Herra, elämäni valtias!
Estä minusta laiskuuden, velttouden, vallanhimon ja
turhanpuhumisen henki.
Anna minulle, sinun palvelijallesi,
sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden ja rakkauden henki.
Oi, Kuningas ja Herra!
Anna minun nähdä rikokseni ja anna, etten veljeäni tuomitsisi,
sillä siunattu olet sinä iankaikkisesti.
Aamen
Pyhän Efraim Syyrialaisen paastorukous
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS

Staff and Officers' meeting 2014
Helmikuun lopulla matkustin Skopjeen,
Entiseen Jugoslavian tasavaltaan
Makedoniaan, WSCF:n Euroopan alueen
jäsenjärjestöjen edustajien tapaamiseen.
Kyseinen maa oli minulle taas vaihteeksi
täysin uusi matkustuskohde, huolimatta
siitä että eräs paikallinen kaverini oli
houkutellut minua sinne jo Romanian
vaihtovuodestani ja ensimmäisestä
WSCF:n tapahtumastani asti.
Välttääkseni turhia aluepoliittisia kiistoja, kirjoitan jatkossa
yksinkertaisesti Makedoniasta. Myöskään kirkkopolittiseen
kiistaan en ota tässä kirjoituksessa kantaa, vaan aion keskittyä
lähinnä osallistumaani tapahtumaan ja sen lieveilmiöihin.
Henkilökohtaisesti iloitsin siitä, että olin ”vain” OOL:n edustaja,
enkä lainkaan järjestävä osapuoli, kuten vuoden takaisessa
tapaamisessa Wienissä. Samalla pystyin seuraamaan ystäväni
Maria Kozhinovan suoriutumista nykyisenä Links
Coordinaattorina, ja oikeasti osallistumaan tapahtumaan.
Marian lisäksi matkatovereihini kuului myös SKY:n hurmaava
edustus. Paikan päällä tapasin jälleen useita uusia ja vanhoja
ekumeenisia tuttuja, sekä jälleen kerran sain huomata, kuinka
hyvin tulenkaan toimeen puolalaisten (ortodoksien) kanssa.
Ekumenia onkin parhaimmillaan uusien ystävyyssuhteiden
luomista, riippumatta mihin tunnustus- tai kirkkokuntaan toinen
kuuluukaan.
Tämän vuoden Staff & Officers’ Meetingissä korostettiin
erityisesti varainhankintaa, ja syystäkin. Kuluvan vuoden
elokuussa Kolumbian Bogotassa järjestetään WSCF:n
maailmankokous, johon delegaattien täytyy itsensä hakea
rahoitus. Varainhankinnasta olikin slovakialaisen asiantuntijan
lisäksi oman näkemyksensä kertomassa Britannian
opiskelijajärjestö, SCM, sekä todellinen Senior Friend Salters
Sterling, 77-vuotias irlantilaisherrasmies. Hän myös piti
tarinatuokion omista aktiiviajoistaan WSCF:ssä ja kertoi mm.
kuinka Ella Fitzgerald oli avaamassa erästäkin yleiskokousta.
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Skopjen arkeologinen
museo

Varainhankinnan lisäksi keskeisiä teemoja oli luonnollisesti
jäsenjärjestöjen kuulumisten vaihtaminen ja verkostoituminen. Moni
näitä koskevista sessioista järjestettiinkin ns. Pikadeittimuodossa, jossa
osallistujille annettiin 30 sekuntia aikaa vaihtaa näkemyksensä aina
tietystä asiasta. Ainakin sai hyvin kattavan käsityksen, miten eri järjestöt
eri maissa toimivat.
Vaikka ohjelmaan ei ollut sisällytetty mitään varsinaista ekskursiota
kaupunkiin, oli meillä silti päivällä sen verran vapaa-aikaa, että näki
myös Skopjen keskustan Aleksanteri Suuren patsaineen ja historiallisine
nähtävyyksineen. Puolalaisten ystävieni kanssa teimme vierailun 12.
Vuosisadan ortodoksisessa kirkossa, jossa ikonostaasi oli veistetty
kokonaan yhdestä puusta kolmen puusepän toimesta.
Merkillistä oli huomata, kuinka Skopjen taivaanrantaa hallitsi
moskeijoiden enemmistö kirkkoihin verrattuna. Ainakaan selkeästi ei
kirkot erottunut minareettien joukosta. Vielä kuriositeettina mainittakoon,
että myös äiti Teresa oli syntyjään Skopjesta. Näin saadaan, koko
alueen historia huomioon ottaen, Skopjesta ja samalla koko
Makedoniasta hyvin monikulttuurinen ja –uskonnollinen maa.
Ehdottomasti paras puoli ekumeniassa ja ekumeenisessa
järjestötyössä onkin uusien paikkojen näkeminen ja uusiin ihmisiin
tutustuminen. Kuitenkaan tämän ei pitäisi viedä huomiota itse työstä ja
4

