viemään maistiaiset juhlien 
valvojalle. Juhlien valvoja sai juotavakseen alkuperäistä parempaa viiniä.

Ihme on sellainen teko, jonka Jumala tekee, vaikka se meistä tuntuu mahdottomal-
ta. Ihmeteot olivat sanallisen opetuksen ohella Jeesuksen ”normaalia” toimintaa. Ne 
vahvistavat hänen opetuksensa. Ihmeet kuuluvat Jumalan valtakuntaan, ja Jeesuksen 
tekemät ihmeet kertovat, että hänen myötään Jumalan valtakunta on tullut maailmaan. 
Jeesus teki ihmeteot sanansa voimalla.
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Toimintavinkkejä
•  Lasketaan yhdessä montako litraa vettä Jeesus muutti viiniksi.
•  Sinäkin olet ehkä ollut häissä ja nähnyt siellä hääparin saamia lahjoja. Mieti mitä 

galilealainen hääpari on Jeesuksen aikana toivonut ja kirjoita lahjalista vihkoosi.
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Viisituhatta nälkäistä kuulijaa 
s. 106 (Joh. 6:1–15)

Ydinasiat
•  Jeesus siunasi ruoan ja opetti myös ihmisiä tekemään niin sekä kunnioittamaan 
 ruokaa.
 

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
ruoan siunaaminen

Taustatietoja
Ruoka oli Jeesuksen aikana hyvin yksinkertaista. Se sisälsi leipää, juustoa tai kalaa ja 
hedelmiä kuten oliiveja, viikunoita, viinirypäleitä ja taateleita sekä vihanneksia kuten 
papuja ja linssejä. Rikkaat ihmiset söivät lihaa, ja aterialla oli useita ruokalajeja. Sokeria 
ei tuolloin vielä tunnettu vaan makeuttamiseen käytettiin hunajaa. Tavallisin mauste 
oli suola. Tavanomainen ruokajuoma oli viini, sillä vesi ei ollut kovin puhdasta. Viiniä 
käytettiin myös lääkkeenä ja haavojen desinfioimisaineena. 

Leipä oli ruoka-aineista tärkein. Tästä kertoo sekin, että ”leipä” tarkoitti myös yli-
päätään ruokaa. Leivän pääaineksena oli ohra tai vehnä, ja sitä leivottiin joka aamu 
yhden päivän tarpeiksi kerrallaan. Jauhot sekoitettiin kulhossa veteen tai oliiviöljyyn. 
Taikinaan lisättiin suolaa ja edellispäivän hapanta taikinaa toimimaan hiivana. Leipä oli 
pyöreä ja ohut eikä sitä koskaan leikattu veitsellä vaan se taitettiin (murrettiin) syödessä 
pieniksi palasiksi.

Ohra oli etupäässä köyhien ruokaa rikkaiden syödessä mieluummin vehnää. Ohraa 
käytettiin myös eläinten rehuna. Viljelykasvina ohra on yhtä vanha kuin vehnäkin. Se 
kypsyy vehnää aiemmin sekä kestää laihaa maaperää ja kuivuutta paremmin.

Palestiinan alueella on paljon sekä vuorisuolaa että merisuolaa. Erityisesti Kuolleen-
meren seudulla on runsaita suolaesiintymiä. Suolaa käytettiin paitsi mausteena myös 
ruoan säilyttämiseen. Jeesuksen aikana erityisesti Magdalan seutu tunnettiin siitä, että 
siellä suolattiin kalaa vientiin. Myös suola itsessään on ollut kauppatavara.

Toimintavinkkejä
•  Opetellaan ruokarukous (lukemiston s. 166).
•  Piirretään ja väritetään kauniit kehykset, jonka sisään ruokarukous liimataan.
•  Askarrellaan tai piirretään pienen pojan eväät.
•  Askarrellaan tai piirretään kuinka monta korillista ruoantähteitä jäi jäljelle.
•  Sopivatko seuraavat väittämät kirjan kappaleeseen? Merkitse S jos sopii ja E ellei väite 

sovi.
 a) Jeesus asui Betsaidassa. (    )
 b) Jeesus oli opettanut ihmisiä koko päivän. (    )
 c) Illalla opetuslapset kävivät ostamassa ruokaa kaikille. (    )
 d) Pienellä tytöllä oli eväänä viisi leipää ja kaksi kalaa. (    )
 e) Jeesus kiitti Jumalaa ruoasta ja siunasi aterian. (    )
 f) Ruokaa riitti kaikille kuulijoille. (    )
 g) Ruoantähteitä jäi 12 korillista. (    )

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään saavatko kaikki ihmiset nykyään riittävästi ruokaa.
•  Saako ruokaa arvostella kotona ja koulussa?
•  Siunaatko ruokasi?
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Tuuli ja aallot tottelevat 
s. 108 (Mark. 4: 35–41)

Ydinasiat
•  Opetuslasten usko petti jälleen kerran myrskyävällä merellä Jeesuksen nukkuessa. 
•  Jumalan voima taltuttaa luonnonvoimien raivon.

Opittavia paikkoja, henkilöitä, käsitteitä
myrsky
pelko
luottamus Jumalaan

Taustatietoja
Gennesaretin järvestä ja veneistä katso s. 74.

Toimintavinkkejä
•  Kaikki ihmiset pelkäävät jotain. Alla on luettelo asioista, jotka pelottavat monia ih-

misiä. Mikä näistä asioista pelottaa sinua eniten? Merkitse se numerolla 1. Toiseksi 
pelottavin asia numerolla 2 jne. Vähiten pelottava asia saa numeron 8.

 hammaslääkärissä käyminen

 sota

 kokeet

 sairaudet

 ensimmäinen koulupäivä syksyllä

 kuolema

 vilkkaan kadun ylittäminen

 pimeä

•  Askarrellaan mosaiikkitekniikalla Jeesus myrskyssä. Leikataan tai revitään ja liima-
taan tummansinisen erisävyisistä papereista (esim. lehdistä) myrskyävää merta, aal-
toja, pilviä. Näiden päälle leikataan vene, purje, Jeesus ja opetuslapsia, salamoita jne.
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Hyvä paimen

Kirjan kappaleet
Hyvä paimen s. 112 (Joh. 10:11–16)
Kadonnut lammas s. 113 (Luuk. 15:4–7)

Ydinasiat
•  Jokainen ihminen on Jumalalle tärkeä.
•  Jeesus opetti ihmisiä kertomuksilla, joihin sisältyi opetus. Näitä kertomuksia 
 sanotaan vertauksiksi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
vertaus
hyvä paimen
lammas
eksyminen
vaara

Taustatietoja
Jeesus oli pidetty puhuja, ja häntä kuunneltiin mielellään. Jeesus opetti ihmisiä kerto-
muksilla, joissa hän käyttää luonnosta ja kansan elämästä tuttuja asioita selittämään 
opetustaan. Tapahtumapaikkana on usein pelto tai laidunalue, ja vertauksissa esiintyy 
lampaita, aaseja, petoeläimiä sekä lintuja. Jeesuksen vertaukset yllättivät kuulijat usein. 
Ihmisten halveksimat ihmiset olivat niissä esikuvia muille.

