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Hengen hedelmää ovat
rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,
lempeys ja itsehillintä.
Pyhän apostoli Paavalin kirjeestä galatalaisille

Hyvät ystävät,
pyhien Sergein ja Hermanin juhlina ja kaikkien muidenkin pyhittäjien juhlina luetaan epistola,
joka sisältää yllä olevan luettelon hengen hedelmistä. Kirkko tunnistaa pyhissä kilvoittelijoissa
ihmisiä, jotka ovat eläneet todeksi sen Pyhän Hengen lahjan, joka on meille jokaiselle kirkkoon
kuuluvalle annettu. Kun itse kukin tarkastelemme itseämme, ovat nämä hyvät ominaisuudet
erinomainen mittatikku siitä, miten olemme edenneet tiellä Kristuksen seuraajina. Saatamme
huomata, että paljon olisi vielä kehitettävää. Tämän ei pidä antaa masentaa: kuta enemmän
harjoittelemme ja kuta hiljemmin, sisäisesti keskittyen pyydämme pyhien esirukouksia ja Herramme aina auliisti antamaa tukea, sitä suuremmalla todennäköisyydellä me jopa huomaamattammekin voimme saavuttaa ja jakaa eteenpäin hengen hedelmiä!
Veljeskunnan kesä on ollut hieno: sain osallistua pyhän profeetta Elian praasniekkaan Ilomantsissa ja olla mukana veljeskunnan ja Kiuruveden seurakunnan järjestämällä perheleirillä Pyhäjärvellä. Pyhän Trifonin pyhiinvaellus oli erityisen juhlallinen: oli Neidenin pyhän Georgioksen
kappelin 450-vuotisjuhla! Lisäksi matkaan osallistui kaksi piispaa: Ruandan ja Burundin piispa
Innocentios ja Oulun metropoliitta Elia. Ortodoksisilla kirkkopäivillä Lappeenrannassa oli veljeskunta läsnä basaarissa ja ensimmäisessä ”kohtaamispaikassa” Auttajan polku -otsikon alla.
Syksy ja uusi kirkkovuosi ovat jo hyvällä alulla. Veljeskunnan alaosastojen suunnitelmat ja ohjelmat tulevien kuukausien toiminnaksi ovat jo valmistuneet tai valmistumassa. Yhdessä tekeminen toinen toista tukien ja rohkaisten antaa voimaa ja kestävyyttä kantaa arjen huolia, jotka
ovat aina seuralaisinamme.
Kun tämä kirje tavoittaa teitä, on syksyn ensimmäinen Kaikkien löytöretki kirkkoon -tapahtuma
Mikkelissä jo takanapäin. Seuraavat ovat Kemissä 26.–27.9. ja Porissa 28.–29.11.
Toivomuksenamme on, että teistä mahdollisimman moni osallistuisi veljeskunnan vuosijuhliin
Valamossa 23.–25.10. Vuosijuhlien otsikko on Keidas. Tämä viittaa siihen, että toimintamuotomme ovat samalla tavalla virkistäviä kuin on keidas autiomaassa uupuneen vaeltajan siihen
saapuessa! Monipuolisen ohjelman lisäksi vuosijuhlat ovat myös pyhiinvaellus luostariin, jossa
jumalanpalvelukset rytmittävät yhteistä aikaamme. – Huomatkaa, että veljeskunnan vuosikokous on lauantaina 24.10. kello 14 Valamon kulttuurikeskuksen auditoriossa. Jäsenet, jotka haluavat saada vuosikokousaineiston ennen tuloaan Valamoon, voivat tilata sitä osoitteesta
pshv@ort.fi tai puhelimitse 020 6100 490. Aineisto koostetaan, kun hallitus on sen hyväksynyt.
Tämän kirjeen liitteenä on syksyn tapahtumia taulukkona, jonka voitte halutessanne asettaa
esille vaikkapa ilmoitustaululle. Liitteenä on samoin yhden kokoontumisen opintomateriaali
uudesta Rukous-sarjasta, johon on suunnitteilla kahdeksan osaa.

