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Ihminen – Jumalan kuva

Kurssilla  käydään  läpi  ortodoksisen  kristillisyyden
perustotuuksia:  mikä  on  ihmisen  tehtävä  Jumalan
valtakunnassa? 

Keskeisiä  lähtökohtia  on  se,  että  miten  voisimme
toimia  Jumalan  valtakunnan  hyväksi,  jotta  koko
luomakunta pelastuisi. Ihmisen tehtävä korostuu.

Kurssi  tarjoaa  hyvän  lähtökohdan  ortodoksisuuteen
tutustumiseen.  Mitään  aiempaa  tietoa  ei  tarvita.
Kurssilla  käydään  läpi  lyhyesti  ortodoksisuuden
elämäntapaa  ja  jumalanpalvelusperinnettä
mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. 
Opettajana on TT Juha Riikonen.

Kurssin hinta on 218 € (Opiston hotellin 1hh) 
ja  196 €  (Opiston hotellin 2hh) sisältäen opetuksen,
majoituksen ja ohjelmaan merkityt ateriat. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.9.2019 mennessä,
kurssit@valamo.fi tai puh.  017 5701 401.

mailto:kurssit@valamo.fi
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PERJANTAI 20.9.

Saapuminen Valamoon (Huom! majoittuminen klo 16 alkaen)

14.00- Päivällinen

15.00 Kurssin avaus. 

15.15 Ihminen ja Jumala – Mitä tarkoittaa Jumalan kuva ihmisessä?

15.45 Tutustuminen Valamon kirkkoon ja sen palveluksiin.
TT Juha Riikonen.

18.00 IX hetki,     hetkipalvelus ja iltarukoukset.  

19.30 Iltapala

20.00 Lyhyt johdanto ortodoksisen kirkon historiaan. JR.

LAUANTAI 21.9.

  6.00 Aamupalvelus ja p. Johannes Krysostomoksen liturgia. 

  7.30- Aamiainen

  9.00 Pyhät sakramentit ja pyhät toimitukset pyhittymisen välittäjinä. JR.

12.00 Moleben

12.30 Lounas

13.30 Pyhien yhteys edesmenneiden kanssa: yhteinen käynti luostarin 
hautausmaalla. JR.

15.00 Päiväkahvi

15.30 Ortodoksisen kirkon taide Kirkon julistuksen ilmentäjänä.

18.00 Vigilia

19.30 Iltapala

SUNNUNTAI 22.9.

 (8.00-10.00 Aamiainen)

9.00 III hetki ja liturgia.

11.00 Lounas. Kurssin yhteenveto ja päätöskeskustelu. Trapesa, JR.

Tervetuloa kurssille! 

Saapuessasi  luostariin  ilmoittaudu  vastaanotossa,  josta  saat  huoneesi
avaimen ja kurssikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään kortti esillä erityisesti
kahvila-ravintola Trapesassa ja muistoesinemyymälä Tuohuksessa asioitaes-
sa. Kortti palautetaan kurssin päätteeksi opettajalle tai vastaanottoon.

Ateriat  ovat  tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina Trapesan noutopöydässä.
Ilmoittautumisen  yhteydessä  on  hyvä  mainita  mahdolliset  ruoka-
ainerajoitukset. Oppitunnit pidetään opistorakennuksen luokassa.

Kurssilla annetaan opetusta 15 tuntia.

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12 mennessä.  Avain
palautetaan luostarin vastaanottoon. 

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

Ohjelmaan kuuluu käynti luosarin hautausmaalla. Ota mukaan sopivat 
jalkineet.

® oikeudet muutoksiin pidätetään.


