
HEHKU� 
LEHTI HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

N:o 1-2 41. vuosikerta 1984 

ORTODOKSINEN VELJESTÖ 40 vuarTA 

Ortodoksinen Veljestö on saavuttanut kunnioitettavan 40 vuoden iän ja on näin 

ollen tullut keski-ikäiseksi. Vuosien varrella on karttunut kokemusta, josta 

myös tulevat uudet veljet ja sisaret voivat ammentaa elämänviisautta. Virik

keiden antaminen ja kristillisyydessä kasvaminen ovatkin veljestön perusperi

aatteita. Sääntöjen mukaan veljestön toiminnan tarkoituksena on 1) ortodoksi

sen kristillisen elämän syventäminen veljestön jäsenten keskuudessa ja 2) orto

doksisuuden tunnetuksi tekeminen. 

Hehkuvan Hiilloksen tämä numero keskittyy noiden kahden edelläolevan sään

nön teemojen ympärille. Jo helmikuussa 1945 ilmestynyt 10-sivuinen monistettu 

Hehkuva Hiillos käsitteli henkilökohtaisen kristillisen elämän syventämistä kir

kon antamin neuvoin. Ne ovat tänä päivänä yhtä ajankohtaisia. 

Ortodoksisuuden tunnetuksi tekemisessä on hyvä joskus lähteä aivan aakko

sista ja selvittää niitä sellaiselle, joka niistä on kiinnostunut. Traditiohan 

on meille ortodokseille olennainen osa uskon perustaa, ja sen selventäminen on 

aina paikallaan. 

Juhlivalle Ortodoksiselle Veljestölle monia armorikkaita vuosia toivottaen 

Isä Olavi 



/IR.KON 'lHJ)EKSÄN KÄSKYJi 

rtrkko ani:aa'.lastensa·hengelli.selle kehitykselle määrätyt puitteet. Se esittää 

, hengelltsen elä'Tlän ohjeet kaikille nii lle,jntka haluavat olla eläviä jäseniä 

Kristuksen nn.nuiissa. 

Kasvattavat ohjeensa Ki.rkko on jo arnmoi.si.sta ajoista esittänyt yhdeksän käs

kyn mundossa. Valitettavasti. vai.n harvat tuntevat nuo yhdel<-sän käskyä. Mutta vi.e

lä karjalainen vanhempi. polvi. muistaa ajan, jnlloi.n näi.tä käskyjä ti.nki.mättä nnu

datetti.in. Mei.dän nykyajan ortodoksien on uudelleen opittava nuo käskyt ja koet

tava ni.iden pelastava voi.ma. Kirkon käskyt ovat olleet todellista elämää eivätkä 

ulkoapäin anettuja sääntöjä. Si.ksi. ni.i.llä ei. nle ollut edes vaki.i.ntunutta sana

rm1otoakaan. Ne ovat sisältyneet Ki.rkon tajuntaan. 

1. Rukoile Jumalaa särkynein sydämi.n ja li.i.kut:etui.n mieli.n ja käy kaikkina sunnun

tai.- ja juhlapäivinä ki.rkossa i.ltapalveluksessa ja pyhässä liturgiassa. 

2. Noudata vuosi.ttai.n neljää paastoa ja keski.vi.i.kko- ja perjantai.päi.vi.en paastnt

sekä säädetyt yksi.päi.väi.set paastnt, 

1. Osoita eri.koi.sta kunni.oi.tusta Kirkon si.elunpai.meni.lle, esi.n1koi.li.joi.llesi.

Jtnualan edessä, ja eri.tyi.sesti. hengelliselle ri.ppi.-i.sällesi., jonka kanssa ole 

yhteydessä pyytäen häneltä ohjausta hengellisessä elämässäsi.. Maallikkona älä 

puutu hengelli.st:en asi.oi.tten ratkaisuun. 

4. Ri.pi.ttäydy neljästi., mutta vähintään kerta vundessa. Jns haluat kehittyä 

hengellisessä elämässäsi., ni.i.n ri.pi.ttäydy joka kuukausi.. Sai.rastuessasi ki.i.rehdi. 

puhdistamaan sielusi. ri.pi.ttäytymällä ja nauttimalla Pyhää Ehtoollista sekä osallis

tumaan sai.raanvni.telun pyhästä sakramenti.sta. 