Salters Sterlingin
tarinatuokio WSCFn
entisistä ajoista

ekumenian todellisista haasteista ja päämäärästä – kristittyjen
ykseyden pyrkimyksistä. Ruohonjuuritasolla, jolla WSCF juuri toimii,
tämä lienee helpompaa kuin korkeammalla tasolla. Opiskelijoiden
tapaamisissa ei tarvitse sopia ja ratkoa dogmaattisia ongelmia, itse
asiassa WSCF:n tapahtumissa tätä usein pyritäänkin välttää ns. Safe
space-linjauksella, joka myös pyrkii estämään seksuaalisen häirinnän.
Opilliset kysymykset eivät aina olekaan niitä kaikkein
olennaisimpia ongelmia ihmistenvälisessä kanssakäymisessä. Eikä
niiden tarvitsekaan olla, sillä niille on omat kokouksensa ja fooruminsa.
WSCF:n tapahtumissa on kyseessä eri (enemmän tai vähemmän)
ekumeenisten opiskelijajärjestöjen ja yksittäisten kristittyjen
opiskelijoiden välisestä verkostoitumisesta ja yhteistyöstä yhteisen
kattojärjestön kautta. Suosittelen lämpimästi!
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Uskonriiidat repivät maata, tällä kertaa
opetuksessa: milloin uskonnonopetusta
ollaan poistamassa ja milloin kokonaan
yhdistämässä. Suureksi harmiksi
keskustelu muistuttaa pikemminkin
keskinäistä nokittelua kuin rakentavaa
pohdintaa.
Tuore polemiikki pyörii Kulosaaren
mallin ympärillä, s.o. yhdessä ja
samassa luokassa opetetaan kaikille,
tunnustuskuntaan katsomatta,
elämänkatsomusta ja uskontoja yht’aikaa. Arkkipiispa Leo ja
piispa Sippo valittelivat enemmistön penseyttä
vähemmistöuskojen suhteen ja ilmaisivat pelkonsa siitä, että
lapset asetetaan näin liian varhain asiantuntijan asemaan (HS
1.2.).
Kirkkojen nokkamiesten ajatuskulku kummunnee siitä
psykologisesta oletuksesta, että kullakin ihmisellä on pohja, jolta
rakentaa minuuttaan. Tämä ei tarkoita identiteettiä, johon liittyy
huomattava määrä ulkoisia, toisen asteen konstruktioita, kuten
isänmaa ja historia. Kyse on siitä pitkälti tiedostamattomasta
prosessista, jonka kautta ihminen havainnoi itseään ja
ympäristöään. Tästä näkökulmasta oman uskonnon opetus on
tietenkin oleellista omien lähtökohtien ja perinteiden
ymmärtämiseksi. Kahden vähemmistökirkon johtajan mielipide
jäänee silti liian yksioikoiseksi, sillä yhtä hyvinhän tätä itsensä
rakentumista saattaa tukea esim. historian opetus – pitäisikö se
samoin eriyttää?
Toisaalta, KP arkkipiispan ja piispa Sipon parjaama
kirkkoherra Rautiainenkaan ei aivan lapsia laittaisi
uskontoekspertin rooliin. Hänen mukaansa yhteisopetus sopisi
alakoulua ylemmille luokille, koska tällöin oppilaat jo osaavat
perusteet omasta vakaumuksestaan (HS 28.1.). On selvää, ettei
koululaitos voi olla toteemipaalu, joka kerran tultuaan pystytetyksi
seisovi ajasta aikaan. Silti, kuten katolisen ja ortodoksisen kirkon
päät huomauttavat, diskurssia vetävät privaattikoulut edustavat
ainoastaan pientä osuutta maamme opetuslaitoksista (HS 1.2.).
Erikseen nostaisin esille sen sangen merkittävän seikan, ettei
mainittua yleistä ja yhtäläistä vakaumusoppiainetta ole kukaan
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sisällöllisesti määritellyt. Mitä se käsittää? Kenellä
olisi oikeus sitä opettaa? Miten pätevyys tähän
tehtävään hankitaan?
Toinen kysymys on, tuovatko mekaaniset
muutokset – kuten jonkin aineen tuntimäärien
vähentäminen ja/tai jokin uusi aine tai ryhmäkoon
muutos – todella lisäosaamista kansakuntaan.
Arvon isät esipaimenet ovatkin oikeassa
vihjatessaan, että olisi syytä siirtää kehittämisen
fokus oppimiseen ja sitä edesauttaviin tekijöihin
kuivan rakenteellisen muokkuun sijasta.
Sivumennen sanoen, tämän toiveen toteutuminen
olisi tervetullutta myös korkeakouluissa...sitä
odotellessamme.
Hupaisasti kaikki kolme hengellistä
esimerkkiä näkyvät olevan yhtä mieltä vain siitä,
että jollei uskonnonopetusta jollain muotoa
anneta, seuraukset saattavat koitua vakaviksi.
Kirkkoherra Rautiainen toteaa, että monilla on
kaavamaisia kuvia vierasta uskoa tunnustavista
ja siksi yhteisopetus olisi omiaan hälventämään
näitä ”viholliskuvia” (HS 28.1.). Kohtaamisen
arvoa ei toki kannata vähätellä, mutta oma
kysymyksensä kuitenkin on, onko vielä
yläkoululaisilla tosiasialliset valmiudet kohdata
toisin uskovat, ja toiseksi, tukeeko yleisluontoinen
maailmanvakaumusten opetus niiden
kehittymistä.
Katolinen piispa ja ortodoksinen arkkipiispa
puolestaan menevät useita asteita pitemmälle
povatessaan ”moniarvoisen uskonnonopetuksen
murentamista” (HS 1.2.). Heidän mukaansa tästä
voi koitua jopa yhteiskunnallista epäjärjestystä
läntisen naapurin malliin, mutta lienee relevanttia
kysyä, mihin tällä paralleelilla halutaan viitata.
Mikäli kyse on esimerkiksi islamin mahdollisesta
radikalisoitumisesta, tuskinpa kirkon
johtomiesten esiinvetämä oman uskonnon yksi
viikkotunti sen paremmin suitsisi saati kitkisi

fundamentalismia. Semminkin kun rahoitusta
siihenkin on monasti haettava muualta kuin
koulun budjettiraamista.
Olisi kenties paikallaan kysäistä, missä
kuuluisi antaa se peruskasvatus, joka käsittää
paitsi vakaumukset, myös erilaisuuden
kohtaamisen. Kodeissa sitä tavataan yhä
vähemmän ja oletetaan, että yhteiskunta hoitaa,
ellei jopa sysätä kokonaisvastuuta sille. Kuinka
ollakaan, paradoksi on valmis: jos perheissä viis
veisataan uskonto- ja/tai tapakasvatuksesta,
voidaanko aukko enää koulussa tilkitä?
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Avatessamme or todoksisen kalenterin
helmikuun kohdalla, huomaamme väistämättä
pyhille ihmisille annettuja eri nimityksiä. Näitä
ovat muun muassa apostolienvertainen,
palkatta parantaja, marttyyri, ihmeidentekijä,
tunnustaja, uusmar ttyyri, vanhurskas,
profeetta, hurskas, pyhittäjä, suurmarttyyri
ja autuas. Missä määrin kyseiset nimitykset
sitten eroavat toisistaan? Eikö kaikkia pyhiä
voida vain yleisesti kutsua nimityksellä ”pyhä”? On siis aika selvittää
”kuka on kuka” ortodoksisessa kalenterissamme.
Apostolienvertainen on pyhä, joka jatkoi apostolien työtä ja on
heidän veroisensa. Tunnettuja apostolien vertaisia ovat Kiovan
suurruhtinatar Olga, sekä suurruhtinas Vladimir Kiovalainen, Olgan
lapsenlapsi ja Rusien kastaja vuonna 988. Autuas on taas eräistä
paikallisista pyhistä käytetty nimitys. Hurskaaseen ihmiseen voidaan
liittää seuraavia synonyymejä: hengellinen, nuhteeton, puhdas, pyhä,
synnitön, jumalallinen, harras, oikeamielinen ja puhdassydäminen.
Ihmeidentekijäksi nimitetään ortodoksisessa kirkossa sellaista pyhää
henkilöä, jonka kautta on tapahtunut ihmetekoja joko elinaikana tai
pyhän kuoleman jälkeen. Slaavinkielessä käytetty sana ”Чудотворец”
tulee sanoista чудо, ”ihme” ja творец, ”tekijä”. Eräitä kuuluisia
ihmeidentekijöitä ovat muun muassa Lyykian Myran piispa pyhä
Nikolaos Ihmeidentekijä, sekä pyhä Serafim Sarovilainen.
Marttyyrien kirjo on moninainen. Marttyyri on uskonsa vuoksi
surmattu kristitty maallikko. Uskonsa tähden surmattua papistoon
kuuluvaa henkilöä kutsutaan pappismarttyyriksi. Jos uskovaa on
uskonsa tähden kidutettu paljon ja raa’asti sekä surmattu, häntä
kutsutaan suurmarttyyriksi. Uudemmalla ajalla uskonsa tähden
surmattua kristittyä kutsutaan uusmarttyyriksi. Mikäli uskova selvisi
hengissä kidutuksesta eikä hyljännyt uskoaan, häntä kutsuttiin
tunnustajaksi. Eräs kuuluisa tunnustaja, niin Kreikkalaisissa kuin
slaavilaisissa maissa rakastettu pyhä on Johannes Venäläinen, jota
Turkkilaiset yrittivät käännyttää muslimiksi uhaten ja maanitellen. Pyhä
Johannes ei kuitenkaan välittänyt lupauksista ja maallisista herkuista
ja siksi hän urheasti kärsi ja kesti kaikki nöyryytykset ja pahoinpitelyt.
Profeetta on henkilö, joka yleensä esiintyy Vanhassa testamentissa ja
puhui ennen Kristuksen lihaksi tuloa Jumalasta ja Jumalan puolesta.
Hän oli ennustaja, julistaja ja puhuja, joka toiminnallaan loi
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edellytyksiä kristinuskon leviämiselle. Pyhittäjä on
luostarin perustajasta käytetty nimitys, mutta
nimitystä käytetään myös pyhäksi julistetusta
luostarin asukkaasta. Luostarin perustajaa
kutsutaan usein myös pyhittäjäisäksi tai -äidiksi,
kuten esimerkiksi pyhittäjien Sergein ja Herman
Va l a m o l a i s t e n k o h d a l l a . P y h i k s i
palkattaparantajiksi nimitettiin sellaisia pyhien
joukkoon luettuja ihmisiä, jotka hoitivat ja
lääkitsivät ilman palkkaa sairaita. Useat heistä
olivat ammatiltaan lääkäreitä, mutta he eivät
ottaneet palkkaa tästä työstään.
Vanhurskas taas on vanhan liiton aikana
elänyt hurskas pyhä ihminen, mutta nimitystä
käytetään myös naimisissa olevista uuden liiton
aikaisista henkilöistä. Mikael Agricolan tiedetään
käyttäneen sanoja vanhurskas ja vanhurskaus
käännöksinä kreikankielisille sanoille δικαιοσύνη
ja δικαιος. Näillä kreikan sanoilla on kuitenkin
myös ei-uskonnollinen merkitys
"oikeudenmukainen". Vanhurskaus terminä
kuuluu alun perin liittoa sekä liiton solmimista
k ä s i t t e l e v ä ä n k i e l e n k ä y t t ö ö n . Va n h a s s a
Te s t a m e n t i s s a J u m a l a a k u v a t a a n u s e i n
vanhurskaaksi ja Uudessa testamentissa Jeesus
mainitsee ensimmäisenä vanhurskauden
Johannes Kastajalle juuri ennen kastettaan, kun
tämä oli ensin torjunut kastamasta Jeesusta.
Kristuksen vuorisaar na mainitsee myös
vanhurskauden useissa kohdissa.
On myös mahdollista, että pyhällä voi olla
useampi pyhälle tarkoitettu nimitys, kuten
suurmarttyyri Panteleimon Parantajan kohdalla,
jota Kirkko ylistää sielujen ja ruumiitten
parantajana.
Pyhät, rukoilkaa Jumalaa meidän puolestamme!
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ARKKIPIISPAN PAIMENKIRJE SUUREN
PAASTON ALKAESSA