Lammas oli tuohon aikaan tärkein kotieläin. Raamatun aikaan lammas saattoi tar-
koittaa myös vuohta. Siitä saatiin villaa vaatteisiin ja lihaa ruoaksi. Lampaan tuotta-
masta maidosta tehtiin jogurttia tai juustoa ja sen sarvista saatiin öljyastioita ja pasuu-
noita. Nahoista ommeltiin vesiastioita, vesileilejä. Perheen nuorimpien tehtävänä oli 
lampaiden ja vuohien paimentaminen. Toisinaan useampi perhe yhdessä saattoi palkata 
yhteisen paimenen. Isoilla lammastiloilla oli omat paimenensa.

Ruohon loputtua kylien lähistöltä piti etsiä laidunmaata kauempaa. Yön ajaksi lam-
paat kerättiin lammastarhaan, joka vuoristossa saattoi olla luola ja tasangoilla kivistä 
tai piikkipensaista tehty aitaus. Paimen vartioi öisin lampaita tarhan ovella petojen ja 
rosvojen varalta. Aamulla paimen johti lauman jälleen ulos ruoan ja veden ääreen. Pai-
men oli vastuussa laumasta ja hänen tehtäviinsä kuului laskea lampaat. Jos joku puuttui, 
paimenen tehtäviin kuului etsiä se. Eksynyt lammas oli myös hyvin turvaton. Jokainen 
menetys piti selvittää omistajalle. 

Paimenen työ oli vaarallista. Pedot saattoivat hyökätä lauman kimppuun. Alueen 
petoja olivat mm. karhu, leijona, susi, korppikotka, kotka ja haukka. Toisinaan ros-
vot saattoivat yrittää varastaa lampaita. Raskaalla nuijalla ja lingolla paimen puolusti 
sekä itseään että laumaansa. Nuijan päähän saattoi olla lyötynä piikiviä tai nauloja. 
Tarvittaessa hyvä paimen puolusti lampaitaan kuolemaansa asti. Väsyneitä ja sairaita 
lampaita hän kantoi olkapäillään. Paimensauvan päässä olevalla koukulla paimen veti 
vaaraan joutuneen lampaan turvaan. Linkoa paimen käytti myös lampaiden ohjailemi-
seen. Hyvin lampaan eteen tähdätty kivi palautti sen takaisin laumaan. Paimenkoirat 
huolehtivat lauman jälkipäässä etteivät pedot hyökänneet tai lampaat eksyneet vaan 
seurasivat paimenta.

Paimenen työ oli myös yksinäistä. Paimenelta vaadittavia luonteenpiirteitä olivat 
voimakkuus, rohkeus, uskollisuus ja epäitsekkyys. Jokaisella eläimellä oli oma nimensä,  
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joka kuvasi sen tapoja ja luontoa. Hyvä paimen tunsi kaikki lampaansa nimeltä ja nii-
den tarpeet. Tuntemuksensa perusteella paimen pystyi erottelemaan lampaat eri lau-
moiksi ja palauttamaan jokaiselle perheelle ja kylälle niille kuuluvat lampaat.

Jeesus vertasi itseään hyvään paimeneen. Hän on hyvä paimen, joka tuntee jokaisen 
meistä nimeltä. Hän tietää tarpeemme, surumme, ilomme ja toiveemme. Jeesus opetti, 
että hän rakastaa meitä niin paljon, että etsii meitä kun eksymme hänen luotaan. Eksy-
minen tarkoittaa niitä pahoja ajatuksia, sanoja ja tekoja, joilla loukkaamme lähimmäi-
siämme ja samalla etäännymme Jumalasta. Lampaita uhkaava vaara tarkoittaakin niitä 
houkutuksia, joilla paha yrittää saada meidät eksyksiin. Jeesus iloitsee kun jätämme 
pahan ja palaamme takaisin Jumalan huolenpidon alle.

Toimintavinkkejä
•  Luterilaista kirkkoa käsittelevissä kappaleissa on askarteluna Hyvä paimen -alttari-

taulu (liite 5, s. 117). Opettaja voi halutessaan yhdistää näiden kappaleiden käsittelyn 
kokonaisuudeksi.

•  Askarrellaan erilliselle kartongille lammaspaimen työssään.
•  Etsi sanalaatikosta oheiset paimeneen liittyvät sanat. Sanat voivat olla vaaka- tai 
 pystysuorassa.

Pohdi ja keskustele
•  Luetaan psalmi 23 Herra on minun paimeneni. Keskustellaan sen sisällöstä.???

S K H L A M P K R T U

A L A U M A P H I E R

U X T O I V A A R A O

V A S U O J E L L A H

A L A M M A S I O I K

T O A K E A P L O I E

H P O L I E R T E A A

E O P A I M E N T H M

paimen
lammas
lauma
sauva
suojella
rohkea
vaara
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Vain yksi kiitos 
(Luuk. 17:11–19)

Ydinasiat
•  Jeesus parantaa 10 spitaalista.
•  Vain yksi parantuneista palasi kiittämään Jeesusta.
•  Jeesus auttoi kaikkia ihmisiä; niitäkin, joita yleensä halveksittiin ja syrjittiin.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
spitaali kiittäminen kiittämättömyys

Taustatietoja
Jeesuksen aikana sairaiden parantaminen oli yleensä uskonnollisten johtajien eli pappien 
tehtävä. Sairauksien aiheuttajina pidettiin usein pahoja henkiä, joten laajalle levinnyt paran-
tamisen muoto oli demonien karkottaminen. Haavojen ja pienempien vammojen hoitoon 
käytettiin kotikonsteja. Vähitellen myös lääkäreitä alkoi olla jokaisessa kaupungissa.

Sairaudet olivat vakava ongelma. Vesi oli likaista, jätehuolto puuttui, rotat levittivät ruttoa 
ja kärpäset muita sairauksia. Myös huono ravinto altisti taudeille.  Hiekka ja pöly aiheuttivat 
kuuroutta ja sokeutta. Muita sairauksia olivat mm. spitaali, punatauti, kolera ja lavantauti.

Raamatussa spitaalilla eli lepralla tarkoitetaan erilaisia ihosairauksia. Nykyään spi-
taalia voidaan hoitaa lääketieteen keinoin, mutta Jeesuksen aikana sairaat eristettiin 
kaupunkien ja kylien ulkopuolelle taudin tarttumisen estämiseksi. Usein tauti johti 
kuolemaan. Hyvin tarkasti määrättiin, miten eristetyt saivat käyttäytyä. Heidän piti 
pukeutua ryysyihin ja huutaa: ”Saastainen, saastainen!”, jotta ihmiset eivät menisi hei-
dän lähelleen. Tällaisen lohduttoman näyn myös Jeesus näki tien varrella ja hänen tuli 
sääli apua anovia sairaita.

Pappien tehtäviin kuului tutkia ja tarvittaessa eristää tarttuvia tauteja potevat ja puh-
distettava tai poltettava kaikki mikä oli mahdollisesti saastunutta. Papit myös tarkistivat 
sairauksista puhdistuneet ja antoivat todistuksen paranemisesta, ja siksi Jeesus kehotti 
spitaalisia näyttämään itsensä papeille.