5. Vaali. tarkoin oikeaa uskoasi. ja opi se tuntemaan mahdolli.si.mnan tarlmi.n. Älä

lue vi.erasuskoi.sten kirjoja, ellet osaa erottaa oikeata väärästä, älä kuuntele 

heidän opetuksi.aan äläkä ota osaa heidän rukouskokouksi.i.nsa. 

fi. Rukoile katkki.en kri.sti.ttyjen edestä - elävien ja kuolleitten, mutta erikoisesti. 

J1.nual an Sanan mukaan hengel 1 i.sen ja maal 1 i.sen esival 1 an edestä. Rukoi. le harhaop

pbt lle kääntymystä oikeaan uskoon ja oikeasta uskosta luopuneille palaamista kir

kon yhteyteen. 
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7. Ota osaa ni. i.hi.n yhteisi. i.n nikouksi. i.n ja paastoi.hi.n, jotka yhtei.sten suurten

onnetttomuuksi.en aikana hi.i.ppakunnan pi.i.spa määrää. 

8. Älä käytä omaksi. hyödyksesi. ki.rkoll i.sta omai.sutta, vaan tue vni.mi.esi. mukaan 

ki.rkolli.sta si.elunhni.tntyötä ja huolehdi. osaltasi. temppeHen kunnosta ja kauni.s

tami.sesta. 

9. Älä käy kri.stityi.lle sopi.mattomi.ssa huvittelupaikoi.ssa äläkä salli elämässäsi. 

mitään kri.sti.lli.sen hengen vastaista menoa. Älköön häi.tä vi.etettäkö kiellettyinä 

paastojen ja suurten juhlien ai.koi.na. 

KARKOITI\TKO RUKOILLESSASI KAIK,.1<:I MAALLISET HUOLET? 

"Vali.tat, että elämän huolet vaivaavat si.nua si.i.nä määrin, etteivät anna sinun ru

koi.llakaan. Tämä on si.elunvi.hollisen aiheuttama olotila. Mehän tarvi.tserrme ruo

kaa, vaatteita, asuntoa ja muita tarpeita, joten si.i.s ni.i.stä on huolehdittava. 

Ei. ole si.i.s väärin kaikkea tätä ajatella ja tästä huolehtia, ei.kä si.i.nä mitään 

synti.ä ole. Tällai.seksi.han Jumala on elämärrme järjestänyt. �IUtta tähän itsessään 

viattomaan ja tarpeelliseen vi.holli.nen huomaamatta li.sää synni.lli.sen - ylenmääräi

sen, ai.nai.sen huolehti.mi.sen, jnka tuottaa päänvaivaa ja kuluttaa sydäntä. Tätä 

sai.raal 1 oi.strutta vastaan Vapahtaja on antanut ohjeensa sanoessaan: "Älkää huolehti.ko 

huomisesta päivästä." Tämä ei. merkitse si.tä, ettei. mei.dän tarvitse työtä tehdä, 

vaan si.tä, että kai.ken tarpeellisen huolenpi.dnn lisäksi. emne saa vaivata itseämme 

li.i.alli.sella huolehti.mi.sella, jolla emme mi.tään voi.ta ja saavuta, vaan joka tunttaa 

ainoastaan tarpeetonta vai.vaa. L i.i.all i.nen huo 1 ehti.mi.nen nn synni.11 i.stä, si 11 ä se 

neuvoo järjestiimään kai.ken i.tsenäi.sesti. i.lman J1nualaa. Ja kun si.tten on jotain 

saavutettu, se opettaa luottamaan saavutettuun, omi.i.n saavutuksi.in, ja unohtamaan 

Jtnualan kaitselmuksen. Näi.n se johdattaa pitämään ajalli.si.a hyvyyksi.ä elä'Tlän tar

koituksena ja tätä ajallista elämää lopullisena olotilana. Ei. ri.i.tä ai.kaa huoleh

tia tulevasta. Hurmaa, mi.ten turmi.olli.nen ja Jumalan vastainen henki. pi.i.lee tuns

sa li.ialli.sessa hunlehti.mi.sessa maalli.si.sta tarpeista. 

Taistele tätä pahuutta vastaan, kuten kaikkea rmrutaki.n pahuutta vastaan tais

tellaan. Ellet ryhdy taistelemaan, niin hunlet nielevät sinut kokonaan. Jos tais-
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telet, niin Jumalan avulla pääset vapaaksi. tästäki.n hei.kkoudesta, kuten kai.ktsta 

muistakin,kun nti.tä vastaan tai.stelet. 

