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Kurssilla  perehdytään  Kirkon  suurten  opettajien  ja  kirkkoisien
Basileios  Suuren,  Gregorios  Teologin  ja  Johannes
Krysostomoksen opetukseen ja merkitykseen kirkon elämässä.
Keskeisimpiä  teemoja  kirkkoisien  opetuksessa  on  ihmisen
Jumala-suhde, käytännön kristillisyyden toteuttaminen ja kirkon
liturgisen elämän ylimaailmallinen merkitys. 

Painotus tällä kertaa on pyhän Gregorioksen opetuksissa.

Kurssi  sopii  kaikille  niille,  jotka  haluavat  syventää  tietojaan
ortodoksisuudesta  ja  varsinkin  kirkon  varhaisista  teologisista
ajattelijoista.  Kurssi  on  myös  hyvä  jatko-osa  niille,  jota  ovat
käyneet  jo  Valamon  opiston  ”Tutustu  ortodoksisuuteen”  -
kursseja.

Kurssin opettajana toimivat apulaisprofessori,  TT Pekka Metso
Itä-Suomen yliopistosta ja TT Juha Riikonen Valamon opistosta.

Tiedustelut  ja  ilmoittautumiset  29.1.2020  mennessä:
kurssit@valamo.fi tai 017 5701810.

mailto:kurssit@valamo.fi


”Koko maailman opettajat”

Kurssiohjelma

Keskiviikko 12.2.

15.00 Päivällinen
15.45 Kurssin avaus.
16.15 Keitä ovat pyhät isämme Basileios, Gregorios ja Johannes?

Lyhyt henkilöhistoria ja isien merkitys kirkossa. Juha Riikonen

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

20.00 Tehtävän anto: Mitä pyhien kirkkoisien sanoma merkitsee nykyajan 
ihmiselle? Juha Riikonen

Torstai 13.2.

6.00 Aamupalvelus ja pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia

7.30 Aamiainen

9.00 Pyhä Johannes Krysostomos Raamatun käyttäjänä ja tulkitsijana. Pekka 
Metso

10.00 Pyhää Henkeä koskeva opetus pyhän Gregorioksen mukaan. Pekka Metso

12.00 Lounas

13.00 Opetus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta pyhän Basileoksen 
opetuksissa. Juha Riikonen

14.30 Kahvitauko, omakustanteinen

15.00 Kolminaisuusopin perusteita pyhän Gregorioksen mukaan. Pekka Metso

15.45 Ihmisen Jumala-suhde ja pelastus pyhän Gregorioksen opetuksessa. 
Pekka Metso

18.00 Ehtoopalvelus ja iltarukoukset

Perjantai 14.2.

6.00 Aamupalvelus

7.30 Aamiainen

9.00 Annettujen tehtävien purku. Juha Riikonen 

11.00 Päätöslounas 

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen ja 
kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä erityisesti Trapesassa ja 
matkamuistomyymälässä asioitaessa. 

Kurssin hintaan sisältyvät majoitus, opetus sekä ateriat, jotka ovat tarjolla 
ohjelmaan merkittyinä aikoina kahvila-ravintola Trapesan noutopöydässä. 
Trapesasta voi lisäksi ostaa aterioita, pientä purtavaa, virvokkeita ja kahvia päivän 
hinnoin. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita mahdolliset ruoka-aine-
rajoitukset.

Lähtöpäivänä huoneet on luovutettava klo 12 mennessä. Huoneen avain 
palautetaan luostarin vastaanottoon.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin
jumalanpalveluksiin.
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