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Tulkaa, kaikki uskovaiset,  
kumartaen kunnioittakaamme Kristuksen pyhää ylösnousemista,  
sillä katso, ristin kautta tuli ilo kaikkeen maailmaan.  
Kiittäen aina Herraa  
me veisuilla ylistämme Hänen ylösnousemistansa,  
sillä kärsittyänsä meidän edestämme ristin vaivat  
hän kuolemallansa kuoleman kukisti. 

Ote yhä uudelleen toistettavasta ylösnousemuslaulusta  

 

Hyvät ystävät,  

kirkkovuosi on alkanut jokin viikko sitten ja, kuten joka vuosi, tämä ajanjakso on täynnä merki-

tystä. Kirkko tarjoaa meille kolme muistopäivää, jotka antavat eväitä kohtaamaan kaikkea sitä, 

mitä syksy monine toimintoineen ja tehtävineen tuo eteemme.  

Syyskuun 1. päivä on jo muutamia vuosikymmeniä ollut päivä, jolloin ortodoksisia ja nyttemmin 

myös katolisia kristittyjä ohjataan kiinnittämään huomiota luomakunnan suurenmoisuuteen, 

kiittämään Luojaa hänen meille suomistaan lahjoista sekä puntaroimaan, miten voimme itse 

kukin vaikuttaa siihen, että luonnonvaroja käytettäisiin viisaasti. Syyskuun 8. päivänä on Neitsyt 

Marian syntymän juhla: tämä on suuren ilon päivä! Jumalan syntyminen ihmiseksi oli mahdollis-

ta, koska meidän ihmisten joukosta syntyi ja kasvoi puhdas ihminen, jonka kautta syntyi Jeesus 

ja joka on jäänyt meille monessa suhteessa esikuvaksi. Yhden ohjeen hän meille antoi: tehkää 

niin kuin Jeesus sanoo, hän kehotti Kanaan hääjuhlassa. Hänen esirukouksiensa turvin on hyvä 

edetä syksyn pimeneviä iltoja ja aamuja kohti. Syyskuun 14. päivä on suuri Herran juhla: muis-

tetaan pyhän Ristin löytämistä ja ylentämistä Jerusalemissa 300-luvulla. Mutta, kuten kirkossa 

aina, emme ensisijaisesti ajattele juhlan aihetta kauan sitten tapahtuneena, vaan elämme sen 

todeksi juuri nyt: kumarramme maahan Herran ristille, jonka kautta ylösnousemus ja Kristuk-

sen, Jumalan ja ihmisen, nouseminen taivaaseen tuli mahdolliseksi. Hyvin Kirkko huolehtii meis-

tä, lapsistaan! Iloiten ja vahvistuneina voimme edetä kirkkovuoden kierrossa ja lähestyä Juma-

lan valtakunnan valoa! 

Kiitollisina muistamme myös kesän tapahtumia. Sadat ihmiset ovat iloiten antaneet aikaansa 

siihen, että lukuisat praasniekat, ristisaatot ja pyhiinvaellukset ovat saaneet kaikkia tarpeellisia 

”huoltotoimia”, joita ilman tapahtumia ei voisi toteuttaa! Jumala jokaista palkitkoon ja anta-

koon vastakin apunsa kaikissa hyvissä aikomuksissa!  

Veljeskunnan syksyä sävyttävät tapahtumat eri puolilla maata. Erityisen merkittävä on vuosijuh-

lamme, joka on omistettu tiistaiseuratoiminnalle. Jyväskylässä 14.–16. lokakuuta pidettävien 

juhlien ohjelma on tämän kirjeen liitteenä. 

Piispallisia seurakuntatapahtumia järjestetään kolmella paikkakunnalla: Raumalla 24.–25.9., 

Rovaniemellä 8.–9.10. ja Rautalammilla 5.–6.11. Tämän kirjeen liitteenä on luettelo veljeskun-

nan syksyn tärkeimmistä tapahtumista. 

Kirjanen ”Kuulkaamme – ohjeita Raamatun lukijalle” on edelleen tilattavissa edulliseen hintaan. 

