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AUTIOHAAISIEN HENGELLISESTÄ AJATTELUSTA JA TOIMINNASTA 

Pyhän raamatun viimeisiin tapahtumiin liittyvät kohdat puhuvat 

Kristuksen lihaksitulemisen ja Hänen toisen tulemisensa väli

sestä ajasta, Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu kuitenkin 

meille yllätyksenä; se ilmestyy "kuin varas yövartiolla" (Matt, 

24:43). Helluntaista alkaen kristityt ovat eläneet viimeisiä 

päiviä ja Kristuksen toinen tuleminen. joka on alkanut, järkyttää 

vuosi-sadasta toiseen ihmisl<untamme näennästä tasapainoa, "Kaikil-

le, jotka hänen ilmestymistään rakastavat" (2Tim,4:8) Konstanti

huksen keisarikunta merkitsi kristillisen l<aupungin rakentamista 

ja siksi luostarikilvoituksessa ilmenee niin voimakkaana Kristuk-

sen toisen tulemisen odotus, "Kaksi ihmistä aloi·tti historian, 

mutta pidättyväisyys päättää sen", toteaa 200-luvulla elänyt Dosi

theos, Hieman myöhemmin Basileios Ankyralainen kirjoitti:"Nyt kun 

maailma on tullut keinotekoisen suvunjatkamisen tilaan, •• neitseel

linen elämä saa aikaan katoamattoman kukoistuksen, joka alkaa ruu-



miista." Naimattomuuden lupaus, kokonaisvaltainen kiel täytyminen 

avioyhteydestä, on äärimmäinen asenne maailman tulevaisuuteeR. 

Raamatun kuvaus äkillisestä kuolemasta korostaa maailman tuskal-

lista ja häviämään tuomittua tilaa. Luostariliike irtaantuukin 

yhteiskunnasta. Ei ole enää pakanallista maailmaa, joka taistelee 

!Urkkoa vastaan ja tuhoaa Kirkon marttyyrit. Heidän tilalleen

ovat tulleet erakot, jotka hyökkäävät maailmallisuutta vastaan 

ja poistavat maailman olemuksestaan, Askeetit palauttavat Kirkkoon 

ensimmäisten vuosisatojen taistelun ilmapiirin ja löytävät sisäi-

sestä taistelusta vastineen vainoille. Taisteluareenat, joilla 

villieläimet olivat repineet marttyyreja, korvattiin valtavilla 

autiomailla, joissa vielä pelottavimmat pedot kasvoivat ja joissa 

pahojen henkien voimat elivät. Pyhän Antonioksen tai Johannes 

Egyptiläisen kiusaukset tarjoavat kuvan pahan kiusausten hirvittä

vyydestä, Tämä pahuuden olemus elää Hieronymus Boschin (1450-1516) 

taiteessa. 

Omaan yksinäisyyteensä vajoneet erakot asuvat demonien olin-

paikoilla ja taistelevat niitä vastaan, Erakot asettuivat autio-

maihin, jotka näennäisessä kuolemanhiljaisuudessa olivat aivan 

muuta kuin asumaton paikka. He etsivät ihmismielen kaipaamaa yksi-

näisyyttis,, jo)rnn liittyivät monenlaiset kiusaukset. "Vain askeetti, 

joka valvoi äärimmäisen tarmoklcaasti, saattoi arvioida vastusta

jansa ja olla kasvokkain hyvin erikoisessa taistelussa", kirjoittaa 

Benedictus Nursialainen (n.550). 

Maailmasta eroaminen merkitsi enemmän kuin vain pelkästään 

ihmisten kohtaamisen karttelemista, Epätavallista täydellisyyttä 

etsineet kilvoittelijat asuivat erillään maailmasta, mutta eivät 

etsineet pakopaikkaa maailmasta, vaan rakensivat uutta maailmaa, 

ja ennakoivat näin taivaan valtakunnan ilmestymistä, Askeeteille 

autiomaat olivat maailman ja taivaan valtakunnan välivaihetta. 
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Nämä "taivaalliset tienkulkijat" etsivät jumalallista alku-

peräänsä. He eivät olleet maanpakolaisia, vaan autiomaitten kil-

voittelijoita, jotka taistelivat Kirkon etuvartiossa. He olivat, 

kuten pyhä Makarios Egyptiläinen sanoo, "juopuneita Jumalasta". 

