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Tropari
”Oi pyhä Aleksanteri, Sinä hurskaitten hallitsijain kunniallinen vesa.
Kristus ilmaisi Sinut voitolliseksi oikean uskon puolustajaksi ja
jaloksi ihmeidentekijäksi. Sentähden kunnioittaen tänään Sinun
pyhää muistoasi me psalmein ja virsin ylistämme Herraa, joka on
antanut Sinulle parantamisen armolahjan. Rukoile Häneltä, oi
autuas, sieluillemme pelastusta”.
Kontakki
”Idästä koittaneen kirkkaan tähden kaltaisena me kunnioitamme
Sinua, sillä Sinä valistat niitä, jotka uskossa juhlivat muistoasi.
Rukoile varjelusta kirkollemme ja kaikille niille, jotka Sinulle
veisaavat: Iloitse oikeauskoisten puolustaja, autuas Aleksanteri”.
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS

Hyvät ystävät ja rakkaat lukijat,
Suonette, että aloitan tämänkertaisen
palstani sillä, mikä ei viime numeroon
ehtinyt. Jatketaan tuonnempana vielä
ajankohtaisemmalla asialla.
Matkustin lokakuun puolessavälissä
kahdeksi viikoksi Keski-Eurooppaan,
kahteen ekumeeniseen yleiskokoukseen.
Ylioppilaiden kristillisen maailmanliiton eli
WSCF:n Euroopan yleiskokoukseen, sekä
Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston eli EYCE:n
yleiskokoukseen.
Kuten jo esittäytyessäni (Logos I/13) kerroin, toimin siis 1,5
vuotta WSCF:n Euroopan komiteassa Links Coordinatorin
tehtävissä. Olin pääasiallisessa vastuussa mm. yhteydestä
jäsenjärjestöihin, joihin myös OOL lukeutuu. Tämä pesti omalta
osaltani päättyi juuri tuohon edellämainittuun yleiskokoukseen,
joka järjestettiin piktoreskissä ja idyllisessä St. Gilgenin kylässä,
Itävallan alpeilla.
Kokouksessa myös määriteltiin ja työstettiin WSCF-E:n
temaattista ohjelmaa ja sisältöä sekä Euroopan komitean (ERC)
jäsenien rooleja seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Kokouksen
luonnollinen kohokohta olikin juuri ERC:n jäsenten valinta, joka
suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Suomalaisedustusta
saatiinkin komiteaan kahden naisen voimin, kun OOLin oma
Maria Kozhinova valittiin uudeksi Links Coordinatoriksi ja SKY:n
edustaja Krista Autio puolestaan otti vastaan Campaigns
Coordinatorin pestin. Muutenkin lähes koko ERC:n pakka meni
uusiksi.
EYCE:n yleiskokous järjestettiin Brnossa, Tsekissä, heti
edellisen perään. Tällä kertaa olin Suomen Ekumeenisen
Neuvoston nuorisojaoston toisena edustajana, varsinaisen
delegaatin Marjut Mularin kanssa. Toisin kuin WSCF:n kokous,
joka kesti vain viikonlopun, kesti tämä kokonaisen viikon ja siten
olikin paljon työntäyteisempi – paljon paneutuneemmin muokattiin
ja muovattiin järjestön strategiaa ja valittiin uusi hallitus
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Myös EYCE:n hallituksessa on
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St. Gilgenin kylä on
osin rakennettu vuoren
rinteelle.

suomalaisedustus, sillä entinen nuorisojaostolainen Sini Tyvi jatkaa
rahastonhoitajana.
Kaikenlaisissa kansainvälisissä nuorisotapahtumissa, olivat ne
ekumeenisia tai ortodoksisia (kuten Syndesmoksen tapahtumat),
parasta ovat ne ihmiset. Uudet ja vanhat tuttavuudet. EYCE:n kohdalla
kyseessä oli enemmän uusia kuin vanhoja, sillä en tuntenut muita kuin
suomalaiset edustajat. Viimeisen puolentoistavuoden aikana, joina olen
eri ekumeenisissa tapahtumissa ja kokouksissa ollut, olen huomannut
miten osanottajat ovat hengeltään ja mieleltään hyvinkin heterogeenisia.
Ei ole väliä, onko joku ortodoksi, katolinen, luterilainen, metodisti vai
joku muu. Kaikki olemme samanlaisia ihmisiä, vaikka toki sen oman
uskonnon tai tunnustuksen huomaa tietynlaisissa tilanteissa.
Viimeistään tunnustuksellisissa hartaushetkissä. Olenkin saanut
ekumeenisten kuvioiden kautta useita ystäviä, joiden kanssa pidän
aktiivisesti yhteyttä ja keiden luokse voin mennä vierailulle heidän
kotimaahansa.
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Piktoreski Wolgansseejärvi, jonka rannalla St.
Gilgen on.