Toimintavinkkejä
•  Mietitään mistä asioista itse voimme kiittää Jumalaa. Kirjoitetaan tai piirretään 
 asiasta vihkoon.
•  Täydennä lauseet valitsemalla laatikosta oikea sana.
 a) Spitaali oli tarttuva .
 b) Sairastuneet pyysivät apua .
 c) Jeesus lähetti spitaaliset .
 d) Matkalla he huomasivat olevansa .
 e)  parantuneista palasi Jeesuksen luo.
 f) Parantunut polvistui Jeesuksen eteen ja  häntä.
 g) Jeesus sanoi, että  on parantanut hänet.

temppeliin	 yksi	 kiitti	 usko	 ihosairaus	 terveitä	 Jeesukselta

Pohdi ja keskustele
•  Yritetään eläytyä vakavasta sairaudesta parantuneen riemuun ja kiitollisuuteen.
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Vaarallinen vuoristotie
Luuk. 10:25–37

Ydinasiat
• Jeesus tahtoi osoittaa, että kaikki ihmiset ovat lähimmäisiä. Jeesusta arvosteltiin hyvin 

usein siitä, että vietti aikaa seurassa, jossa kukaan ns. kunnon ihminen ei halunnut 
olla.

• Kuka osoittaa kertomuksessa olevansa ryöstetyn miehen lähimmäinen?

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Jerusalem
Jeriko
pappi
pyhäkköpalvelija
samarialainen
lähimmäinen
auttaminen
laupias

Taustatietoja
Jeesus puhui lähimmäisistä hyvin usein. Hänen opetuksensa keskeisiä teemoja oli 
rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Yleensä ajattelemme vain perheenjäsenten, 
sukulaisten ja hyvien ystävien olevan lähimmäisiämme. Jeesus laajentaa tuota käsi-
tettä huomattavasti. Hän opettaa että myös vihollisia tulee rakastaa ja rukoilla heidän 
puolestaan. Oikea lähimmäisenrakkaus ei tunne mitään rajoja. Jokaista ihmistä pitäisi 
rakastaa omana itsenään ilman ehtoja, kuten Jumala tekee. Tästä  kertomus laupiaasta 
samarialaisesta on esimerkkinä.

Jeesuksen aikoina oli yleistä matkustaa jalkaisin paikasta toiseen. Jeriko oli tärkeä 
kauppakeskus ja sinne johtava tie merkittävä liikenneväylä. Vuoristossa kulkeva tie 
Jerusalemista Jerikoon oli kuitenkin erityisen turvaton. Tie kulkee mutkitellen vuoris-
tossa, joka tarjoaa rosvoille oivallisia pako- ja piilopaikkoja. Turvallisuussyistä ihmiset 
matkustivat ryhmissä tai ”karavaaneissa”. Ison seurueen kimppuun rosvot eivät kovin 
helposti hyökänneet. 

Jostain syystä Jeesuksen esittämän kertomuksen mies lähti tälle tielle yksin. Hän oli 
vielä kaukana Jerikosta kun rosvot yllättävät hänet vieden hänen aasinsa, rahansa ja 
tavaransa. Miehen rosvot jättivät pahoinpideltynä kuolemaan tien varrelle. Tiellä kulkee 
ihmisiä harvakseltaan. Ensimmäisenä paikalle tulee pappi, jonka mies luulee auttavan, 
mutta pappi meneekin kiireellä ohi. Samoin toimii seuraava ohikulkija, joka on pappeja 
temppelissä auttava pyhäkköpalvelija. Kummatkin ovat sellaisen ammatin edustajia, 
joiden odottaa auttavan hädässä olevaa ihmistä. 

Kolmantena paikalle tuli samarialainen. Samarialaiset olivat sekakansaa, jota juuta-
laiset halveksivat eivätkä halunneet olla missään tekemisissä heidän kanssaan. Vihamie-
linen suhtautuminen oli molemminpuolista. Kertomuksen samarialainen varmastikin 
huomasi uhrin olevan vihamies, mutta pysähtyi silti antamaan ensiapua ja huolehti 
myös jatkohoidosta viemällä miehen majataloon ja maksamalla hoidosta. Samarialai-
nen oli laupias eli myötätuntoinen apua tarvitsevalle.

Jeesuksen aikana lääkärin ammatti alkoi vasta yleistyä. Pappien tehtäviin kuului val-
voa etteivät tarttuvat taudit levinneet. Ihmiset käyttivät kotitekoisia lääkkeitä: esim. 
viikunasoseesta tehtiin haude, jota käytettiin paiseiden tyhjentämiseen. Haavojen  
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desinfioitiin käytettiin viiniä, ruhjeisiin ja haavoihin kaadettiin oliiviöljyä. Mirhaa käy-
tettiin lievittämään tuskia sekä vainajien voitelemisessa.

Toimintavinkkejä
• Kertaa oppikirjasta kuinka samarialainen auttoi haavoittunutta.

Mieti kuinka loukkaantuneita nykyisin autetaan. Valitse rastilla (x) sopiva vaihtoehto.

  ambulanssi   aloe   paarit

  laastari   öljy   sideharso

  viini   jäykkäkouristusrokotus   röntgen-kuva

  desinfiointiaine   tikit   pellavaliina

  majatalo   juhta   stetoskooppi

Pohdi ja keskustele
• Huomaammeko tilanteita, joissa voimme auttaa lähimmäisiä.
• Osaammeko me olla lähimmäisiä????
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KIRKKOVUODEN JUHLIA
 

Kuinka elämä sai alkunsa 
s. 120 (1. Moos. 1:1–2:4)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kirkkovuoden alku 1.9.

Ydinasiat
•  Jumala loi kaiken hyväksi.
•  Ihmisen tehtävänä oli huolehtia luomakunnasta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
luominen
luomakunta

Taustatietoja
Katso päivän taustatiedot Ajan pyhittämisen opettajan oppaasta.

Toimintavinkkejä
•  Meidän on muistettava, että kaikilla luoduilla on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. 

Jos sinä olisit saanut olla Jumalan apuna luomassa eläimiä, millaisen eläimen olisit 
luonut?

 a) Taita paperi opettajan ohjeiden mukaan neljään yhtä suureen osaan (puoliksi ja 
puoliksi). Piirrä eläin parisi kanssa vuorotellen, siten että pari ei näe mitä toinen 
piirtää. Valmis osa eläimestä taitetaan piiloon taitosta pitkin. Tee seuraavaan neljän-
nekseen merkit mihin oma piirroksesi päättyy ennen kuin taitat sen piiloon.

 Piirrä näin:  
 1. eläimen pää (merkki ja taita piiloon)
 2. eläimen ylävartalo (merkki ja taita piiloon)
 3. eläimen alavartalo (merkki ja taita piiloon)
 4. eläimen jalat.
 b) Millaisen eläimen teitte? Keksikää sille nimi.
•  Tehkää myös parille eläin. Värittäkää eläimet.

Pohdi ja keskustele
•  Miten sinä voit huolehtia esimerkiksi seuraavista elämistä: koira, kani, linnut, siili,  

kultakala, hevonen????
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Neitsyt Maria syntyy 
s. 122 (apokryfinen Jaakobin protoevankeliumi)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Neitsyt Marian syntymä 8.9.

