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Olen syntynyt pietarilaisessa kauppiasperheessä. Olim-

me hyvin rikkaita. Meillä oli omat hevosemme, vaunumme, 

oli paljon palvelusväkeä ynnä muuta, kaikkea, mitä rik

kaudella voi saada. Kävin koulua hyvässä oppilaitoksessa. 

Olin jo viidennellä luokalla, kun perikato kohtasi meitä. 

Isän toiminta alkoi mennä alaspäin, ja lopulta kaikki pää

tyi siihen, että asuntoomme saapuivat viranomaiset ja ta

kavarikoivat koko omaisuutemme, jopa vaatteemmekin. Isä 

ilmoitti meille, että hän oli joutunut petoksen uhriksi ja 

hävisi pörssissä yhden kuukauden aikana 350.000 ruplaa ja 

nyt meillä ei olisi enää muuta kuin velkaa. Siihen aikaan 

minä en käsittänyt vielä tämän tapahtuman koko järkyttä

vyyttä. Äidilleni tämä oli kauhea isku. Muistan, kuinka 



hän teki ristinmerkin ja katsahtaen ikoniin sanoi:"Tapah

tukoon, Herra, tahtosi." Näin hän nöyrtyen alistui Hänen 

tahtoonsa ja opetti minuakin näin tekemään. "Älä koskaan, 

tyttäreni, menetä malttiasi, olkoot ajalliset koet tele-

muksesi miten raskaita tahansa. Muista suuren kärsijänJo

bin loppua. Me kadotimme vain rahat, mutta elämä ei pysy 

yksin niiden varassa vaan siinä, että eletään hyvien ih

misten parissa. Rukoile, että Herra soisi sinulle hyvän ja 

nöyrän aviomiehen, ennen kaikkea sellaisen, joka ei olisi 

juomari, ja pidä kunniassa Jumalan palvelijan, autuaan 

Ksenian muisto. Hänestä tulee sinulle suuri auttaja." 

Miksi äitini varoitti minua juomarimiehestä, opin ym

märtämään vasta paljon myöhemmin. S�ihen aikaan en edes 

käsittänyt, mitä merkitsee juomarina oleminen, sillä per

heessämme ei kukaan juonut viinaa, isä ankarasti kielsi 

jopa sen hallussapidonkin kodissaan. Kohta köyhtymisemme 

jälkeen isä sai myyjän toimen eräässä suurliikkeessä kuu

denkymmenen ruplan kuukausipalkalla. Toimeentulomme oli 

vaikeaa. Minunkin oli jätettävä opiskeluni sikseen ja ryh

dyttävä kassanhoitajaksi samaan firmaan, jossa isä työs

kenteli. Olosuhteet korjautuivat hieman, mutta pian sat

tui uusi murhe: äiti, joka alkoi sairastella onnettomuus

päivästä lähtien, kuoli äkkiä sydänhalvaukseen ja vuoden 

kuluttua kuoli isänikin maksan laajennukseen. Jäin siis 

17-vuotiaana täysin orvoksi. Sain edelleenkin palvella sa

massa liikkeessä. Vanhempieni kuolemasta kului kaksi vuot

ta. Sitten menin naimisiin työtoverini, firmamme kirjan

pitäjän kanssa. Hänessä minä tapasin miehen, jolla oli sa

manlaiset vakaumukset ja samanlainen suhtautuminen uskon

toon kuin minulla, mikä lähensi meitä toisiimme. Mieheni

osoittautui esimerkilliseksi perheen huoltajaksi ja mitä

ystävällisimmäksi ihmiseksi. Kolme avioliiton vuotta ku-
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lui kuin yksi valoisa onnen päivä. Synnytin kaksi poikaa. 

Miehelläni oli hyvä palkka, joten emme kärsineet puutet

ta,_ ja näytti siltä, että mikään ei riko onneamme. Mutta 

toisin kävi. 