Mielestäni ekumenia on juuri sitä, että kohtaa toisen ihmisen kristittynä
ja kanssaihmisenä. Ei ole edes järkeä kiistellä uskonopillisista
kysymyksistä, kun voimme asiallisesti keskustella ja kysellä toistemme
opetuksesta. Parhaimmillaan ekumenia onkin toisista oppimista. Tavalla
tai toisella. Usein monet ovatkin oma-aloitteisesti kyselemässä
ortodoksisesta uskosta. Etenkin paasto ja ortodoksinen rukous- ja
hartauselämä kiinnostavat monia ei-ortodokseja (ekumeenikkoja).
Matkustamisen parhaita puolia on juuri edellä mainitun uusien
ihmisten tapaamisen lisäksi juuri niiden jo olemassa olevien
tuttavuuksien jälleennäkeminen. Mitä enemmän tuntee nuoria (ja miksei
vanhempiakin) eri maista, sitä enemmän myös säästää
majoituskuluista, sillä aina ovat ovet avoinna ja sohvat valmiiksi
pedattuina. Kaupunkioppaista puhumattakaan. Näitä lähimmäisiä onkin
hyvä muistaa aina rukouksissaan.
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Denna gång resonerar
generalsekreteraren på andra
inhemska. Oberoende av de
svenskspråkigas relativa andel inom
Ortodoxa kyrkan, måste ett sk
kvalitetsblad som Logos likväl tar
hänsyn till deras andliga – samt
icke-andliga? – behov. Därtill firade vi
just Svenska dagen, men dock har jag
ett enormt eget intresse: flera av
människorna omkring mig faktiskt är
svenskspråkiga. Har du, läsare, möjlighet att bekanta dig med
en-två sådana, ta risken, detta kan öppna dina ögon på många
sätt...
Ur den realistiska synvinkeln, skrev jag ingenting på
svenska någon gång, skulle jag troligen få stryk av mina kära
finlandssvenskar. Nå, inte faktiskt, men det ligger en bit sanning
också i detta, ty det härskar en märkvärdigt större teoretisk
förbindelse mellan svenskspråkiga och ortodoxa. Bägge
grupperna är minoriteter, alltså vi borde förstå varandra bättre än
t.ex. en luteran fattar oss. Icke alltid kan man påstå det, men det
sägs att människan känner och förstår sig själv bättre när hon
känner och förstår någon annan. Jag skulle utveckla tanken
v i d a re o c h a n s e a t t s å l e d e s m å s t e v i a n t a a t t e n
minoritetsmedlem förstår sig (ännu) klarare när han eller hon
känner någon från en annan minoritet.
Psykologiskt sett behöver vi andra människor för att de
skulle se de svaga och starka sidor som man själv ej ser i sig.
Dock är det ytterst svårt att emotta respons – för att ej tala om att
utvecklas efter att ha accepterat sina svagheter. Samhälls- och
språkvetenskapligt kan detsamma konstateras så att var och ens
identitet, men likåså förmågan att förstå olikheter, förstärkes i
interaktion. Filosofiskt taget utvecklas man vid varje möte, väntat
eller oväntat.
Nalkas vi temat akademiskt eller religiöst, djupt inne talas
det om samma fenomen. För denna mänskliga utveckling är vi
alla kallade. När detta blad publiceras, pågår julfastan – det ger
oss möjlighet att möta medmänniskan samt reflektera sina egna
missgärningar. Jag kunde nu skriva att fastan betyder ruelse,
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men det vore inget nytt. Likaså kunde man
analysera alla moderna typer av fastan, men
kvinnobladen troligen har redan gjort det.
Under Stora fastan talade jag just med
mina finlandssvenska bekanta om fastans
konsept. Får du dricka sprit under fastan, ville de
veta. Sannerligen borde man ta avstånd från allt
som avskiljer en från Gud, men då riskerar vi
vara hypokritiska. Jag försökte förklara att
fastans idé inte ligger i att ständigt tacka nej,
eftersom i detta fall gör man ordet nej till avgud. I
ett bra sällskap kan det inte vara fel – fast ej
heller tvång – att njuta av utflöden. Det kan
också tolkas vara förolämpning, vilket likaså vore
kontroversiellt ur fastans synvinkel.
Hur kan fastan egentligen definieras?
Förstås kan man lämna bort de här sakerna, de
där nöjena och dessa livsmedel mm., men igen
står att neka i fokusen. Det hjälper ju att
koncentrera sig, men detta får ej vara
huvudpoängen. Med andra ord, man skulle ej be
i gatuhörnet i stället för att i hemlighet förhöja
sina böner. Fastan kan kristalliseras enkelt:
vänder man bort blicken från en nästa, så går allt
annat i onödan.
Vår slutsats den kvällen med
finlandssvenskar lydde ganska lyriskt, men
behöll kanske en stor visdom. På det sättet
möjliggör man likväl den mänskliga utvecklingen:
inte att tacka nej, utan att ägna sig.
Fruktbar fasttid,
NICO LAMMINPARRAS
Generalsekreterare
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Myytin ja totuuden välinen ero usein hämärtyy
historian saatossa. Tämänkertaisen lehtemme
teema, Aleksanteri Nevski, pyörii juuri tämän
myytin ja totuuden harmaalla alueella. Aiheen
tarkastelun voimme aloittaa siitä
historiallisesta väittämästä, että Aleksanteri
Nevskin elämä oli uskomattoman vaiherikas ja
värikäs. Kiovan Rus’, jonka pelastaminen oli
Aleksanterin elämäntyö, asetti hänet
sotapäällikön ja munkin ristiriitaisiin rooleihin. Rohkeana taistelijana
hän voitti vuonna 1240 Nevajoella käydyn taistelun ruotsalaisia
ristiretkeläisiä vastaan, mikä antoi hänelle tänäkin päivänä
tuntemamme lisänimen, ”Nevalainen”. Vuoden 1242 Peipsijärven
taistelu, joka tunnetaan slaavilaisessa maailmassa Jäätaisteluna, teki
hänestä kunnioitetun sotapäällikön. Kuitenkin Baltian, Pohjoismaiden
ja Saksan historian oppikirjat esittävät kyseisen taistelun
ymmärrettävistä syistä vain pienenä rajaselkkauksena, jossa
Aleksanteri Nevski toimi ryövärin elkein hyökäten suurella
miesylivoimalla pienen rajavartiojoukon kimppuun. Ymmärrettävästi
häviäjilläkin on oikeus ja myös tarve kirjoittaa historiansa itselleen
hyväksyttävään tai ainakin siedettävään muotoon. Aleksanteri Nevski
otti myös tärkeän voiton liettualaisista, ja tämä mahdollisti Novgoridin,
Pihkovan ja Smolenskin kaupunkien rippumattomuuden Liettuasta
osana Kiovan Rusia.
Mitä ikinä Aleksantei Nevskistä sitten kronikoissa ja kirkon
traditiossa kerrotaankaan, hän pysyy aina ortodoksiselle kirkolle
pyhänä. Ortodoksinen kirkko ei kanonisoinut Aleksanteri Nevskiä
hänen sotilaallisten kykyjensä vuoksi, vaan koska hän valitsi
ristiretkeläisten ja Kultaisen Ordan väliltä pienemmän pahan.
Pienempi paha, Kultainen Orda, tarkoitti vuosisataista nöyryyttävää
orjuuden taakkaa, jonka historia tuntee tataari-mongolien ikeenä,
mutta se oli ainoa keino pelastaa ortodoksinen usko Kiovan Rusissa.
Ristiretkeläiset eivät peitelleet pyhää paavin siunaamaa
tarkoitusperäänsä: tehdä kristityistä ”oikeita” kristittyjä, toisin sanoen
katolilaisia. Uskosta luopuminen olisi Kiovan Rusille tarkoittanut
kansallisen identiteetin menettämistä. Nevskistä tuli kaani Batun
kanssa solmitun
häilyvän liiton jälkeen kristillinen palkkasotilas.
Myöhemmin Mongolian johtajaksi valittiin Aleksanteri Nevskin
myötävaikutuksella tataari-kristitty kaani Möngken. Manittakoon, että
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suurin osa tataari-kristityistä ennen islamiin
kääntymistä olivat Nestorialaisia.
Vasalliliitto Batun kanssa oli lyhyt ja
ristiriitainen. Vuonna 1256 Batu-kaanin kuoltua,
hänen veljensä Sartak, Aleksanterin veli,
myrkytettiin. Nevski yritti jälleen solmia liiton
uuden kaanin, Berken kanssa, joka oli jo ehtinyt
kääntyä islamin uskoon. Aleksanterin diplomatia
tuotti jälleen kerran hedelmää, sillä vuonna 1261
hänen ponnistustensa tuloksena Kultaisen Ordan
pääkaupunkiin Saraihan, perustettiin
hiippakunta.
Aleksanteri Nevskin harjoittaman
diplomatian hinta on edelleen kiistanalainen.
Ordan vasallina ruhtinas Aleksanteri tukahdutti
nimittäin venäläisten kapinat mongoliryöväreitä
vastaan. Kerrotaan, että Tverissä, Torzhokissa ja
Staraja Russassa hän muun muassa leikkasi
korvat ja kaatoi kiehuvaa vettä kapinoivien
uskonveljiensä kurkkuun. Aleksanterista tuli
Ordan harjoittaman kriminalipolitiikan
kapellimestari. Hänen vastustajansa, prinssi
Daniil Galitskij kääntyi puolestaan Euroopan
ritariston puoleen tataari-mongolien torjumisen
toivossa. Tämä jäi kuitenkin vain yritykseksi.
Myöhemmin sekä Daniil Galitskij että Aleksanteri
Nevski julistettiin pyhiksi. Daniil Galitskij koki
marttyyrikuoleman kun taas Aleksanteri Nevskin
kohtalona oli elää marttyyrinä kansansa puolesta.
Aleksanteri Nevski pelasti kansakunnan
ristiretkeläisiltä ja täydelliseltä tuholta. Hänestä
tuli sen historiallisen suuntauksen strategi ja
taktikko, joka vuosisatojen ajan vastusti
kapinointia tataari-mongoleja vastaan, tukeutuen
myönnytysten linjaan. Kukapa pystyisi
vastaamaan oliko Aleksanteri Nevskiläisen
tekemien myönnytysten hinta liian kova vai
Venäjän tulevaisuuden kannalta välttämätön
uhraus?

