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

Keskustellessani milloin kunkin kanssa
yleensä ensimmäisenä käy selväksi se,
että usko ja uskovaisuus nähdään
ikään kuin ne olisivat jotakin, josta
ei-uskovat ovat onnekseen
irrottautuneet. Tietenkin eri lähtökohdat
ovat vain hyväksi keskustelulle – muun
muassa ateistikaverinikin keskittyy
kuuntelemaan, kun aukiselostan päivän
pyhän merkitystä. Vaihtoehtoinen
selitys olisi toki se, että olen itsekin
hereetikko tulkitessani teologisia tapahtumia ja pyhiä, vaan
ehkäpä asia pitäisi nähdä laajemmassa kontekstissa.
Pyhä Jaakob Tunnustaja (muistopäivä 21.3.) johdatelkoon
aiheeseen. Tiedämme melko vähän miehestä, eivätkä edes
hagiografiset konventiot edesauta elämänvaiheiden jäljittämistä.
Jaakob aloitti kilvoittelun jo nuorena Studionissa, hän antautui
kirjoituksien tutkimiselle, uurasti ja rukoili väsymättä. Aikanaan
hänestä tuli Catanian piispa. Ensimmäisellä ikonoklasmin
kaudella hän puolusti kuvien kunnioittamista, kärsi vankeutta ja
kidutusta. Hänet ajettiin maanpakoon, jossa hurskas esipaimen
todennäköisesti kuoli.
Mikäli hakisin yhtymäkohtia nykyajan maailmasta, voisin
nostaa esiin vaikkapa uskonnonopetuksesta käytävän debatin
sekä tasa-arvoinen avioliitto –keskustelun. Aivan kuten 700-luvun
loppupuoliskolla, kirkkoa koetellaan sangen merkittävissä
kysymyksissä, joskin erona lienee se, ettei tänä päivänä ahdistaja
ole valtiovalta, vaan omasta mielestään kaikkivoipaiset ihmiset.
Toinen kansankirkkomme, luterilaisuus, on jo valinnut
jälkimmäisen herran iankaikkisuuden sijasta – sivuuttaen siten,
mistä Kristuksen tuomio versus Barabbaan vapautus
pragmaattisella tasolla kertovat. En silti aio osoittaa sormella
mitään, sillä kaikkien pyhien esikuvat tähdentävät nimenomaan
ymmärrystä, armontäyteisyyttä sekä lähimmäisenrakkautta.
Niin myös Pyhä Jaakob. Troparin mukaan hän eli ”Loistaen
pyhässä itsekieltäymyksessä”, toisin sanoen omalla ajallisella
vaelluksellaan todisti Kristuksesta. Loistaminen korostaa paitsi
onnistumista ankaralla luostaritiellä, myös siitä, ettei se jäänyt
ulkokultaiseksi suorittamiseksi, vaan muuntui armollisuudeksi.
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Myöhemmin tropari vielä vahvistaa Jaakobin
pyhittymisen ja kyvyn lähestyä toisia –
”Hyveellisissä taisteluissasi | sinä paljastit ja
vahvistit armon, joka on sinulle suotu.”
Molemmissa painottuu ensisijassa laupeus, ei
suinkaan tekninen taisteleminen ikonien tai jonkin
muun asian puolesta.
Tunnustajan ensimmäinen ase oli tietämys,
hänhän oli syvällisesti perehtynyt Raamattuun ja
muihin kirkkoteksteihin. Hän pukeutui siten
viisauden viittaan ja jakaessaan ”-- innostuneesti
totuuden oikeaa sanaa.” osoitti vastapuolen
argumentit vääriksi. Ohimennen mainiten,
tuskinpa olisi haitaksi itse kullekin tämän päivän
elossa vaeltavalle ottaa pyhän tiedonjanosta
vaarin. Ehkä erityisesti siksi, ettei troparin
esittämä into julistamiseen kaiketi ollut sokeaa
yhden asian ajamista, pikemminkin se kielii
Jaakobin vakaumuksen ja sivistyneisyyden
vakuuttavuudesta.
Pelkällä kirjaviisaudella tunnustajan työ
olisikin luultavasti kerännyt vain olankohautuksia.
Sen sijaan kontakki jatkaa, että Tunnustaja
”kunnostautui pappeuden lahjoissa”. Kuvaus on
selkeästi ulkopuolisten antama arvio isä
esipaimen Jaakobin kohtaamisesta ja työstä. Ja
vieläkin enemmän, näin pyhä samalla toimii
esikuvana totisesta papista – hänellä teologia oli
kirjoitettuna sydämeen eikä tutkintotodistukseen.
Pyhän Jaakobin esimerkki kuvastaakin ennen
kaikkea oikeamielisyyttä sekä lähimmäisen aitoa
kohtaamista.
Varsinkin tämä vierellä kulkemisen aspekti
tapaa ei-uskovilta jäädä huomaamatta, mutta
samahan voitaisiin ilmaista solidaarisuutena tai
välittämisenä. Kumpusipa se sitten filosofisesta
maailmankuvasta, globalisaatiosta tahi muusta
ideologiasta, tuo kosketus tuskin on pahasta
maalliselle ihmisellekään. Ja sekulaari tai ei, on