Kerran mieheni palasi illalla vastoin tapojaan hyvin 

myöhään ja huoneeseen astuttuaan horjahti. Huomasin tä-

män ja pelästyin. Luulin hänen voivan pahoin. 

häntä tukemaan. Tällöin hän hengähti syvään, 

viinan hajua. Tahtomattani ihmettely näkyi 

Kiiruhdin 

ja tunsin 

kasvoistani. 

Mieheni huomasi ilmeeni ja melko töykeästi sanoi: "Mitä 

sinä siinä katsot? Mitä ihmeellistä siinä on? No otinhan 

minä. Melkein kolmekymmenvuotias mies otti ja joi, kuinka 

ihmeellinen tapaus." - "Mutta", minä vastasin siihen,"ei

hän sinulle sanotakaan mitään." - "Ei ole mitään sanomis

takaan. Ja mitä sinä täällä istut tähän asti? Mene nukku

maan." Menin vuoteeseen, mutta en voinut nukkua. Poltta

vana liekkinä tuli ajatus: joko tämä näin alkaa? Appiuk

koni joi ajoittain kovasti ja kuoli halvaukseen, joten tä

mä saattoi olla perinnöllistä. Jähmetyin aivan, kun ajat

telin tällaista, mutta päätin kärsivällisesti odottaa,mi

tä aika tulisi näyttämään. Aamulla mieheni nousi kalpeah

kona. Hän liikkui ajatuksissaan, mutta oli kuitenkin ku

ten ennenkin ystävällinen ja hiljainen. Eilisestä hän ei 

maininnut sanaakaan, en muistellut minäkään sitä. Kului 

viikko. Aloin jo rauhoittua, kun äkkiä sama toistui, vie

läpä pahempana. Ei ollut enää epäilystä. Mieheni alkoi 

juoda ja joi toisinaan niin, ettei ollut paljon selviä 

päiviä. Paikan hän menetti. Minulle syntyi jo kolmas lap

si. Hyvästä asunnosta meidän piti muuttaa pois jo ajat 

sitten. Elimme nyt kaikki yhdessä pienessä huoneessa Hie

kan kaupunginosassa ja tulimme toimeen yksinomaan sen va

rassa, mitä minä ansaitsin ompelemalla alusvaatteita.Mut-
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ta paljonko saattoi ansaita, kun oli huollettavana kolme 

pientä lasta. Kova puute ahdisti meitä. Olimme velkaa niin 

kauppaan kuin myös asuntomme emännälle jo kahdesta kuu

kaudesta. Mitä oli tehtävä? Muistan, kuinka illalla kol

mannen kuukauden vuokranmaksun erääntyessä mieheni ja lap

seni nukkuivat rauhallisesti. Silloin tuli emäntä ja il

moitti ajavansa meidät asunnosta, ellen suorita seuraava

na päivänä vuokraa tai ainakin heitä ulos juoppoa miestä-

ni, jota hän ei enää suostunut pitämään talossaan. Mitä 

saatoin vastata hänelle? Huolten ja työn rasittamana tun

sin itseni niin heikoksi, että olisin luhistunut, jos hän 

olisi vielä jatkanut. Sydämeni takoi lujasti, mutta hil

liten itseni vastasin: "Darja Karpovna, pyydän teitä, jät

täkäämme tämä keskustelu nyt. Huomenna minä annan teille 

vastaukseni." - "Hyvä", hän sanoi nousten paikaltaan,mut

ta ovensuussa hän kääntyi ja toisti uhkauksensa. Heti kun 

ovi oli sulkeutunut hänen jälkeensä, katsahdin äidin ku-

vaa- annoin pääni voimattomana vaipua käsiini ja itkin 

katkerasti. "Äiti rakas", tuskanhuutona kaikuivat sanani. 