Kui.nka tai.stella? -Ryhdy tai.stelemaan, ni.i.n opi.t. Koi.ta saada ensi.n rukouk

sesi puhtaaksi. kai.ki.sta huolista, si.11 oi.n vapaudut li.i.a 11 i.sesta huo 1 ehti.mi.sesta 

muussakin elämässäsi.. Tehtäväsi. suoritat, mutta li.i.alli.sta hätäilyä ei. tule ole

maan. 

Mi.ten voi.t puhdistaa n1kouksesi.? -Kun nikouksen ai.kana tulee mieleesi. joki.n 

maalli.si.i.n huoliin liittyvä ajatus, ni.i.n aja se poi.s, ja kun se uudelleen tulee 

ti.etoi.suuteesi., karkoi.ta se uudelleen. Ja näi.n edelleen. Älä koskaan salli. rukouk

sen aikana maalli.sten huolten viihtyä tajunnassasi.. Si.i.nä koko taistelu. Kun käyt 

si.tä he] 1 i.ttämättä, ni. i.n pi.an hunmaat tuloksen. 

Mutta voi.malli.sen, oikean, puhtaan ja keskitetyn nikouksen antaa yksi.n Jumala 

si.lloi.n, kun Henki. rukoilee puolestame. Tätä puhtaan ja keskitetyn rukouksen lah

jaa on mei.dän pyydettävä ja edellytyksenä sen saarni.seksi. on juuri. oma ponntstuk

semne keski. ttyä rukouksessa. 

Rukouksemme on paljon voi.makkaampi. temppeli.ssä kui.n kotona. Tämii johtuu si.i.

tä, että tempeli.ssä koko seurakunta rukoilee yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä, 

ja Kristus on lupauksensa mukaan läsnä siellä, mi.ssä kaksi. tai. kolme on kokoontunut 

Hänen ni.meensä. 

Alkuajan kri.sti.tyt kokoontuivat useanrnan kerran vuorokaudessa jumalanpalveluk

si.i.n huoli.matta kai.ki.sta vai.noi.sta. He muuttivat kodi.t ja hautaluolat temppelei.ksi. 

ja vanki.latki.n, joi.hi.n heidät teljetti.i.n, muuttuivat ylistyksen pai.koi.ksi.. He sai

vat jumalanpalveluksi.staan sellai.en lohdutuksen ja voiman, että saattoi.vat ilolla 

ottaa vastaan marttyyri.kärsimykset. 

Etsi.tkö si.nä jumalanpalveluksi.sta samanlai.sta lohdutusta? Käytkö jumalanpal

veluksissa etsi.äksesi. si.tä voi.maa, joka tulee uskovien yhtyedestä? Älä unohda, 

että se, joka kolmena peräkkäisenä sunnuntaina i.lman pätevää estettä on poissa 

jumalanpalveluksista, erotetaan ehtoollisyhteydestä, kuten si.i.tä Kirkko VI yleisen 

kirkolliskokouksen 80. säännössä määrää. 

Katkelmia helmi.kuussa 1945 i. lmestyneestä Hehkuvasta lli.i. ll oksesta. 
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MITÄ RAAMA'ITU SANOO PYHÄSTÄ TRADITIOSTA 

Onko raamattu kristinuskon oerusta? 

- On. Sieltä voimme lukea:"Pyhät kirjoitukset voivat tehdä sinut viisaaksi, niin

että pelastut uskon kautta, joka on Kristukessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, 

joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, 

nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi 

täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut." ( 2Tim. 3: 15-17) 

Sittenhän minun ei tarvitsekaan tehdä muuta kuin seurata raamattua? 

- Ei aivan. Raamattu sanoo:"Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni 

niistä opetuksista (tas paradoseis=traditiot), joita olette oppineet joko meidän 

puheestamme tai kirjeestämme."(2Tess.2:15) Jumalan kirjoitetun sanan ohella kris

tityn tulee noudattaa myös suullista traditiota. Traditio auttaa meitä olemaan 

täysin varustettuja, koska seuraamme kaikkea sitä, minkä raamattu kehottaa meitä 

ottamaaan huomioon. 