He elivät ryhmissä ja ennakoivat näin myöhempiä munkkiyhdyskuntia 

tai munkkitasavaltoja (Athos-vuori), joita ei rakennettu autio-

maihin; vaan maailmaan. Niiden todellinen luonne ilmeni ehdotto-

massa maailmankielteisyydessä, Todelliselle askeetille sopusointu 

maailman kanssa on mahdottomuus. 

Pyhä Pakomios (k.J46) perusti oppilaittensa uskon innoitta

mana luostariyhteisön, jossa kilvoitteli yli kahdeksan tuhatta as-

keettia. Heille hän kirjoitti 11 enkelisäännöt". Pyhä Pakomios 

jätti seuraajilleen kaksi kirjettä, joita ei ole kyetty lukemaan. 

Tuntematonta kieltä kutsutaan "enkelien kieleksi", joka vertaus

kuvallisesti osoittaa luostariyhteisön tuonpuoleisuuden, jyrkän 

vastakohtaisuuden maailmassa asuvan ihmisen kanssa. Erakko on

Jumalan kapinallinen, "luostari on taivas maan päällä", julisti 

pyhä Johannes Klimakos (k. n. 650). Hän painotti maailmasta luo-

pumista ja ihmisten asuttaman uuden valtakunnan tulemista. 

nen ihminen on luotu samanlaiseksi Jumalan kuvan kanssa. 

Jokai-

Maailman hylkääminen siirsi askeetin uuteen todellisuuteen 

Ja edellytti häneltä johdonmukaista taistelusuunnitelmaa. Askeet-

tinen valmistautuminen poisti synnin ja teki ihmisestä uuden luo

muksen. Askeetti elää luonnonvastaisesti, ristiriidassa elämän 

ulkoisten olosuhteiden kanssa, ikäänkuin maailmaa ei enää olisi 

tai ikäänkuin se olisi pettävä ja epätodellinen. Katumuksen mys-

teerion kautta hän ilmaisi inhimillisessä käyttäytymisessään syyl-

!isyyden tunnettaan. Hän kuoli maailmalle. Askeettinen äärimmäi-

syys saavutti eettisesti ja esteettisesti jopa arveluttavia ilmene-

mismuotoja. Erakot olivat maanläheisiä ja söivät ravinnokseen yrt-
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tejä ja juuria, Aadamin tavoin he lymysivät pensaissa ja pakeni-

vat ihmisiä sekä samaistivat itsensä eläinmaailmaan, Pyhä Efraim 

Syyrialainen (k. :173), jota kutsuttiin "Pyhän Hengen soittimeksi", 

kirjoitti Erakkojen ylistyspuheessaan: ''Erakot menivät vaeltamaan 

autiomaihin ikäänkuin petoeläimet," He kuolettivat ruumiistaan 

lihallisuuden ja välttiv.ät näin saatanan moninaiset juonet, He 

jäljittelivät eläimiä ja pukivat yllensä toisenlaisen asun kuin 

taitavat näyttelijät, He olivat Kristuksen tähden houkkia, jotka 

loivat halveksunnan ja alennustilan ilmapiirin ja tulivat tämän 

halveksimina nöyryyden äärimmäisille rajoille, 

l�raltot viettivät outoa elämää luopuessaan valosta ja puhumi

sesta, He hautautuivat muinaisiin hautoihin tai maassa oleviin ko

loihin, "Rukoile usein haudoissa ja maalaa niistä lähtemätön ku

va sydämeesi", neuvoi pyhä Johannes Klimakos jokaista tehdäkseen 

kuoleman läheiseksi, elettäväksi ja mietiskeltäväksi salaisuudek-

si ennenkuin ihminen sen kohtaa, Erakot tåistelivat sielun into-

himojen tulta vastaan, 11 /lä tuomitse ketään, vaan opi olemaan hil-

jaa", sanoi pyhä Hakarios Suuri, Pyhä Iisak Syyrialainen opetti: 

