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Tropari
”Tänä päivänä me, uskova kansa vietämme Sinun tulosi
valaisemina kirkasta juhlaa, oi Jumalanäiti, ja katsoen pyhää
kuvaasi hartaasti lausumme Sinulle: Suojaa meitä pyhällä
peitteelläsi ja päästä kaikesta pahuudesta rukoillen Poikaasi
Kristusta, meidän Jumalaamme, pelastamaan meidän sielumme”.
Kontakki
”Neitsyt seisoo nyt kirkossa ja yhdessä pyhäin joukkojen kanssa
näkymättömästi rukoilee meidän puolestamme Jumalaa. Enkelit ja
esipaimenet kumartavat ja apostolit profeettain kanssa
riemuitsevat, sillä Jumalansynnyttäjä rukoilee meidän puolestamme
iankaikkista Jumalaa”.
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Sija yhteiskunnan reuna-alueella, vain
ihmisten ylenkatse seurana? Vaeltaa
vailla suojaa? Pokrovan, sanoisinko
päätodistaja Pyhä Andreas Houkka,
valitsi tämän epävarman ja usein
tuskaliaan kilvoittelun. Pyhä sai kerran
näyn, jossa vastakkain seisoi kaksi
sotajoukkoa. Sen sijaan, että kyse olisi
ollut konkreettisesta soturiudesta,
ennekuva koski järjettömyyden tien
valitsemista. Siitä lähtien Andreas
tekeytyi mielettömäksi, kulki rääsyissä, liikkui marginaalissa ja
vietti elämänsä taivasalla. Vuodet läpeensä Andreas kesti
nimittelyä, tihkua, kuumuutta tai kylmää, väkivaltaakin sekä kärsi
puutetta, mutta kruunattiin viisaudella ja profetian kyvyllä.
On kapeakatseista, vaikkakin osin oikeansuuntaista, todeta,
että orjan asema tuskin oli ylläkuvattua kummempi. Mikäli
haluaisin jatkaa luotaamista suuremmasta yhteiskunnallisesta
perspektiivistä spekuloisin, että taustafaktorina saattoi piillä
keisarikunnan yleisen henkisen rappion kyseenalaistaminen:
800-900-luvuillahan Bysantissa koettiin henkinen ja hengellinen
herääminen ikonoklasmin jälkeen. Tosin kuvainraastaminen tuskin
ainoana syynä oli ajanut sielunvaalimisen retuperälle.
Psykologisesti katsahtaen ”houkkuus”, tai järjenköyhyys, taas
palvelee suojakeinona, muurina maailman järjettömyyttä vastaan.
Se on kenties viimeinen tapa saada mielekkyyttä ympäristöön,
jossa sitä ei ole. Näin nähtynä aukeaa toki kysymys, ketkä/mitkä
tekivät elosta epämielekkään. Olisi helppo vastata, että tekopyhät
bysanttilaiset, mutta silloin pitäytyisin tuon ajan tutkimisessa enkä
vetäisi yhdysviivoja omaan elämäämme.
Astuisin viiltävällä yhteiskunnallis-poliittisella analyysillä
myös Isä Nicolaoksen tontille, mitä en tee. Olennaisempaa on
yhäti Andreaan esimerkki, ei historiallinen tieto. Lähestyen asiaa
puoliksi teologisesta, puoliksi profaanista näkökulmasta tyydyn
spekuloimaan, että yksin Andreaan rohkeus asettua normien
ulkopuolelle lie koettu outona. Ulkopuolisesta arviostahan nimitys
”houkka” kertoo, vieläpä sellaisesta, jonka pohjaksi ei edes ole
vaivauduttu selvittämään asianomaisen näkökulmaa. Näin
pelkästään se, että Andreas ravisteli ajan normaaliuden
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käsityksiä, nähtiin rienaamisena, ellei peräti
uhkaavana. Mieshän teki pahimman
mahdollisen, nimittäin kiisti yhteisönsä
itsetietoisuuden ynnä teennäisen
konsensushengen.
Toiminnallaan Andreas asetti monet niin
valtaapitävät kuin tavanomaiseen elämäänkin
tyytyväiset naurunalaisiksi, sillä houkkuus ei
tähdennä moukkuutta, päinvastoin. Se, että
pyhän ympärille kerääntyi seuraajia ja
opetuslapsia, kertoo siitä, että hänen sanaansa
sekä argumentaatioon luotettiin. Hän oli
turvallinen, koska ei kangistunut valmiisiin
malleihin. Pyhä valisti näkymättömillä aseilla,
armontäyteisyydellä ja sydämen sivistyksellä.
Voimme kuvitella, kuinka Andreas hymysuin
käänsi vähättelijöidensä ja ivaajiensa kysymykset
ja kommentit näitä itseään vastaan. Hänen
kykynsä nähdä ennalta, taito päätellä etukäteen,
vielä saattoi nämä itseään niin varmoina pitäneet
hämmennyksen ja epäilyn valtaan.
Kuka tai mikä täyttäisi Andreaan muotin
näinä päivinä? Yksinkertaisia vastauksia riittää,
mutta valittaessa helpon vaihtoehdon,
halveksumme Pyhän esimerkkiä – tällöin
osoitamme itse sormella jotakuta tai jotakin,
aivan kuten Andreasta osoitettiin. Aina ei tarvitse
niin pitkältä hakea, vaan kysymys pitää asetella
kokonaan toisin, eli ketkä tarvitsisivat houkan
kosketusta. Voisiko se opiskelukaveri, joka
useiten istuu hiljaa, mutta vastaa kysyttäessä,
kaivata jotakin kätkettyä? Vaiko se toinen, ehkä
hieman ylisuikeakin seuramies? Tai se kolmas,
jossa yhdistyvät ulkoinen pärjääminen mutta
sisäinen epävarmuus?
Pyhän Andreaan näkökulmasta jokainen
kysymys on silti irrelevantti. Hän itse vaelsi
suojatta, mutta hänen luonaan oli turva kaikille.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Ylösnoussut Kristus tuli pelastamaan
maailman. Ja kirjaimellisesti Hänet
nostettiinkin ylös, taikka tarkalleen ottaen
Kristusta esittävä patsas, joka 2100 metrin
korkeudessa Kalamon vuorella, Kerubien
luostarin vieressä siunaa sodasta kärsivää
Syyriaa. Patsas pystytettiin Antiokian ja
Moskovan patriarkan siunauksella, Moskovan
hengellisen akatemian praasniekan päivänä,
14.10.2013. Sodassa ei ole voittajia, mutta kyseistä patsaan
pystyttämistä voidaan pitää voiton ensiaskeleena. Patsas ei siunaa
pelkästään Syyriaa, vaan myös koko Lähi-Itää. Patsas sijaitsee
Konstantinopolista Jerusalemiin kulkevan historiallisen
pyhiinvaellusreitin varrella ja sen voi nähdä Libanonista, Jordaniasta,
Palestiinasta sekä Israelista käsin. Kristus toi siis konkreettisen
rauhan alueelle, tosin valitettavasti vain kolmeksi päiväksi. Nämä
kolme rauhan päivää saatiin sillä, että 14.10 vietettiin Juliaanisen
kalenterin mukaista Pokrovaa ja muslimit juhlivat tänä vuonna Kurban
Bairamia, uhraamisen juhlaa 15.10.
Tätä palstaa kirjoitettaessa, edellä mainittu rauha on enää
hämärä muisto ja kärsimykset ovat palanneet. Syyria nyt jos koskaan
tarvitsee rukouksiamme. Lehtemme tämänkertaisen numeron
teemana on Pokrova, kyseisen juhlan syntyhistoriassa on jotain
samankaltaista, mikä kuvastaa hyvin Lähi-Idän nykyistä tilannetta.
Palatkaamme historiassa taaksepäin. Saraseenien hyökätessä
Konstantinopoliin, kaupungin asukkaat kokoontuivat Blahernan
temppeliin rukoilemaan ja pyytämään apua Jumalansynnyttäjältä.
Rukoukset kuultiin ja Jumalansynnyttäjä levitti viittansa suojellakseen
kaupunkia ja sen rukoilijoita. Historia toki tuntee myös lukuisia muita
tapauksia, joissa Jumalanäiti on levittänyt moforioninsa suojeluksen
merkiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on Pyhän Sofian katedraali
Kiovassa, Ukrainassa, jossa Jumalanäiti on erityisen rakastettu.
Katedraalin alttaria komistaa kirkon kuuluisin mosaiikki-ikoni —
Jumalanäiti ”Vankkumaton seinä”. Ikoni, joka säästyi Kiovan
hävitykseltä (1240), Puolan sodalta (1654-1667), isänmaalliselta
sodalta (1812), bolshevikkien vallankumoukselta ja sisällissodalta
(1917-1921), sekä seitsemänkymmenen kommunistisen terrorin
vuodelta, on mitä luultavammin saanut nimensä siitä, että levottoman
800-vuotisen historiansa ajan katedraali ja sen ikoni on säilynyt