Ydinasiat
•  Joakim ja Anna olivat pitkään lapseton pariskunta.
•  He antoivat tyttärelleen nimen Maria.
•  Lapsi pyhitettiin Jumalalle jo ennen syntymää.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Nasaret
Joakim
Anna
hyväntekeväisyys
lapsettomuus
rukous
lupaus
Maria

Taustatietoja
Uudessa testamentissa Neitsyt Marian elämästä kerrotaan varsin vähän eikä helluntain 
tapahtumien jälkeen häntä enää mainita. Tiedot hänen elämänsä vaiheista perustuvat 
perimätietoon ja varhaiskristillisen ajan muihin kristillisiin lähteisiin. Yksi tällainen 
lähde on Jaakobin protoevankeliumi. 

Näitä yleensä apostolien nimissä kirjoitettuja evankeliumeita tai kirjeitä varhaiskris-
tilliseltä ajalta kutsutaan apokryfisiksi kirjoiksi. Apokryfi on kreikkaa ja tarkoittaa kir-
joitusten ulkopuolista, epäselvää, salattua tai piilossa olevaa. Niitä ei ole hyväksytty 
Raamatun kaanoniin, koska niiden kertomukset ovat epäuskottavan liioiteltuja tai ne 
saattavat sisältää harhaoppia. Tällaisia apokryfisiä tekstejä tunnetaan lähes 60. Apokry-
fit sisältävät kertomuksia, jotka täydentävät evankeliumeiden kertomuksia Kristuksen, 
Neitsyt Marian ja apostolien elämänvaiheista. Osa apokryfeistä on laadittu puolusta-
maan joitain tiettyjä oppeja.

Apokryfiset tekstit ovat toimineet lähteinä myös ikonografialle ja kirkolliselle hym-
nirunoudelle. Kirkko käyttää niitä myös opetuksessaan, mutta ei pidä niitä pyhän kir-
joituksen asemassa. Tunnettuja apokryfejä ovat mm. Jaakobin protoevankeliumi sekä 
Pietarin, Pseudo-Matteuksen, Tuomaan ja Nikodemoksen evankeliumit.

Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.

Toimintavinkkejä
•  Lue oheinen rukous (myös lukemiston s. 163):

Totisesti	on	kohtuullista	ylistää	autuaaksi	sinua,	Jumalansynnyttäjä,	
aina	autuas	ja	viaton	ja	meidän	Jumalamme	Äiti.	Me	ylistämme	sinua,	
joka	olet	kerubeja	kunnioitettavampi	ja	serafeja	verrattomasti	jalompi,	
sinua	puhdas	Neitsyt,	Sanan	synnyttäjä,	sinua	totinen	Jumalansynnyttäjä!
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a) Millä eri nimillä Neitsyt Mariaa kutsutaan rukouksessa. Alleviivaa ne.

b) Keihin Neitsyt Mariaa rukouksessa verrataan?

k  ja s

c) Mitä kerubit ja serafit ovat?

   ruumiittomia voimia

   pahoja henkiä

   enkeleitä

•  Opetellaan laulamaan em. rukous Jumalansynnyttäjälle.
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Jeesuksen risti löytyy 
s. 124

Korjaus tehtävään 1. Joistakin tehtäväkirjojen painoksista on jäänyt kirjain A pois laa-
tikosta.

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen 14.9.

Ydinasiat
•  Keisarinna Helena järjesti kaivaukset Jeesuksen ristin löytämiseksi.
•  Golgatalta löytyneistä risteistä yksi oli Jeesuksen risti.
•  Jeesuksen risti ylennettiin kaikkien nähtäväksi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
risti
keisarinna Helena
Golgata
ylentäminen

Taustatietoja
Katso ristin ja Golgatan taustat s. 9–10 kpl Risti – Jumalan rakkauden merkki.
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.

Toimintavinkkejä
•  Täydennä virkkeet valitsemalla laatikosta oikea sana.

a) Kristitty tarkoittaa  uskova.

b) Me saamme Kristuksen ristin  yhteydessä.

c) Ristiä kannetaan , sydämen päällä.

d) Risti ei ole .

kaulassa	 koru	 kasteen	 Kristukseen

•  Mitä Golgata tarkoittaa suomeksi. Järjestä sanalaatikon kirjaimet oikeaan järjestyk-
seen. Vinkki lukemiston sivulla 124. 

Vastaus: Golgata tarkoittaa suomeksi ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___npaikka.

P ää k
al l o
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Suojelevan liinan alla 
s. 126

Juhlan nimi ja päivämäärä
Neitsyt Marian suojelus, Pokrova 1.10.

Ydinasiat
•  Rukousten vaikutuksesta Neitsyt Maria ilmestyi ja suojeli Konstantinopolin asukkaita.
•  Rukouksen merkitys pyydettäessä apua Jumalalta tai hänen pyhiltään.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Neitsyt Marian ilmestyminen
Epifanios
Andreas
Konstantinopoli

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.

Toimintavinkkejä
•  Ratkaise ristikon vihjeiden avulla, mitä Neitsyt Maria teki vihollisten uhatessa Kons-

tantinopolia.

Vaakasuoraan: 1. oli kirkossa rukoilemassa
 2. Neitsyt Maria levitti kaupungin ylle
 3. Andreaksen opetuslapsi
 4. Hänelle lausutaan rukous
 5. rukous toisen puolesta
 6. hyökkäsi Konstantinopoliin
 7. kaupunki, johon hyökättiin

pystysuoraan: Neitsyt Maria  kaupunkilaisia.

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
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Joakim ja Anna lunastavat lupauksen 
s. 128 (apokryfinen Jaakobin protoevankeliumi)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Neitsyt Marian temppeliinkäyminen 21.11.

Ydinasiat
•  Joakim ja Anna veivät tyttärensä kolmevuotiaana Jerusalemin temppeliin.
•  Paikallaolijat käsittivät, ettei Neitsyt Maria ole tavallinen pikkutyttö.
•  Temppelissä Neitsyt Maria valmistautui tehtäväänsä Jumalanäitinä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Jerusalemin temppeli
ylimmäinen pappi Sakarias
kaikkein pyhin

Taustatietoja
Kaikkein pyhin oli Jerusalemin temppelin sisin, ikkunaton huone, joka erotettiin kak-
sinkertaisella esiripulla pyhästä. Vain ylimmäinen pappi sai kerran vuodessa suurena 
sovituspäivänä mennä kaikkein pyhimpään. Sovituspäivänä kansa piti puhdistaa kai-
kesta synnistä, jolla se oli liannut itsensä ja Herran huoneen. Kaikkein pyhimmässä 
ylimmäinen pappi asetti suitsutusastian siellä olevan kiven päälle.

Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.

Pohdi ja keskustele
•  Onko lupaukset aina pidettävä?
•  Oletko pettänyt antamasi lupauksen?
•  Miltä sinusta tuntui kun joku on pettänyt antamansa lupauksen????
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”Iloitse armoitettu!” 
s. 129 (Luuk. 1:26–38)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Neitsyt Marian ilmestys 25.3.