J a a k o b Tu n n u s t a j a n l u k e n e i s u u s
huomionarvoista, hänhän otti selvää
vakaumuksensa taustoista sen sijaan, että olisi
ottanut ne annettuna. Omien kantojensa kriittinen
tarkastelu ensimmäiseksi on yhtä suotavaa – ellei
peräti pakollista – niin ateistille kuin uskovalle,
punavihreälle taikka porvarille, akateemiselle tai
kouluja käymättömälle ja myös maailmaa
syleilevälle kuin nihilistillekin.
Keskustelujemme vierittyä tähän pisteeseen
ovat useimmat tuntemani ei-uskovat samaa
mieltä ainakin niistä esimerkeistä, joita pyhät
tarjoavat. Yhtämielisyys koskee samoin siitä, ettei
esikuvallisuus haalene, lähestyipä asiaa
jumaluusopillisesta, tunnuksettomasta tai
akateemisesta näkökulmasta. Uskovaa ja
ei-uskovaa ei täten erota se, ettei edellinen
ajattele ja jälkimmäinen ajattelee, vaan se, ettei
kumpikaan ajattele tarpeeksi pitkälle –
olennaisintahan olisi alati nähdä ihminen kaikkien
määritteiden takana.
POHDINNALLISTA PAASTOKILVOITUSTA
Nico Lamminparras
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Vastakkainasettelun paradosksaalisuus
Jokainen joka seuraa vähänkin
yhteiskunnallista keskustelua ja kansainvälisiä
uutisia, on huomannut että lännen ja Venäjän
välit ovat hyvin tulehtuneet. Venäjä on
palannut tuttuun ja turvalliseen
neuvostoaikaiseen retoriikkaansa, jossa
länsimaat nähdään
vihollisina. Sen sijaan
neuvostoliiton saavutuksia ylistetään ja venäläisyys nyt jos koskaan
koetaan arvojen saralla ylivoimaisena. Edellisessä väittämässä piilee
kuitenkin teologian näkökulmasta paradoksi, jota alla hiukan raotan.
Venäläistä teologista tiedettä on läpi historiansa kritisoitu sen
liiallisesta ei-ortodoksisesta, läntisestä vaikutuksesta. Latinalaisen
skolastiikan vaikutus Kiovan hengellisiin kouluihin jatkui edelliselle
vuosisadalle asti. Jos teologinen tiede myöhemmällä ajalla pääsi siitä
eroon, niin seuraavaksi venäläisiä teologeja alettiin nimittää
”saksalaisten kopioijiksi”, kuten metropoliitta Antoni Hrapovitskij
totesi. Venäläiset teologit olivat myös usein näkemyksissään
rajoittuneita. Tämä ikävältä kuulostava luonnehdinta ei kuitenkaan ole
kovinkaan vahingollinen koska tämä riippuvuus ei tuhonnut
ortodoksisen teologian perustaa. Venäläisten haasteena on, että
heidän historiallinen ja teologinen tieteensä on vasta muovautumussa
kun sillä on lännessä pitkät tradiotiot ja vankka tieteellinen status.
Venäläiset olivat aikoinaan pakotettuja käyttämään läntisiä lähteitä, ja
käyttämällä näitä lähteitä he tulivat niistä myös riippuvaisiksi. Tämä
prosessi tapahtui lisäksi hyvin huomaamattomasti, vaivihkaa.
Olennaisinta ja paradoksaalistakin on, että erityisesti itäisten
lähteiden tutkiminen kirkkohistorian eri osa-alueilla on kuulunut ja
kuuluu edelleen pääasiassa lännelle. Venäläisen teologisen tieteen
lähdekriittisyys on edelleen länsimaisen tiedekäsityksen valossa
hyvinkin puutteellista. Kun venäläinen teologinen tiede melkein
tuhottiin neuvostovenäjällä, ortodoksisen idän tutkimus siirtyi lähes
yksinomaan läntisille teologeille ja historioitsijoille. Heidän
tutkimuksensa on täyttänyt tieteellisen tutkimuksen kriteerit, ja se on
myös tehty suurimmaksi osaksi rakkauden hengessä. Toki ei pidä
unohtaa, että venäläinen teologia koki
”vapauden”, lyhyen
kukoistuskautensa edellisen vuosisadan alkupuolella. Tämän
kukoistuskauden aikalaisia olivat muun muassa Georgij Florovskij,
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slavofiilit Homjakov ja Aksakovin veljekset, sekä
länsimaistaja Vladimir Solovjov. On ihailtavaa
kuinka ainutlaatuista heidän ortodoksisuuden
ymmärrys on, kuinka itsenäistä ja kuinka terveen
itsetietoista se on. ”Sillä kuka ihminen tietää, mitä
ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä
on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä
Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki” (1.Kor.
2:11).
Vaikka Venäjän halu päästä nykyään eroon
läntisen vaikutuksen alaisuudesta kaikilla
yhteiskunnan osa-alueilla tuntuu olevan
pakottavan suuri, tässä onnistuminen vaatisi
kuitenkin yli-inhimillisiä ponnisteluja, ja nyt niin
kaukaiselta ja mahdottomalta tuntuvan
edellytyksen toteutumisen eli itsenäisen vapaan
ajattelun palauttamista Venäjälle. Tämä ei
kuitenkaan ole Venäjän tämänhetkisen poliittisen
johdon agendalla.
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ÄKTENSKAPET OCH DEN KRISTNA
TRON