5

meidän päiviimme saakka. Muun muassa vanhan sanonnan
mukaan, niin kauan kuin Jumalanäidin ikoni seisoo Pyhän Sofian
katedraalissa, niin kauan seisoo myös Kiova. Jumalaan luottaen
toivommekin, että Kalamon vuorelle pystytetyllä Kristus patsaalla
olisi vastaavanlainen "vankkumaton" historia edessä.
Kristus on maailman pelastaja, mutta historian saatossa,
hädän hetkellä, juuri Jumalanäiti on levittänyt viittansa
suojellakseen meitä. Historiaa kirjoitamme edelleen ja niin kauan
kuin rukoilemme Jumalansynnyttäjältä apua ja suojelusta, tulee
historia tuntemaan myös jatkossa pelastustarinoita. Onkin
rukouksestamme ja kärsivällisyydestämme kiinni, jatkuuko siellä
missä hätä on suurimmillaan, rauha pidempään kuin kolme
päivää.
KUVAT: mpda.ru/
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KO L M I K Ä T I N E N
JUMALANSYNNYTTÄJÄN IKONI

Teksti: Nemanja Balcin
Kuva: devinavoda.org

Kuin Jumalan valolla valaisevia tähtiä, koko
maailma on täynnä sinun ihmeitätekeviä
ikoneitasi, oi Jumalansynnyttäjä Neitsyt, ja niiden
joukossa, kuin loistava Pohjantähti, armollisesti
upeilla ihmeillään loistaa "Kolmikätinen" ikonisi...
[Akatistos -hymnistä Kolmikäteiselle
Jumalansynnyttäjän ikonille].
Kaikissa maissa ja paikalliskirkoissa on
ihmeitätekeviä Jumalansynnyttäjän ikoneita, joita
suuresti kunnioitetaan. Jotkut näistä pyhistä
ikoneista ovat olleet merkittäviä jopa kokonaisten
kansojen pelastumisen kannalta. Sillä jos
uskomme, että Jumalalla on
pelastussuunnitelmansa jokaiselle yksittäiselle
ihmisille, Hänellä täytyy olla
pelastussuunnitelmansa myös ihmisjoukoille ja
kansoille. Vanha testamentti muun muassa on
hyvä esimerkki Israelin kansan
pelastushistoriasta.
Seuraava kertomus on Serbian
ortodoksisessa kirkossa suuresti kunnioitetusta
Kolmikätisestä Jumalansynnyttäjän ikonista
(serbiaksi Тројеручица, kreikaksi Τριχερούσα).
Ikonin kopion voi löytää tänä päivänä miltei
jokaisesta serbialaisortodoksisesta kodista.
Mutta mistä ikoni on peräisin, miksi
Jumalansynnyttäjällä on kolme kättä ja miten
tämä ikoni liittyy serbialaisiin?

Alun perin ikoni kuului pyhälle Johannes
Damaskolaiselle (+749). Johannes toimi
n e u v o n a n t a j a n a a r a b i k a l i fi e n h o v i s s a ,
Damaskoksessa 600-luvun lopulla.
Damaskoksesta käsin Johannes kirjoitti
ikonienkunnioittamista koskevia puolustuspuheita
Konstantinopoliin. Lähestyäkseen muslimeja
jotka uhkasivat keisarikuntaa idästä, Itä-Rooman
keisari Leo sortui myös itse ikonoklasmiin
(kuvariitaan) ja kielsi pyhien ikoneiden käytön
Konstantinopolissa. Islam näet suhtautuu
kielteisesti ihmisten kuvaamiseen
uskonnollisessa yhteydessä. Keisari määräsi
Konstantinopolissa ikonit ja mosaiikit tuhottaviksi,
paljaat kirkkoseinät koristeltiin ristien kuvilla.
Keisarin ainoa vastustaja oli nuori
Johannes, joka eli keisarikunnan rajojen
ulkopuolella Damaskoksessa. Käymissään
teologisissa keskusteluissaan Johannes puolusti
ikoneita rohkeasti argumentoiden. Kun keisari
Leo huomasi ettei hän voittaisi Johannesta
teologisissa väittelyissä, hän ilmoitti
Damaskoksen kalifille, että Johannes oli
olevinaan suunnittelemassa Damaskoksen
antautumista roomalaisille. Rangaistukseksi
Johannekselta leikattiin oikea käsi. Leikatun
kätensä Johannes vei kotiinsa huiviin käärittynä
ja itkien polvillaan rukoili Jumalansynnyttäjän
ikonin edessä. Lopulta hän nukahti kivun ja
kyynelien uuvuttamana. Unessa Johannekselle
ilmestyi Jumalansynnyttäjä joka paransi
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Johanneksen oikean käden, jolla hän oli
kirjoittanut puolustuspuheensa ikonien
kunnioittamiseksi. Käteen jäi vain punainen arpi.
Kiitollisuudesta merkiksi Johannes liitti
Jumalansynnyttäjän ikoniin kolmannen hopeisen
käden. Siitä lähtien ikonia kutsuttu
Kolmikätiseksi. Johannes jätti Damaskoksen ja
vetäytyi Mar Sabban luostariin, jonne hän otti
Kolmikäteisen ikoninsa. Hän piti elämänsä
loppuun saakka päässään huivia, johon katkaistu
käsi oli kääritty. Tällä Johannes halusi muistaa
ihmeparantumistaan.
Mar Sabban luostarin perusti pyhä Savva
Jerusalemin lähistölle 500-luvulla. Siitä lähtien
luostari on toiminut lakkaamatta aina meidän
päiviimme saakka. Luostarissa noudatetaan
tiukka paastoa, syödään kerran päivässä,
toimitetaan pitkiä kokoöisiä jumalanpalveluksia ja
harjoitetaan lakkaamatonta Jeesuksen rukousta.
Tämä "kaupunki Juudean erämaassa" tunnetaan
vielä Jerusalemin jumalanpalvelusjärjestyksen
(typikonin) kehittämispaikkana. Pyhä Savva jätti
luostarin munkeille ennustuksen, jonka mukaan
vuosien päästä lännestä saapuu hänen
nimeänsä kantava munkki, jolla ylhäinen
sukutausta. Tälle munkille Savva jätti perinnöksi
luostarinjohtajan sauvansa sekä ihmeitätekevän
Maidolla Ruokkivan (slaaviksi
Млекопитателница, kreikaksi Γαλακτοτροφούσα)
Jumalansynnyttäjän ikonin. Ikonissa on kuvattu
Neitsyt Maria imettämässä Jeesus-lasta. Pyhän
Savvan ennustus eli perimätietona luostarin
munkkien keskuudessa. Kun Johannes
Damaskoslainen kuuli ennustuksesta, hän
määräsi, että samalle munkille lahjoitettaisiin
myös hänen Kolmikätinen Jumalansynnyttäjän
ikoninsa. Ennuste toteutui kun serbialainen
munkki Savva vieraili Palestiinan pyhillä paikoilla
vuonna 1219. Savva oli Serbian suurruhtinaan