Ei liene yllätys, että Venäjän vanhin kunniamerkki
kantaa pyhän Aleksanteri Nevskiläisen nimeä.
Historiallisena kuriositeettina vielä mainittakoon,
että 6 joulukuuta vuonna 1941, Aleksanteri
Nevalaisen muistopäivänä alkoi
neuvostosotilaiden vastahyökkäys saksalaisia
vastaan Moskovan liepeillä. Aleksanteri
Nevalaisen merkitys kotimaalleen säilyi myös
b o l s h e v i k k i t e r ro r i n v u o s i n a , v a i k k e i s e
käytännössä edistänytkään kristittyjen asemaa
Neuvostoliitossa. Historia on kuitenkin osoittanut,
etteivät pahojen henkien ajamat kirkonvastaiset
voimat kaatuneet omaan mahdottomuuteensa,
vaan siihen että, ne lähtökohtaisesti halveksivat
Evankeliumin julistamaa totuutta.
Voimmekin kysyä, toimiko Aleksanteri
Nevskin myönnytyksellinen marttyyriuden linja
myöhemmin mallina Venäjän ortodoksiselle
kirkolle eläessään yhdeksänkymmentä vuotta
vainon alaisena Neuvostoliitossa?
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VAIETTU PYHÄ?

Teksti: Nemanja Balcin
Kuva: Nemanja Balcin

Oi pyhä ruhtinas, meitäkin auta,
Valoisalla voimalla, pyhillä rukouksilla!

Ohridin prologi (Охридски Пролог), joka on on
pyhän serbialaisen piispan Nikolaj Velimirovićin
(Николај Велимировић) teos ja johdanto pyhien
elämänkertoihin, marraskuun 23. päivän kohdalla
lukee muun muassa seuraavaa:

Pyhä Aleksanteri Nevski on yleisortodoksisesti
tunnettu ja kunnioitettu pyhä. Lukuiset pyhäköt
ympäri maailmaa ovat pyhitettyjä hänelle.
Suomessakin oli useita pyhäkköjä, jotka on
pyhitetty Aleksanteri Nevskille. Viaporin (nyk.
Suomenlinna) ortodoksinen kirkko,
Hämeenlinnan seurakunnan ja varuskunnan
ortodoksiset kirkot sekä Tampereen ortodoksinen
kirkko ovat alun perin pyhän Aleksanteri Nevskin
muistolle rakennettuja.
Suomen itsenäistymisen yhteydessä
Viaporin pyhän Aleksanteri Nevskin kirkko
muutettiin evankelis-luterilaiseksi kirkoksi.
Hämeenlinnan varuskunnan kirkko muutettiin
kaupungin kirjastoksi. Hämeenlinnan
seurakunnan kirkko purettiin puolestaan
1960-luvulla ja Erottajankadulle rakennettiin uusi
kirkko, joka vihittiin pyhän Johannes
Krysostomoksen muistolle. Samoihin aikoihin
Tampereen or todoksinen kirkko vihittiin
uudestaan, suomalaisille suopeammalle, pyhälle
Nikolaokselle (jonka muisto on myös Suomen
itsenäisyyspäivä). Itsenäisessä Suomessa
Aleksanteri Nevski edusti selvästi jotain, josta piti
päästä eroon tai joka haluttiin laittaa piiloon.
Miksi Aleksanteri Nevski koettiin
ongelmalliseksi pyhäksi? Hän oli ruhtinas,

Kristuksen ritari, pyhä Aleksanteri,
Kansan ruhtinas mutta Herran palvelija,
Maan hallitsija mutta Kaikenvaltiaan orja,
Siinä on Nevalaisen koko elämänkerta.
Ulkoisesti prameus mutta sisällä itku,
Ulkoisesti taistelu mutta sisällä hiljaisuus,
Ulkoisesti valheellisuus mutta sisällä totuus,
Kristus oli tämän bogatyrin (venäläinen eeppinen
sankari) päämäärä
Sekä sodassa että näennäisessä rauhassa.
Kristus oli hänelle ilo ahdingoissa,
Kristus oli hänelle turva kärsimyksissä,
Voitossa, Kristus voittaja,
Kuolemassa, Kristus kuolleista herättäjä.
Kristus kaikki, molemmissa maailmoissa!
- Sekä majatalo että elämän päämäärä.
Hurskas ruhtinas kansallensa näytti esimerkin
Miten Herraa tulee palvella.

10

Kuvassa Tampereen
ortodoksinen kirkko

venäläinen sotilas ja ennen kaikkea suomalaisten silmissä vieraan
vallan edustaja.
Tämän päivän länsimaalainen ihminen vastustaa ajatusta siitä,
että ylhäistä sukua oleva tai rikas ihminen voisi olla pyhä. Hänen
mielestään pyhän, jos ihmisiä pyhiksi edes voi tunnustaa, on oltava
köyhä ja askeettinen munkki. Kirkkomme kokemus kuitenkin osoittaa,
että pyhien joukossa on sekä rikkaita että köyhiä, niin tavallisia ihmisiä
kuin hallitsijoitakin. Köyhyys sinänsä ei ole hyve, eikä rikkaus itsessään
ole synti. Ilman hengellistä rikkautta kumpikaan näistä ei yksinään
johdata pelastukseen.
Ylhäisten elämä on ollut monessa mielessä paljon vaativampaa
kuin tavallisten ihmisten. He eivät voineet esimerkiksi päättää itse siitä,
kenen kanssa he menisivät naimisiin. Valtion poliittiset intressit
määrittivät sen, kenen kanssa hallitsija avioitui, ei rakkaus. Hallitsijat
olivat haluamattaankin valtataistelujen ja juonittelujen uhreja. Heiltä
odotettiin myös paljon enemmän kuin tavallisilta ihmisiltä. Heidän oli
osallistuttava sotatoimiin ja puolustettava maata tarvittaessa
sotajoukkojen johtajina.
Tässä tulemme toiseen kysymykseen koskien pyhää Aleksanteria.
Voiko sotilas olla pyhä? Kirkkomme pyhien joukosta löytyy sotilaita, niin
vanhasta kuin uudestakin testamentista. Johannes Kastaja, Jeesuksen
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edelläkävijä, joka uskalsi kritisoida itse
kuningasta, ei kuitenkaan tuominnut sotilaita.
Hän neuvoi poikkeuksellisen lempeästi heitä:
”Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään,
vaan tyytykää palkkaanne” (Luuk. 3:14).
Ennen kuolemaansa, Aleksanteri Nevski
luopui maallisesta vallasta ja vihkiytyi munkiksi.
Hänen munkkinimekseen tuli Aleksi. Joidenkin
mielestä kirkko kunnioittaa Aleksanteria pyhänä
nimenomaan tämän munkkeuden ansiosta ja
ikoneissa hänet tulisi kuvata munkkivaateissa. He
näkevät sotilaalliset ansiot ja Neva-joen rannalla
tapahtuneen voiton korostamisen ja lisänimen
”Nevski”, myöhäisinä lisäyksinä. Vaikka
Aleksanteri vihkiytyi munkiksi juuri ennen
kuolemaansa, hän jäi kansan ja kirkon muistiin
jalouskoisena ruhtinaana ja ortodoksisuuden
puolustajana eikä pyhittäjäisänä.
Aleksanteri vietti suurimman osan lyhyestä
elämästään hallitsijana. Pyhät isät sanovat, että
kaikista himoista suurin on vallanhimo.
Aleksanteri eli jo suurena ruhtinaana
evankeliumin ihanteita todeksi. Muuten hän ei
lopulta olisi voinut luopua maallisesta vallasta ja
tulla munkiksi. Tästä parhaiten todistavat hänen
ihmeitätekevät pyhäinjäännöksensä. Aleksanterin
ohella on myös muita pyhiä hallitsijoita, joita
kirkkomme muistelee heidän maallisilla, eikä
kirkollisilla nimillään. Esimerkkeinä ovat
apostolivertainen ruhtinas Vladimir, kristilliseltä
nimeltä Vasili ja pyhät marttyyrit Boris (Romanus)
ja Gleb (David).
Edustaako pyhä Aleksanteri Nevski sitten
pelkästään vierasta valtaa vai onko hän myös
Suomen ortodoksisen kirkon puolustaja?
Aleksanteri Nevski voitti ruotsalaisten
ristiretkeläisten hyökkäykset Neva-joen rannalla
vuonna 1240 ja saksalaisten kalparitarien
hyökkäykset Peipsijärven jäällä vuonna 1242.