Ydinasiat
•  Enkeli Gabriel ilmoitti Neitsyt Marialle, että hänestä tulee Jumalan Pojan äiti.
•  Pojalle on annettava nimi Jeesus.
•  Neitsyt Maria totteli Jumalaa nöyrästi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
enkeli Gabriel
nöyrä

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta ss. 81–82.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan enkeli Gabriel opettajan ohjeiden mukaan kartongista, kennopaperista 

ja piippurassista.
 1. Piirretään enkeli Gabrielille yläosa vyötäröstä ylöspäin. Kasvoja voi värittää.
 2. Askarrellaan hameosa kennopaperista ja liimataan valmis yläosa hameeseen.
 3. Askarrellaan lilja käteen: varsi piippurassista, kellokukat kreppipaperista tai 
     vastaavasta. Liimataan se paikoilleen.
•  Tämän askartelun voi tehdä myös suojelusenkelin yhteydessä, mutta jätetään enkeli 

Gabrielin tuntomerkki lilja silloin askartelematta.
•  Mitkä seuraavista työkaluista kuuluvat Joosefin työkalupakkiin? Alleviivaa.

 puutappeja porakone saha metallisaha
 kirves nuija kypärä moottorisaha
 höylä vatupassi taltta vasara
 rautanauloja mitta
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Salainen hyväntekijä 
s. 130

Juhlan nimi ja päivämäärä
Pyhän Nikolaos Ihmeidentekijän muistopäivä 6.12.

Ydinasiat
•  Pyhä Nikolaos oli Myran kaupungin arkkipiispa.
•  Hän auttoi ihmisiä usein näiden tietämättä, salaa eikä halunnut kiitosta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
hyväntekijä
arkkipiispa
vaatimaton

Taustatietoja
Katso pyhän Nikolaoksen henkilötiedot ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan pyhä Nikolaos opettajan antamien ohjeiden mukaan. Kaavat liitteessä 8 

sivulla 120.
 Piirretään vartalo sekä kädet punaiselle kartongille sekä sädekehä kultaiselle paperille 

ja leikataan.
 Väritetään ja leikataan pyhälle Nikolaokselle myös kasvot ja sormet.
 Liimaa sädekehä, kasvot ja sormet paikoilleen.
 Piirrettään ja väritetään kultaisella tussilla piispan tuntomerkki omofori olkapäille. 
 Katso mallia ikonista. Myös hihojen suihin voi piirtää kultaisen ristin.
 Kiinnitetään lopuksi kädet kiinni haaranastoilla.
•  Leikkaa lehdistä mitä myötäjäisiä köyhtynyt isä ostaisi tyttärilleen nyt pyhän 
 Nikolaoksen lahjoittamilla rahoilla. Liimaa kuvat vihkoosi.
•  Selvitä kenen taivaallinen esirukoilija pyhä Nikolaos on. Löydät laatikosta viisi pojan 

nimeä. Nimet ovat vaaka- ja pystysuorassa.

Laatikon nimet ovat: Niko, Niklas, Niilo, Nikolai ja Nils. 
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”Kristus syntyy! Kiittäkää!” 
s. 133 (Luuk. 2:1–20)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen syntymä, Joulu 25.12.

Ydinasiat
•  Jeesus syntyi vaatimattomasti luolassa.
•  Tähti ilmaisi paikan, jossa Jeesus lepäsi seimessä.
•  Paimenet saivat ensimmäisenä tiedon Jeesuksen syntymästä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Betlehem
luola
seimi
tähti
paimenet
enkelit

Taustatietoja
Betlehemistä ja verollepanosta löytyy taustatietoja tämän oppaan s. 67 kpl Palestiina – 
Jeesuksen kotimaa.

Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta ss. 83–85.

Toimintavinkkejä
•  Askarrellaan jouluseimi opettajan antamien ohjeiden (liite 4, s. 116) mukaan. Tehtävä 

voidaan toteuttaa myös kappaleen Joulun rauha (lukemisto s. 50) yhteydessä.
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Lahjoja uudelle Kuninkaalle 
s. 134 (Matt. 2:1–11)

Ydinasiat
•  Tähti ohjasi tietäjät Jeesus-lapsen luo.
•  Itämaan viisaat tiesivät Jeesuksen olevan luvattu Messias ja kumarsivat häntä.
•  Tietäjät toivat lahjaksi kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
tähti tietäjät kulta suitsuke mirha 

Taustatietoja
Jeesuksen syntymän aikoihin tapahtui tähtitaivaalla jotain, joka sai Itämaan viisaat 
miehet lähtemään matkalle kohti Betlehemiä. He olivat nähneet tähdistä, että siellä 
syntyy uusi, aiempia mahtavampi kuningas. Erityisesti muinaisessa Parttiassa (nykyään 
Persia) uutta Messiasta odotettiin hartaasti. Roomalais-itämaisessa kulttuurissa täh-
distä ennustaminen eli astrologia oli yleinen uskontomuoto. Jopa kuninkaat kyselivät 
astrologeilta neuvoja tulevaisuutta varten. Heidän tietämyksensä planeettojen liikkeistä 
ja tähtitaivaan tapahtumista eri vuodenaikoina oli tarkkaa. Nyt astrologit tiesivät, että 
Palestiinassa tulee tapahtumaan juutalaisten kannalta jotain todella merkittävää.

Itämailla oli tapana tervehtiä uutta hallitsijaa viemällä hänelle arvokkaita lahjoja. 
Matteuksen mainitsemat lahjat olivat kulta, suitsuke ja mirha. Ne ovat lahjoja, jotka 
kertovat antajansa varallisuudesta. Lahjat kuvaavat myös Jeesuksen elämäntehtävän eri 
puolia: kulta on kuninkuuden symboli, jumalanpalveluksissa käytettävä suitsuke viittaa 
hänen jumaluuteensa ja mirha (hyväntuoksuinen pihka, jota käytettiin mm. hauta-
uksessa) viittaa Jeesuksen tulevaan kuolemaan meidän ihmisten pelastuksen tähden. 
Lahjat merkitsevät myös uskoa, toivoa ja rakkautta, joita jokainen Kristukseen uskova 
voi tuoda hänelle lahjaksi. Pyhä Gregorios Suuri (k. 604) tulkitsee kullan symboloivan 
viisautta, suitsukkeen rukousta ja mirhan lihan kuolettamista.

Matteus ei mainitse evankeliumissaan tietäjien lukumäärää, ikää, nimeä eikä koti-
maata. Lahjojen lukumäärän perusteella myös tietäjien lukumääräksi on päätelty kolme. 
Tietäjien on myös arveltu edustavan tuolloin tunnettuja maanosia: Eurooppaa, Aasiaa 
ja Afrikkaa. Perimätieto kertoo tietäjien nimiksi Kaspar, Melkior ja Balthazar. Vanhojen 
asiakirjojen mukaan, matkalle lähti kuitenkin jopa 12 ylhäistä miestä seurueineen. He 
olivat oman aikansa kuuluisuuksia, oppineita, rikkaita ja sodissa ansioituneita sankareita. 

Oppaana itämaan viisailla miehillä yli 1000 km:n vaivalloisella matkalla oli kirkas 
tähti. Ortodoksisessa perinteessä tuo tähti on tulkittu enkeliksi, joka otti tietäjien tu-
tun tutkimuskohteen, tähden muodon. Tietäjäthän tutkivat tähtiä nimenomaan löy-
tääkseen vihjeitä Jumalan tuntemiseen. Jumala puhui tietäjille heidän tutkimansa ja 
palvelemansa tähden kautta.