poika, joka oli paennut Athos -vuorelle
vihkiytyäkseen munkiksi 17-vuotiaana.
Myöhemmin hänen isänsä, Stefan Nemanja,
luopui maallisesta vallasta ja vihkiytyi myös
munkiksi. Vihkimyksensä jälkeen hänet tunnettiin
nimellä Simeon. Simeon ja Savva perustivat
yhdessä Athos -vuorelle serbialaisen Hilandarin
luostarin.
Kun Savva Serbialainen saapui Mar
Sabban luostariin ja oli kumartamassa pyhän
Savva Jerusalemilaisen pyhäinjäännöksiä,
tapahtui ihme. Igumenin (luostarin johtaja) sauva
kaatui itsestään ja Jumalansynnyttäjän ikoni
liikahti. Ihme toistui kolme kertaa. Tuolloin
luostarin munkit ymmärsivät ennusteen
tapahtuneen ja antoivat Savva Serbialaiselle
igumenin sauvan ja molemmat ihmeitätekevät
ikonit, Kolmikätisen ja Maidolla Ruokkivan
Jumalansynnyttäjän. Savvan paluumatka
Jerusalemista kulki Nikean kautta. Patriarkka ja
keisari olivat paenneet juuri sinne ristiretkeläisten
ryöstettyä Konstantinopolin vuonna 1202.
Konstantinopolin patriarkka myönsi tuolloin
Serbian kirkolle itsenäisyyden (autokefalian) ja
vihki Savvan Serbian kirkon ensimmäiseksi
arkkipiispaksi.
Pyhä Savva Serbialainen rakensi Karieksen
- Athos -vuoren hallinnollisen keskuksen, sekä
keljan, jonka hän pyhitti Savva Jerusalemilaiselle.
Keljassa säilytetään pyhän Savva
Jerusalemilaisen igumenisauvaa ja Maidolla
Ruokkivan Jumalansynnyttäjän ikonia. Suuresta
rakkaudesta Jumalansynnyttäjää ja erityisestä
kunnioituksesta Maidolla Ruokkivaa ikonia
kohtaan, pyhä Savva Serbalainen määräsi että
tämä ihmeitätekevä ikoni asetetaan ikonostaasiin
poikkeuksellisesti pyhien ovien oikealle puolelle,
jossa on tavallisesti Kristukselle omistetun ikonin
paikka. Pyhä Savva Serbialainen kirjoitti keljan
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typikonissa, että sinne asettuu loppuelämäksi
asumaan aina muutama munkki kerrallaan,
viettämään aikaa hiljaisuudessa, noudattaen
ankaraa paastoa, syöden kerran päivässä ja
päivittäin lukien Psalttarin kokonaisuudessaan,
"sillä Psalttari ei loppu koskaan".
Pyhä Savva vei Kolmikätisen
Jumalansynnyttäjän ikonin mukanaan Serbiaan.
Ikonia on pidetty Serbian suojelijan, Nemanjichi
-hallitsijasuvun hovissa. Tarvittaessa, ikonia
kannettiin jopa sodissa sotajoukkojen edellä.
Myöhemmin ikoni siirrettiin Studenitsan luostariin.
Kun turkkilaiset olivat hyökkäämässä Studenitsan
luostariin 1400-lvulla, munkit asettivat
Kolmikätisen ikonin aasin selkään ja antoivat
aasin viedä ikonin turvaan. Jumalansynnyttäjän
ohjauksessa aasi löysi perille Athos -vuorelle,
Hilandarin luostariin. Kun munkit nostivat ikonin
aasin selästä, aasi kaatui hengettömänä
maahan. Luostarin polulla on muistomerkki, jossa
munkit kohtasivat aasin kantaen
Jumalansynnyttäjän ikonia selässään. Kyseisellä
paikalla palaa lamppukan sammumaton liekki.
Kolmikätisen Jumalansynnyttäjän ikonia
säilytettiin Hilandarin luostarissa suurella
rakkaudella. Luostarissa syntyi kuitenkin kiista
igumenin valinnasta 1500-luvun lopussa. Tuona
hetkenä Kolmikätisen Jumalansynnyttäjän ikonin
on kuultu sanovan ehtoopalveluksen aikana:
"Minä olen luostarin igumenia". Kaikkien
ihmeeksi, Kolmikätinen Jumalansynnyttäjän ikoni
löytyi seuravana päivänä igumenin tuolilta.
Munkit ajattelivat, että kirkon isännöitsijä
(eklisiarhis) oli siirtänyt ikonin, ja ottivat häneltä
kirkon avaimet. Ikoni ilmestyi kuitenkin toisena ja
kolmantenakin aamuna igumenin tuolille.
Samaan aikaan luostariin tuli pyhänä pidetty
erakko, jokka ilmoitti Jumalansynnyttäjän
ilmestyneen hänelle ja sanoi olevansa Hilandarin

luostarin johtaja. Siitä lähtien Kolmikätinen
Jumalansynnyttäjän ikoni on ollut Hilandarin
igumenin tuolilla. Munkit kunnioittavat kumartaen
ikonin edessä ja ottavat ikonilta, ikäin kuin itse
Jumalansynnyttäjältä, siunauksen
kuuliaisuustehtäviinsä.
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Lukemattomat ovat ne ihmeet, jotka ovat
tapahtuneen tämän pyhän ikonin kautta. Kaikkia
emme toki voi tässä esittää. Mainittakoon vain, että
vuonna 1993 ikoni oli muutaman viikon Athos
-näyttelyssä Tessalonikissa. Tuolloin tapahtui vielä
yksi ihme kaikkien nähden. Sokeana syntynyt
33-vuotias mies sai näkönsä takaisin kumarrettuaan
Kolmikätistä pyhää ikonia, munkkien voideltuaan
hänet ikonin lamppukasta otetulla pyhällä öljyllä.

Kaikkein Pyhin Jumalansynnyttäjä, rukoile Jumalaa
meidän puolestamme.

IHMEELLINEN
JUMALANSYNNYTTÄJÄ
Teksti: Eija Nuutinen
Kuva: Eija Nuutinen

”Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua,
Jumalansynnyttäjä, aina autuas ja viaton ja
meidän Jumalamme Äiti. Me ylistämme Sinua, joka
olet kerubeja kunnioitettavampi, ja serafeja
verrattomasti jalompi, Sinua, puhdas Neitsyt,
Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen
Jumalansynnyttäjä."