"Hiljaisuus on tulevan maailman kieli," 

Askeettien kieltäytyminen inhimillisestä elinympäristöstä ja 

historiallisesta kehityksestä merkitsi palaamista esihistorialli-

seen kauteen. Sanat "tulla pieniksi lapsiksi" otettiin kirjaimel-

lisesti, mutta "hengellinen lapsuus" saavutti hämmästyttävän syvyy-

den. l,e luemme pyhän Iisak Syyrialaisen teoksesta: "Kun sinä ku-

P.1arrut Jumalan eteen rukouksessa, tule itsesi tuomioksi kuten muu-

rahainen. mato tai kovakuoriainen. Xlä puhu Jumalan edessä ilimi-

senii., joka tuntee kaiken, vaan änkytä ja lähesty häntä lapsen 48-illa\' 

Tällainen askeesi vail-�uttaa meistä kohtuuttoman epäinhimilli

sel tti, mutta me löy,lämme siitä kohtuullisuuden ja täydellisen mal-

tillisuudenkin. -Zräät askeettien ajatukset, kuten esim, Hesykhiok-

sen, sydämen hiljaisuudesta, täydellisyyden tilan muistamisesta, 

paljastaa syvän tiedon ihmissielusta. Epätavallinen ja ihmeelli-

nen ei vaikuta yllättävältä autiomaan ilmapiirissä, l�rakot olivat 

luonnonmukaisia, sillä heissä paloi Jumalan rakkauden tuli, Van-

hus Joosef nousi ja kohotti kätensä taivasta kohti, Hänen käten-

sä olivat kuin palavat kynttilät, Ja hän sanoi igumeni Lootille: 

"Jos tahdot täydellistymistä, tule kauttaal tasi tuleksi." Autio

maan askeesi toi mukanaan tulen kasteen. 

Historiankirjoittajalla on suuri kiusaus pitää askeesia harha

na ja kuvata sitä lähinnä huvittavana, Aikamme tutkija saattaa 

vähätellä autiomaaisien hengen elämän syvyyttä, koska hän läntisen 

rajoittuneisuuden vuoksi ei tunne idän ihmisen ajatusmaailmaa, 

Autiomaaisät tunsivat sanojen voirnatttomuuden ja siksi he neuvoi-

vat kunnioittamaan hiljaisuuden salaisuutta, Pyhä ikoni kuvaa 

tätä salaisuutta, Pyhän ihmisen ikoni ei kerro meille hänen ruu-

miillisesta olomuodostaan eikä anna henkilötietoja sen enempää 

kuin historiallisia tai sosiologisia ylcsi tyiskohtia, I1coni osoi t-

taa ihmisen vaikutuksen säteilevän historiallisten rajojen ylitse, 

Pyhä ihminen "kantaa itsessään historiaa", mutta hän osoittaa sen 

eri tavoin. Hän paljastaa siitä uuden ulottuvuuden, jossa histo-

rian merkitys tehdään selväksi loppuun saakka, Hän luo historian 

rajat ylittävän synteesin, Meidän on luettava autiomaan isien 

elämää ikonografisesti ikäänkuin mietiskelisimme ikonia, 

Kulttuurin ja pyhyyden asettaminen toistensa vaihtoehdoiksi 

on ikäänkuin murtaisi avoinna olevan oven, Elävä perinne lujit-

taa lml ttuuria ja pyhyyttä. Kuitenkin tämän tasapainon luominen 

ja vakiinnuttaminen edellyttää ensin älyllisesti äärimmäisten kä-

sitteiden yhteen sovittamista. Autiomaan askeesi saa alkunsa evan-

kaliumista. 