"Miksi olet unohtanut minut, tyttöraukkasi. Rukoile puo

lestani, armas. Äidin rukous pelastaa meren syvyydestä

kin. Neuvo, opeta, mitä on tehtävä. En jaksa enää, en voi 

elää." Viimeiseen asti rukoilin Jumalaa uskoen, että Hän 

pelastaa mieheni tästä tuhoavasta himosta, mutta tuntui, 

ettei Hän tahtonut kuulla minua. Todellisuudessahan ar-

mallinen Jumala pettämättömän lupauksensa mukaan kuulee 

jokaisen rukouksemme, mutta haluaa saattaa kunniaan py

hänsä, ja siksi Hän meiltä syntisiltä odottaa, että tur

vautuisimme myös pyhien puoleen. Näiden otollisten ruko

usten mukaan toteutuvat sitten myös meidän hyvät toivo

muksemme. Näin juuri kävi minulle. Sen jälkeen kun olin 

kääntynyt äitivainajani puoleen, tahdoin ruveta töihin, 
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mutta fyysisesti ja sielullisesti lopen uupuneena nukah-

din, paikalleni painettuani pääni pöytää vasten. Kuinka 

kauan olin tässä tilassa, en tiedä, mutta kas, näin minul

le tapahtui sen aikana. 

Näin edessäni tuntemattoman nuoren miehen maallikon a-

sussa. Hän ojensi minulle kätensä ja sanoi määräävästi: 

"Lähtekäämme." Näkymättömän voiman nostamana minä läksin 

vastalauseitta seuraamaan häntä. Kuljin kauan puhumatta 

mitään loputtoman pitkiä pimeitä katuja, miltei maata kos

kematta, kunnes vihdoin saavuimme suuren puiston kohdal

le. Katseltuani tarkemmin näin aidan läpi valkoisia ris-

tejä, jotka näyttivät haamuilta pimeässä yössä, ja kau-

histuen peräydyin kuiskaten: "Hautausmaa ... " - "Niin on, 

hautausmaa", vastasi rauhallisesti seuraajani, "paljon 

täällä lepää hurskaita ihmisiä. Heitäkö pelkää Jumalan 

palvelija Maria?" Odottamatta vastaustani hän puristi lu

jasti kättäni ja työnsi vasemmalla kädellään suljettuja 

portteja, jotka hiljaisesti avautuivat edessämme. Huoma

sin pimeydessä etäällä tuikkivan valon ja ihastuen huu

dahdin: "Valo." - "Mene sen luo", sanoi seuralaiseni ja 

lisäsi: "Jo kauan sinua siellä on odotettu ." Sitten· huo

maamattomasti hän käipyi pois jättäen minut yksikseni.Mi

nua rupesi pelottamaan ja lähdin juoksujalkaa valoa koh-

ti. Päästyäni sen luo havaitsin seisovani rukoushuoneen 

edessä. Valo loisti sieltä sinertävänä kajastuksena. Kat

soin tarkemmin ja tunsin autuaan Ksenian hautakummun, jol

la olin käynyt joskus yhdessä äitini kanssa. Suljet�n o

ven kautta kuului veisaamista. Erotin sanat: "Ollos iäti 

muistettu." Menin sisään ja näin äitini, joka kumartui sy

vään paaden yli. Hänen silmistään vuotivat kyyneleet, ko

ko paasi oli kastunut niistä. Ojensin käteni huudahtaen: 

"Äiti", ja heräsin siihen. Kesti kotvan aikaa, ennen kuin 
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täydellisesti toivuin tästä näystä. Vasta kun katselin ym

pärilleni ja huomasin olevani kotona, rauhoituin ja rupe

sin ajattelemaan nähtyä. Silloin ikään kuin verho poistui 

silmiltäni. Muistin nyt elävästi äitini neuvot, jotka ei

vät syystä tai toisesta vuosien kuluessa kertaakaan ol

leet juohtuneet mieleeni. Olin aivan kuin pimennyksessä. 