Eikö kaikki raamatussa kirjoitettu olekaan tarpeellista pelastuksellemme? 

- Kyllä on, mutta kaikkea, mikä on aVlL�si pelastuksellemme, ei ole kirjoitettu

raamattuun. Johanes sanoo, että hän voisi kirjoittaa paljon enemmänkin Jeesuksesta 

(Joh.21:25). Tällaista opetusta apostolit antoivat suullisesti. Sitä me kutsum-

me apostoliseksi traditioksi. Jumalan puhuttu sana on yhtä tarpeellista kuin kir

joitettu sana...,kin, sillä kirjoitettu sana on peräsin suullisesta. Apostoli Paa

vali sanoo:"Minuta tuli seurakunnan palvelija, kun Jumala teidän takianne uskoi mi

nun tehtäväkseni julistaa teille Jumalan sanaa sen koko täyteydessä." (Kol.1:25 

uuden käännöksen mukaan) Tämä täydellinen Jumalan sanan julistaminen eiollut 

koskaan kirjallista, vaan se välitettiin suullisesti, tradition kautta. 

Mutta eikö Jeesus tuominnut traditiota? 

- Jeesus tuomitsi juutalaisten perinnäissäännöt vain silloin·, kun ne tekivät Juma

lan sanan tyhjäksi. Jeesus sanoi: "MooseJ<sen istuimella istuvat kirjanoppineet ja 

fariseukset. Sentähden kaikki mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää, mutta 

heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee."(Matt.23:2-3) 

Siten Jeesus vahvisti tradition. Mutta Jeesus nuhteli fariseuksia, kun he laimin-
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löivät Jumalan sanan. "Te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, 

mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja us

kollisuuden. Näitä tulisi noudattaa eikä noitakaan sikseen jättää." (Matt.23:23) 

Huomaa, että traditiota ja käytäntöä ei tässä käsketä hyljätä. 

Varhaiskristityillä oli monia traditioita, ts. tapoja ja käytäntöjä,esim. 

keskiviikon ja perjantain paaastopäivät ja Herran rukouksen lukeminen kolmasti päi

vässä (Kahdento4ta apostolin oppi). Tällaiset traditiot voivat vaihdella ajan ja 

kulttuurin mukaan, mutta apostolinen traditio ei voi muuttua. Se tallettaa Jee

suksen suullisen opetuksen yhtä hyvin kuin apostolienkin opetuksen. Se on jumalal

lista alkuperää, ei inhimillistä. Sen on Henki säilyttänyt Kirkossa. 

Jos suullinen traditio on auktoritatiivista, lainataanko sitä �ös raamatussa? 

- Kyllä. Apostoli Paavali lainaa erästä Jeesuksen sanomaa lausetta:"Autuaampi on 

antaa kuin ottaa." (Apt.20:35) Tätä lausetta ei ole evankeliumeissa, mutta se on 

kulkeutu,,ut Paavalille suullisen tradition välityksellä. Hän lainaa myös varhai

sia apostolisia veisuja efesolaiskirjeessä (5:14), filippiläiskirjeessä (2:6-11) 

ja 1. kirjeessään Timoteukselle (3:16). Myös itse evankeliumit ovat kirjoitettua 

suullista traditiota. (Luuk.1:1-4) 

Mistä traditio saa auktoriteettinsa?. 

- Herralta Jeesukselta itseltään. Paavali käskee uskovaisia seuraamaan käskyjä

"jotka me olemme Herran Jeesuksen kauttta teille antaneet." (lTess.1:2) 

Mutta miten voimme tietää, mikä on autenttista apostolista. traditiota? 

Uskon kautta me tiedämme, että Jeesus varjelee kirkkoaan totuudessa Pyhän Hengen 

kautta. Ne, jotka ovat kypsyneet kristillisessä uskossa, omaavat Kristuksen mielen. 

(lKor.2:16) Jeesus antoi apostoleilleen arvovallan opettaa. Avainten antaminen 

Pietarille oli symboli opettamisen auktoriteetista. (Matt.16:18-19 ja 28:18-20) 

Kirkon tunnustama traditio on pätevä ja apostolinen ikänsä perusteella, ja silloin 

kun se ei ole ristiriidassa raamatun kanssa. Mikään ap::_stolisessa traditiossa 

ei puhu raamattua vastaan. Apostolisen tradition rinnalla on monia muita tradi

tioita, jotka ovat jääneet jälkimaailmalle. Näitä tulee aina tarkastella raamatun 

ja apostolisen tradition valossa. 
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Kuka tahansa voi sentään kai selittää raamattua? 