Teksti: Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo

Olemme aloittamassa Kristuksen
ylösnousemusjuhlaan, pääsiäiseen, valmistavan
pyhän ja suuren paaston.
Suuri paasto on vuosittainen mahdollisuus
tarkastaa elämämme suuntaa, käydä uudelleen
läpi elämämme ja uskomme perusteita sekä
korjata suhdettamme Jumalaan ja
lähimmäisiimme. Elämän suunnan muuttaminen
ei aina ole helppoa, sillä olemme tottuneet
helppoon elämään. Paaston tiellä onkin edettävä
pienin askelin ja periksi antamatta.
Ortodoksinen kirkko on pitänyt vuosisatojen
ajan kiinni jo alkukirkon aikana vakiintuneiden
paastosääntöjen kolmesta keskeisestä
periaatteesta. Ne ovat ruokapaasto, almujen
antaminen ja rukoileminen. Paasto onkin hyvin
arkista, yksinkertaista ja käytännönläheistä
toimintaa.
Paaston opettama paluu elämän
yksinkertaisten asioiden arvostamiseen auttaa
meitä löytämään uudelleen itsemme osana
luomakunnan vastuunkantajia. Keskeinen osa
paastoa onkin pyrkimys toimia
oikeudenmukaisesti koko ihmiskunnan
parhaaksi.
Tänä vuonna kirkkomme paastokeräyksellä
kootaan varoja nuorten ja lapsiperheiden
tukemiseen Etiopiassa. Lapsissa ja nuorissa on
kirkon toivo. Monin paikoin maailmassa juuri he

ovat kaikkein haavoittuvimpia ja kokevat kaltoin
kohtelua ja epätasa-arvoa. Nuorisotyöttömyys on
meille tuttu ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa.
Turvaverkot ja arjen rutiinit auttavat nuoria
säilyttämään otteen elämästä.
Kirkko voi toimia rohkaisijana elämän
vaikeissa tilanteissa. Me voimme noudattaa
paaston kolmannen valmistussunnuntain
kehotusta lähimmäisenrakkauden osoittamisesta.
Suhteemme toiseen ihmiseen on osa
Jumala-suhdettamme ja kristittyinä meidän tulee
nähdä Kristus jokaisessa ihmisessä.
Paastokilvoituksen aikana voimme kysyä
itseltämme, olemmeko hyväksyneet tämän olemmeko rakastaneet vai kieltäytyneet
rakastamasta, sillä Kristus on sanonut: ”Mitä
olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä
veljistäni, sen te olette tehneet minulle…”
Suuren paaston kilvoitusta siunaten

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
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NÄKÖKOHTIA BYSANTIN
KEISARIKUNNAN
YHTEISKUNTARAKENTEESTA JA
TALOUSELÄMÄSTÄ
Teksti: Isä Jarmo Hakkarainen

Bysantin yhteiskunnan hallitseva luokka oli
aristokratia
Bysantin yhteiskunta muistutti rakenteeltaan
pyramidia, jonka huipulla oli keisari. Keisarin
asema oli ylhäinen. Häntä ympäröi teokraattisen
loiston sädekehä. Bysanttilainen keisariaate
ilmeni sanana, kuvana ja täytäntöönpanona.
Keisarikuvan esilletuomisessa keskeistä oli
protokollan mukaiset hoviseremoniat ja –
kulkueet. Hovirituaalit olivat rikkaat ja
yksityiskohtaiset. Niissä kuvastuivat uskonnolliset
menot.
Keisarin alapuolella oli hallitseva eliitti, jota
kutsuttiin aatelistoksi. Seuraavana oli laaja
yhteiskuntakerros, johon kuuluivat niin sanotut
keskivertobysanttilaiset. Alimpana olivat köyhät
ja sivistymättömät ihmiset. Bysantin yhteiskunnan
hallitseva luokka oli aristokratia. Sitä kutsutaan
toisinaan myös aatelistoksi, mutta sana ei
merkitse samaan kuin keskiajan läntisessä
maailmassa. Asiallisempaa on käyttää nimityksiä
silmäätekevät tai arvossapidetyt.
Arvossapidettyjä henkilöitä löytyi senaatista,
armeijasta, kaupan alalta, papistosta,
maakuntahallinnosta, keisariperheestä ja
hallitsijan suosikeista. Aristokratian taloudellinen
valta perustui maaomaisuudesta saatuihin
vuokriin ja veroihin. Siksi yhteiskunnan hallitseva

luokka vastasi keisarikunnan kaupallisesta ja
teollisesta toiminnasta.
Ortodoksisen kirkon asema oli
keisarikunnassa erikoinen, osittain myös
ongelmallinen. Toisaalta Bysantin kirkko oli usein
tarpeeksi voimakas vastustaakseen keisarillista
painostusta. Keisarit epäonnistuivat yrityksissään
pakottaa ortodoksinen kirkko myönnytyksiin
areiolaisten, monofysiittien ja ikonoklastien
kanssa. Bysantin kirkko onnistui myöhemmin
1200 –luvulla ja 1400-luvulla torjumaan
keisareiden hämärät pyrkimykset alistaa
ortodoksit unionikokouksissa Rooman paavin
valtaan.
Yleisesti bysanttilaiset eivät katsoneet
Kirkon papiston kuuluvan mihinkään
yhteiskuntaluokkaan. Ortodoksinen kirkko jäikin
yhteiskunnassa omaksi kerrostumakseen.
Patriarkka Atanasios I:n (patriarkkana 1289-1293
ja 1303-1311) ja keisari Andronikoksen
kirjeenvaihdosta ilmenee, että ortodoksinen
kirkko muodosti hengellisen säädyn. Bysantin
kirkon valta ja arvostus kasvoivat keisarikunnan
myöhäiskaudella.
Ortodoksisen kirkon arvo kohosi 1200- ja
1300-luvulla ykseyden ja jatkuvuuden takaajana
poliittisesti hajanaisessa bysanttilaisessa
maailmassa. Athos-vuoren luostarit siirrettiin
1312 Bysantin keisarin jurisdiktiosta patriarkan
hallintoalueeseen.
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Ensimmäisen kerran historiansa aikana Bysantin
kirkko oli aloitteellinen keisarillisen
lainsäädännön luonnostelemisessa.
Aloitteellisuus keskittyi patriarkka Atanasios I:n
toimintaan. Patriarkka puolusti arvovaltaansa
karkottamalla Konstantinopolista piispoja, jotka
olivat epäkanonisesti jättäneet hiippakuntansa
Vähässä-Aasiassa turkkilaisten valloitusten takia.
Anatolian ylänkö oli keisarikunnan tehokkain
laidunalue
Bysantin keisarikunnan tärkeimmän sosiaalisen
ryhmän muodostivat maanviljelijät.
Maatalousväestön keskeinen tuotantoyksikkö oli
perhe, joka myös valvoi tuotantokeinoja (ei
välttämättä omistussuhteessa). Perhe olikin
yhteiskunnallis-taloudellisen yksikkö, jonka
hyvinvointi perustui suurelta osin sen jäsenten
työhön. Bysantin keisarikunnassa samoin kuin
yleensä muissa keskiajan yhteiskunnissa perhe
oli sekä biologinen että sosiaalinen yksikkö, joka
perustui verisukulaisuuteen ja sukulaisuuteen
avioliiton kautta.
Bysantin keisarikunta oli
maatalousvaltainen. Maataloudesta oli peräisin
suurin osa Bysantin rikkauksista.
Huomattavimman hyödyn maataloudesta
saaduista voitoista korjasi valtio. Maatalous oli
keskeinen elinkeino Balkanin keskialueen
vuoristolaaksoista aina hedelmälliselle Niilin
alueelle ja Etelä-Italian rannikkotasangoilta ja
kukkuloilta Pohjois-Syyrian tasangoille. Se takasi
kylille ja kaupungeille olemassaolon ja valtion
verotuloille perustan.
Maataloustuotannon voimistumista
nopeuttivat keskiajan ekologiset muutokset, jotka
alkoivat jo roomalaisella kaudella ja jatkuivat
Bysantin kukistumisen (1453) jälkeenkin.