Kun ensimmäistä kertaa kuulin kyseisen
ylistyslaulun Joensuun Pyhän Nikolaioksen
kirkossa tammikuussa 2013 Ketko- kurssimme
yhteydessä, olin hyvin hämmentynyt. Havaitsin,
että Neitsyt Marialla on ortodoksisessa kirkossa
valtavan suuri rooli. Hänen asemansa on aivan
erilainen kuin luterilaisessa kirkossa. Toki
luterilainenkin kirkko tunnustaa Marian olevan
Neitsyt, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta tuli
raskaaksi ja synnytti lihaksi tulleen Kristuksen,
mutta ortodoksiselle kirkolle Maria on paljon
enemmän. Hän on Jumalansynnyttäjä, koko
Kirkon äiti ja taivaallinen esirukoilija. Hän on
toiseksi tärkein hahmo heti Kristuksen jälkeen.
Neitsyt Maria on Valtiatar, jonka paikka on
Kristuksen oikealla puolella.
Luterilaisuudessa Maria on Jeesuksen äiti,
josta ei tiedetä paljon mitään. Hän on poikansa
elämän hiljainen tarkkailija, eikä häneen kiinnitetä
juurikaan huomiota. Ortodoksisen kirkon
traditiossa tilanne on päinvastainen. Pian 10
kuukautta ortodoksiseen kirkkoon aktiivisesti
tutustuneena olen saanut kuulla ja nähdä, kuinka
jokaisessa jumalanpalveluksessa Ainaista
Neitsyttä kunnioitetaan ja häneltä pyydetään
esirukousta. Neitsyt Maria on ortodokseille
esikuva uhrautuvaisesta äidistä ja naisesta, joka
on kuuliainen Jumalan tahdolle.
Jumalansynnyttäjälle on omistettu myös hurjasti
ikoneja, jotka kuvaavat hänen asemaansa sekä
ihmisenä että pyhänä taivaan Kuningattarena.
Minulle Neitsyt Mariasta on tullut hahmo, joka on
täynnä äidillistä huolenpitoa. Hänen eteensä
minun on nykyään helppo tulla huolieni kanssa
pyytämään esirukousta. Aluksi tapa tuntui
oudolta, sillä luterilaisuudessa kyseistä tapaa ei
ole, mutta nykyään se tapahtuu luonnostaan.
Joensuusta Ouluun muutettuani hankin seinälle

ison Jumalansynnyttäjän ikonin, jonka eteen on
hyvä pysähtyä hiljentymään.
Ortodoksisessa kirkossa Neitsyt Marian
elämästä tiedetään siis enemmän kuin
luterilaisessa kirkossa. Pappien opetuspuheita
kuunnellessa ja kirjallisuutta lukiessa syyksi on
selvinnyt kirkkojen erilainen perinne.
Luterilaisessa kirkossa hyväksytään tiedon
lähteeksi ainoastaan kanonisoitu Raamattu, ei
mitään sen ulkopuolelta. Ortodoksisessa
perinteessä Raamatun (erityisesti Uuden
Testamentin) rinnalla käytetään pyhien ihmisten
tekstejä ja apokryfisiksi luokiteltuja kirjoituksia.
Kaanonin ulkopuolelle jääneet evankeliumit
(esim. Jaakobin evankeliumi) ja pyhien
kirjoitukset kertovat Neitsyt Marian elämästä
sellaista, mitä muualla ei tule ilmi. Ortodoksinen
kirkko on hyväksynyt vuosisatojen aikana nämä
tekstit osaksi traditiotaan, jolloin niistä on tullut
osa jokapäiväistä uskoa.
Marialle on ortodoksisessa kirkossa lisäksi
varattu useita juhlapäiviä, jolloin hänen
elämäänsä muistellaan. Ortodoksisessa kirkossa
muistellaan Neitsyt Marian syntymää, temppeliin
tuomista, Marian ilmestystä sekä hänen
kuolonuneen nukkumistaan. Pohjana
ortodoksisille juhlille ovat aiemmin mainitut
apokryfiset tekstit. Ainoan poikkeuksen tekee
Marian ilmestyspäivä, jonka tapahtumat on
kuvattu Uudessa Testamentissa. Raamatullisen
pohjan ja juhlan merkittävyyden vuoksi joulun
tapahtumia ajatellen Marian ilmestyspäivää
vietetään myös luterilaisessa perinteessä.
Luterilaisessa kirkossa Marian ilmestyspäivä (tai
paremmin tunnettuna Marianpäivä) on kuitenkin
ainut Neitsyt Marialle omistettu juhla.
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Neitsyt Marian elämään liittyvät juhlat eivät ole
kuitenkaan ainoita häneen liittyviä juhlia. Tätä
kirjoittaessani ortodoksinen kirkko valmistautuu
vähitellen viettämään Pokrovaa,
Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhlaa. Suomen
ortodoksisessa kirkossa juhlaa vietetään
lokakuun 1. päivä, ja se on yksi keskisuurista
juhlista. Ortodoksi.net – sivuilta lukemani mukaan
juhla pohjautuu siihen, että Neitsyt Maria suojeli
viitallaan Konstantinopolin kaupunkia
saraseenien hyökkäykseltä vuonna 903 keisari
L e o Vi i s a a n o l l e s s a m a a n h a l l i t s i j a n a .
Jumalansynnyttäjän suojelus, jota kaupunkilaiset
olivat rukoilleet Blahernan temppelissä, pelasti
kaupungin. Tästä, kuten kaikista muistakin
Neitsyt Mariaan liittyvistä tapahtumista on tehty
ikoni. Neitsyt Marialle on kirjoitettu myös juuri
kyseisen tapahtuman vuoksi akatistos, jota
lauletaan ortodoksisissa kirkoissa muutamia
kertoja vuodessa. Kyseinen akatistoshymni
Kaikkein pyhimmälle Jumalansynnyttäjälle alkaa:
Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä, voitolliselle
sotajoukkojen johtajalle, me sinun palvelijasi
vaaroista päästyämme kiitokseksi veisaamme
voittovirren.
Pelasta meidät kaikista vaaroista, sillä
sinulla on valta voittamaton, että huutaisimme
sinulle: iloitse morsian, aviota tuntematon!
(Akatistos Kaikkein pyhimmälle
Jumalansynnyttäjälle, 1. kontakki)
Tähän riemuhuutoon minäkin yhdyn
yhdessä seurakunnan kanssa. Olen vaeltanut
kauan etsien omaa paikkaani, mutta nyt olen
löytänyt sen Oulusta ja Oulun ortodoksisesta
seurakunnasta. Tunnen vihdoinkin tulleeni kotiin.
(Kirjoittaja on läntisen teologian kandidaatti
Itä-Suomen yliopistosta, luterilainen Oulun
ortodoksisen seurakunnan katekumenaatti)
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TOIMINTA
YOUTH IN ACTION OOLILAISIA KYPROKSELLA 1.-8.7.2013
Kohdata ortodokseja Lähi-Idästä, Kreikasta ja
Kyprokselta? Yhdistävänä teemana
bysanttilainen taide ja kulttuuri? Lievimmilläänkin
ajatus kalskahti jännittävältä. Vastineeksi luvattiin
myös viikko etelän auringossa, ellei peräti
hehkussa.
Monien muokkausten ja kommellustenkin
jälkeen 8 urhoollista nuorta ortodoksia kokoontui
kesäkuun viimeinen Helsinki-Vantaan kentälle.
Suuntana oli Larnaca, josta jatkoimme yön
jälkeen Kalopanagiotiksen kylään. Yösijamme
sijaitsi entisen Agios Ioannis Lampadistiksen
luostarin alueella. Virallisesti kyseessä oli nuorten
ortodoksien tapaaminen Youth in Action
-ohjelman puitteissa, ja tavoitteena syventyä
bysanttilaiseen lauluun, ikonitaiteeseen sekä
arkkitehtuuriin - hengellistä viljelyä unohtamatta.
Muut tulijat olivat Palestiinasta, Syyriasta,
Libanonista, Tessalonikista ja Kyprokselta.
Kuten lukija tässä arvaakin, virallisuus kesti
vaihtelevasti. Englanti ei suinkaan ollut kaikkien
kielenä, jos kohta juttuun aina päästiin. Lasten ja
nuorten aikuisten ryhmät yhdistettiin, aikataulut
pettivät, ohjelma muuttui ja venähti vähän väliä ja
kokonaisjohtaminen takelteli, jollei kokonaan
uupunut, eikä leirin johto aina vienyt aloitettua
loppuun asti. Vetäjänä toiminutta diakonia ei
kuitenkaan voi liiaksi syyttää: luultavasti liian
moni asia kaatui hänen syliinsä alunperinkin.
Kaipa viikon lieveilmiöt tulisi nähdä osana
paikalliskulttuuria, jos ei vallan bysanttilaisina
elementteinä. Muonitus ja majoitus puolestaan