- Ei aivan. Kaikilla ei ole samaa lahjaa. Pietarin ja apostolien jälkeen opettami

sen avaimet on jätetty heidän seuraajilleen. Paavali kirjoittaa Timoteukselle: 

"Vahvistu siis siinä armossa, minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todis

taneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opet

tamaan."(2Tim.2:2) "Itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan 

mukaan." (Ef.4:7) Kaikilla ei ole samaa lahjaa tai samaa lahjan määrää. Kristus 

on suonut erityisen lahjan piispoille. He ovat opettajia. 

Toisaalta apostoli Pietari sanoo Paavalin kirjoituksista, jotka koskevat Her

ran tulemista:"Rakas veljemme Paavali on kirjoittanut teille hänelle annetun vii

sauden mukaan ... vaikka hänen kirjeissään tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, 

jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitaki0kirjoi

tuksia, omaksi kadotuksekseen." (2Piet.3:15-16) Tästä näkee, että ei ole niinkään 

helppoa selittää raamattua oikein, eikä opettaa muille, mitä se tarkoittaa. Apos

toli Jaakob kirjoitti:"Älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tie

dätte, että me saamme sitä kovemman tuomion." (Jaaak.3:1) Kristittyjen tulee lu

kea raamattua, mutta etsiä selityksiä niiltä, jotka ovat harjaantuneet tällä alu

eella, erityisesti piispoilta, jotka ovat auktoriteetteja selittämisessä ja opet

tamisessa. Traditio on välttämätöntä raamatun ymmärtämisessä, sillä se näyttää 

meille sen, miten varhaiskristityt ymmärsivät Jumalan sanan. 

Voiko Kirkossa syntyä uusia opetuksia ? 

- Ei. Voi kyllä syntyä uusia selityksiä, jotka luovat toisenlaista valoa johonkin

raamatunkohtaan, mutta ei uusia oppia koskevia opetuksia, jotka eivät ehdottomasti 

sisälly raamattuun ja apostoliseen traditioon. Opetukset saattavat näyttää jos

kus uusilta, koska ne ovat selvempiä ja täsmällisemmin määriteltyjä, mutta se 

totuus, jonka ne esittävät, ei voi olla uusi siinä mielessä, että se olisi vierasta 

apostolisen tradition tallenteille. Apostoli Paavalikin halusi tehdä selväksi 

sen, ettei hän ollut luomassa uusia oppeja tai poikkeamassa apostolien opetuksista. 

Hän sanoo;"Sitten menin taas Jerusalemiin ... Minä selvitin Jerusalemin seurakun

nalle, millaista sanomaa julistan pakanoille. Esitin asian yksityisesti seurakun-
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nan johtajille, ettei vain se mitä silloin tein, jopa kaikki aikaisemmatkin ponnis

teluni, olisi menneet hukkaan." (Gal. 2: 2 uuden käännöksen mukaan) Toisaalla 

hän sanoo:"Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan evankeliumin ..• jonka kautta 

te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille 

julistin. Minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut •.. 

Minä olen apostoleista halvin ... Minä julistan samaa sanomaa kuin hekin." 

(lKor.15;2,3,9,11) Kuitenkin syvempiä näkymiä voidaan löytää kuin mitä alkukir

kossa löydettiin. Niinkuin Jeesus sanoo:"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, 

mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee,totuuden henki, johdattaa 

hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itses

tään: vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa." 

(Joh.16:12-13) Kirkko kasvaa jatkuvasti sen ilmoituken ymmärtämisessä, jonka Jee

sus Kristus on sille antanut. 

Miten traditio on säilynyt? 

- Apostolinen traditio on säilynyt apostolisen seurannan kautta, ts. jatkuvan piis

pojen rivin välityksellä alkaen apostoleista. Se on ilmaistu erityisesti ekumeenis

ten konsiilien päätöksissä sekä kirkkoisien yleisessä opetuksessa. Paavali esit

tää tämän vaatimuksen piispalle:"Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa,luotet

tavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaanterveellä opilla että kumoa

maan vastaansanojain väitteet ..• " (Tiitus 1:9) 

Silloinhan meidän ei tarvitse muuta kuin lukea kirkon varhaisia kirjoituksia, jotta 

löytäisimme oikean tradition? 