Maaperän eroosio oli huomattavaa erityisesti
Aigeianmeren Vähän-Aasian - puoleisella
rannikkolinjalla. Ylämaa-alueet eroosioituvat
vähitellen ja jokilaaksot kuivuivat. Kreikassa
eroosio oli huomattavasti hitaampaa kuin
Vähässä-Aasiassa. Muutamat Vähän-Aasian
antiikin aikaiset satamakaupungit ovat tänä
nykyään muutaman kilometrin päässä
sisämaassa.
Kaupankäynti ja käsiteollisuus olivat
kohtuullisen tärkeitä paikalliselinkeinoja etenkin
kaupunkien taloudessa, mutta keisarikunnan
taloudessa niiden kokonaismerkitys jäi
vähäiseksi. Karjankasvatus tarvitsi vähemmän
työvoimaa kuin viljanviljely, ja siksi se oli
Bysantissa paras tapa kehittää vaurautta.
Tehokkain laidunalue oli Anatolian ylänkö. Se oli
suureksi osaksi viettävää ylämaata ja sopi
laiduntamiseen mainiosti.
Metsänhoito ja viininviljely olivat
suurmaanomistajille ihanteellisia erikoistumisen
muotoja. Kun harvat talonpojat omistivat maata,
monet heistä omistivat nimenomaan viinitarhoja.
Viinitarhat merkitsivät tärkeää rikkauden lähdettä.
Niitä ostettiin, myytiin ja annettiin myötäjäisinä.
Toinen tärkeä tuotannon muoto oli sikojen,
lampaiden ja vuohien kasvattaminen. Se yhdistyi
läheisesti muihin maatalouden muotoihin. Sikojen
kasvattaminen oli halpaa ja sopi hyvin köyhille
maanviljelijöille. Lampaat ja vuohet tarvitsivat
vähemmän heinää ja laidunmaata kuin
nautakarja. Vuohet eivät tarvinneet hyvälaatuista
ravintoa, ja niille kelpasi ravinto, jota muut
kotieläimet eivät syöneet. Bysanttilaisen
sosiaaliasteikon pohjalla elivätkin pienviljelijät,
joilla oli muutama sika, lammas tai vuohi.
Bysanttilaisen maatalouden esittelyssä on
paikallaan mainita myös mehiläishoito,
suolantuotanto ja kalastus. Mehiläistuotantoa
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harjoitettiin laajasti, sillä oli ainoa saatavissa
oleva makeutusaine ennen sokeriruo’on viljelyn
kehittämistä. Hunajan tuottamiseen tarvittiin
runsaasti kukkia ja eläinten laidunmaat
soveltuivat parhaiten mehiläisille.
Bysantin suolantuotannosta tiedetään
vähän, vaikka suolan tuottaminen oli yleistä.
Suolaa löytyi monista Anatolian ylätasangon
järvistä. Kalastus oli rannikkoseuduilla, jokien ja
järvien läheisyydessä ravinnonsaannin ja
toimeentulon tärkein lähde. Maanomistajat
vuokrasivat korvausta vastaan vesioikeuksia
kalastajille.
Teollisuutta ja rakennustoimintaa
Bysantin keisarikunnan keskiajan tärkein
teollisuuden muoto oli vaateteollisuus. Varakkaat
ihmiset käyttivät runsaasti varoja
yhteiskunnallisen aseman mukaiseen
pukeutumiseen. Bysanttilaiset alkoivat pukeutua
aikaisempaa paremmin 1000- ja 1100-luvulla.
Varakkaat ihmiset käyttivät runsaasti varoja
yhteiskunnallisen aseman mukaiseen
pukeutumiseen.
Yleisin vaatteiden materiaali oli villa, mutta
hienoja vaatteita valmistettiin silkistä, puuvillasta
ja pellavasta. Bysantin hovi kuluttikin paljon
silkkiä.
Silkkituotteita annettiin lahjoina
ulkomaalaisille diplomaateille ja keisarin
lähipiirille. Niin ikään kirkot ja luostarit olivat
bysanttilaisen tekstiiliteollisuuden suurkuluttajia.
Bysanttilaisella kaudella silkkiäispuun viljelyä
harjoitettiin siinä määrin, että Konstantinopolin ja
1200-luvun Nikean tekstiiliteollisuuden tarpeet
tulivat tyydytetyiksi. Niin ikään kirkot ja luostarit
olivat bysanttilaisen tekstiiliteollisuuden