onnistuivat todella hyvin, ilmat suosivat ja
tuttavuuksia syntyi. Vapaatuokiona pelailimme
usein lento- tai jalkapalloa osallistujien ja
pappien kesken.
Oikeastaan kulttuurien risteäminen johti
yllättävän stereotyyppisiin, mutta juuri siksi
hupaisiin tilanteisiin. Suomalainen pönäkkyys
esimerkiksi esitelmänpidossa kohtasi eteläisen
letkeyden, eli kuri palautettiin joskus isänkin
kädellä. Vastaavasti Välimeren maiden tapaa
iloita ja tanssahdella alati aterian jälkeen
suomalaiset eivät enää oikein neljännen kerran
jälkeen sulattaneet, vaan tyytyivät katsomaan
vierestä. Antoisimmat keskustelut taas alkoivat
siitä, kun hymysuin sohaisi muurahaispesää ja
istahti muonalle toismaalaisten seuraan.
Jumalanpalveluksia pidettiin läheisissä
Lampadistiksen ja Panagian kirkoissa, useiten
kreikaksi ja arabiaksi, mutta toisinaan sieluja
hoitaaksemme toimitimme rukouksia omin päin
suomeksi.
Koska jokusen kymmenen kilometrin
päässä Kykkoksen luostarissa palvelee
munkkidiakoni Vasilios – maalliselta nimeltään
Ville – vierailivat suomalaiset erikseen tämän
tykönä. Oli erittäin piristävää kuulla näkemyksiä
kirkon sisältä, sillä mielipiteet eivät juuri
noudattaneet kanoneja eivätkä säästelleet kirkon
hierarkiaa tai esipaimenia. Luostarin arki ei liioin
välittynyt yksioikoisen hartaana palvelemisena
eikä turistien miellyttämisenä, pikemminkin
muurien sisäpuolella kommervenkkejä vasta
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sattuukin. Toinen visiittimme suuntautui
Nicosiaan, jossa saimme arkkipiispan
audienssin, tutustuimme tämän palatsin
maalauksiin sekä nautimme arkkihiippakunnan
tarjoaman lounaan. Menomatkalla piipahdimme
rakenteilla olevassa Serafim Sarovilaisen
kirkossa – kyllä, hankkeen takana on venäläinen
isä ja ikonimaalari, joka liikuttui kuulleessaan
kontakkeja ja tropareja tutuin sävelin ja vieläpä
kutsui suomalaiset kirkon vihkijäisiin.
Varsinaisesta aiheesta, Bysantin taiteista,
opimme toki myös. Pelkistetysti on
harhaanjohtavaa puhua erillisestä
bysanttilaisesta taiteesta ennen 1200-lukua, sillä
kirkkohan oli yksi vielä vuoteen 1054. Idän ja
lännen kulttuurit vasta vähitellen erkanivat
toisistaan, kunnes 1400-luvun puolivälissä
bysanttilainen laulu ja ikonimaalaus painuivat
unohduksiin. Nämä löydettiin uudestaan vasta
1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, joten teoriassa
se Bysantin taide, jota seuraamme, on vain
runsaan sadan vuoden ikäinen. Ehkäpä olisi
oikein kysyä, kuinka ehtaa se siis on....
Viikon kokemus oli pulmineenkin
unohtumaton jo kohtaamisten tähden. Se myös
lienee vahvistanut mukana olleiden omakuvaa:
millaista on ortodoksisuus maailmassa ja meillä?
Maailman ihmettely toisaalla antoi perspektiiviä
laajemminkin – kulttuurieroista viis, samat
perimmäiset kysymykset elämästä ja
ihmisyydestä askarruttavat mieliä kaikkialla.
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TAVISDOKSI
- Kuka olet ja mistä tulet?
Tervehdys! Olen Mitri Voutila, pian 26 vuotta
takana, sekoitus Satakuntaa, Savoa ja Karjalaa.
Luonteeltani länsisuomalainen aina idässä
ollessani ja toisin päin.
- Mitä puuhailet?
Turussa olen nyt asunut viisi vuotta ja hankkinut
elantoni viimeiset pari vuotta elokuva ja tv-alan
sekatyömiehenä: leikkaajana, assarina,

värimäärittelijänä ja puomimiehenä.
Akateemista ambitiota olisi tarkoitus täyttää
tulevana keväänä yliopiston pääsykokeiden
muodossa, tähtäimessä mediatutkimus.
- Miten ortodoksisuus vaikuttaa elämääsi?
Ortodoksisuudella on ollut todella tuntuva
vaikutus elämääni. Ylioppilaaksi kirjoitettuani
2006 suuntasin siviilipalvelukseen Valamoon
mikä on ollut, niin hyvässä kuin pahassakin,
elämäni parhaimpia päätöksiä. Olin vuoden
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kirjaston tätinä ja ajoittain oppaana, kirkko ja
porttimummona ja mitä kaikkea nyt
keksittiinkään. Jumalanpalveluksiin pyrin
osallistumaan ainakin kerran viikossa ja
parhaimpia muistoja on niin joulu kuin myös
pääsiäisyönjumalanpalvelus jossa
sivaritovereitteni kanssa luimme apostolien
tekoja.
Valamolla on myös merkittävä arvo
elämässäni sen kautta että vanhempani
tapasivat siellä keskellä pimeintä 80lukua, isäni
ollessa myös simohovarina.
Arkielämässäni Valamon jälkeen uskolla ja
uskonnolla on kyllä aika perinteinen suomalainen
asema, läsnä kyllä mutta ei erityisen
voimakkaasti. Monesti olenkin kokenut
ortodoksisuuden enemmänkin kulttuurillisena
määritelmänä ja viiteryhmänä kuin puhtaana
uskontona. Voi olla osa parituhatvuotista kerhoa,
jos näin sallitaan sanoa, löytää hyvinkin paljon
yhteistä erilaisten ihmisten kanssa niin
Suomessa, ulkomailla kuin myös satunnaisissa
illanistujaisissa (joissa säännöllisen
epäsäännöllisesti törmään minulle aiemmin
ventovieraaseen ihmiseen joka paljastuu myös
ortodoksiksi).