Teksti: David Heith-Stade

Äktenskapet har en central plats i judendomen
och kristendomen. Äktenskapet är den
levnadsform som omfattar flest av kyrkans
medlemmar. Ortodoxa kyrkan skattar munklivet
högt, men alla människor är inte kallade att bli
munkar och nunnor. ”Alla kan inte tillägna sig
detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det
finns sådana som är utan kön från födseln och
sådana som av människor har berövats sitt kön
och sådana som själva har gjort sig könlösa för
himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig
detta.” (Matt 19:11f.). ”Helst ville jag att alla
levde som jag. Men var och en har fått sin
särskilda nådegåva från Gud, den ene av ett
slag, den andre av ett annat. Till de ogifta och till
änkorna säger jag att det är bäst för dem om de
förblir vad de är, liksom jag. Men om de inte kan
behärska sig bör de gifta sig; det är bättre att
gifta sig än att brinna av åtrå. … Den ogifte
tänker på vad som hör Herren till, hur han skall
vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad
som hör världen till, hur han skall vara sin hustru
till lags, och det gör honom kluven. En ogift
kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren
till, på att hon skall vara helig till kropp och själ.
Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör
världen till, hur hon skall vara sin man till lags.
Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att
lägga band på er utan för att hjälpa er att leva