- Ei aivan. Sangen monet sellaiset dokumentit, joihin on viitattu säilyneissä kir

joituksissa, ovat kadonneet. Kolmen ensimmäisen vuosisadan uskonelämän kaikkia 

piirteitä ei ole myöskään mainittu tuon ajan kirjoituksissa, mutta niitä on 

löydetty myöhemmistä lähteistä. Myös raamattu ja traditio ymmärretään jatkuvasti 

syvemmällä jaS2lvemmällä tavalla silloin kun ne eletään uskovaisten elämässä. Kir

joituksen ajoitus ei myöskään aina anna sen sisällölle auktoriteettia. 

Mutta on olemassa myös näkyvä traditio suullisen rinnalla. "Mitä olette oppi

neet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan 
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Jumala on oleva kanssanne."(Fil.4:9) Sellaiset asiat kuin ristinmerkin tekeminen 

tai ikonin edessä rukoileminen kuuluvat tähän ryhmään. Näkyvä traditio on suuresti 

vaikuttanut liturgiaan ja kirkolliseen käyttäytymiseen. Paavali sanookin:"Olkaa 

minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me 

olemme teille esikuvana." (Fil. 3: 17) Raamatun lukemisen ohella kristittyjen tulisi 

opiskella kirkon traditiota Jumalan kansan elämässä. 

Onko sitten tarpeen, että uskon traditioon? 

- Jeesus itse opettaa, että meidän tulee seurata apostoleja ja heidän opetuksiaan,

kun hän sanoo:"Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää 

minut. Mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt."(Luuk.J.0:16) 

"Te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perus

tukselle rakennetttuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus." (Ef.2:20) Lue myös Johan

neksen evankeliumin 15:20. Huomaa, että kristitty rakentuu apostolien perustukselle. 

Jotta olisimme Kristuksessa, meidän tulee olla myös apostolien pelD.Sruksen päällä. 

Paavali jatkaa sanomalla, että pelastuksen mysteeri on paljastettu ensisijassa 

apostoleille ja profeetoille. (Ef.3:5) Aito usko Jeesukseeen kutsuu meitä seuraa

maan apostolista opetusta. Apostoli Johannes sanoo, että ne, jotka ovat Jumalasta, 

kuuntelevat apostoleja ja heidän suullista opetustaan:"Me olemme Jumalasta.Joka 

tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä 

tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen." (lJoh.4:6) 

Miten meidän sitten pitää suhtautua niihin, jotka hylkäävät apostolisen tradition? 

_"Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, vetäytymään pois 

jokaisesta veljestä, joka vaeltaa kurittomasti eikä sen opetuksen mukaan, jonka 

olette meiltä saaneet."(2Tess.3:6) Tämä ei tarkoita, että meidän ei tulisi olla 

tekemisissä niiden muiden kristittyjen kanssa, jotka hylkäävät apostolisen tra

dition. Silloin kun on mahdollista, meidän tulee rakkaudella ja kärsivällisesti 

selittää heille raamtun ja tradition yhteyden raamatullinen perusta. Traditio 

on Hengen ääni kirkon elämässä. Tradition hylkääminen on sama kuin hylkäisimme 

Hengen elinvoimaisimman työn. 

Raamattu itse on uskon elävän kokemuksen tuote. Evankeliumit taas ovat 
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muistiinmerkittyä suullista opetusta. Ennen kirjoitettua sanaa oli olemassa 

suullinen sana ja traditio. Jumala jatkaiasumistaan kansansa keskuudessa ja 

muovaa heitä. Traditio on kirkko muovaamassa Kristuksen kuvaa. 