Toivoisin että mahdollisimman moni nuori saisi
jossain elämänsä vaiheessa järjestettyä aikaa
niin että pystyisi lähtemään ja olemaan
luostarissa ihan tuntuvan ajanjakson. Se avaa
silmiä ja mieltä monella eri tavalla ja
talkoolaisuus tai mikä tahansa luostareiden
hyväksi tehtävä työ on myös kiitoksenosoitus
veljille ja sisarille, nykyisille ja menneille.
Pistäkää siis kortenne kekoon ja kampoihin
espoolaisille kotirouville, noille vakiokävijöille,
joille tietysti kuuluu kiitos ja ylistys
aktiivisuudestaan.
Kuuma huhu myös kertoo että Valamon trapesan
tiskihuoneesta tulevat Suomen parhaimmat
teologit.

- Onko sinulle OOL tuttu, entä olisitko
kiinnostunut OOLin toiminnasta?
OOL on valitettavan vieras minulle, johtuen ehkä
siitä että olen, mitä tulee järjestötoimintaan, ehkä
maailman laiskin ja kädettömin jäsen.
- Oletko ollut seurakuntatouhuissa aktiivinen?
Enpä oikein.
- Terveisesi Logoslehden lukijoille.
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MISSÄ HÄN ON NYT?
- Kuka olet?
Merja Merras, fil.tri, itäisen varhaiskirkon
historian dosentti (JoY), helsinkiläisten pastori
Teo Merraksen ja kuoronjohtaja-kanttori Varvara
Merras-Häyrysen äiti. OYL:ssa toimin
1970-luvulla Logos lehden toimitussihteerinä ja
hallituksen jäsenenä.
- Mikä sai sinut tulemaan OYL:oon?
Liityin OYL:oon ylioppilaaksitulovuotenani 1967
motiivinani saada enemmän ja syvempää tietoa
ortodoksisesta kirkosta, sillä noihin aikoihin sitä

oli todella vähän tarjolla. Uskonnonopetus
koulussa oli melko vaatimatonta. Lisäksi oli
toiveena tutustua muihin ortodokseihin, ja tämä
tuottikin runsaan sadon. Puheenjohtajana oli
tuolloin VTM, Suomen pankin johtajistoon
kuuluva Antti Saarlo, erinomainen
persoonallisuus. Myös muita nykyisin
talouselämän huipulla olevia henkilöitä oli
tuolloin OYL:n riveissä. Akateeminen fiksuus,
mutta toisaalta myös iloinen ja nuorekas
meininki vallitsi OYL:ssä. Lisäksi se tuntui
olevan hyvä naimatoimisto. Eikä kauan
mennytkään, kun itsekin olin jo siellä
rengastettu.
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- Paras muistosi?
Niitä on paljon! Neuvostoliittoon matkustaminen ei ollut tuolloin kovin
yksinkertaista, mutta OYL teki Leningradin matkan päämääränään tutustua
kaupungin puolisalaiseen kirkolliseen elämään jäsenemme, tuolloin
Leningradissa pääkonsulina toimineen Olli Bergmanin avulla. Järjestimme
myös kerran viikossa esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia Unioninkadun
kerhohuoneella, joka nykyisinkin taitaa olla nuorisotyön hallussa. Myös
yhteyksiä luterilaiseen Suomen kristilliseen ylioppilasliittoon oli paljon.
Aloitimme vierailut muihin yliopistokaupunkeihin tavoitteena saada niihin
syntymään OYL:n alaosastoja, ja niitä taisi syntyäkin.
- Terveisesi nykyisille OOL:n aktiiveille
OYL:n ensimmäiset
talvipäivät Jyväskylässä
20-21.2.1971. Päivien
eräs esitelmöitsijä Urho
Mäntynen puhumassa.

Maailma on muuttunut ja kirkon jäsenet sen mukana. Kirkko sinänsä ei
toivottavasti ole muuttunut eikä muutu. Mutta kirkkoa voi lähestyä tämän päivän
näkökulmasta käsin ja ennen kaikkea pukea sen sanomaa ymmärrettäväksi
nykyihmiselle. Yhteydet kirkkoaan arvostavien ortodoksien välillä ovat
suuriarvoiset eikä OOL:n naimatoimistokaan ole mitenkään vanhentunut ajatus.
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MIETTEITÄ KREIKKALAIS-WENÄLÄISESTÄ
USKOSTA JA ELÄMÄNNÄKEMYKSESTÄ
P O K R O VA
VENÄLÄISESSÄ
KANSANPERINTEESSÄ

Teksti: Jelisei Heikkilä
Kuva: orthcalendar.ru

Pokrovan ikonissa kuvautuvat venäläisen
ortodoksisen maailmankatsomuksen
erityispiirteet. Ikoni, joka on peräisin 1500-luvun
Keski-Venäjältä, on nykyisin esillä Kolomenskin
museossa, Moskovan seudulla. Ikonin tarina

kertoo Jumalanäidin ilmestymisestä pyhälle
Andreakselle, Kristuksen tähden houkalle
jumalanpalveluksen aikana Blahernan
temppelissä, Konstantinopolissa. Rukoillessaan
pelastusta Saraseenien hyökkäykseltä
oppilaansa Epifanioksen kanssa, Pyhä Andreas
näki valkoisiin pukeutuneen Jumalansynnyttäjän
yhdessä Johannes Kastajan ja Johannes
Teologin kanssa muiden pyhimysten joukossa.
Mentyään temppeliin, Jumalanäiti siirtyi
ambonille rukoilemaan, jonka jälkeen hän riisui
maforioninsa ja levitti sen rukoilijoiden ylle
20

Sinulle, oi Jumalansynnyttäjä,
voitolliselle sotajoukkojen
johtajalle, me sinun palvelijasi
vaaroista päästyämme
kiitokseksi veisaamme
voittovirren. Pelasta meidät
kaikista vaaroista, sillä sinulla
on valta voittamaton, että
huutaisimme sinulle: iloitse
morsian, aviota tuntematon!