Kun sotilaalliset keinot epäonnistuivat, yritti
Rooman paavi suostutella Aleksanteria
kääntymään katolilaiseksi. Aleksanteri torjui
kuitenkin paavin ehdotukset. Voimme todeta, että
ilman pyhää Aleksanteria, ortodoksisuuden rajat
olisivat paljon idempänä ja Suomen ortodoksista
kirkkoa ei kenties olisi olemassakaan.

12

PAASTOSTA
Teksti: Artturi Hirvonen
Kuva: iconreader.wordpress.com

Olemme joulupaaston kilvoituksen tiellä,
valmistautumassa Kristuksen syntymäjuhlaan.
Kirkon Suuren opettajan, Kesarean piispan Pyhän
Basileios Suuren mukaan paasto ei ole pelkästä
ruuasta pidättäytymistä, vaan todellinen paasto on
pahasta pidättäytymistä. ”Tätä lajia ei saa
lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla”
(Mark. 9:29).

LÄHDE:
”Ensimmäinen
puhe paastosta”,
Pyhän Basileios
Suuren
opetuspuheita,
OKJ, 1994

Hän korostaakin myös anteeksiantamista sekä riitojen välttämistä. ”Anna
lähimmäisellesi anteeksi hänen tuottamansa murhe, anna hänelle anteeksi
hänen velkansa. ”Älkää paastotko riidaksi ja katkeruudeksi.” (Jes. 58:4) Et
syö lihaa, mutta syöt veljesi. Pidättäydyt viinistä, mutta et loukkauksista.”
Pyhän esipaimenen mukaan paasto on ase taistelussa pahojen henkien
sotajoukkoa vastaan.
Parasta paastoruokaa on leipä, sillä se on enkelien ravintoa – ”Ihmiset
söivät enkelten leipää” (PS. 78:25) - Se ei ole lihaa, viiniä eikä muutakaan,
”mitä vatsanpalvojat tavoittelevat”.
Kirkon suuri opettaja muistuttaa paaston historiasta, että se on yhtä
vanha ihmiskunnan kanssa. Paasto nimittäin säädettiin jo Paratiisissa:
Ensimmäinen käsky, joka Adamille annettiin, oli kielto syödä Hyvän ja Pahan
tiedon puusta. Elämä paratiisissa oli paastoelämän esikuva. ”Siellä ihminen
söi samaa ravintoa kuin enkelit ja vähään tyytyen onnistui pääsemään heidän
kaltaisekseen.” Paratiisissa ei myöskään tunnettu viiniä, vaan se tuli vasta
vedenpaisumuksen jälkeen. ”Nooa istutti viinitarhan, ja joi sen hedelmästä ja
juopui.” (1. Moos. 9:20-21) Ei tosin kiusauksesta johtuen, vaan
yksinkertaisesti siksi, ettei hänellä ollut kokemusta viininjuonnista.
Viini ei kuitenkaan ole ainoa asia, josta voi juopua ja jota on hyvä välttää. ”Voi
niitä, jotka ovat juovuksissa, mutta eivät viinistä” (Jes. 28:1. LXX). Pyhän
Basileioksen mukaan mm. viha, murhe ja pelko ovat sellaisia asioita, jotka
viinin tavoin saattavat sielun järjiltään ja saattavat hukuttaa sen. Viiniä ei tulisi
pitää vettä parempana, eikä ole suotavaa ”laskeutua” paastoon humalan
kautta, vaan paastoavan tulisi ennalta harjoitella pidättyväisyyttä. ”Älä siis
aloita viiden päivän paastoaikaa juomingeilla, aivan kuin haluaisit saada
ennakkoa noista päivistä ja pikkumaisesti petkuttaa Lainsäätäjää”.
Vaikka varsinkin opiskelijoilla on paastoonlaskeutumisbileitä, on hyvä
pitää mielessä, että harjoitteleehan urheilijakin ennen kisoja. Henkilökohtainen
rukouselämä on tärkeää ylläpitää ympäri kirkkovuoden kulun!
Pyhä Basileios jatkaa: ”Juopumus ei ota Herraa vastaan, vaan karkottaa
Pyhän Hengen […] Paasto on kaupungin kaunistus, sitä seuraa hyvä järjestys
torilla, rauha kodeissa, omaisuuden säästyminen.” Tässä kohden voidaan
peilata nykyaikaan ja huomataan aikamme ongelma, sekularisoituminen ja
perinteisistä kristillisistä arvoista vieraantuminen nyky-yhteiskunnassa. Mutta
”vertaa silloin tätä iltaa huomiseen ja havaitset, kuinka kaupunki hälinästä ja
levottomuudesta on siirtynyt syvään rauhaan.” Halunnemme varmasti kaikki
nähdä sen arvokkuuden, jonka tuo mukanaan.
Pyhä esipaimen toivoo, ja tuohon toiveeseen on helppo yhtyä, ”että
tämä päivä arvokkuudessaan muistuttaisi huomista […] ettei huomisesta
puuttuisi mitään tämän päivän riemusta.” Olkoon hyvä Herra, Pyhän
Basileioksen esirukouksin, turvanamme paaston tiellä!
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TEUTONIRITARIT PEIPSIJÄRVEN
JÄÄLLÄ

Teksti: Ville Vuorensola

Kun ystäväni Logoksen toimituskunnassa pyysi
minua kirjoittamaan Aleksanteri Nevskistä ja
Peipsijärven tapahtumista, olin kahden vaiheilla.
Historioitsija kun olen, minun kai pitäisi tietää
tästäkin palasta maanosan muinaisuutta.
Mistähän sitä sitten aloittaisi?
Pieni tutkimus internetin ihmeellisessä
maailmassa osoittaa, että Aleksanteri Nevskistä
tehtiin pyhä. Ei vielä innosta tarpeeksi, pitäähän
kunnon tarinassa olla sodankäyntiä,
verenvuodatusta ja valtapolitiikkaa. Aleksanteri
oli näemmä myös Novgorodin ruhtinas. Nyt alkaa
muuttua mielenkiintoisammaksi, Novgorodhan oli
tunnetusti pitkään sodassa läntisen ”sivistyneen”
maailman kanssa. Aleksanteri Nevalaisen
käymistä taisteluista kaksi nousee ylitse muiden:
ensinnäkin Nevan taistelu vuonna 1240, jossa
ruotsalaiset kärsivät rökäletappion Novgorodin
joukoille. Toinen Aleksanterin kuuluisista
taisteluista on kaksi vuotta myöhemmin käyty
Peipsijärven taistelu. Pienen perehtymisen
jälkeen ei voi todeta kuin ”loistavaa”, Peipsijärvi
tarjoaa mielenkiintoisen (lue: verisen) historian ja
kosolti järven pohjasta löytyvää saksalaista
romurautaa.
Peipsijärven taisteluun voi tutustua nopeasti
kirjoittamalla Youtuben hakusanaksi ” battle of
lake peipus”. Ensimmäinen tulos tarjoaa
hauskahkon venäläisen mainoksen kalakekseille.