Hyvät ystävät, pidämmehän huolta toinen toisestamme! Veljeskunnan toiminnassa mukana
olevina meillä on erityinen tehtävä olla viestintuojina. Meidän viestimme on kirkon viesti, se
hyvä sanoma, joka tuo Jumalan lähelle ihmistä ja antaa meille osallisuutta ikuiseen elämään jo
tässä ja nyt! Viestin välittämisen muotona on se, että jokainen voimiensa mukaan elää todeksi
evankeliumin sanoman.
Seuraattehan nettisivujamme, sieltä löytyvät tulevat tapahtumat, uutiset ja aineistoa: muun
muassa opintomateriaalia! Voit seurata veljeskuntaa myös Facebookissa!
Ystävällisin terveisin
Sergius Colliander
toiminnanjohtaja, rovasti

Kirkkopäivillä Maria Takala-Roszczenko ja Jaakko Olkinuora laulattivat Pyhiinvaeltajan lauluja kesäteatterissa

Veljeskunnan pöytä kirkkopäivien basaarissa; päivystämässä Jukka ja Tuula Jokiranta, Oulun tiistaiseura

TULEVIA TAPAHTUMIA
SYKSY 2015
Kaikkien löytöretki kirkkoon jatkuu!
Kemi 26.–27.9. ja Pohdimme yhdessä, lapset ja aikuiset, mitä tiedämme kirkkorakennuksesta, ikoneista ja
Pori 28.–29.11.
pyhistä esineistä. Onko jotain, mitä juuri sinä olet ihmetellyt? Nyt voit kysyä! Kaikki ovat
tervetulleita tutustumaan ortodoksisen pyhäkköön ja kaikkeen mitä se pitää sisällään ja
ympärillään toiminta mukaan luettuna. Tapahtumat ovat kaikille avoimet ja suunnattu
erityisesti perheille.
Ikonin tie – Pohjois-Kreikka
3.–12.10.
Matkan asiantuntijana on veljeskunnan puheenjohtaja piispa Arseni. Matka on ensisijaisesti tarkoitettu ikonimaalareille ja ikonitaiteesta kiinnostuneille. Tietoja mahdollisista
peruutuspaikoista
matkatoimisto
Lomalinjalta,
puhelin
040
6797
110,
http://www.lomalinja.com/ikonin_tie_-_veroia__kastoria__thessaloniki
Piispa Arseni esitelmöi
Lohja la 17.10.
Länsi-Uudenmaan ortodoksit ry:n kutsumana piispa Arseni pitää esitelmän Lohjan kirjastossa
Keidas – veljeskunnan vuosijuhlat ja vuosikokous Valamossa
23.–25.10. pe–su Vuosijuhlissa nostetaan esille vapaaehtoisen auttamisen mahdollisuuksia. Huolelli-

sesti suunniteltu vapaaehtoinen diakonia on vuorovaikutusta, antamista ja saamista. Ohjelmassa on esimerkkejä toiminnasta, joka on koettu tulokselliseksi. – Vuosikokous on lauantaina 24.10. kello 14 kulttuurikeskuksessa
Isä Sergius vierailee
4.10., su, Oulu
Kempeleen tiistaiseuran 30-vuotisjuhla, liturgia ja tiistaiseuran juhla
3.11., ti klo 17,
Tiistaiseurailta, Karjalan valistajat teemana
Kotka
15.11., su,
Tikkurilan tiistaiseuran 20-vuotisjuhla, liturgia ja tiistaiseuran juhla
Tikkurila
Valamon opiston kiintoisia kursseja!
Kysy lisää tai ilmoittaudu: www.valamo.fi/opisto, puhelin (017) 5701 401 tai sähköposti kurssit@valamo.fi
5.–8.11. to–su

27.–29.11. pe–su

4.–6.12, pe–su

Kauneus pelastaa maailman – Raamatussa sanalla "hyvä" on myös esteettisen kauneuden
merkitys. Kauneus on Raamatussa dynaaminen prosessi, jota itse Jumala johtaa. Idän kirkon esteettiset pyrkimykset saivat aikaan liturgisen kokonaisuuden, joka tänäkin päivänä
muistuttaa ihmisille Jumalasta. Opettajana toimii Vladimir Sokratilin.
Siirtokarjalaisten jälkeläiset – seminaarissa keskitytään siihen, kuinka karjalainen musiikkija runoperinne elää tässä ajassa. Ohjelmassa on alustuksia
ja käytännön esimerkkejä ja työpajoja äänellä itkemisestä, runolaulusta sekä karjalankielisestä nykymusiikista ja -runoudesta.
Valamon luostari 75 vuotta Heinävedellä – Vuonna 2015 on tullut kuluneeksi 75 vuotta
siitä, kun Laatokan Valamosta evakuoitiin lähes 200 munkkia talvella 1939–1940. Luostari
on elänyt kirjavia vaiheita eri vuosikymmeninä. Vuonna 2015 Valamon luostari on elinvoimainen, avoin ja syvälle eteläsavolaiseen maaperään juurtunut kristillisen hengellisen
elämän majakka.
Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta
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