suurkuluttajia. Konstantinopoli oli Euroopan
ensimmäinen merkittävä silkkikeskus.
Lasiteollisuus oli Bysantissa 700- ja
800-luvulla vähäistä, mutta 900- ja 1000-luvulla
se kehittyi. Ylellisten lasituotteiden valmistus
säilyi Konstantinopolin etuoikeutena. Esimerkiksi
kuvioituja lasimaalauksia säilyi Konstantinopolin
1100-luvun kirkoissa, mutta ei maakuntien
kirkoissa.
Tärkeä bysanttilaisen kaupallisen toiminnan
muoto oli rakentaminen. Bysanttilaisen
arkkitehtuurin historiasta on kirjoitettu paljon,
mutta arkkitehtuurin merkitystä taloushistorian
näkökulmasta on tarkasteltu vähän. Tämä johtuu
osaltaan luotettavien lähteiden puuttumisesta.
Rakentaminen voidaan jakaa
omakotirakentamiseen, kirkkorakentamiseen,
linnoitustöihin ja julkisten yhteyksien, kuten
siltojen, rakentamiseen. Rakennustoiminta
vilkastui myös Bysantin keisarikunnan pienissä
kaupungeissa 1000- ja 1100-luvulla. Niiden
väkiluvun kasvu ja talouden elpyminen heijastivat
maaseudun talouden kehitystä. Kaupunkien
rakennustuotannossa näkyi suurtilallisten ja
kaupunkilaisten suotuisa taloudellinen tila.
Arkeologiset löydöt antavat jonkinlaisen
käsityksen kaupunkitaloista.
Näiden talojen
rakentamisessa ei ollut juurikaan
suunnitelmallisuutta. Talot rakennettiin, koska
asunnoista oli pulaa. Rakentamisessa käytettiin
hyväksi vanhojen raunioiden materiaalia, eikä
rakentamisen taso ollut järin korkea. Talot
muodostuivat usein pienistä ja epäsymmetrisistä
huoneista.
Omavaraisuus oli Bysantin taloudellisen
kehityksen olennainen osa, ja sitä tukivat keisarin
virkakoneisto, armeija, kirkko ja maalliset
maanomistajat. Bysantin valtiolla oli tärkeä
tehtävä maatalouden ylituotannon ohjaamisessa
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tuottajilta eteenpäin. Valtiolla oli rahanlyönnin
yksinoikeus, kun sitä vastoin keskiajan läntisessä
Euroopassa oikeus oli feodaaliherrojen käsissä.
Maakuntien poliittinen ja taloudellinen valta
siirtyi suurmaanomistajille
Bysantin valtion puuttuminen talousasioihin
saattoi ilmetä myös muilla alueilla. Kun
Konstantinopoliin luotiin 900-luvulla laajamittaista
yksityiskauppaa, valtio asetti
tarkat säännöt
kiltojen toiminnalle. Talouden kriisiaikana keisari
puuttui virkamiehineen ammattikuntien
toimintaan pitääkseen viljan hinnan alhaisena.
Valtio ei kuitenkaan ollut ainoa talouden
vaikuttaja keisarikunnassa. Yhteiskunnassa
vaikuttivat suurmaanomistajat ja talonpojat, joko
valtiosta riippuvaisina tai täysin itsenäisinä.
Heidän kaupankäyntinsä oli sekä kotimaista että
kansainvälistä.
Rahajärjestelmä säilyi kestävänä ja
joustavana koko keisarikunnan historian. Se
palveli hyvin valtion verotusjärjestelmää ja
kaupallisia tarpeita.
Bysantin keisarikunta oli talouselämältään
koko pitkän historiansa ajan monenkirjava.
Valtiolla oli keisarikunnan taloudessa tärkeä
tehtävä, mutta ainoa taloudellinen toimija se ei
koskaan ollut. Bysantin keisarikunnan hallinto
nieli runsaasti varoja ja rasitti maaseudun
asukkaiden taloutta. Niin sanotun maaveron
lisäksi he joutuivat maksamaan valtion
virkamiesten ja ar meijan ylläpitämiseen
tarkoitettua lisää.
Geoponika on ainoa bysanttilaiskaudelta
säilynyt maataloustoimintaa käsittelevä teos. Se
on peräisin 500-luvulta, mutta kirjoitettiin
uudelleen 900-luvulla. Teos osoittaa, kuinka
tehokkaasti bysanttilainen maatalous osasi

käyttää hyväksi maaseudun voimavaroja, ja siitä
näkyy myös, miten ajan sosiaaliset virtaukset
vaikuttivat maataloustuotantoon.
Bysantin keisarikunnan keskushallinnon
rakenteellinen ongelma liittyi 900-luvun alussa
maakuntien ylimysluokan poliittisen, sotilaallisen
ja taloudellisen vallan kasvuun. Ylimysluokan
sotilaallinen valta perustui aluearmeijoiden
hallintaan. Johtavien sukujen edustajat valvoivat
maakuntahallinnon korkeita virkamiehiä.
Vaikutusvaltaisimmat suurmaanomistajat elivät
Vähän-Aasian sisäosissa, Anatolikonissa,
Kappadokiassa
ja Paflagoniassa. Talonpojat
alistettiin näillä alueilla lyhyessä ajassa
suurviljelijöiden käskyvaltaan.
Suurmaanomistajat tehostivat maatilojen
tuotantoa, mutta heidän rahallinen sijoituksensa
maataloustuotantoon oli häviävän pieni osa
heidän kokonaisvarallisuudestaan.
Maakuntien poliittinen ja taloudellinen valta
siirtyi vähitellen suurmaanomistajille. Maakuntien
sotajoukot muuttuivat 900-luvulla lähes
yksityisiksi sotajoukoiksi. Hallituksen vastainen
kapinointi keisari Basileios II:n hallituskauden
(976 - 1025) alussa osoitti, että alueellinen
armeija oli uskollinen Anatolian
suurmaanomistajalle, ei Bysantin keisarille.
Bysantissa rajoitettiin 900-luvun lopulla
suurmaanomistajien taloudellista ja sotilaallista
valtaa, joka oli kehittynyt keisarikunnan
keskushallinnolle poliittiseksi uhkaksi. Tämä tulee
selvästi esille keisari Basileios II:n novellassa
vuodelta 996. Novellan täytäntöönpano suojeli
v i l j e l i j ö i t ä a i k a i s e m p a a l a k i a p a re m m i n
suurtilallisten juonitteluilta.
Keisari määräsi takavarikoitavaksi joidenkin
suurtilallisten omaisuuden ja pakotti heidät
maksamaan talonpoikien maksamattomat verot.
Yksi näistä suurtilallisista oli bysanttilainen
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kenraali Eustatios Maleinos. Hän oli Anatolian
sotilasaristokratian ehkä rikkain ja
vaikutusvaltaisin edustaja. Suvulla oli laajoja
maatiloja Kappadokian Kesareassa ja Galatian
Ankyrassa. Eustatios osallistui aristokraattien
kapinaan keisari Basileiosta vastaan. Kenraalin
kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa
takavarikoitiin.
Bysantin itsenäisten maanviljelijöiden
yhteiskunnallisen aseman kehittyminen on
epäselvä. Heillä oli periaatteessa täydet
maanomistusoikeudet niin kauan kuin he
suorittivat fiskaalimaksunsa valtiolle. Itsenäisten
talonpoikien asema oli epävarma katovuosien ja
valtion virkamiesten ahneuden takia.
Valtio edellytti, että verot maksettiin
korkealuokkaisina kultarahoina.
Tämmöinen
vaatimus loi ongelmia useissa
maatalousyhteisöissä ja pahensi rikkaiden
maaomistajien ja kyläläisten yhteiskunnallista
eriarvoisuutta. Valtion ja suurtilanomistajien
puristuksessa itsenäinen maanviljelijäväestö
vähitellen hävisi.
Bysantin tutkijat ovat eri mieltä siitä, miten
Bysantin sosiaalisen rakenteen voisi määritellä.
Näkemysten erilaisuus jakaa tutkijat perinteisesti
kahteen joukkoon, niihin, jotka soveltavat
keisarikuntaan käsitettä feodalismi, ja niihin, jotka
eivät tätä käsitettä halua käyttää.
Bysantin laajaan keskiluokkaan lukeutui
menestyviä kauppiaita, puhujia, tehtailijoita ja
keskisuurten maatilojen omistajia. Keskiluokasta
kehittyi vahva poliittinen oppositio hallitsevaa
aristokraattista eliittiä vastaan.