Toinen video taas vie Sergei Eisensteinin
matkaan, kyseessä on kohtaus hänen
elokuvastaan (yllätys yllätys) Александр
Невский. Vaikka kumpikin video esittää taistelua
eri lähtökohdista, lopputulos on kummassakin
sama: saksalainen armeija vajoaa jään petettyä
Peipsijärven syvyyksiin.
Herää kysymys, miksi Saksalaisen
ritarikunnan (tunnetaan myös nimellä
Teutoniritarikunta) joukot päätyivät järven
pohjaan. 1200-luvun alussa katolisen Euroopan
itärajoilla pakanalliset Baltian slaavit vastustivat
puolalaiskuninkaiden valtaa. Kun paavi antoi
kutsun kaikille katolilaisille tulla puolustamaan
oikeaa uskoa Baltiaan, Teutoniritarikunta vastasi
siihen. Teutoniritarikunta itse oli perustettu jo
1100-luvulla Lähi-idässä puolustamaan
paikallisia kristittyjä valtioita, jotka olivat
syntyneet ensimmäisen ristiretken aikana (1906–
1099). Toisin kuin muut Lähi-idässä perustetut
ritarikunnat, Teutoniritarikunta siirtyi Saksaan
paavin julistaman ”Preussin ristiretken”
innoittamina.
1230-luvun aikana Teutoniritarikunta valloitti
Preussin ja pakkokäännytti paikalliset
k r i s t i n u s k o o n . P re u s s i l a i s t e n v a s t a r i n t a
murskattiin kuitenkin lopullisesti vasta
1280-luvulla. Baltiaan itseensä Teutoniritarikunta
levisi vuonna 1237, kun se sisällytti itseensä
kalparitarikunnan, joka oli aiemmin vallannut
miltei koko Baltian. Kalparitarikunta puolestaan
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oli perustettu Riiassa 1200-luvun alussa
käännyttämään Baltian pakanakansat.
Baltian pakanat eivät olleet teutoniritarien
ainoat viholliset. 1230-luvulla ritarikunta suuntasi
katseensa idemmäs, kohti or todoksista
Novgorodia ja Venäjää. Ristiretki oli onnistunut
tähän asti, tietenkin sitä piti jatkaa niin pitkälle
kuin mahdollista. Täytyihän idän kerettiläiset
käännyttää oikeaan uskoon samalla tavalla kuin
Baltian pakanat. Poliittisella tasolla voidaan
todeta, että nälkä kasvoi syödessä. Ei
aggressiivisesti käyttäytyvä sotilasvaltio voi
pysähtyä vain sen takia, että alkuperäinen tavoite
on saavutettu.
Teutoniritarikunta näki tilaisuutensa
koittaneen vuonna 1240. Heidän näkemyksensä
mukaan venäläiset valtiot olivat heikentyneet
tarpeeksi tataarien hyökkäyksistä. Lisäksi he
uskoivat, ettei Novgorod ollut vielä palautunut
ruotsalaisten hyökkäyksestä. Alussa saksalaiset
menestyivät, he muun muassa valloittivat
Pihkovan kaupungin. Idän sankariksi nousi
kuitenkin Aleksanteri Nevski, jonka
novgorodilaiset kutsuivat maanpaosta johtamaan
taistelua eteneviä saksalaisia vastaan. Nevski
onnistuikin kääntämään sodan kulun ja valloitti
Pihkovan takaisin vuonna 1241. Sota ei
kuitenkaan ollut vielä ohi.
Lopullinen taistelu käytiin huhtikuussa 1242.
Aleksanteri Nevski päätti houkutella saksalaiset
valitsemaansa paikkaan ja tuhota nämä luottaen
omiin taitoihinsa sekä saksalaisten
ylimielisyyteen. Hänen valitsemansa paikka oli
Peipsijärvi, joka oli yhä jäässä. Taistelu itsessään
alkoi ajalle tyypillisesti: kummankin osapuolen
jalkaväki iski toisensa kimppuun ja ratsuväki
pyrki rynnäköimään vihollisen heikkoon kohtaan.
Legendan mukaan parin tunnin taistelun jälkeen
Aleksanteri Nevski käski jousimiestensä liittyä

lähitaisteluun. Väsyneet saksalaissotilaat eivät
kestäneet uusien joukkojen hyökkäystä ja
alkoivat perääntyä. Vetäytyminen muuttui
joukkopaoksi, kun Nevski lähetti ratsuväkensä
saksalaisten perään.
Legendan mukaan Teutoniritarikunnan
joukot päättivät järjestäytyä uudelleen järven
toisella puolella. Kuitenkin heidän kerääntyessä
yhteen heikko jää petti ja sadat ritarit ja
jalkamiehet putosivat hyiseen järveen. Painavat
panssarit estivät heitä nousemasta pinnalle ja iso
osa sotilaista hukkui. Loput saksalaiset päättivät
viisaasti perääntyä ja antoivat voiton Nevskille ja
hänen joukoilleen.
Venäläisten leirissä jään murtumista
pidettiin ihmeenä. Olipa syynä jumalallinen
väliintulo (Nevskin näkemys) tai venäläisten
syömät kalasnackit (modernin venäläisen
kalateollisuuden näkemys), Novgorodin voitto oli
selvä. Peipsijärven taistelun katsotaan
pysäyttäneen Teutoniritarikunnan etenemisen
Venäjälle. Tämän jälkeen he keskittyivät
Preussissa nousseiden kapinoiden
tukahduttamiseen sekä Puolan ja Liettuan
kuningaskuntien valloittamiseen (se, että
kumpikin oli katolilainen, ei haitannut heitä
laisinkaan). Teutoniritarikunnan eteneminen itään
pysäytettiin lopullisesti Tannenbergin taistelussa
1410, jossa heidät löi puolalaisten ja
liettualaisten yhteinen armeija.
Peipsijärven taistelun merkityksestä on
käyty jonkin verran keskustelua. Perinteisen
näkemyksen mukaan tuo taistelu pelasti
ortodoksisen Venäjän valloitukselta. Joidenkin
nykyisten tutkijoiden mielestä taistelu oli varsin
merkityksetön, Teutoniritarikunnalla ei koskaan
ollut suurta motivaatiota valloittaa Venäjää ja sen
taisteluun osallistunut armeija oli varsin pieni.
Joka tapauksessa venäläiset kronikoitsijat ja
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propagandistit onnistuivat tavoitteessaan,
Peipsijärven taistelu teki Aleksanteri Nevskistä
kuolemattoman hahmon Venäjällä. Länsi taas
pettyi jälleen kerran hukattuun tilaisuuteen
käännyttää idän ortodoksit oikeaan uskoon.
Jos taistelu jäi vielä kiinnostamaan,
Youtubesta löytyy joitakin videoita, joissa
taistelun kulkua on demonstroitu käyttämällä
tietokoneelle tarkoitettuja strategiapelejä hyväksi.
(Kirjoittaja on historian opiskelija ja sanojensa
mukaan Lutherin eksytyksessä elävä)
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TOIMINTA
WANTED: JÄSEN – OOL KUTSUU!
Liitto päivittää jäsenrekisteriään koko
loppuvuoden 2013. Tarkoituksena on paitsi
varainhankinnan vahvistaminen, myös siivota
rekisteri ylimääräisistä sieluista. Tämä jäsenyys
koskee vuotta 2014.

Nykyisen yhdistyslain mukaan jäsenyyteen
vaaditaan kirjallinen suostumus. Vanhoja jäseniä
liitto lähestyy loppuvuodesta myös
sähköpostitse, mutta jos olet epävarma
kuulumisestasi liittoon, lähetä tietosi ylläkuvatusti.