Käsitin nyt, että äitini rukoilee kyynelsilmin autuasta 

Kseniaa. Tähän samaan valoon johti minut myös salaperäi

nen seuraajani. Ja niin minä oitis päätin heti aamuvar

haisella lähteä Smolenskin hautausmaalle ja toimituttaa 

siellä muistopalveluksen autuaan Ksenian haudalla. Näin 

minä teinkin. Jätin lapseni mieheni huostaan tietäen, et

tä hän nukkuu aamuun mennessä itsensä selväksi. Kun tulin 

rukoushuoneeseen, niin yöllinen näkyni palautui elävästi 

mieleeni. Laskeuduin polvilleni ja näin seisoin koko muis

topalveluksen ajan, vieläpä sen useitten sen jälkeenkin 

toimitettujen palvelusten aikana, aivan kuin olin nähnyt 

äitini seisoneen. Tunsin siellä, kuin raskas taakka olisi 

pudonnut harteiltani, ja keventynein mielin olin palaa-

massa kotiin kokonaan vaipuneena edellisen yön elämyksiin 

niin etten huomannut, kuinka olin kulkenut pitkän matkan 

Smolenskin hautausmaalta Hiekkaan. Päästyäni jo omalle ka

dulleni kuulin äkkiä jostakin läheltä kellojen soiton, ja 

vilkaistuani siihen suuntaan, josta ääni kuului, näin et

tä talomme kohdalla oli palokuntalaisia sammutuspuuhissa 

tulen lieskojen vaimentuessa pihan puolella. Kauhistunee

na jähmetyin paikalleni, sitten läksin juoksemaan. Pääs

tyäni palavan talomme kohdalle huusin: "Lapset, mieheni!" 

Yritin tunkeutua porttikäytävään, mutta jalkani pettivät, 

silmissä sumeni ja menetettyäni tajuntani kaaduin maahan. 

Kun tulin tajuihini huomasin olevani suuressa valkoisessa 

huoneessa, joka oli hyvin ylellisesti kalustettu. Pääpuo-
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lessani seisoi keski-ikäinen herra, joka pitäen minua kä

destä tarkkasi valtimonlyöntiäni. Kun hän näki, että ava

sin silmäni, sanoi hän nojatuolissa istuvalle, tummaan 

silkkileninkiin pukeutuneelle vanhalle naiselle: "Pyörty

minen on ohi. Vaaraa ei enää ole. On annettava jotakin 

rauhoittavaa." Muistin selvästi tulipalon, ja ensimmäise

nä ajatuksenani oli: lapset ja mies. 

"Rauhoittukaa", sanoi vanha nainen hiljaisella ja ys

tävällisellä äänellä, "miehenne on hieman loukkaantunut, 

mutta lapset ovat aivan terveitä ja kaikki ovat turvassa. 

He ovat tässä viereisessä huoneessa. Kaksi nukkuu, ja van

himman saatte heti nähdä." Mutta huomattuaan hätäisen e-

päilyni vanhus ymmärsi minua ja ystävällisesti hyvyillen 

sanoi jotakin toiselle vanhukselle, joka näytti iäkkäältä 

lastenhoitajalta. Tämä lähti heti huoneesta ja palasi het

ken kuluttua taluttaen kädestä vanhinta poikaani, nuorem

pia kantoivat käsivarsillaan kaksi palvelijaa. Kun näin 

lapseni elävinä ja terveinä, tein ristinmerkin ja rauhoi

tuttuani kysyin, missä olin. "Te olette luonani, kenraa

litar L:n asunnossa", vastasi vanha silkkipukuinen nai

nen. "Olin juuri ajamassa liturgiapalvelukseen Aleksante

ri Nevskin lavraan talonne sivuitse, kun kuulin hätähuu

don: "Pelastakaa, lapset palavat." Tietenkin pysähdyin ja 

nousin vaunuista lähestyen taloanne. Osoittautui, että 

lapset olivat, Jumalan kiitos, jo turvassa. Palosotilaat 

olivat juuri pelastaneet kaksi heistä ikkunan kautta, ja 

kolmannen pelasti miehenne. Mutta hän menetti otteensa, 

putosi ja loukkasi jalkansa, joka meni sijoiltaan. Lapsen 

saivat kiinni lähellä seisojat, ja niin minä otin heidät 

kaikki luokseni. Myöhemmin palvelijani, jotka olivat tei

tä odottamassa tiellä, toivat teidätkin. Talo syttyi e

mäntänne puolella keittiössä, ja vähemmässä kuin puolessa 
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tunnissa kaikki paloi maan tasalle, niin ettei mitään o