sattavaksi, 

Pyhä Henki johti Kristuksen autiomaahan saatanan Jdu

Neljänkymmenen päivän aika vihki Kristuksen lähetys-
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tehtäväänsä, "Hän, joka todellisesti omistaa Jeesuksen Sanan, 

voi jopa kuulla hiljaisuutensa," julisti pyhä Ignatios Antiokia-

lainen. Ortodoksisen kirkon traditio on tätä rukouksellista hil-

jaisuutta, jota Sana ympäröi ja ilmenee liturgiassa ja pyhässä 

ikonissa. Hiljaisuus ja Sana, pyhyys ja kulttuuri, täydentävät 

toinen toisiaan, 

Olisi räikeä virhe nähdä autiomaassa vain luostariliikkeen 

hylkiöt, lukutaidottomat miehet elämässä rappioituneessa ilmapii-

rissä. Jos emme tunkeudu heidän sielunsa syviin perusteisiin, me 

sivuutamme ainutlaatuisen totuuden, jolla on ollut mittaamattomat 

seuraukset Kirkon elämässä, Erämaan askeesi muodostaa väistämättä-

män kristillisen hengellisyyden vaiheen. Se kuuluu menneisyyteen 

ja jokainen paluu erämaahan olisi nyt vaikeasti hyväksyttävissä 

Kirkon perinteessä, Kuitenkin tällä askeesilla on ehtymätön mer-

kitys aikakaudesta toiseen; se on myöhemmän luostariperinteen kul

makivi. Askeetit säilyttivät kristillisen tuonpuoleisuuden ihan

teen, ei kulttuurin välinein, vaan "paljain käsin", ja tämä on it-

sessään jo ihme. He ymmärsivät hyvin evankeliumin hengen, he kul-

kivat mahdottomalta tuntuneen tien, 

Jokaisella askeetiisella harjoituksella on ennen kaikkea kas-

vatuksellinen merkitys. Maailmassa elävä ihminen, jopa huolten 

paina;:1a, tiesi, että jossakin hänen ym:päristössään eli ihmisiä, 

jotjca sydämensiå. hiljaisuudessa puhuivat enkelten kanssa ja valta-

sivat tulevan maailman elämän. "Henkensä hyveen ja hengellisen 

uudistumisen avulla ihminen nousee ensimmäisen Aadamin arvoasemaan,'! 

sanoo -.?Yhfi Naicarios Egyptiläinen. Askeesi vähentää ensimmäisen 

synnin vaikutuksia ja osoittaa hengen voiman. Erämaan pedot osoit-

tivat hli.mmästyttävää ystävyyttä, sillä ne tunsivat "paratiisin 

tuoksun" pyhissii kilvoittelijoissa, joiden kasvot heijastivat sy

vempföi inhimillisyyttä ja älykkyyttä kuin maailmassa elävien kas-

vot. Erakot herättivät eloon ihmisen menetetyn etuoikeuden, 

 jonka Jumala oli heille antanut: hallita eläimiä ja olla maailman

kaikkeuden kuningas. 