OOL:n jäsenenä voit ensi vuonna:
• Lukea Logosta
• Osallistua liiton tapahtumiin kotimaassa
• Matkustaa ulkomaille liiton avustaessa
matkakustannuksissa
• Tukea ortodoksista työtä opiskelijoiden ja
nuorten aikuisten parissa
Mitä tämä edellyttää? Ei paljoa, varmista/päivitä
jäsenyytesi siis lähettämällä:
Nimesi
Sähköpostisi
Puhelinnumerosi
Osoitteesi
31.12.2013 mennessä sähköpostiin
0 5 0 3 3 7 3 9 3 4 @ n e t t i . fi ( p r o j e k t i e m a i l ) .
Jäsenmaksut peritään alkukeväästä rekisterin
t i e t o j e n p o h j a l t a . Tu k i j ä s e n t e n s u h t e e n
menetellään samalla tavalla.
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TAVISDOKSI
- Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Kärkkäisen Leni ja tulen Kuopion
suunnalta Siilinjärveltä
- Mitä puuhailet?
Tällä hetkellä käyn Kuopiossa lukiota toista
vuotta, eli siellä yritän kovasti jaksaa ahertaa
että lakin saisi joskus päähän. Vapaa-aika kuluu
lähinnä kavereiden kanssa ja yritän myös jaksaa

käydä kuntosalilla (usein se yritykseksi myös
jää..)
- Miten ortodoksisuus vaikuttaa elämääsi?
Vaikuttaa omalla tavallaan tosi paljonkin. Olen
aina miettinyt, että kuinka paljon on asiat
muuttuneet sen jälkeen, kun kaksi vuotta sitten
kävin kriparin. Sen lisäksi että tutustuin
maailman parhaimpiin tyyppeihin joiden kanssa
edelleen olen tiiviisti tekemisissä, niin se leiri
kasvatti tosi paljo itseluottamusta ja opetti paljon
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asioita. Olen siis tosi onnellinen että olen
ortodoksi koska niin moni hyvä asia olisi jäänyt
tapahtumatta ilman sitä.
- Onko sinulle OOL tuttu, entä olisitko
kiinnostunut OOLin toiminnasta?
Ei ole tuttu, nimen olen jossain kuullut
mainittavan mutta en tiedä siitä sen enempää. Ja
kiinnostaa toki.
- Oletko ollut seurakuntatouhuissa aktiivinen?
Olen, kriparin jälkeen olen ollut useilla eri leireillä,
ensin leiriläisenä ja leirinohjaajakoulutusten
jälkeen sitten ohjaajana. Yhteensä olen ollut
ohjaajana viidellä leirillä. Vedin myös vuoden
verran omassa seurakunnassa nuortenpiiriä.
- Terveisesi Logoslehden lukijoille.
Mukavaa syksyä kaikille, koittakaa pysyä iloisina
vaikka illat pimeneekin :)

KUVA: Artturi Hirvonen. Kesän 2012 Valamon
kripari, ryhmänohjaaja-potretti. Kuvassa Leni on
keskellä, toinen vasemmalta.
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MISSÄ HÄN ON NYT?
Jo luostarikärpäsen puremana saavuin
1960-luvun puolivälissä Kuopiosta Helsinkiin
opiskelemaan pääaineena vanha kreikka.
Alkuvuosina kustansin opintojani opettamalla
uskontoa eri kouluissa. Arkkipiispa Paavali, joka
oli noihin aikoihin rippi-isäni, kehotti minua
osallistumaan
OYL:n eli nykyisen OOL:n
toimintaan. Menneillään oli OYL:n teologinen
kausi. Silloin koko ortodoksisessa maailmassa
alettiin huomata kirkkoon vuosisatojen kuluessa
pesiytyneitä merkillisyyksiä. Suurin niistä oli, että
ehtoollisella käytiin yleensä vain kerran

vuodessa suurena torstaina. Niinpä muistan,
että OYL:n kokouksissa meillä oli näistä asioita
tulisia dogmaattisia väittelyjä, joihin itsekin
heittäydyin täysin voimin. Seuraavana yönä ei
uni tahtonut tulla! OYL:n johtavia henkilöitä
olivat tuohon aikaan nyt jo edesmenneet Antti
Saarlo ja Mikko Perola ja hänen vaimonsa
Marja. Antti jo vähän vanhempana oli hillitsevä
ja rakentava persoona. Myöhemmin kuvaan tuli
myös Veikko Purmonen, Helsingin tuleva
kirkkoherra.
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Helsingin piispa Aleksanteri vieraili yleensä
kerran vuodessa kerhossamme. Muistan, kuinka
ensimmäinen kerta oli minulle suuri yllätys.
Nuorten ylimieliseen tapaan olin ajatellut, mitä
tuollainen ikivanha 80-vuotias pystyisi meille
muka sanomaan. Piispa Aleksanterin puheissa
oli kuitenkin aina sellaista syvällisyyttä, että niistä
sai pitkäksi aikaa hengellistä ravintoa. Hän osasi
myös taitavasti välttää kaikkia hänelle
valmistamiamme sudenkuoppia, joiden
tarkoituksena oli saada hänet sanomaan jotakin
kanonien vastaista. Myös arkkipiispa Paavali kävi
kerhossa ainakin kerran vuodessa. Nuorten
vitsailu ylettyi joskus häneenkin, ja koska olin
oppinut tuntemaan hänet lähemmin
valovoimaisena sieluna ja suurenmoisena
rippi-isänä, se häiritsi minua. Joskus alkuaikoina
mainitsin tästä vaikeudesta hänelle ja pyysin
lupaa erota koko kerhosta. Sitäpä ei tullut, ja
myöhemmin olin siitä kiitollinen. Olisin jäänyt
vaille monta mukavaa kokemusta. Hän itse
tietenkin ymmärsi asian nuorten tavanomaiseksi
rehvasteluksi.
Toimin myös jonkin aikaa OYL:n emäntänä.
En tiedä, miten ennen oli, mutta silloin illan
teetarjoukset noudattivat paastonaikoja. Muistan,
kuinka kerran paastossa meillä oli kerran vieraina
teologisen tiedekunnan opiskelijoita. He pitivät
kovasti rasvattomista paastovoileivistä! Pastori
Revon pikkutytöt tulivat usein mukaan
”auttamaan” tarjoiluiden valmistamisessa ja
välillä luettiin Bambi-kirjaa.
Mukavat – ehkä ihan parhaatkin - muistot
ovat jääneet pienistä retkistä, joita teimme
yleensä pariin pikkuautoon ahtautumalla
Helsingin lähialueiden kirkkoihin ja seurakuntiin.
Siellä sitten muitakin ihmisiä osallistui
tilaisuuksiin. Asiaan kuului myös vuotuinen
vierailu Kuopion pappisseminaariin. Siellä

pappisseminaari pojat ja me keskustelimme
kaikesta taivaan ja helvetin väliltä!
Viimeisiä tehtäviäni OYL:ssa oli Logoksen
toimittaminen. Muistissani on, kuinka innokkaasti
taitoin lehteä kotonani. Artikkeleista on jäänyt
mieleeni ainakin Sinikka Silonummen Tito
Collianderin tuotantoa koskevan gradun esittely.
Nunna Kristoduli
(OYL:n aikoihin Anna-Leena Lampi)
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KERTOMUKSIA AIKAMME UUSMARTTYYREISTÄ

Teksti: Jelisei Heikkilä
Kuvat: foma.in.ua; fond.ru; журнал ”Искра”

Vanhan kalenterin joulukuun 29. päivänä
muistellaan pappismarttyyri Arkadia (Ostalskij).
Arkadi Ostalskij syntyi 25. huhtikuuta 1889
Skakovkan kylässä Žitomirin alueella, Volynin
maakunnassa (nykyisin Berdichevon alue
Žitomirin maakunnassa), Ukrainassa pappi
Iosef Ostalskin perheeseen. Arkadi opiskeli
Žitomirin hengellisessä oppilaitoksessa sekä
Vo l y n i n h e n g e l l i s e s s ä s e m i n a a r i s s a .