maisuutta saatu pelastetuksi." - "Mitä siitä", kuiskasin, 

"lapset ja mieheni ovat elossa, kiitos Luojalle heidän pe

lastumisestaan. Mutta, Jumalani, kuinka paljon huolta o

lemmekaan aiheuttaneet teille, rouva", sanoin vanhalle 

naiselle. "Ah, älkää välittäkö siitä", hän sanoi. "Asunto 

minulla on iso, ette lainkaan tuota minulle minkäänlaista 

haittaa. Lapsista minä pidän kovasti. Eläkää vain luonani, 

kunnes paranette ja saatte asianne järjestykseen." - "Mut

ta missä mieheni on?" - "Alhaalla, asuntoni on kaksiker

roksinen'' , selitti kenraalitar. "Hänen jalkansa on kipsis-

sä. Hän oli kovin huolissaan teidän varhaisesta poissa-

olostanne." - "Minä selitän teille myöhemmin, missä minä 

tänä aamuna kävin", vastasin kenraalittaren tutkivaan kat

seeseen. 

Seuraavana aamuna nousin jo vuoteelta, mutta mieheni 

joutui makaamaan kaksi viikkoa ja sen jälkeen vielä käveli 

kauan kainalosauvojen varassa. Tänä aikana me .tutustuimme 

lähemmin kenraalittareen ja opimme pitämään hänestä pal

jon. Hän oli leski, mitä ystävällisin, rakastettavin sie

lu. Hänellä oli lapsia, mutta nämä kuolivat nuorina, eikä 

hän siitä lähtien voinut olla välinpitämätön nähdessään 

lapsia. Kerroin hänelle elämäntarinani, enkä salannut hä

neltä murheitani, en mieheni heikkoutta. Mainitsin näystä

ni sekä siitä, missä olin tuona kohtalokkaana aamuna. Kun 

kenraalitar kuuli kertomukseni, siunasi hän itseään ja jäi 

miettimään. "Tiedättekö mitä", hän sanoi vilkaistuaan mi

nuun. "Näen tässä kaikessa Jumalan sormen. Pitipä tulipa

lon syttyä juuri erään minun lapseni kuoleman muistopäivä

nä. Hän lepää niin kuin muutkin Aleksanteri Nevskin lavran 

hautausmaalla. Nyt Herra on lähettänyt minulle elävät lap

set edesmenneitten tilalle ja teille teidän raskaaseen e-
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lämäänne tuen minussa. Nyt on meidän järkevästi kuljettava 

Herran osoittamaan päämäärään." - "Kas niin", hän jatkoi 

oltuaan hetken vaiti, "minulla on kaksi maatilaa. Toinen 

niistä on pienehkö ja sijaitsee N:n kuvernementissa. Eikö 

miehenne suostuisi menemään sinne aluksi kirjanpitäjän teh

täviä hoitamaan ja olemaan vanhempana työnjohtajana. Tilan 

hoitajana on siellä vanha mies. Minä kirjoitan hänelle. 

Ehkäpä miehenne parantaa siellä tapojaan." - "Anna,Jumala, 

että näin tapahtuisi", kuiskasin kyynelten vallassa. Mie

heni suostui kiitollisena ehdotukseen. Onnettomuuspäivästä 

lähtien hän ei nauttinut alkoholia lainkaan, ja pelolla o

dotin, mitä on edessä. Mielessäni turvauduin edelleen Ju

malan palvelijan Ksenian apuun. 