Maailma löytää sääntönsä ja vertailukohtansa askeesin äärim-

mäisissä ponnistuksissa, Se havaitsee myös kauhistuttavan jär-

jettömyytensä ja itseriittoisen mauttomuutensa, Yleinen mielipi-

de julistaa:"Jumala ei vaadi meiltä niin paljon, erämaan askeesi 

julistaa Jumalan "hirvittävää kateutta", joka annettuaan kaiken 

itsestään vaatii kaiken ihmisiltä," Erämaaisät ovat jättäneet 

      meille mielikuvan tästä kokonaisvaltaisesta lahjasta, 

Voimme mennä vielä syvemmälle, Askeetit luopuivat kulttuu-

rista ja etsivät ainoaa välttämätöntä, Tämä kaipaus kasvoi täy

dellisyyden ajatuksesta:"Mene, myy, mitä sinulla on, ja anna rahat 

Jcöyhille", tai jopa vielä enemmän: 11 Myykaikki, mitä sinä olet. 11 

Tässä täydellistymisen asenteessa kaikki muodostui ristin kantami-

seksi, "Kieltäköön kukin itsensä ja ottakoon ristinsä". Tämä ei 

ole liturgiaa, vaikka se johtaakin siihen, vaan liiton ja uhrin 

yllättävä yhteensovittaminen, Askeetit uhrasivat itsensä, että 

toisille voisi myöhemmin olla hyötyä heidän vihkiy:f;yessään "hengel

lisen neitsyyden" kautta kristilliselle kulttuurille, Askeesi ei 

itsessään ole ihanteellista, se edustaa puhdistumisen huippua, 

Tertullianus, ennakkoluuloinen arvostelija, kysyi:"Mitä tekemistä 

Ateenalla oli Jerusalemin kanssa ja akatemialla Kirkon kanssa?" 

   Ja lisäsi: "Kaikki uteliaisuus loppuu evankeliumin jälkeen! 11 Nyt 

kaikki uteliaisuus todella alkaa evankeliumin jälkeen, mutta eri 

tavalla kuin aikaisemmin, 

Rauhaan sisältyy uteliaisuuden taantumisen vaara, Erärnaaan 

askeesi sisäistettyään vainot sisäisti myöhemmin todellisen rauhan 

hesykasmissa eli Jeesuksen rukouksen perinteessä. Tämä aika täh-

täsi Jumalan tuntemiseen ja Taaborin kirkkauden kokemiseen maail-
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massa. Askeesi kumoaa teon, jolla Aadam lalckasi olemasta oma 

i tsensii toivoessaan kuuluvansa vain itselleen. Adam kieltäytyi 

ylittämästä itseään Jumalassa. Askeesi ottaa uudelleen esiin 

Aadamin alkuperäisen lcutsumuksen ja jatkaa sitä Kristuksen totte-

lemisen kautta. Marttyyrit jäljittelivät ristiinnaulittua Kris-

tusta, Askeetit jäljittelivät kirjaimellisesti evankeliumin oh-

jetta: "Jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, halckaa se poikki 

ja heitä luotasi,,, jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, re

päise se pois ja heitä luotasi, sillä on parempi sinulle, että yk

si jäsenistäsi joutuu hukkaan kuin ette, koko ruumiisi heitetään 

helvettiin." (Matt,5:29-JO) Tämä sankarillinen autiomaan ilmapii-

ri ei ole vain yksinkertainen vertaus, Vaistojen moraalinen kah-

lehtiminen vapaan tahdon avulla todellistui vapaaehtoisessa kah-

leiden kantamisessa, Hengellisyyden kohoaminen nostatti pylväissä 

eläneitten kilvoittelijoitten liikkeen. Pyhä Antonios Suuri saa-

vutti samaan aikaan mietiskelyn huipun Kolzumin vuorella. Kuiva 

ja palava autiomaa kukoisti "hengellisenä niittynä". Luostarit ja 

autiomaat muuttuivat askeettien Jumalan valtakunnan janon kautta 

tulevan Jumalan kaupungin 11 mikrokosmisiksi 11 osiksi. 

Sielu, joka on vedetty ylös tyhjyydestä, kaipaa alkuperänsä 

löytämistä ja pyytää uudistumista. Askeeti t pyrld vät syntiinlan-

lceemusta edeltäneeseen tilaan, Askeesin äärimuodoissa huomaamme 

yrityksen muuttaa ihmisen tilaa sielullis-ruumiillisten osien muun-

tamisella. Pyhä }'takarios Egyptiläinen sanoo homiliassaan: t:Kun 

apostoli lcehottaa '.)anemaan pois vanhan ihmisen, hän tarkoittaa 

ihr:1isen sisint:i. Hän tarkoittaa, että ihmisellä on toisenlaiset 

silmät kuin hänellä oli aiemmin, toisenlaiset kädet, toisenlaiset 

jalat. jotka itseasiassa eivät enää ole hänen _. " Pyhä Simeon Uus-

teoloG'i sanoo hymniss;iän: "Nämä kädet ja jalat,_ �ilmät ja korvat, 

jotka ovat heikot ja voimattomat, ovat Eristuksen kädet, silmät 

ja korvat
,.

ja tämä ruumis on Jumalan läsnäolon paikka." 