Valmistumisen jälkeen hänet nimitettiin
lähetyssaarnaaja-opettajaksi seurakuntakouluun
Velikaja Tsviljan kylään Novograd Volynin
maakuntaan. Vuotta myöhemmin hänet vihittiin
papiksi ja määrättiin Starokonstantinovin,
Izjaslavlin ja Ostrogin kihlakuntien
lähetyssaarnaajaksi. Ensimmäisen
maailmansodan alussa isä Arkadi sai
komennuksen Galitsiaan, jossa teki lähetystyötä
uniaattien keskuudessa. Galitsiassa hän toimi
lisäksi Brodyn kaupungin or todoksisen
seurakunnan pappina. Isä Arkadi toimi
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Piispa Arkadi. OGPU:n
sisäinen vankila vuonna
1928.

sotilaspappina Venäjän keisarillisen armeijan eri sotilaallisissa yksiköissä
syksystä 1915 syksyyn 1917. Palatessaan kotikaupunkiinsa Volyniin, isä Arkadi
aloitti innokkaan saarnaamisen sekä päivittäisen pyhän Evankeliumin
lukemisen ja selittämisen Žitomirin katedraalissa. Huhtikuussa 1920 hänelle
myönnettiin rovastin arvo.
Sakraaliesineiden sekä muiden kirkollisten esineiden pakkolunastus
Volgan alueen nälänhädästä kärsineiden auttamiseksi alkoi Žitomirissa 29.
huhtikuuta 1922. Seuraavana päivänä isä Arkadij luki kirkossa patriarkka
Tiihonin viestin koskien kyseistä tapahtumaa ja ilmaisi kirkon kielteisen
suhtautumisen asiaan. Toukokuun 6. isä Arkadij pidätettiin. Oikeudenkäyntiin
saapui useita ihmisiä todistamaan, kuinka Arkadin seurakuntaveljestö oli
pelastanut heidät nälkäkuolemalta. Tästä huolimatta 9. kesäkuuta 1922 Volynin
sota-oikeus tuomitsi isä Arkadin teloitettavaksi, mutta tuomio muutettiin
myöhemmin viiden vuoden pituiseksi pakkotyöleirirangaistukseksi.
Helmikuussa 1924 isä Arkadi vapautettiin ennenaikaisesti pakkotyöleiriltä.
Samana vuonna hänelle myönnettiin koruristin kanto-oikeus ja joulukuussa hän
vihkiytyi munkiksi saaden pian arkkimandriitan arvon. Arkkimandriittana Arkadi
palveli muun muassa Moskovassa, Kiovassa, Žitomirissa ja monissa muissa
kaupungeissa. Nižnij Novgorodissa 15. syyskuuta 1926 arkkimandriitta Arkadi
vihittiin Lubenskin piispaksi, Poltavan hiippakuntaan. KGB:n edeltäjä GPU, eli
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Tšeka (Yleisvenäläinen erityiskomissio
vastavallankumousta ja sabotaasia
vastaan) ei kuitenkaan antanut piispa
Arkadille lupaa poistua silloisesta
Ukrainan pääkaupungista, Harkovasta.
Uhmaten kieltoa ja toimittaen
pääsiäisyön jumalanpalveluksen
23.-24. huhtikuuta 1927 Lubnyssä,
Tšeka lähetti hänet viideksi vuodeksi
leirille Kaukasiaan. Vapauduttuaan,

piispa Arkadi muutti Moskovaan jossa
hänet jälleen vangittiin 23. heinäkuuta
1928 ja Tšekan toimesta lähetettiin
Solovetskin vankileirille.
Solovetskissa piispa Arkadi
saavutti nopeasti papiston ja piispojen
arvostuksen. Vankileirillä häntä
kutsuttiinkin ”arkkipiispaksi”, vaikkei
hänelle tätä arvoa oltu myönnetty.
Solovetskissä hän perusti rahaston

Ylhäällä vasemmalla:
Arkadij, Lubenin piispa,
Poltavan hiippakunnan
apulaispiispa. Alhaalla
vasemmalla: Pappi Arkadij
Ostalskij
Oikealla: Piispa Arkadij
eristyssellissä Kremlin
kylässä, Solovetskin
saarella vuonna 1931.
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Pappismarttyyri Arkadij.
Seinämaalaus Solovetskin
luostarin Moskovan podvorin
alttarista.

avuntarpeessa olleiden pappien hyväksi. 26. tammikuuta 1937 Arkadi vapautui
vankileiriltä ja vietti kaksi viikkoa vapaudessa palvellen Kalugan kaupungissa. Hän
kuitenkin tiesi, että Kalugan ja Borovin arkkipiispa Augustin (Beljaeva), tuleva
pappismarttyyri, oli jo pidätetty NKVD:n eli sisäasiainkansankomissariaatin toimesta.
Arkadi pyrki pakenemaan kaupungista, mutta tuli pidätetyksi junamatkalla, jonka
jälkeen hänet lähetettiin viimeiselle matkalleen Butyrskin vankilaan Moskovaan.
Seuraavassa on otteita piispa Arkadin todistuksista Moskovassa suoritetusta
kuulustelusta:
”Kerran keskustellessani ystävieni kanssa yksi heistä kysyi, mitä on tehtävä
kirkon vahvistamisen eteen. Sanoin, että kirkko horjuu meidän moraalisen
rappeutumisemme vuoksi. Näin ollen kirkon vahvistamiseksi sen perustaksi on
välttämätöntä parantaa omaa moraaliamme. Tämä on paras tapa taistella kirkkoa
koettelevaa epäuskoa vastaan. Uskon, että moraalinen parannus on ainoa tapa
vahvistaa kirkkoa, muita keinoja meillä ei voi olla. Tämä tuli minulle selväksi vuonna
1935, kun piispa Peter (Rudnev) saapui Solovetskin leirille. Hän kertoi minulle
piispojen ja pappien moraalisista rikkomuksista sekä papiston keskuudessa
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vallitsevasta täydellisestä hajaannuksesta. Sillä hetkellä tulin siihen
tulokseen, että vapautumisen jälkeen en tulisi pyrkimään hiippakunnan
johtoon, vaan keskittyisin jumalanpalvelvelusten hoitamiseen. Jos tämä
ei onnistuisi, niin pyrkisin vaikkapa kirkon vahtimestariksi salaamalla
piispallisen arvoni uskovaisilta. Siten osoittaisin että meidänkin
aikanamme ihmiset kykenevät moraaliseen kasvuun ja pystyvät
hengellisesti kaunistamaan ja ylevöittämään kirkkoamme. Taistelu
valtiota vastaan joko fyysisisesti taikka muilla tavoin ei ole käynyt
mielessäni henkilökohtaisesti kokemani muutoksen jälkeen. Myöskään
kirkko nykyisessä tilanteessaan ei kykene tällaiseen taisteluun.
Ainoastaan kirkon palvelijoiden ja uskovaisten moraalinen parannus voi
liittää heidät yhteen ja tehdä kirkon joustavaksi vastustamaan tulevaa
epäuskoa.”
NKVD:n määräyksestä 7. joulukuuta 1937 piispa Arkadi tuomittiin
vastavallankumouksellisesta fasistisesta propagandasta teloitettavaksi.
Hänet teloitettiin 29. joulukuuta 1937 yhdessä 246 kohtalotoverinsa
kanssa NKVD:n ampumaradalla Moskovan kupeessa, Butovon kylässä
jonne hänet myös haudattiin.
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Kiitetty olkoon Jumalamme, alati, nyt ja aina ja
iankaikkisesta iankaikkiseen! Liekö vajavaisuutta
koulun, kirkon vaiko kummankin opetuksessa,
kun jokainen yhteiskunnallis-poliittista
viitekehystä kirkon tapahtumien taustalla ruotiva
palstani on vain kirvoittanut lisäkysymyksiä.
Selvästikin historia kiinnostaa kaikkia, etenkin jos
siihen liittyy vieläpä mystisiä mausteita. Viimeisin
kudelmani Pokrovasta (Logos II/13) ei niinkään
herättänyt sen paremmin myönteisiä kuin
kielteisiäkään intohimoja, mutta poiki sekä
pahoja että innokkaita aavisteluja tulevasta, siis
tämän numeron teemasta. Käsittelen yhden niistä
ennen kuin annan ranteideni laulaa.
Helsinkiläinen Tomi ounasteli sitä, että
seuraavaksi Isä Nicolaos varmaankin romuttaa
koko Aleksanteri Nevskin merkityksen Suomen
ortodokseille. Metodikseni hän oletti
Suomenlinnan Pyhän Aleksanteri Nevalaisen
kirkon kohtalon: vuonna 1918 varuskuntakirkosta
hävitettiin alkuperäinen kaikki niin muodossa kuin
hengessä.
Väärin. En tyydy romuttamaan Pyhän
Aleksanterin merkitystä juuri suomalaisille
kreikanuskoisille, vaan yleisesti. Ja kun
arvioimme Tomin ajatusta pintaa syvemmältä,
huomaamme hänen itse asiassa vahvistavan
teoreettis-metodisen lähtökohtani sen sijaan, että
horjuttaisi sitä: uusi aika ja maailmankuva
korvaavat vanhat toisintamalla ja
u u d e l l e e n t u l k i t s e m a l l a . Vi a p o r i n k i r k o n
tapauksessakin jälkipolvet vain ”antoivat” sille
oman konstruktionsa.