Opas sopii hyvin Pyhän kirjan tutkisteluun myös ryhmässä silloinkin, kun ei pappia ole läsnä. Kir-

jan alkuosassa kerrotaan, miten Raamatun lukemista tulee lähestyä tavalla, joka palvelee orto-



doksisen lukijan hengellistä kasvua. Jos tilaus käsittää 10 kappaletta tai enemmän, hinta on 2,50 

euroa kappaleelta. Jos määrä on pienempi, hinta on 3,50 euroa kappaleelta. Postimaksu lisä-

tään. 

Tämän kirjeen paperiversion liitteenä tiistaiseurat saavat uunituoreen tiistaiseurajulisteen ja 

tiistaiseuraesitteen. Toivomme, että niitä pidetään esillä pyhäköissä, seurakuntasaleissa ja 

muuallakin! Lähetämme mielellämme lisää tätä aineistoa! 

Hyvät ystävät, etukäteen iloitsen siitä, että saan tavata teistä niin monia tulevan syksyn aikana! 

Muistakaa, että voitte aina ottaa yhteyttä, kun jokin asia askarruttaa tai haluatte antaa palau-

tetta!  

 

Pyhien Sergein ja Hermanin esirukoukset puolestamme opastakoot meitä kaikkia! 

Ystävällisin terveisin 

Sergius Colliander 

toiminnanjohtaja, rovasti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhän Trifonin pyhiinvaelluksen eräs kohokota on Näätämöjoen veden pyhittäminen. Tässä on 

edetty veden priiskottamisvaiheeseen. Norjan Neiden 27.8.2016



 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

 

 

Tiistaiseura-aiheisia piispallisia tapahtumia on syksyn aikana kolmella paikkakunnalla 

Rauma 24.–25.9., 

Rovaniemi  

8.–9.10.  

ja Rautalampi 

5.–6.11. 

Nyt, kun on tullut kuluneeksi 130 vuotta siitä, kun ensimmäinen tiistaiseura aloitti 

toimintansa, Veljeskunta haluaa nostaa esille tätä merkkipaalua luomalla katseet 

eteenpäin: mitä on tiistaiseura tässä ajassa? Jumalanpalveluksia, alustuksia ja kes-

kustelua! Tervetuloa! 

Jaettu ilo – uusiutuva perinne kantaa! 

14.–16.10. 

Jyväskylä, ilmoit-

tautuminen 

7.10. mennessä 

jyvaskyla@ort.fi  

tai puhelimitse 

0206100380  

Perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään on ohjelmassa yhteislaulua, alustuksia, ruokailua, 

yhdessäoloa ja tietysti jumalanpalveluksia! Järjestäjinä ovat Jyväskylän seurakunta ja Tiis-

taiseura yhdessä Veljeskunnan kanssa. Osallistumismaksua ei peritä, mutta ilmoittautu-

minen on silti tarpeen aterioiden mitoituksen kannalta. 

Kirkon ja seurakuntasalin osoite on Rajakatu 39, 40200 Jyväskylä. Kirkon lähellä on useita 

majoitusliikkeitä. Varmistattehan huonevarauksenne ajoissa! 

Isä Sergius vierailee 

la 1.10. klo 10 

Lappeenranta 

Lappeenrannan tiistaiseura viettää 70-vuotisjuhlaansa seurakunnan pääkirkon temppelin-

juhlana, Jumalanäidin suojeluksen päivänä. 

ti 25.10. klo 14 

Kuopio 

Kuopion tiistaiseuraillassa isä Sergiuksen puhe käsittelee tiistaiseuratoiminnan juhlavuot-

ta, seurakuntasali, Snellmaninkatu 8 

su 30.10. klo 10 

Polvijärvi 

Polvijärven tiistaiseuran 70-vuotisjuhla, liturgia Pyhän Johannes Kastajan kirkossa, Haavi-

kontie 31 

su–ma 20–21.11. 

Raahe 

Neitsyt Marian temppeliin käymisen juhlana, joka on rukoushuoneen praasniekka, Raa-

hen tiistaiseura viettää 35-vuotisjuhlaansa. Rukoushuoneen osoite on Brahenkatu 2 

 

 

Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo,  

puhelin 020 6100591, sähköposti pshv@ort.fi 

Seuraa tulevia tapahtumia ja uutisia veljeskunnan nettisivuilta  

pshv.fi 

mailto:pshv@ort.fi


 