heidän suojeluksensa merkiksi. Ikonissa korkean paikan oikealla
puolella seisoo pyhä, pukeutuneena diakoniksi, pitäen päänsä päällä
kirjakääröä johon on kirjoitettu Jumalanäidin ylistysveisu. Vasemmalla
Jumalanäiti antaa arkkidiakoni Romanokselle hymnirunouden lahjan.
Kyseinen harvinainen kuvaelma esiintyy vastaavantyyppisissä
ikoneissa pääasiassa pohjois-venäläisillä, tarkalleen ottaen,
Vologdalaisilla ikonitaiteen mestareilla.
Pokrova tosin ei ollut vain kirkollinen juhla Rusien mailla. Venäjän
kansanperinteessä Jumalanäidin suojelusjuhlan päivä toimi
rajapyykkinä syksyn ja talven välillä. ”Ennen Pokrovaa on syksy,
Pokrovan jälkeen saapuu talvi”, - tavattiin sanoa. Pokrovalla oli myös
muita nimityksiä, kuten ”Ensimmäinen talvipäivä” (venäjällä), ”Talven
kohtaamisen päivä” (ukrainassa), sekä ”Sadon juhla” (vanhauskoisilla).
Kuten edellä kuvatussa ikonissa pyhän Romanos Melodoksen saatua
hymnirunouden lahjan Jumalanäidiltä, myös Pokrovaan on Rusien
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mailla liitetty useita kansan sananlaskuja. Näiden
sananlaskujen tarkoituksena ei toki ole ollut
kilpailla kirkollisen juhlan hymnografian kanssa,
vaan niiden lähestymistapa on ollut hyvin
kansanläheinen, joka ilmenee esimerkiksi
sanonnassa: "Pokrova peittää maan, paikoin
lehdillä, paikoin lumella".
Talonpoikien keskuudessa Pokrova liitettiin
myös tapaan peittää naisten päät huivilla
avioliiton jälkeen. Tarkoittaahan Pokrova
kirjaimellisesti venäjän kielessä peittämistä.
”Tulee Pokrova ja peittää tytölle pään”, kuului
vanhusten sanovan. Tämä päivä avasi myös
avioliittojen solmimisen ajan ja nuoret tytöt
puolestaan rukoilivat salaa: ”Hyvä Pokrova, peitä
maan lumella ja minut nuorella sulhasella” tai
”Pokrova, Jumalansynnyttäjä, peitä poloinen
pääni helmillä ja kullalla koristetulla päähineellä”.
Ukrainalaiset tytöt etelänmailla tapasivat
lauleskella: ”Voi pyhä Pokrova, peitähän pääni
vaikka rätillä etten jäisi vanhaksi piiaksi”.
Talonpoikien niin sanotut hääviikot jatkuivat
loppiaisesta laskiaiseen ja Simeonin päivästä
(1.9) Joulua edeltänen paaston alkuun, jota
kutsuttiin ”kylmäksi”. Näin ollen, kuluvan vuoden
viimeiset häät vietettiin juuri Pokrovana. Tytöt
kävivät tuolloin ehdottomasti rukoilemassa hyvän
sulhasen toivossa. Esimerkiksi 28. lokakuuta
Paraskevan päivänä rukoiltiin seuraavasti: ”Äiti
Paraskeva, lähetä minulle pikaisesti sulhanen”.
Lounais-Venäjällä pojat rukoilivat pyhää
Katariinaa lähettämään heille hyvän
elämänkumppanin, kun taas Länsi-Venäjällä tytöt
rukoilivat pyhää apostoli Andreasta. Uskomusten
mukaan, jos häitä vietettiin sellaisena Pokrovan
päivänä jolloin lumi peitti maan, niin nuorta paria
odotti onnellinen elämä. ”Ei peittänyt tytön päätä
Pokrova, ei peitä myöskään Joulu”, sanottiin
maaseudulla. Auta minua, Pokrova, mennä

muualle etsimään sulhasta”, - itkivät kaunottaret,
koska vanhan käsityksen mukaan, mikäli tyttö ei
saanut vaimon huivia Pokrovana, hän ei päässyt
siinä vuonna lainkaan naimisiin.
Vologdan alueella nuoret naiset kutoivat
Pokrovan päiväksi pellavaliinoja, joita sitten
levittivät Pokrovan Jumalanäidin ikonin eteen
sanomalla: ”Äiti Jumalansynnyttäjä, peitä minut
pikimmiten, lähetä minulle älykäs sulhanen”.
Nuoret siis liittivät tähän juhlapäivään ajatuksen
häistä ja kumppanin löytämisestä. Pokrovana
myös laulettiin häihin liittyviä lauluja. Suurin osa
kyseisistä lauluista ovat kaihomielisiä. Niissä
kuvataan venäläisen maalaisnaisen
elämäntarina. Nainen menee naimisiin vieraan
miehen kanssa Pokrovana, ilo loppuu lyhyeen
kun hän joutuu vieraaseen talon tekemään
raskasta maalaistalon emännän työtä.
Isännät pyrkivät tekemään talon korjaustyöt
Pokrovaan mennessä: ”Yritä kaapata lämpö
ennen Pokrovaa, jos et ennätä, talo ei pysy
ehjänä”, - sanoi venäläinen sananlasku. Joka
asialle oli määrätty oma aikansa: ”Isäntä Pokrov
ei lämitä taloa ilman puita”.
Pokrovaan liittyi myös monet taikauskoiset
rituaalit. Esimerkiksi
nuoret naiset polttivat
Pokrovana vanhat olkipatjansa. Tämä
tarkoituksena oli suojella heitä ”pahalta silmältä”.
Vanhat naiset taas polttivat kesän aikana
loppuun kuluneet virsunsa saadakseen
”helpompaa kulkua talveksi”. Lapset kastettiin
vedellä talon kynnyksellä seulan kautta. Tällä
yritettiin suojata heitä vilustumiselta. Pokrovan
jälkeen metsissä lakkasivat kulkemasta
metsänhaltijat, mutta ennen sitä he ehtivätkin
tehdä paljon pahaa - rikkoa puita ja repiä
pensaita juurineen. Pokrovan aattona
metsänhaltijat ulvoivat tuulen kanssa kilpaa, eikä
isäntä, emäntä, saatikka nuorempi polvi

22

uskaltautunut lähestyä metsää, sillä
"metsänhaltija ei ole meikäläisiä, hän rikkoo
ihmisten luut karhun lailla". Pokrovan jälkeen tuli
talvitöiden suunnittelemisen aika. Pohjoisen
ihmiset eivät koskaan pärjänneet sadosta toiseen
ilman lisäansioita. ”Jos talvella et tee työtä,
keväällä mahaa vääntää nälkää", - sananlasku
sanoo.
Kuten näemme, Pokrova on oiva esimerkki
esikristillisten uskomusten ja kristillisen perinteen
sekoituksesta Rusien mailla ja nimenomaan
rukouspyynnöt Jumalanäidille voidaan nostaa
venäläisessä kansanperinteessä ohi muiden
hääuskomusten. Jumalanäidin puoleen
käännyttiin sulhasen toivossa ja talonpoikien
hääviikot määriteltiin kirkollisen ajanlaskun
mukaan, vaikkei muilla tavoilla ja uskomuksilla
ollutkaan kristillisyyden kanssa mitään tekemistä.
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen! On mitä
suurin autuus, että yksien ulkopuolisten arvioijien
mielestä ummehtuneen ja toisten taas avoimen ja
vastaanottavan, kirkkomme sisällä on tilaa
keskustelulle – mikäli haluaisin sorvaista
muurahaispesää, väittäisin, että etenkin
omiemme keskuudessa jakolinjoja vasta
piisaakin. Näin voi edellisen palstani (Logos I/13)
nostamasta palautteesta päätellä: oli
kannustavia, vihamielisiä, empiviä kuin
uskossaan järkkyneiden kommentteja, mutta
päivänselvä enemmistö kohteliaasti halasi
lisäinfoa Ristin ylentämisen taustoista.
Kirjoitustilani rajallisuuden vuoksi kannustan
lukijoita ensisijassa kääntymään historiankirjojen
pariin, joskin pyrin lyhyesti käsittelemään erään
näkökohdan heti alkuun.
Eräs Leena Keski-Suomesta jopa torui
näkemyksiäni Pyhän Haudan kirkon
rakentamisesta. Hän argumentoi sinänsä oivasti,
että kirkosta tuli pian huomattava
pyhiinvaelluskohde – eikö se vain todista Ristin
vetovoimasta? Tämä myös ymmärrettävästi
kohotti Jerusalemin statusta kristinopin pyhänä
paikkana.
Tietenkin Pyhän Haudan kirkko kohosi
pilgrimaation määränpääksi – sehän oli
kilometrien säteellä ainoa enää pystyssä oleva
rakennus sen jälkeen, kun keisarinna Helena ns.
suunnitteli ja toteutti raisunpuoleisen
yleiskaavoituksen. Ja vaikka Konstantinopoli