Henc-ellisten kirjailijoiden kuvaama apostolin.en ihminen ei 

ole tämän maailman lakien alainen, Hän ennakoi jo ikuisuuden ih-

mistä, Muutolcsen jyrkkyys ilmenee siinä, että sisäinen muuttuu 

jopa ulkoiselta olemukseltaan tietyissä asioissa. Häin tapahtui 

pyhfu, Aleksioksen, Jumalan miehen, kohdalla, joka elettyään au

tiomaassa otettiin kodissa vastaan tw,temattomana kerjäläisenä, 

Athanasia-niminen nainen taas liittyi aviomiehensä seuraan eikä 

häntä tunnistettu ollenkaan naiseksi ennenkuin vasta kuoleman jäl-

keen. Kaikki siteet, kuten seksuaalinen eroavaisuus tuli vieraak-

si, kuten he olivat maailmalle vieraita, 

Askeettinen ldlvoitus jättää ruumiin maalliset piirteet puh-

t aiksi, Urheilija harjoittaa ruumistaan, askeetti lihaansa. Iko-

neissa kuvataan askeettisia, uudessa todellisuudessa eläviä ihmi-

siä, He olivat kadottaneet ruumiinsa aineellisuuden ja tulivat 

todellisemmiksi kuin muut ihmiset, He ylittivät itsensä, Askee-

sin yksinäisyys himmensi jopa valon ja ulkoisen maailman värit si-

säisen hengellisen maailman näkemiseksi. Askeetit osoittivat suur-

ta välinpitämättömyyttä yhteisön tapoja kohtaan, He kulkivat 

alastomina ja löysivät näin uudelleen menetetyn viattomuuden, He 

eivät halunneet tehdä pahaa edes pienimmälle hyönteiselle ja he 

osoittivat armeliaisuutta kaikille luocluille. Luopuessaan maail-

rnan saastasta he torjuivat kaikki sosiaaliset perinteet, Heidfu-i 

    askeesinsa t,ärimmäisyysmuodot vaikuttavat tarkoitukselliselta taan

tumi sel ta "eläimelliseen tilactn" ja heidän käyttäytymisensä oli 

luonnollisen olotilan vastaista, Se johti ,\damin kal tai se en alas-

tomuuteen ., ruumiilliseen ja henl�iseen välinpitämättömyyteen ja riis

t::i_ i;.1hi i1illis0t tunto,ner1 -:i t: pystyasennon
., 

ajattelun, puhekyvyn ja 

levon. ,:\s};,:ee3ti t luo:,?td_vat luonnollisista ruv.miin tarpeista puhdis-

taa:kseen olemuI:st�:.1sa kail:ki inhi□illiset osat ja luodakseen uuden 
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ihmisen hengellisesti 1 mutta m�,.,-ös hiologisesti. Itänaissa keksit-

tiin pelastuksen terapeuttinen näkökulma, jossa ilmenee ennen 

muuta huoli kuolemasta ja ikuisesta elämästä. Se karttaa lain-

omaisia sanamuotoja ja ilmaisee lun.astuksen biolo�isin kVi.si ttein: 

pelastus ei ole :n.iinkti.än virheen korjaamista kuin ihmisluonnon 

uudistumista r:ristuksessa. 