Kerroin miehelleni unennäöstäni. Hän kalpeni, mutta ei 

sanonut mitään, ehdotti vain itse, että kävisimme yhdessä 

hautausmaalla ja toimittaisimme siellä vielä kerran muis

topalveluksen ennen muuttamistamme maaseudulle. Pian sen 

jälkeen muutimmekin sinne. Kului joitakin kuukausia. Mie

heni ei juonut. Meni vuosikin, kaikki pysyi hyvin. Ja nyt 

siitä on jo kahdeksan vuotta, menneestä ei enää muistoa

kaan. Huomasin kuitenkin, että mieheni vaipui toisinaan 

mietteisiin, näytti siltä, että jokin salaisuus tai sai

raus painoi häntä. Koska tunsin hänet luonnostaan avomie

liseksi, päättelin, että häntä kiusasi jokin sairaus, ja 

peläten sen seurauksia kysyin kerran häneltä tästä. Miehe

ni hämmentyi silmin nähtävästi, kalpeni,nousi kulkien pari 

kertaa huoneen poikki, mutta istuutui sitten päättäväises

ti vastapäätäni ja kertoi: "Sinä aamuna, kun sinä kävit 

hautausmaalla, nukuin sikeästi ja näin unessa jotakin kau

heaa, ikään kuin eläimet olisivat piirittäneet minut. Huu-

sin muistaakseni sinua, mutta et tullut, vaan sen 

ilmestyi joku tuntematon nainen sauva kädessä. 

sijaan 

Eläimet 
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kaikkosivat heti jonnekin, mutta nainen kääntyi minua koh

ti ja iskien sauvaa lattiaan sanoi: "Ei ole vaimosi tääl

lä, hän on luonani. Hänen äitinsä kyyneleet ovat valuneet 

haudalleni. Heitä juominen, nouse, lapset palavat." Näin 

sanottuaan hän häipyi pois. Minä hyppäsin ylös, näin, että 

sinä olet poissa, lapset nukkuvat rauhallisesti. Kuvitte

lin, että näkemäni oli sairaassa päässäni syntynyttä hou

railua, mutta ei mennyt montakaan minuuttia, kun keittiös-

tä kuului huuto: "Tuli on irti, palamme." Minä syöksyin 

ylös mielipuolen tavoin, en niinkään tuon huudon kuin nä

kemäni näyn vuoksi. "Lapset palavat", sanoi tuo ankara nai

nen. Tempasin lapset syliini ja syöksyin heidän kanssansa 

eteiseen, mutta oli jo myöhäistä, ovi oli kokonaan tules

sa. Syöksyin ikkunaan, lopun jo tiedät. Kas siksi", lisäsi 

mieheni, "halusin tietää, missä olit tuona aamuna, ja kun 

kuulin sen, niin heti ymmärsin kaiken, rukoilin mielessäni 

ja siitä lähtien pelkkä viinan a1atteleminenkin on oLlut 

minulle vastenmielistä", lopetti hän tunnustuksensa. Olin 

kovasti järkyttynyt kuulemastani. 

Vuoden kuluttua siitä kun muutimme maalle, kuoli vanha 

·tilanhoitaja. Kenraalitar asetti hänen tilalleen mieheni.

Pian sen jälkeen kuoli hän itsekin, tulkoon hänen osakseen

taivaallinen valtakunta. Kyynel vuoti kertojan poskille, 

hän huokasi raskaasti ja mainitsi vielä: "Vanhus, jonka 

kanssa olin jatkuvasti kirjeenvaihdossa,testamenttasi suu

remman kartanonsa sisarensa pojalle, mutta tämän, jossa me 

nyt olemme, hän kiinnitti meille. Ja kaikki tämä tapahtui 

autuaan Ksenian ja äitini esirukouksien tähden. Äiti jätti 

minulle päiväkirjansa, jota en saanut avata ennen kuin täy

tin kolmekymmentä vuotta. Siitä sain tietää, että isäni oli 

nuorena juonut vahvasti ja että äitini oli saanut siitä 

paljon kärsiä. Hyvät ihmiset neuvoivat häntä kääntymään 
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autuaan Ksenian puoleen apua pyytämään, minkä jälkeen isä

ni pian parani heikkoudestaan ja tuli raittiiksi, niin et

tä hän ankarasti kielsi päihdyttävien juomien pitämisen ko

dissaan. Vasta silloin käsitin, miksi äitini oli niin huo

lissaan siitä, että saisin juopottelevan aviomiehen ja mik� 

si hän neuvoi turvautumaan juuri autuaan Ksenian apuun.Ai

van niin kuin hänen äidillinen sydämensä olisi aavistanut, 

että hänen tyttärensä tulisi kokemaan kaiken tämän omassa 

elämässään. 