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään mitkä jouluiset asiat muistuttavat meitä Itämaan tietäjien suunnan näyttä-

jästä? Oppilaat voivat yrittää muutaman opettajan antaman vinkin jälkeen keksiä itse 
lisää. Vinkkejä pohdintaan seuraavista sanapareista: joulutähti/hyasintti, piparipoika/
tähtipipari, kuusenpallo/latvatähti, pasteija/tähtitorttu, ilotulitusraketti/tähtisadetik-
ku, ikkunatähti/ikkunan porokoriste.

???
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Herodes suuttuu 
s. 135 (Matt. 2:12–18)

Ydinasiat
•  Kuningas Herodes aikoi surmata Jeesuksen.
•  Joosef vei perheen turvaan Egyptiin.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Herodes 
pakomatka

Taustatietoja
Jeesuksen syntymän aikoihin Rooman valtakunnan keisarina oli Augustus (hallitsi 27 
eKr– 14 jKr). Jeesus syntyi mahdollisesti jo aiemmin, mutta viimeistään vuonna 4 eKr. 
Palestiinan aluetta hallitsi tuolloin vasallikuninkaana Herodes Suuri (hallitsi 37–4 eKr). 
Kreikaksi nimi Herodes tarkoittaa ’urhoollista’, mutta tällä kertaa nimi ei ollut enne. Ky-
seessä oli siekailematon ja kavala, joskin menestyvä hallitsija, joka ei kaihtanut mitään 
keinoja asemansa lujittamiseksi. 

Herodes Suuri epäili kaikkia, jopa oman perheensä jäseniä juonittelusta itseään vas-
taan. Niinpä Itämaan viisaiden miesten tullessa etsimään tulevaa Kuningasta, hän käski 
surmata kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset Betlehemissä ja sen lähiympäristössä eli-
minoidakseen kilpailijan (Matt. 2: 16–18). Enkelin varoituksesta Joosef lähti Marian ja 
lapsen kanssa pitkälle, vaivalloiselle ja vaaralliselle pakomatkalle kohti Egyptiä.

Perimätiedon mukaan pyhä perhe kohtasi Egyptissä kaksi nuorta rosvoa, jotka oli-
vat nimeltään Gestas ja Dismas. Perheen ryöstäminen jäi aikeeksi, sillä jälkimmäinen 
nauliutui ihailemaan pienokaisen kauneutta. Hän jopa maksoi Gestakselle 40 kolik-
koa, jotta tämä ei ryöstäisi perhettä. Neitsyt Maria lupasi, että hänen poikansa tulisi 
palkitsemaan Dismaksen. Palkkionsa Dismas sai yli 30 vuotta myöhemmin Golgatalla 
riippuessaan ristillä Jeesuksen oikealla puolella pyytäen: ”Jeesus, muista minua, kun 
tulet valtakuntaasi” (Luuk. 23:42).

Enkelin ilmoitettua Joosefille vihollisten kuolleen, pyhä perhe palasi takaisin Palestii-
naan. Juudean ja Samarian hallitsijana oli Herodeksen poika Arkelaos (hallitsi 4–6 jKr). 
Betlehem sijaitsi liian lähellä Jerusalemia, joten Joosef vei perheen kauemmas Galileaan 
pieneen Nasaretin kaupunkiin. Näin toteutui profeettojen ennustus: ”Häntä kutsutaan 
Nasaretilaiseksi” (Matt. 2:23).

Toimintavinkkejä
•  Mihin maahan Joosef vei perheen turvaan? Ratkaise palapeli ja sijoita tavut oikeille 

paikoille.

Vastaus: Perhe oli turvassa   . 

E

gyp
sä

tis
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Jeesus tuodaan temppeliin 
s. 136 (Luuk. 2:22–40)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen temppeliintuominen 2.2.

Ydinasiat
•  Juutalaisen lain mukaan esikoispoika siunattiin temppelissä.
•  Neitsyt Maria ja Joosef olivat köyhiä, joten he uhrasivat kaksi kyyhkystä.
•  Simeon tiesi, että Jeesus on Jumalan Poika.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
temppeli
Simeon

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta 86.

•  Leikkaa lehdestä kuva nykyajan pakolaisista. Liimaa se vihkoosi.

•  Tutki valitsemaasi kuvaa ja pohdi miksi he pakenevat. Alleviivaa mielestäsi sopivat 
vaihtoehdot.

 ihonväri sota maanjäristys
 tulva erilainen uskonto nälkä

Pohdi ja keskustele
•  Mietitään mistä eri syistä ihmiset joutuvat nykyään pakenemaan jopa toiseen maahan 

kuten Jeesuksen piti.
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Johannes kastaa Jeesuksen 
s. 138 (Matt. 3:13–17)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen kaste, Jumalan ilmestyminen, Teofania 6.1.

Ydinasiat
•  Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanilla.
•  Jeesuksen noustessa vedestä myös Isä ja Pyhä Henki ilmaisivat itsensä ihmisille.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Johannes Kastaja
Jordan
Jumala eli Pyhä Kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Taustatietoja
Kasteesta ja Pyhästä Kolminaisuudesta löytyy taustatietoja tämän oppaan s. 48 kpl 
Sakramentteja ja pyhiä toimituksia ja s. 28–29 kpl Jumalan kuva ja kaltainen.
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta s. 91.

Jeesus kirkastuu vuorella 
s. 140 (Matt. 17:1–9)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen kirkastuminen 6.8.

Ydinasiat
•  Opetuslapset näkivät miten Jeesus hohtaa Jumalan valtakunnan kirkasta valoa.
•  Opetuslapset kuulivat Isän äänen.
•  Pyhä Henki ilmaisee itsensä pilvessä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
vuori
kirkastuminen
Pyhä Kolminaisuus: Isä, Poika ja Pyhä Henki

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta s. 103.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

”Lasarus tule ulos!” 
s. 142 (Joh. 11:1–45)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Lasaruksen lauantai; palmusunnuntaita edeltävä lauantai

Ydinasiat
•  Jeesus herätti kuolleista ystävänsä Lasaruksen viikkoa ennen omaa 
 ylösnousemistaan.
•  Tämä on enne Kristuksen ylösnousemuksesta ja kuoleman voittamisesta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Betania
Lasarus
Martta
Maria
hauta

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta ss. 107–108.

Toimintavinkkejä
•  Ratkaise ristikko ja saat selville kuka Lasarus oli.

Vaakasuoraan:
  1. päivän vastakohta
  2. kuoli sairauteen
  3. kylä, jossa Lasarus asui
  4. Betania ei ollut kaupunki vaan    
  5. Lasarus oli Martan ja Marian
  6. Martalla ja Marialla oli  Lasarusta

Ristikon ratkaisu: Lasarus oli Jeesuksen           .
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Jeesus ratsastaa Jerusalemiin 
s. 143 (Matt. 21:1–11)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen ratsastus Jerusalemiin, Palmusunnuntai; viikkoa ennen pääsiäistä

Ydinasiat
•  Jeesus ratsasti aasinvarsalla Jerusalemiin.
•  Ihmiset ottivat hänet vastaan kuin kuninkaan heiluttaen palmunoksia ja huutaen: 

Hoosianna!