Suurella psykoterapeuttisella älykkyydelle. nämä l-iengelliset 

ihmiset löysivät tietoisuuden kynnyksen alapuolella olevat ali ta-

juiset enerciat, ��rämaan aslteesi on valtava psykoanalyysi, jota 

seurasi inhimillisen sielunelcimän eronomainen tuntemus, Orieen8s� 

{k.25'-i-) vertaa erämaata ?latonin luolaan. ·:trämaan askeettien har-

hakuvat ovat ikäänkuin varjojen teatteri, iläky ihmisille ja enke-

leille; vain varjot eivät heijasta todellisuutta luolan ulkopuolel-

le, Ne ovat ihmisen sisäisen maailman heijastusta. Uuden Testa-

mentin kirjoittajille ja erämaaisille Kristusta edeltävä maailma oli 

ikäänkuin lumottu, Pyhä evankeliumi kuvaa j_hmissydämen miel9<.ttö-

myyttä ja luonnottomuutta. Löytämämme kuilut ovat kuin paikkoja, 

joissa pahan voimat oleskelevat ja.hallitsevat meitä, jos olemme 

välinpitämättömiä tai ajattelemattomia, Askeesi jalostaa ihmisen 

huomiokykyfi ja auttaa hä.nt8. tarkastelemaan sisäistä elämää. Askee-

tit aineellistivat ja henkilöllistivät olemuksensa luonnottomat osat, 

vihaavan itserakkaan minän, epäilyn ja paholaismaisen vastustuksen, 

He halusivat poistaa esineellistämtinsä pahan, oksentaa sen ulos, 

Tämä teki ma,':ldolliseksi kaikkien sisäisten aineksien heijastumise. ) 

kauhujen, villipetojen ja demonien hahmossa. ,\skeettinen elämä 

vaati hyvin tarkkaa vihollisen epätoclellisuuden tuomitsemista, jotta 

siteet ja yhteydet siihen voisivat katketa, Hieronymos Boschin tai-

de kuvaa nerokkaasti tätä todellisuutta. 

Isä Pentti Hakkarainen 

V E L J E S V I E S T I 

Ortodoksinen Veljestö ry:n ".uosikokous ja veljesµäivät pidetään 

Lieksassa ortodol<sisen seurakunnan salissa Iljankatu 14 tulevan 

helmikuun 2-J. pvnä, 

Ohjelma 

Lauantaina 2,2. 1 985 

,1 5. 00 rukouspal velus kirkossa 

15,JO tulokahvit seurakuntasalissa 

16,00 vuosikokous seurakuntasalissa 

esitelmä: Aarne Purola, Selovin katekismus 

17,00 ruokailu 

18,00 vigilia kirkossa 

19.JO teeilta seurakuntasalissa 

µanelikeskustelu: Ortodoksisen veljestön asema 

kirkkokunnassa, alustus: Matti Sidoroff 

Sunnuntaina J,2. 1 985 

10,00 liturgia kirkossa 

12. 00 kirkl<okahvi t seurakuntasalissa

Alustus: Kummeus kirkon perinteessä, arkkiµiispa 

Paavali tai piispa Tiihon 

Toinen alustus: Kummiuteen valmistaminen, isä Pentti 

Hakkarainen 

Kommenttipuheenvuorot Viktor Riissanen ja Eira Saatsi 

najoi tuksesta pyydetään ottamaan yhteyttä Lielcsan seurakunnan 

virastoon. Tervetuloa talvipäiville) 

1 1 



JOUKKOJULKAISU 

ORTODOKSINEN VELJESTÖ RY:n 

vuosikokous pidetään veljespäivien 

yhteydessä Lieksassa, ort. srk:n 

seurakuntasalissa Iljankatu 14, 

2.2.1985 klo 16. Esillä sääntöjen 

10. § vuosikokousasiat.

Kuopiossa 1.11.1984 

Niilo Karjomaa 

OV:n johtaja 

K R I S T U S S Y N T Y Y K I I T T Ä K Ä Ä 

Rauhallista joulua OV:n jäsenille ja ystäville! 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimituskunta: Olavi Marras (vastaava), Matti Sidoroff ja Pentti Hakkarainen 

Toimituksen.osoite: Hollolankatu 10 B 36, 15110 Lahti 11, puh. 918-46748 

Tilaushinta 20 mk vsk. Postisiirtotili Ku 80381-2 

Antin Paino Oy - Kuopio 1_984 