Rovasti Aleksanteri Kasangon suomennos 
otteina kirjasta JUMALAN PALVELIJA 
AUTUAS KSENIA, (-:;en.) julkaissut Syra
kuusan arkkipiispan Averkin kirj�itta
man ja Shanghaissa v. 1948 pa-inetun 
kirjan pohjalta v. 1964 Holy Tr1:nity 
Monastery, Jordanville, N.Y., U.S.A. 

ISIEN SANONTOJA 

Eräällä isällä oli tapana sanoa: "Kaikki munkin vaivan

näkö ilman nöyryyttä on turhaa. Sillä nöyryys on rakkau

den edelläkävijä kuten Johannes oli Jeesuksen edelläkävi

jä, joka veti kaikkia ihmisiä Hänen luoks�en. Samoin 

nöyryys vetää rakkauteen, se on Jumalan itsensä 

sillä Jumala on rakkaus. 

luokse, 

cxxvi 

Abba Agathon tuli kaupunkiin myymään töitänsä. Hän löy

si muukalaisen makaamassa sairaana kujalla, eikä kukaan 

huolehtinut hänestä. Vanhus jäi sinne, vuokrasi itselleen 
keljan, hoiti sairasta ja elätti häntä kättensä töillä. 

Neljä kuukautta hän viipyi siellä, kunnes sairas parani. 

Sitten hän palasi omaan keljaansa. clvi 
+ + + + + + + + + + 
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JOUKKOJULKAISU 

VELJESVI ESTI 

ORTODOKSISEN VELJESTÖN talvipäivät pidetään tulevan vuo
den tammikuun 19.-20. päivänä Helsingissä. Ohjelma on 
seuraavanlainen: 

lauantaina 19.1.1980 

klo 14.30 Rukouspalvelus p. apostoli Jaako�in ja 
suurmarttyyri Katariinan kirkossa, Lii-
sankatu 29, IV kerros 

15.00 Tulokahvi seurakuntasalissa 
15.30 Vuosikokous 

Vuosikokousesitelmä aiheesta 
"Liturginen uudistus", isä Matti Sidoroff 

17.00 Päivällinen 
18.00 Vigilia 
19.30 Teeilta seurakuntasalissa. Tilaisuudessa 

kuullaan metropoliitta Johanneksen esi
telmä "Hengellinen uudistus ortodoksisen 
kirkon näl<.ökulmasta". Isä Tapani Revon 
puheenvuoro. 

sunnuntaina 20.1.1980 

klo 10.00 Liturgia 
12 Kirkkokahvi seurakuntasalissa 

Rukouspalvelus 
14 Päivien päätössanat, rov. Erkki Piiroinen 

KOKOUSKUTSU 

Ortodoksinen Veljestö r.y:n VUOSIKOKOUS pidetään tammikuun 
19 päivänä 1980 klo 15.30 Helsingin ortodoksisen seurakun
nan seurakuntasalissa, Unioninkatu 39 (käynti pihan puolel
ta). K ä s i t e  1 1 ä ä n sääntöjen 10 §:n asiat. 

Kuopiossa tammikuun 2. päivänä 1980 

MUISTUTUS! 

-Niilo Karjomaa
OV:n johtaja

Tämän numeron mukana seura� tilillepanokortti HH:n tilaus
maksun tai OV:n jäsenmaksun suorittamista varten. Kysymykses
sä on vuoden 1979 maksut, joita ei ole vielä "karhuttu". 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toi m i t u s k u n t a: Matti Sidoroff (vastaava), Aleksanteri Kasanko 

ja Tito Colliander 

Toimituksen osoite: Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio 10. Puh. 971-112860 

Tilaushinta 15 mk vsk. Postisiirtoti Ii Ku 80381-2 
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