tuskin saattoi heti laskea laajan
pyhiinvaeltamisen tuoman arvonnousun varaan,
ei sillä varmasti ollut mitään sitä vastaankaan.
Ilmiöhän päinvastoin satoi hallitsijan laariin ja
kytkeytyi sisäpoliittisiin intresseihin:
provinssitaajamasta tuli keisarinnan
rakennuttaman kirkon vuoksi merkittävä
solmukohta – mikä sen paremmin olisi todistanut
keisarin yliotteesta sekä heijastellut tämän
vaikutusvaltaa?
Tämän numeron teemasta – Pokrovasta –
tuli niin ikään uteluita. Pohojalaane Matti pyysi
selventämään Jumalansynnyttäjän suojelusjuhlaa
niin, notta perusluterilaane käsittää. Ounastelin,
vaan en ääneen, etteipä tuota moni meistäkään
ymmärrä... Kylmät faktat Pokrovasta ilmaisisin
siten, että siinä muistetaan, kuinka
Konstantinopoli selvisi saraseenien
hyökkäyksestä keisari Leo VI:n aikana vuosina
886-912. Blahernan kirkon vigiliassa kansa läpi
yön rukoili Jumalansynnyttäjää, ja tässä
toiminnassa kunnostautuivat Andreas Kristuksen
tähden Houkka ja hänen kisällinsä Epifanios.
Toistuvien huokausten jälkeen Andreas ja
oppipoika näkivät Neitseen Marian levittävän
viittansa kaupungin suojahunnuksi, muassaan
profeettoja, apostoleja sekä enkeleitä.
Matti totesi, ettei niin tunne Bysantin historiaa,
mutta hän huomautti silti pistävästi, että noina
vuosisatoina Bysantti yhtenään soti mm.
slaaviheimojen kanssa, ja sisäisiä valtataisteluja
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nähtiin alituiseen. Miksi siis tämä sota nousi
j o t e n k i n e r i t y i s e k s i ? Va s t a i s i n y h t e n ä
näkökulmana, että keisarikunnan taloudellinen ja
henkinen kestokyky olivat heikentyneet jatkuvista
sodista ja epävakaudesta, ja siksi olikin
aiheellista pelätä saraseenien voittoa. Täten
asukkaat turvautuivat ehkä viimeiseen
oljenkor teensa eli Jumalansynnyttäjään,
k e i s a r i n k a u p u n g i n s u o j e l i j a a n . To s i n
myönnytyksenä kritiikille annettakoon se pulma,
ettei hengellinen lohdutus välttämättä
kompensoisi maallisten, materiaalisten tekijöiden
puutetta.
Tarina Pokrovasta muistuttaa häkellyttävästi
myös tapahtumia pari sataa vuotta aiemmin –
ihme varjeli Konstantinopolia avaarien atakilta
vuonna 626. Jos lähtökohtana pidetään sitä
premissiä, että pyhäinkirjoituksessa tietyt
elementit ja rakenteet toistuvat aina kuvattavasta
pyhästä henkilöstä tai tapahtumasarjasta
huolimatta, noudattaa kertomusten
samankaltaisuus ainoastaan hagiografisia
konventioita, Matti arveli. Selitys jää kuitenkin
turhan yksioikoiseksi, sillä pyhäinkirjoitus tuskin
sekään säilyi järkähtämättömänä kolossina
vuosisatojen vieriessä.
Selitysopillisesti Pyhän Andreas
Konstantinopolilaisen merkitys
Jumalansynnyttäjän suojelusjuhlassa kumpuaa
pikemminkin vastakkaisuuksien luomisen
välttämättömyydestä. Ratkaisevaa ei suinkaan
ole, elikö tällainen henkilö tosiasiassa lain eikä
myöskään se, että jos tämä todella oli ollut
olemassa, toimiko hän nimenomaan kuvatulla
tavalla. Parannusta julistava kiertelevä hahmo loi
tekstiin välttämättömän koheesion: ilman
katumuksen ja kääntymyksen saarnattua ja/tai
esitettyä tarvetta ei olisi syytä hartaisiin
rukouksiinkaan – ja vielä vähemmän näihin

vastauksena oisi ollut Jumalansynnyttäjän
”ihmeellinen” varjelus.
Ei myöskään voida ohittaa sitä tekijää, että
ikonoklasmin päättyminen sen kiivaimman
vastustajan, luostareiden, voittoon tähdensi
samaten hengellisyyden korostumista. Pyhän
Andreas Konstantipolilaisen aiempi toiminta
pohjustaa näin Blahernan tapahtumia: Andreas
käyttäytyi mielipuolen kaltaisesti, häntä ivattiin,
hän kärsi milloin kylmästä ja milloin paahteesta.
Ottamatta liikaa kantaa orjan yleisiin
mahdollisuuksiin silloisessa yhteiskunnassa, eikö
olisi ollut niin tekstuaalisesti kuin teologisestikin
ristiriitaista, ellei etevänä ohjaajana tunnettu
Kristuksen tähden houkka olisikaan nähnyt näkyä
kokoöisessä palveluksessa, johdattelisin minä
Pohjan poikaa edelleen. Toisin sanoen, miksi
juuri hänet oppilaineen mainittiin näyn näkijänä?
Tai kääntäen, miksi Andreaan useista nä'yistä
juuri kyseinen nousi jalustalle?
Laajemmasta viitekehyksestä tarkastellen
Pokrova-ilmiössä oli kenties enemmänkin kyse
ikonoklasmin jälkeisen henkisen heräämisen
sivutuotteesta. Esimerkiksi bysanttilainen
korkeakoulutus oli vähitellen toipumassa parin
sadan vuoden aallonpohjasta, ja
tutkimustoimintaa oli virinnyt. Kirkonmiehistä mm.
patriarkka Fotios ja arkkipiispa Aretas olivat
merkittäviä ajattelijoita, tieteilijöitä ja kirjailijoita, ja
he perehtyivät intohimoisesti myös maallisiin
teoksiin. Pokrovan aikainen keisari Leo VI harrasti
itsekin kirjallisuutta ja sepitti opetuspuheita.
Varmasti kulttuurin uudella nousulla on ollut oma
vaikutuksensa myös uskonnollisiin tapahtumiin ja
n i i d e n k o n k re e t t i s i i n i l m i a s u i h i n , m u t t a
kausaliteetti ei järin helposti ole jäljitettävissä,
Matti jäljempänä viestissään on nerokkaasti
esittänyt.
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Päinvastoin. Koska juuri 800-luvun lopulle
ajoittuvat myös kirkkojen jälleenrakennus ynnä
ikonitaiteen ennallistaminen, ei liene
perusteetonta olettaa, että niin ikään vanhoja
elämäkertoja ja pyhäinkirjoituksia elvytettiin. Matti
arvatenkin aprikoi tätä lukiessaan, ettei uusi
toimitustyö heti tarkoita suoraa käyttöönottoa. Ei
toki, jatkan minä aatostani, mutta bysanttilaisen
kulttuurin yleistä – ja eritoten sen kirjallisen
perinteen – kokonaisvaltaista jälleenviriämistä ei
liioin pidä aliarvioida taustavoimana. Niinpä
taiteiden uudessa aamunkoissa vanha sepitys
kaupungin aiemmasta pelastumisesta
nykyaikaisin termein ilmaistuna kierrätettiin.
Hengellisyyden painottuessa tarinaa piti
vain muokata ajankohtaisemmaksi – siinä houkan
merkitys. On selvää, että tämä toimenpide palveli
myös vallanpitäjiä: paitsi että päivitys valoi uskoa
taisteluun, sisäpoliittisesti sillä sivallettiin samalla
ikonoklasmin pääasiallisia kukistajia, luostareita.
Näiden vaikutusvalta kun oli merkittävästi
kasvanut ei niinkään uusista marttyyreista vaan
rikkauksista ja maaomistuksista...
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