Kreikankielessä käytetään traditiosta sanaa paradosis. Se tarkoittaa "jät

tää jälkimaailmalle perinnöksi, lähettää edelleen." Jättäkäämme siis toisille 

elävä apostolinen uskomme Jeesukseen, jonka perusta on raamatussa. "Menkää siis 

ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja 

Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käske

nyt heidän pitää. " (Matt.28:19-20) 

YHTEISKIRJE KIRKKOKUNTAMME PAPISTOLLE JA JÄSENILLE 

Julkaistu Aamun Koitossa 30.9.1944 

Ero.Daniel F.Stramara 

Kuluvan vuoden kesäkuun 6. päivänä Korkeastisiunatun Arkkipiispa Hermanin siuna

uksesta perustettiin "ORTODOKSINEN VELJESTÖ" -niminen yhdistys. Sen toiminnan 

tarkoituksena on jäsentensä hengellisen elämän vaaliminen ja syventäminen orto

doksisessa hengessä sekä ortodoksisuuden tunnetuksitekeminen. Päämääräänsä yh

distys pyrkii järjestämällä veljeskokouksia ja rukouspäiviä sekä julkaisemalla 

ortodoksisuutta selventävää kirjallisuutta. 

Ortodoksinen Veljestö on kokoonpanoltaan yleinen, niin että siinä papistaan 

kuuluvien jäsenten lisäksi on myös muita hengellisistä asioista kiinnostuneita 

mies- ja naispuolisia Kirkkomme jäseniä. 

Yhdistyksestä on tehty rekisteri-ilmoitus. Tarkempia tietoja veljestön toi

minnan periaatteista, veljestään liittymisestä ym. veljestöä koskevista seikoista 

antaa kysyttäessä veljestön johtaja ja sihteeri. 

25.8.1944 Johtaja: Pappismunkki Paavali 

Sihteeri: Pappiskokelas Erkki Piiroinen 
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VELJ ESV I E S T I  

ORTODOKSISEN VELJESTÖN VUOSIKOKOUS JA 40-VUOTISJUHLA KUOPIOSSA 26-27.5.1984 

Päivien ohjelma 

La 26.5. klo 14.00 rukouspalvelus Jumalansynnyttäjälle Pappisseminaarin 

kirkossa, Karjalankatu 1 

14.30 tulokahvi pappisseminaarin ruokalassa 

15.00 vuosikokous pappisseminaarin musiikkiluokassa 

16.00 päivällinen pappisseminaarin ruokalassa 

18.00 K.P. arkkipiispan johtama vigilia Kuopion katedraalissa, 

Sepänkatu 7 

Su 27.5. klo 10.00 K.P. arkkipiispan johtama liturgia katedraalissa 

11.30 Kuopion seurakunnan tarjoama kirkokahvi seurakuntasalissa, 

Snellmaninkatu 8 

12.30 OV:n 40-vuotisjuhla seurakuntasalissa 

Veljestön jäseniä pyydetään itse hoitamaan majoitusjärjestelynsä. Päiville 

saapuvia pyydetään ilmoittautumaan isä Paavo Kokotille, puh. 971-122611/isä Paavo 

TERVETULOA! 

KOKOUSKUTSU 

Ortodoksinen Veljestö ry:n vuosikokous pidetään toukokuun 26. pnä 1984 klo 15 

pappisseminaarin rnusikkiluokassa, Karjalankatu 1, 70300 KUOPIO. Käsitellään 

sääntöjen 10 §:n asiat. 

Kuopiossa, maaliskuun 15. pnä 1984 

Niilo Karjomaa 

OV:n johtaja 
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JOUKKOJULKAISU 

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA 

Pasunan soidessa nousevat ylös kaikki vainajat ylistämään ruurniitten

sa Herättäjää - Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Isä, joka olet maasta luonut Aadamin, Poika, joka ristillä olet pelas

tanut Aadamin lapset hukkumasta, herätä minut ja aseta minut Sinun oikealle 

puolellesi ylistämään nimeäsi. 

Sinua, Kristus Vapahtajamme, me kWl'arramme. Sinä olet Sinun nimeesi 

kastettujen ja Sinun ristisi sekä kuolemasi tunnustaneitten vainajien he

rättäjä ja pelastaja. 

Kiitetty on Kristus, joka on luvannut ilmestymisensä päivänä antaa 

elämän ja ylösnousemuksen Aadamin lapsille. Yhdessä pyhien ja Hänelle kel

vanneitten kanssa mekin heräämme ja ylistämme Häntä. 

Pyhä Efraim Syyrialainen 

HEHKUVA H 11 L LOS Ortodoksinen Veljestö r.y.

Toimituskunta: Olavl Merras (vastaava) ja Matti Sidoroff 

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

Tilaushinta 20 mk vsk. Postisiirtotili Ku 80381-2 
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