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Jerusalem
aasinvarsa
palmunoksa
Hoosianna

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta ss. 109–110.

Toimintavinkkejä
•  Palmusunnuntaiksi voidaan askarrella virpomavitsan sijasta myös palmunoksa opet-

tajan ohjeiden mukaan:
 Leikataan vihreää kreppipaperia kapeiksi, pitkiksi suikaleiksi ja päällystetään sillä 

pitkä oksa.
 Leikataan taitetusta kreppipaperista palmunlehtiä muistuttavia lehtiä. Yhdellä kertaa 

saadaan pari, joka kiinnitetään keskikohdastaan kiinni oksaan. Oksan alaosaan teh-
dään isompia lehtiä kuin päähän.
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Juudas pettää Jeesuksen 
s. 144 (Matt. 26:14–16)

Ydinasiat
•  Uskonnolliset johtajat halusivat päästä Jeesuksesta eroon.
•  Juudas kavalsi Jeesuksen pahan hengen vaikutuksesta.
•  Juudaksen palkkio oli 30 hopearahaa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Juudas Iskariot
uskonnolliset johtajat
kavaltaminen
hopearaha

Taustatietoja
Katso tapahtuman taustat Ajan pyhittämisen oppaasta ja Kohti kirkon elämää opettajan 
oppaasta s. 117.

Toimintavinkkejä
•  Kuka Jeesuksen opetuslapsista petti Hänet? Muodosta kavaltaja nimi laatikossa 
 olevista kirjaimista.

Vastaus: Kavaltaja oli 

J             I          .

•  Juudas kavalsi Opettajansa. Mitä se tarkoittaa? Alleviivaa mielestäsi oikeat vaihtoehdot.

 pettää toisen.
 jättää ystävän vihollisen käsiin.
Kavaltaminen tarkoittaa, että… auttaa muita ihmisiä.
 kieltää tuntevansa lähimmäistä.
 lohduttaa hädässä.

•  Pohdi, miksi Juudas kavalsi Jeesuksen. Merkitse oletko samaa mieltä (S) vai 
 eri mieltä (E).

Juudas a) oli rahanahne. (     )
  b) pettyi Jeesukseen. (     )
  c) halusi olla rakkain opetuslapsi. (     )
  d) toimi Jumalan tahdon mukaan. (     )
  e) oli uskollinen ystävä. (     )
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Jeesus asettaa ehtoollisen 
s. 147 (Joh. 13: 4–17; Matt. 26:26–28)

Ydinasiat
•  Jeesus asettaa ehtoollisen sakramentin.
•  Ehtoollisen asettamissanat
•  Leipä ja viini muuttuvat todellakin näkymättömällä tavalla Kristuksen Ruumiiksi ja 

Vereksi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
ehtoollinen
leipä
viini

Taustatietoja
Lisää tietoja ehtoollisen sakramentista löytyy tämän oppaan s. 49–50.

Katso tapahtuman taustat Ajan pyhittämisen oppaasta ja Kohti kirkon elämää opettajan 
oppaasta s. 118.
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Jeesus vangitaan Getsemanessa 
s. 148 (Matt. 26:36–50)

Pietari kieltää Jeesuksen 
s. 149 (Matt. 26:69–75)

Ydinasiat
•  Jeesus rukoili ennen vangitsemistaan. Hän tiesi mitä tulee tapahtumaan.
•  Juudas kavalsi Jeesuksen suudelmalla.
•  Pietari seurasi Jeesusta vangitsemisen jälkeen.
•  Pietari kielsi kolmesti tuntevansa Jeesusta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Getsemane
rukous
Juudas
petturin suudelma
kieltäminen

Taustatietoja
Katso tapahtuman taustat Kohti kirkon elämää opettajan oppaasta s. 119.

Toimintavinkkejä
•  Minkä nimiseen puutarhaan Jeesus meni pääsiäisaterian jälkeen? Vahvista kirjaimet.

Puutarhan nimi oli    

•  Mitä Jeesus teki Getsemanessa? Järjestä tavut oikein.

LI  KOI  RU

Jeesus    Getsemanessa.

•  Yhdistä parit.

Getsemane     lievitti Jeesuksen pelkoa.

Jeesus      opasti sotilaat Jeesuksen luo.

Enkeli     on puutarha Öljymäellä.

Juudas     seurasi Jeesusta.

Pietari     rukoili puutarhassa.
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•  Mitä ylipapin palatsin pihalla tapahtui? Täydennä lauseet laatikon sanoilla.

a) Pietari lämmitteli  ääressä.

b) Pietari tunnistettiin Jeesuksen .

c) Kun  kiekui aamulla, Pietari oli kieltänyt

  Jeesuksen  kertaa.

d) Väkijoukko halusi vapauttaa .

e)  tuomitsi Jeesuksen kuolemaan.

kukko	 Barabbaan	 Pilatus	 nuotion	 kolme	 opetuslapseksi

•  Askartele Pietarin muistuttaja opettajan antamien ohjeiden mukaan. 
 Voidaan toteuttaa piirtämällä tai askartelemalla.



104

Jeesus tuomitaan kuolemaan 
s. 150 (Luuk. 18:38–40; Mark. 15:16–20)

Ydinasiat
•  Kansanjoukko valitsi Barabbaan vapautettavaksi.
•  Jeesus määrättiin ristiinnaulittavaksi.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Pilatus
Barabbas
orjantappurakruunu

Taustatietoja
Kruunut ovat kuninkaiden vallan ja kunnian vertauskuvia. Roomalaiset sotilaat pu-
noivat Jeesuksen päähän orjantappuroista kruunun tehdäkseen hänet naurettavaksi. 
Se oli epäonnistuneen kruununtavoittelijan häpeän, halveksunnan  ja voimattomuuden 
vertauskuva.

Raamatun sana ’orjantappura’ sekä rinnalla käytettävä ’ohdake’ ovat käännöksiä 
monesta eri sanasta. Palestiinassa kasvaa yli 200 piikkistä ruoho- tai pensaslajiketta.  
Ne ovat yleisiä ja hankalia puutarhojen ja peltojen rikkaruohoja.

Katso tapahtuman taustat Ajan pyhittämisen oppaasta ja Kohti kirkon elämää opet-
tajan oppaasta s. 120.

Toimintavinkkejä
•  Kansa halusi vapauttaa Barabbaan. Mitä Barabbas ajatteli? Alleviivaa miten lause 
 jatkuu.

  … pilkkasi Jeesusta.
  … paransi tapansa.
Barabbas  … jatkoi ryöstelyä.
  … vapautettiin pääsiäisjuhlan kunniaksi.
  … kiitti kansaa vapaudestaan.
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Jeesus kuolee ristillä 
s. 151 (Luuk. 23:32–49; Joh. 19:31–34)

Ydinasiat
•  Jeesus ristiinnaulitaan Golgatalla.
•  Samalla ristiinnaulitaan kaksi ryöväriä.
•  Jeesuksen kuolemantuomion syy: Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas 

(I.N.R.I.)