Vaikka Tomi tietääkin ns. kuivat faktat
Nevalaisesta, kerrattakoon ne pikaisesti.
Aleksanteri syntyi vuonna 1220 isänsä, ruhtinas
J a ro s l a v i n , t o i s e n a p o i k a n a . O n o i k e i n
spekuloida, ettei Jaroslav-isä aivan sattumalta
päätynyt kauas pohjoiseen ruhtinaaksi, sillä
intressipyrkimykset rasittivat veljessuhteita
alituiseen. Kuitenkin isänsä rinnalla Aleksanteri
osallistui lukuisiin taisteluihin, kunnes viimeistään
1230-luvun lopulla Jaroslav luovutti Novgorodin
hallinnan kokonaan pojalleen. Olisi myös helppo
nyt päätellä, että lisänimen ’Nevski’ ruhtinas sai
voitettuaan ruotsalaisen sotajoukon Neva-joella
heinäkuun puolivälissä 1240, mutta termin
aktiivinen käyttö lie alkanut myöhemmin.
Ta r k a s t e l t a e s s a N e v a n t a i s t e l u a
laajemmasta kehyksestä, asettuu kummankin
osapuolen pyhyys heikkoon valoon. Kyse oli
Itämeren pohjukan kauppaväylien hallinnasta,
uskonnon ollessa keppihevonen niin idässä kuin
lännessä. Tomi esitti oikeansuuntaisesti, että
varjaageilla oli ollut oma kirkkonsa Novgorodissa
vuosikausia, eli uskokunnat elivät rinta rinnan
sopusoinnussa. Totta, mutta reviirikiistoja oli
ehtimiseen käyty jo 1100-luvun lopulla, kunnes
1200-luvun alussa solmittiin jonkinasteinen
rauha. Uuden väkivallan kierteen laukaisi
luultavasti ruotsalaisten vahva käännytystyö
Virossa 1220-luvulla, joka kerran saattaisi
Suomenlahden etelärannan Ruotsin kruunun
vaikutuspiiriin. Ruotsin kannaltahan Tanskan
vallan leviäminen Itämeren itäosaan olisi jättänyt
itä- ja länsigöötanmaalaiset sekä svealaiset
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eristyksiin, kalparitarien lojaliteetti taas kohdistui
etelään, ja Suomessa ratkaisevaa oli rannikon
hallinta. Ironista kyllä, pakanalliset hämäläiset
kaikista vähiten häiritsivät tätä
yliherruustavoitetta, sillä he asustelivat
sisämaassa tiheiden metsätaipaleiden takana,
jos kohta välistä ahdistivatkin Itämaan tuoreita
kristittyjä.
Mutta mehän olemme samaa mieltä, eli
ruotsalaiset hyökkäsivät, vieläpä ankaran piispa
Tuomaan johdolla, totesi Tomi voitonriemuisesti.
Sepä, kuka veti miekan huotrasta, ei olekaan
relevanttia, vastasin minä. Eräänlaisena reaktiona
Ruotsin Viron-käännytykseen voidaan nähdä
ruhtinas Jaroslavin toimet idempänä: legendan
mukaan Jaroslav kastoi Karjalan vuonna 1227.
Paitsi että veronkanto oli täällä alkanut kotvan
aiemmin – ja nyt se vain vahvistui? – liitti ruhtinas
ennen niin arvaamattomat ja sotaisat karjalaiset
omaan valtapiiriinsä. Toisin sanoen, Jaroslav
varmisti selustansa. Kuvaavaa on myös, että
1220-luvun lopulla paavi jatkuvasti vetosi
Pohjolan piispoihin, jotta nämä estäisivät
paikallisten kaupankäynnin pakanallisten
venäläisten kanssa – mitä signaloi se, että sodan
sijasta saarnattiin jälkimmäisten taloudellista
saartamista rangaistukseksi hyökkäilyistä
vastakääntyneitä suomalaisia vastaan? Edelleen
sitä myöten kun Ruotsi ei saavuttanut pysyvää
jalansijaa Viron rannoilla saksalaisritarien
v e t ä e s s ä p i t e m m ä n k o r re n , t u l i k a i k e t i
ajankohtaiseksi lyödä kättä näiden katolisten
uskonveljien kera – Suomenlahden strateginen
hallinta oli täten varmistettu, vain itäpohjukka
enää aiheutti epävarmuutta.
Puntaroituaan hetken Tomi lausui, ettei
Nevalaisen arvostus voi pohjata pelkästään
Nevan legendaan. Ei niin, yhdyin ajatukseen,
Venäjällä yhteen ja samaan ortodoksisuuden

puolustussarjaan luetaan Peipsijärven taistelu
1242 ja kieltäytyminen läntisestä yhteistyöstä
m o n g o l i u h k a a v a s t a a n . Va s t a k k a i s e s s a
ilmansuunnassa, tataarien kera, Aleksanterin
harjoittama reaalipolitiikka mainitaan niin ikään
suurena valtioviisautena. Aikanaanhan hänen
isänsä oli liittoutunut Batu-kaanin kanssa, mutta
pojasta polvi parani. Viime kädessä myös tässä
oli silti kyse laskelmoinnista: Batu suunnitteli
sotaretkeä Kultaisen Ordan keskushallintoa
vastaan, jotta pääsisi täyteen itsenäisyyteen.
Aleksanterin myötämieli ei tuonut materiaalista
tukea, vaan lähinnä poisti kaanilta selustaiskun
uhan. Konsepti oli menestys paitsi Batulle, myös
Kiovan suuriruhtinaaksi hiljan kohonneelle
Aleksanterille: seuraavakin kaani tarvitsi Venäjän
sivustatukea. Nojaamatta liiaksi moskovalaiseen
historiankirjoitukseen voidaan kuitenkin todeta,
että tämä enemmänkin intressiperustainen kuin
tosiasiallinen suhde kyllä kietoi kahden
kansakunnan, tataarien ja venäläisten, kohtalot
erikoisella tavalla yhteen, muttei Venäjä suinkaan
hävinnyt siinä.
Hetkinen..., Tomi pupillit laajeten aavisti,
...tuo lause kätkee jotain taakseen. Heh,
poikahan on ottanut opikseen, iloitsin sanomatta
ääneen. Eittämättä Aleksanteri torjui sekä
katolisuuden heresian että tataarien ikeen, mutta
aikalaisille se ei näyttäytynyt minään
mullistuksena. Puheet laajasta hurskaasta
perhetaustasta lienevät niin ikään myöhempää
traditiota, vaikka Aleksanterin tunnetaankin
olleen harras. Hagiografisten ongelmien ohella
pyhäksi julistamisen ajankohta heittää varjon
Pyhän todellisen merkityksen ylle – Moskovan
metropoliitta kanonisoi Aleksanteri Nevalaisen
vuonna 1547. Toimituksen aika ja paikka tuskin
olivat sattumaa, kun tiedetään, mihin
ilmansuuntaan Kreml jo tähyili...
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