Orjuus oli bysanttilaisen yhteiskunnan
pysyvä piirre
Kauppiasluokan alapuolella eli yhteiskunnassa
päivätyöläisten, kerjäläisten, varkaiden ja
prostituoitujen joukko. Vaikka prostituutio oli
keisarikunnassa lain mukaan laitonta ja ilotalojen
pitäjille säädettiin ankaria rangaistuksia, ei sitä
onnistuttu kitkemään pois. Majatalojen,
tavernojen ja kylpylöiden omistajat kohensivat
usein tulojaan pitämällä ilotyttöjä. Prostituutio oli
vakava yhteiskunnallinen ongelma, johon liittyi
alhaista kaupankäyntiä ja rikollisuutta.
Orjuus (kreik. douleia) oli bysanttilaisen
yhteiskunnan pysyvä piirre. Sen paremmin kirkko
kuin valtiokaan ei yrittänyt kumota tätä perittyä
instituutiota. Keisari Aleksios I Komnenos (k.
1118) piti orjuutta epäkristillisenä ilmiönä, mutta
hänet pakotettiin säilyttämään orjuus
instituutiona. Keisari sai kuitenkin aikaan
lainsäädännön, jolla parannettiin orjien elinoloja.
Hän sai voimaan lain, jolla tunnustettiin orjien
solmima avioliitto, vaikka siltä olisi puuttunutkin
isännän suostumus. Orjat määrättiin solmimaan
kirkollinen avioliitto.
Orjat luokiteltiin köyhien erityisryhmäksi.
Heillä oli vähän laillisia oikeuksia. Orjilla ei voinut
olla omaisuutta, eivätkä he voineet todistaa
oikeudessa.
Orjat eivät muodostaneet välttämättä yhtä
erityistä sosiaaliluokkaa tai etnistä ryhmää. Jotkut
heistä oli myyty orjiksi perheen köyhyyden takia,
toiset olivat sotavankeja. Jotkut orjista olivat
pikemmin palvelijoita kuin orjia. Orjia käytettiin
maatiloilla työvoimana. Jotkut heistä olivat
aristokraattisten perheiden lasten palvelijoina,
toiset taas työskentelivät kirkkojen ja luostareiden
maatiloilla ja maallisten isäntien henkivartijoina.
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Meillä ei ole keisaria, ei kirkon eikä sanan
vapautta!
Bysantin keisarikunnan historia päättyi tiistaina
29. toukokuuta vuonna 1453. Keisarikunnan
viimeinen keisari Konstantinos XI kaatui tuolloin
pääkaupunkia Konstantinopolia puolustaessaan.
Ottomaanit valloittivat kaupungin kreikkalaisten
luopioiden avustuksella. Turkkilainen sulttaani
Muhammed marssi kaupunkiin, jonka Rooman
keisari Konstantinos Suuri oli aikanaan
perustanut kristillisen keisarikunnan
pääkaupungiksi.
Bysantin keisaria ei enää ollut.
Ortodoksinen kirkko halvaannutettiin pelokkaaksi
joukoksi, joka oli täysin riippuvainen
islaminuskoisen sulttaanin henkilökohtaisista
oikuista ja mieltymyksistä.
Ensimmäinen turkkilaisvallan aikainen
Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka
Gennadios Skolarios (k. noin 1473) säilyi
uskollisena ortodoksiselle kristillisyydelle.
Ortodoksisuus muodosti hänen identiteettinsä
tärkeimmän ulottuvuuden.
Turkkilaisten saapuminen valloittajina
Konstantinopoliin 1453 ei ollutkaan hänelle
pelkästään kansallinen tuho, kansakunnan
joutuminen ottomaanien orjuuteen, vaan paljon
enemmän poliittinen ja uskonnollinen tuho.
Gennadios Skolarios kirjoitti: ”Meillä ei ole
keisaria, ei kirkon eikä sanan vapautta”.
Ottomaanien sulttaanikunnan alainen
kreikkalainen kansanosa koki monia nöyryytyksiä
ja takaiskuja. Ortodoksikristittyjen oli
pukeuduttava erottuvasti, uusien kirkkojen
rakentaminen estettiin kaupungeissa ja kirkkoja
purettiin moskeijoiden ympäristöstä. Monet kirkot
muutettiin moskeijoiksi. Myös lukuisia
or todoksikristittyjen vanhempien otettiin

v ä k i v a l l o i n j a n i t s a a re i h i n j a p a k o t e t t i i n
kääntymään islamilaisuuteen. Paluu
ortodoksiseen uskoon merkitsi marttyyriutta eli
kuolemanrangaistusta.
Ottomaanien uskonnollinen fanatismi johti
jatkuviin or todoksikristittyjen ihmisarvon
loukkauksiin. Sen ilmenemismuotoja olivat
halveksunta, ortodoksien omaisuuden
takavarikoiminen, sosiaalinen nöyryyttäminen ja
epäoikeudenmukainen verotus. .Erityisen julmaa
ja mielivaltaista ortodoksien kohteleminen oli
sulttaani Selemin hallituskaudella (1512-1520).
Ortodoksisella kirkolla oli turkkilaiskaudella
(1453-1821) yleisesti suojelijan tehtävä. Kirkko
suojeli oman kreikkalaistaustaisen kansan lisäksi
myös ei-ortodokseja, jotka joutuivat islamilaisen
sorron ja mielivallan kohteeksi.
Kirjallisuutta:
Angelov, Dimiter
2007 Imperial Ideology and Political Thought in
Byzantium, 1204-1330. Cambridge.
Beck, Hans-Georg
1994 Das byzantinische Jahrtausend. 2.
ergänzte Auflage. München.
Constantelos, Demetrios J.
1992 Poverty. Society and Philanthropy in the
Late Mediaeval World. New York.
Foss, C.
1976 Byzantine and Turkish Sardis. Cambridge,
Mass. & London.
Hakkarainen, Jarmo
1992 Bysantin talouselämän kehitys (900-1200).
Joensuu.
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1993 Bysantin maataloustuotanto, väestönkasvu
ja sosiaaliset suhteet. – Ortodoksia 42.
Ortodoksisten Pappien Liitto. Pieksämäki.
2011 Bysanttilaisten isien terapeuttista teologiaa
ja länsimaisen elämänmenon haaksirikkoa. –
Bysantin terapeuttista teologiaa ja länsimaisen
elämänmenon perikatoa. Joensuu.
2013 Bysantin kaksi maailmaa – Kirjoituksia
Bysantin keisarikunnasta ja Pyhien Isien
terapeuttisesta teologiasta. Joensuu.
Haldon, John
2002 Byzantium. A History. Wiltshire.
Laiou, Angeliki
2007 The Economic History of Byzantium. – The
Economic History of Byzantium From the
Seventh through the Fifteenth Century. Vol. 1.
Washington D.C.
Laiou Angeliki E. & Morrisson Cécile
2007 The Byzantine Economy. Cambridge.
Vryonis, Speros, Jr.
1971 The Decline of Medieval Hellenism in Asia
Minor and the Process of Islamization from the
Eleventh through the Fifteenth Century. Los
Angeles.
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TOIMINTA
PAIKALLISPYHÄT
OOL:n kevättapahtuma Joensuussa 28.-30.3.
Tarvitseeko pyhyyden mallia aina kaukaa hakea?
Keitä ovat kotoiset esikuvamme ja
kerskauksemme?
Paasto kokoaa liiton suomalais-karjalaisen
tradition äärelle: 2½-päiväinen tempauksessa
lähestytään Karjalan valistajia ja pyhittäjiä niin
akateemisesta kuin hengellisestä näkökulmasta.
Puhujiksi ja opastajiksi ovat lupautuneet Jaso
Pössi sekä Pekka Metso.
Saapuminen perjantaina, ohjelma:
Perjantai
17.30 Rukouspalvelus & tapahtuman aloitus Pyhän Johannes Teologin ja Pyhien Karjalan
Valistajien kirkko (Torikatu 41)
18.00 Tutustumista
19.00 Konsertti Joensuun srk-salilla romanialainen ALEPH-kuoro sekä Joensuun
nuorisokuoro Il Iivo
20.30 vapaailta romanialaisten
seminaariopiskelijoiden kanssa

13.45-15.45 sessio II - Karjalan valistajat - TM
diakoni Jaso Pössi
15.45-16.15 kahvitauko
16.15-17.45 ryhmätyö - TT Pekka Metso
18.00-20.00 vigilia - Pyhän Nikolaoksen kirkko
20.00- illallinen
21.00- saunat
Sunnuntai
10-12 liturgia
12.30-1400 ryhmätyön purku
14.15 hyvästit
Perjantai-iltana voi osallistua paikallisen
nuorisokuoron ja romanialaisseminaarilaisten
kuoron yhteiskonserttiin, liiton virallinen aloitus on
rukouspalvelus pe. Konsertti ja la-su
jumalanpalvelukset ovat seurakunnassa, muuten
tukikohtana ortodoksinen seminaari (Torikatu 41,
asemalta 1,2km).
Majoitus on uskonveljien ja -sisarten kotioloissa.
Ilmoittautumiset 21.3. mennessä:
annamarimuikku (a) gmail.com SEKÄ ool.ps (a)
ort.fi

Lauantai
08.45 aamupala
9.30-11.00 sessio I - Romanialaiset pyhät - isä
Hrisostom
11.30-13.00 lounas

Pajatusta paikallispyhistä – paastoamista
parhaimmillaan!
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TAVISDOKSI
- Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Kasia Czyzewska ja tulen Bialystokista,
koillis-Puolasta, n. 200km Varsovasta.
- Mihin opiskelijajärjestöön kuulut, ja mikä on
roolisi siinä?
Kuulun Puolan ortodoksisten nuorten liittoon
(Bractwo Młodziezy Prawosławnej w Polsce),
olen sen hallituksen varapuheenjohtaja sekä
kansainvälisten suhteiden vastaava.