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Golgata
ryövärit

Taustatietoja
Golgatasta ja ristiinnaulitsemisesta  löytyy lisätietoa tämän oppaan s. 9–10 kpl Risti – 
Jumalan rakkauden merkki; ryöväreistä s. 95 kpl Herodes suuttuu.
Katso tapahtuman taustat Ajan pyhittämisen oppaasta ja Kohti kirkon elämää opettajan 
oppaasta ss. 121–122.

Pohdi ja keskustele
•  Pohdi, mitä ihmiset ajattelivat nähdessään Jeesuksen kärsivät?

Jeesuksen hautaaminen 
s. 151 (Matt. 27:57–66)

Ydinasiat
•  Jeesus haudattiin luolaan, jonka suulle vieritettiin iso kivi.
•  Sotilaat vartioivat sinetöityä hautaa.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
hautaluola
käärinliinat

Taustatietoja
Katso tapahtuman taustat Ajan pyhittämisen oppaasta ja Kohti kirkon elämää opettajan 
oppaasta s. 123.

???
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Kristus laskeutuu Tuonelaan 
s. 152 (apokryfinen Nikodemuksen evankeliumi)

Ydinasiat
•  Kristus haudattiin juutalaisen tavan mukaan.
•  Kristuksen sielu laskeutui Tuonelaan kuten ihmisen sielu.
•  Tuonelan portit särkyvät ja ihmisten sielut vapautuvat.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
hauta
käärinliinat
sielu
Tuonela

Taustatietoja
Kristuksen ruumis lepää ihmisvainajan tavoin käärinliinoissa haudattuna luolaan, mut-
ta hänen sielunsa laskeutuu Tuonelaan. Tuonela on kuoleman valtakunta. Isät kuvaavat 
sitä toisinaan olemattomuudeksi, rakkaudettomuudeksi ja kertakaikkiseksi yksinäisyy-
deksi.

Kristus astui kuoleman maailmaan viedäkseen kuolleet takaisin elämään. Tuonelan 
portit murtuvat hänen edessään, ja ikonissa Kristus kuvataan rikkimenneiden porttien 
päällä seisomassa. Porttien alla näkyy Tuonelan synkkä aukko. Vaskisen portin rauta-
salvat ovat särkyneet ja sen osat ovat asettuneet ristinmuotoisesti. Paholainen makaa 
kahlehdittuna porttien alla.

Risti Kristuksen kädessä kuvaa voittoa kuolemasta. Hän voitti kuoleman samalla 
aseella, jota kuolema käytti hänen surmaamisekseen. Soikea mandorla (soikion muo-
toinen valokehä) kuvaa Jumalan valtakunnan luomatonta valoa, joka valaisee kuoleman 
valtakunnan jokaisen pimeän kohdan.

Kaikki kuolleet pääsevät kahleistaan. Tästä merkkinä ovat lukot ja naulat maassa. 
Ensimmäisenä Kristus tempaa Tuonelasta ylös maailman ensimmäiset ihmiset Ada-
min ja Eevan. Usein ikoniin kuvataan myös Johannes Kastaja sekä kuninkaat David ja 
Salomo.

Katso myös Ajan pyhittämisen opas sekä Kohti kirkon elämää opettajan opas  
s. 124.
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”Kristus nousi kuolleista!” 
s. 154 (Matt. 28:1–8; Mark. 16:1–8; Luuk. 24:1–12; Joh. 20:1–10)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen ylösnouseminen, pääsiäinen; kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun 
jälkeinen sunnuntai

Ydinasiat
•  Naiset ovat menossa sunnuntaiaamuna voitelemaan Jeesuksen ruumista.
•  Enkeli vierittää kiven haudalta pois ja näyttää tyhjää hautaa.
•  Naiset rientävät kertomaan opetuslapsille Kristuksen ylösnousemuksesta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
mirha
tyhjä hauta
Kristuksen ylösnouseminen

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta ss. 125–126.

Matkalla Emmaukseen 
s. 156 (Luuk. 24:13–35)

 

Ydinasiat
•  Kristus ilmestyi ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsilleen usein.
•  Emmauksessa opetuslapset tunnistivat Kristuksen kun hän ateriapöydässä kiitti 
 Jumalaa ja mursi leivän.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
Emmaus
leivän murtaminen

Taustatietoja
Emmauksen sijaintia ei aivan tarkkaan tiedetä. Se saattoi sijaita noin 11 km:n päässä Je-
rusalemista. Emmaus oli pieni kylä, jonka nimi tarkoittaa lämpimiä lähteitä. Luukkaan 
evankeliumi kertoo toisen sinne matkalla olleen opetuslapsen nimeksi Kleopas. Heidän 
on arveltu olleen kotoisin Emmauksesta ja olleen palaamassa kotiin pääsiäisjuhlista.
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Kristuksen taivaaseenastuminen 
s. 158 (Matt. 28: 16–20; Ap.t. 1:1–14)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Kristuksen taivaaseenastumisen juhla, Helatorstai; 40 päivää pääsiäisen jälkeen

Ydinasiat
•  Kristus antoi opetuslapsille kaksi tärkeää tehtävää: opettaa kaikkia kansoja ja kastaa 

ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
•  Kristus hyvästeli opetuslapset siunaamalla heidät ennen taivaaseenastumistaan.
•  Kristus otettiin taivaaseen pilvien päällä.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
vuori
pilvi

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta s. 128.
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Isä lähettää Pyhän Hengen 
s. 159 (Ap.t. 2:1–11)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Pyhän Hengen vuodattaminen, Helluntai; 50 päivää pääsiäisen jälkeen

Ydinasiat
•  Pyhän Hengen vaikutuksesta opetuslapset saivat erilaisia armolahjoja: rohkeutta, 
 kielillä puhumisen lahjan mm.
•  Pyhä Henki ilmaisi itsensä opetuslapsille tulisina liekkeinä, jotka eivät polttaneet.
•  Helluntai on Kirkon syntymäpäivä.
•  Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
tulenlieska
Pyhä Henki
vieraat kielet
rohkeus

Taustatietoja
Pyhän Hengen vuodattamisen yhteydessä opetuslapset saivat erilaisia armolahjoja. Ne 
olivat hengellisiä lahjoja heidän työtään varten. Tällaisia lahjoja olivat mm. profetoi-
minen, viisauden ja tiedon sanojen puhuminen eli opettaminen, kielillä puhuminen, 
sairaiden parantaminen.

Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta sekä Kohti kirkon 
elämää opettajan oppaasta s. 129.

Lisätietoa kasteen sakramentista myös tämän oppaan s. 48–49.
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Neitsyt Marian kuolinpäivä 
s. 160 (apokryfinen teksti Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumisesta)

Juhlan nimi ja päivämäärä
Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen 15.8.

Ydinasiat
•  Enkeli Gabriel kehotti Neitsyt Mariaa valmistautumaan kuolemaansa.
•  Neitsyt Maria valmistautui kuolemaansa kuin juhlaan.
•  Kristus itse laskeutui taivaasta noutamaan äitinsä sielun.

Opittavia käsitteitä, paikkoja, henkilöitä
kuolema
sielu
hauta

Taustatietoja
Katso juhlan taustat ja ikonin selitys Ajan pyhittämisen oppaasta.
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