Järjestömme koostuu valtakunnallisesta
hallituksesta sekä kuudesta alajaostosta
jokaisessa kuudessa ortodoksisessa
hiippakunnassa, Puolassa.
- Ortodoksit ovat Puolassa vähemmistö, aivan
kuten Suomessa. Miten tämä näkyy teidän
järjestötyössä?
Puola ei ikävä kyllä ole kaikkein suvaitsevaisin
maa, joten se myös vaikuttaa meihin
vähemmistöryhmänä. Eniten tämä näkyy
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varainhankinnassa, sillä omien henkilökohtaisten
suhteiden lisäksi meidän on vaikea saada
rahoitusta muilta tahoilta. Yritämme silti
parhaamme mukaan saada järjestöämme
tunnetuksi.

tervetulleita toukokuussa
35-vuotis-pyhiinvaellukselle Grabarkan Pyhälle
Vuorelle! Toivottavasti pääsette tulemaan, sillä
järjestämme teille oikein mielenkiintoista
ohjelmaa sekä ennen kaikkea pääsette
viettämään aikaa vuorella.

- Mitä sinulle merkitsee olla ortodoksi Puolassa?
Minulle henkilökohtaisesti se on oman perheeni
tradition pitämistä. Perheeni on asunut jo satoja
vuosia samalla alueella, vaikka raja on aikojen
saatossa muuttunut. Haluan pitää kiinni samasta
pyhästä ortodoksisesta traditiosta, sillä uskonto
on minulle kaikkein tärkeintä elämässäni.

Haastattelu tehtiin WSCF Europen Staff &
Officers’ Meetingissä, Skopjessa, helmikuussa
2014.

Mitä tahansa elämässämme tapahtuukaan,
meidän ei tulisi luopua perinteistämme eikä
pelätä tunnustaa olevamme ortodokseja tai
unohtaa juuriamme. Päinvastoin, meidän täytyy
olla ylpeitä siitä, että olemme ortodokseja.

http://www.ortodoksi.net/index.php/Grabarkan_lu
ostari_Puolassa

Grabarkan luostari on Puolan tärkein
ortodoksisen elämän keskus.

www.bmp.cerkiew.pl

-Olemme WSCF:n ekumeenisessa
järjestötapaamisessa. Mitä ekumenia sinulle
merkitsee?
Minulle se merkitsee uuden oppimista toisista
tunnustuskunnista ja kristillisistä
opiskelijajärjestöistä; Miten heillä toimitaan ja
mitä me voimme omaksua heidän työstään.
Esimerkiksi, tapahtumassa korostettu
varainhankinta on meille erittäin tärkeää ja
hyödyllistä, sillä meidän järjestömme suurin
haaste tällä hetkellä on juuri varojen
hankkiminen.
- Terveisesi Logoslehden lukijoille.
Lähetän teille Suomeen paljon lämpimiä terveisiä
ja haluaisin kutsua teidät Puolaan: Olette
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MISSÄ HÄN ON NYT?
- Kuka olet?

Coordinator, toim. huom.]. Vastaan myös
yhdestä kansainvälisestä nuorisotyöprojektista.

Maria Kozhinova Helsingistä.
- Mikä on suhteesi OOL:iin?
- Mitä puuhailet nykyään?
Työajalla helmikuun loppuun saakka olen
Euroopan parlamentin
Suomen-tiedotustoimiston täysipäiväinen
harjoittelija, ja vapaa-ajalla olen Ylioppilaiden
Kristillisen Maailmanliiton Euroopan alueen
viestintäkoordinaattori [WSCF-Europe:n Links

Suhde on lämmin ja pitkäaikainen. Aloitin
OOL:ssa aktiivisesti Jyväskylän
syyskokouksessa 2009, jolloin minut valittiin
seuraavan hallituksen jäseneksi. Samassa
kokouksessa keskusteltiin myös Logoksesta, ja
koska lehden päätoimittajaksi ei ollut hakijoita,
päätin samalla hakea pestiä ja tulin myös siihen
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valituksi. Päätoimittajan työtä tein sitten koko
vuoden 2010, kun taas hallituksessa olin vuoden
2012 kevääseen asti, jolloin muutin ulkomaille.
- Miten päädyit OOL:in toimintaan mukaan?
Tavallaan vahingossa – niin kuin varmaan me
kaikki [nauraa]. Tapasin kirkossa Tuuli Lukkalan,
joka kutsui minut OOL:in tapahtumaan. Samaan
tapahtumaan oli tulossa myös Anna Blinnikka,
jonka olin tavannut ohjaajana samalla leirillä,
jossa olin ollut osallistujana, ja hän oli mielestäni
tosi cool! Minusta oli kiehtovaa nähdä hänet
samassa OOL:n tapahtumassa, tasavertaisena
ihmisenä, tekemässä päätöksiä saman pöydän
ääressä. Tämän takia jäin OOL:iin.
- Mikä on mukavin OOL-muistosi?
Niitä on niin paljon, etten tiedä, mistä valita.
[Miettii hetken.] Oulun tapahtuma, kevättalvesta
2010, nimellä ”Pohjoinen ulottuvuus”. Olin
auttamassa järjestää sitä ja se jäi mieleeni
eniten.
- Olet nykyään aktiivinen ekumeenisen WSCF:n
Euroopan alueen hallituksessa. Miten itse
ortodoksina koet kansainvälisen ekumeenisen
työn?

maiden kristillisten opiskelijajärjestöjen kanssa,
on erittäin tärkeää että hallituksessa mukana on
ihmisiä, jotka osaavat tuoda näiden tapahtumien
järjestämiseen ja toimintaan ortodoksisen
liturgisen näkökulman ja tulkinnan Raamatusta ja
hengellisestä elämästä.
- Terveisesi OOL:n nykyisille aktiiveille?
Minusta olisi erittäin hyvä jos suomalaisia
ortodokseja olisi paljon enemmän WSCF:n
tapahtumissa, ja suomalainen näkemys
ortodoksisuudesta ja ekumeniasta olisi enemmän
läsnä.
Ekumeenisia tapahtumia ei tarvitse
pelätä, ( niin kuin olen kuullut joidenkin tekevän)!
Ne ovat kivoja, niissä tapaa ihania ihmisiä,
nauretaan tosi paljon ja tehdään kaikkea
hauskaa. Niistä saa myös jonkin verran
matkakuluja katettua – eli saa reissata ympäri
Eurooppaa!
Haluan nähdä teidän iloiset kasvot WSCF:n
tapahtumissa! [Nauraa]
Haastattelu tehtiin lennolla Istanbulista Helsinkiin,
paluumatkalla WSCF-Europe:n Staff & Officers’
Meetingistä, Skopjesta 24.2.2014.
World Student Christian Federation perustettiin v.
1895 Ruotsissa.
www.wscf-europe.org

Minusta on tärkeää, että WSCF:n
päätöksenteossa on läsnä myös ortodoksinen
näkökulma ja lähestymistapa asioihin.
Historiallisesti Maailmanliitto on ollut merkittävästi
painottunut läntisten kirkkokuntien opetukseen.
Entisinä aikoina lähinnä protestantit ja katolilaiset
olivat läsnä, kun taas ortodoksien toiminta jäi
paljolti Euroopan rautaesiripun taakse. Nyt kun
WSCF on lisäämässä yhteistyötä Itä-Euroopan

23

ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Ovet ovet, viisaudella ottakaamme vaarin!
Tulvien olen taas saanut vastaanottaa kritiikkiä,
ihmettelyjä, suivaannuksen puuskia ynnä
lisäinfon penäämisiä. Tällä kertaa
poikkeuksellisen määrän ovat muodostaneet
kuitenkin ne kyselyt, joissa pintapuolisen
kohteliaasti mutta rivien väleissä näykkien on
kyseenalaistettu sitoutumiseni kirkon
opetukseen. Eniten iloitsen juuri näistä viesteistä,
sillä sehän osoittaa, että joku todella pysähtyi
pohtimaan kirjoitusteni sanomaa, sikäli kuin sitä
edes on. Alla muutamia palautepinkan helmiä.
Pekka Itä-Suomesta kiitteli sinänsä
ansiokasta kirjoitustani Pyhästä Gregorios
Teologista ja areiolaisuudesta (Logos I/14), mutta
esitti huolensa siitä, että sekä jälkimmäisen
avaaminen että edellisen rankka kritisointi
asettavat kirkon opetuksen ao. heresiasta ja sen
voittamisesta vaakalaudalle. Hän päivitteli sitä,
ettenkö tunne vastuutani hengellisen laumani
kaitsemisesta.
Arvostan kysymystä sen fokusoituessa
sielunhoidolliseen aspektiin, mutta mistä lähtien
teologinen osaaminen on todella ollut papiston
kriteeri? Toiseksi, henkinen paimen, joka ei
esittele vaihtoehtoisia tulkintoja ja näkökantoja,
on se edesvastuuton. Mikäli omaa laumaansa ei
valmista asioihin, jotka se maailmassa joutuu
kuitenkin kohtaamaan, luodaan vain tyhjiä
illuusioita, vastauksia vailla kysymyksiä –
airottako vastatuuleen pitäisi soutaa?
Jouni Itä-Helsingistä on välikäden kautta
toimittamassaan utelussa ihmetellyt minun ja

pääsihteeri Lamminpartaan tuttavuutta. Hänen
mielestään olemme yllättävän samankaltaisia ja
ennen kaikkea yhtä inhorealistisia
huumoriveikkoja.
Varmasti Lamminpartaassa ja minussa on
paljon samaa, esimerkiksi se, että kumpikin
edustaa kyynistä koulukuntaa. Lamminparras
tosin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksessa ja
historiassa, minä puolestani teologian ja
uskontojen tutkimisessa. Suurella
todennäköisyydellä tämä selittyy siten, että me
kaksi olemme, ihme kyllä, sietäneet toisiamme
lapsuuden päivistä – luopiothan löytävät seuraa
vain kaltaisistaan.
Viimeiseksi kysymys 14.2. vietettävästä
päivästä, joka ei ole ystävän- eikä Pyhän
Valentinoksen päivä. Jarmo Pohjois-Karjalasta
mieli kuulla Pyhän Kyrilloksen muistopäivän
merkityksestä, itse asiassa suorastaan vaati
kuulla näkemykseni slaavien valistajan
muistamisesta.
Ensiksi, olisi yhtä oikein nimittää päivää
Konstantinoksen päiväksi, sillä sankaristamme
sukeutui Kyrillos vasta aktiivin profaanin
toimintansa jälkeen. Yhtä kaikki, 800-luvun
puolivälin jälkeen Määrin hallitsijat eivät mielineet
latinalaista uskoa mailleen, ja niinpä
Konstantinos veljensä Metodioksen kera
lähetettiin seudulle. Nämä kaiketi keksivät tai
ainakin tuotteistivat kyrillitsan sekä käänsivät
Raamattua ja muita kirkkotekstejä.
Tämän Jarmo kirjoitti tietävänsä. Olennaista
onkin, että tuskin Määrin slaaviruhtinaat hyvää
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hyvyyttään pyysivät juuri idän kirkon opettajia.
Näinhän seudulle muodostuisi vahva
omaleimainen kulttuuri niin henkisesti kuin
hengellisestikin, joka erottaisi alueen sekä
lännestä että idästä – Kiovan Rus’han ei ollut
vielä lähelläkään kääntymystä 860-luvulla. Tämä
ymmärrettävästi kismitti vuorostaan läntisiä
saarnaajia, ja paavi kuulusteli veljesduoa, mutta
vastoin oletuksia siunasikin veljesten kättentyöt.
Eikö tässä ajauduta puhtaaseen paradoksiin,
Jarmo kirjoitti, ja viittasi 6.2. vietettävän Pyhän
Patriarkka Fotioksen muistoon. Ulkokultaisesti
kyllä, muttei tosiasiassa. Patriarkka oli kyllä mm.
valtuuttanut veljesten matkan Krimille ja
Kaukasukselle, eikä ole uskottavaa, etteikö tämä
ainakin olisi tietoinen ollut Määrin missiosta.
Vääjäämätön paradoksi kumpuaisi Jarmon
mielestä siis siitä, että samalla kun Fotios
ehtimiseen taisteli nousevaa paavinvaltaa ja
läntistä filioque-kantaa vastaan, paavi ei
kuitenkaan vastustanut tämän akkreditoimaa
käännytystoimintaa.
Kieltämättä Metodiokselle myönnetty
arkkipiispan istuin saattaa näyttää kummalliselta
tässä valossa. Todennäköisin selitys on kuitenkin
kyyninen laskelmointi: paavi ei saanut Määrin
hallitsijoita puolelleen latinan kielen vuoksi eikä
Rooman silloinen voimakaan olisi piisannut
alistamiseen, joten vaihtoehdoksi jäi vain
tyytyminen asiaintolaan, mutta minimoida
karvaan arvovaltatappion häpeä. Kuta et voi
voittaa, se on tehtävä liittolaiseksi! Osana
projektia aakkoston toisesta luojasta
Metodioksesta tehtiin piispa.
Tästä allianssista ei liioin olisi haittaa
yltyvässä dogmaattisessa taistossa Pyhän
Hengen alkuperästä. Koska vihkimys tuli
nimenomaan Roomasta eikä Konstantinopolista,
paaviuden kiistäminen kiistäisi näin myös

paikalliskulttuurin kehittäjien positiota, mikä
puolestaan oisi heikentänyt Määrin hallitsijoiden
asemaa. Konstantinopolikin hyötyi tästä, mikä
selittää sen, ettei vastalauseista ole jäänyt
merkintöjä. Perusteluja, kaipasi Jarmo. Yhtäältä
itäistä riittiä seuraava pesäke patoaisi läntisen
variantin leviämistä idemmäs, ja toisaalta toimisi
puskurina toistaiseksi pakanallisia slaaveja ja
muita idän kansoja vastaan.
Paradoksi syntyy päinvastoin siitä, että
juhlittaessa Kyrillosta ja Metodiosta, muistamme
itse asiassa lännen kirkon asettamaa piispaa ja
roomalaisluostarin munkkia. Ja ei Jarmoseni,
kirkon yhtenäisyys ei selitä tätä, sillä sehän rakoili
kaiken aikaa, ortodoksian puolustuksestahan
Fotioskin muistetaan. Syy on raadollisen
yksinkertainen: mikäli idän kirkko nostaisi aiheen
keskusteluun, avattaisiin ovet äärimmäisen
vaaralliselle kysymykselle – mistä slaavien
apostolinen suksessio tosiasiassa periytyy?
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