anständigt och troget hålla fast vid Herren.” (1
Kor 7:7-9,32-35). Trots dessa höga tankar om
celibatet har kyrkan alltid försvarat äktenskapets
värdighet och tagit avstånd från dem som
föraktat och förkastat äktenskapet. ”Äktenskapet
skall alltid hållas i ära” (Heb 13:4).
Bibeln beskriver äktenskapet som ett
förbund och använder det ofta som en symbol
för förhållandet mellan Gud och förbundsfolket
(judarna i Gamla testamentet och Kristi kyrka i
Nya testamentet). Det rätta förhållandet mellan
Gud och mänskligheten inom förbundet liknas
vid äktenskapstrohet och när profeterna
kritiserade förbundsfolket för deras felaktiga
förhållande till Gud använde de ofta en otrogen
hustru som metafor. I Nya testamentet används
också äktenskapet som en symbol för det nya
förbundet: ”Därför skall en man lämna sin far och
sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två
skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här
låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.” (Ef
5:31f.) Bibeln beskriver också äktenskapet som
en del av Guds skapelseordning: ”Gud skapade
människan till sin avbild, till Guds avbild
skapade han henne. Som man och kvinna
skapade han dem. Gud välsignade dem och
sade: ’Var fruktsamma och föröka er, uppfyll
jorden och lägg den under er’” (1 Mos 1:27f.).
”Herren Gud sade: ’Det är inte bra att mannen är
ensam’ … Det är därför en man lämnar sin far
och mor för att leva med sin hustru och de blir
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ett.” (1 Mos 2:18, 24). Här är de viktigaste beståndsdelarna i Ortodoxa
kyrkans syn på äktenskapet. Äktenskapets väsen är en del av Guds
skapelseordning och uppenbarar innebörden av förbundet med Gud.
Därför kan äktenskapet beskrivas som ett nådemedel eller sakrament.
Äktenskapet innebär en livsgemenska i trohet som är öppen för barn.
Denna livsgemenskap innebär också en kysk sexualitet. Sexualiteten i
det kristna äktenskapet måste underställas den gyllene regeln och det
dubbla kärleksbudet (jfr Matt 7:12; Tob 4:15; Matt 22:36-40). En kysk
sexualitet innebär att man av kärlek tyglar sin egoism och inte
reducerar sin maka endast till redskap för att tillfredsställa de egna
känslorna och begären. En kysk sexualitet respekterar den andres
sexuella integritet. Det kristna äktenskapets livsgemenskap kretsar inte
kring det egna jaget utan kring den andre och kring öppenheten för att
ta emot barn. Äktenskapet och familjelivet handlar inte om en själv,
utan om de andra. Kärleken kräver det.
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TOIMINTA
ORTODOKSIOPISKELIJAT KOTINURKALLASI –
HUUMORIA&HURSKAUTTA
Etäinen ja byrokraattinen? Näkymätön ja
vaikeasti tavoitettavissa?
Ei, nyt ei ole kyse yliopistohallinnosta eikä
ylioppilaskunnista. Kankeus voidaan liittää
Ortodoksiseen opiskelijaliittoon – mutta vain osin.
Liiton pääkallonpaikkaan Helsingissä kuvaus
nimittäin osuu.
Huomattavasti hauskempina pisteinä toimivat
alaosastot. Ennen kaikkea ne tarjoavat virkistystä
ja raikastusta, kreikanuskolla maustettuna.
Tykkää omaasi ja tiedä miten seuraavan vapaasi
vietät:

TreOOL, Tampereen väriläikkä
Blini-iltoja, Megazone-ekskursioita, myyjäisiä jne
www.facebook.com/groups/122089454599589

JOOL, elämä seminaarin ja yliopiston välissä
Luentoja, lautapeliehtoita, pippaloita yms.
www.facebook.com/groups/148572285185964

HOOL, Helsingissä taas kerran
Peli-iltoja, debatteja ja teetä&namia...
www.facebook.com/groups/101780336905/
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Ty dig tillkommer all ära och pris och tillbedjan,
Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och
i evigheternas evigheter. Merkillistä kyllä, sen
paremmin kirjoitukseni Pyhästä Kyrilloksesta kuin
Pyhästä Gregorios Teologista ei juuri poikinut
kuin kiittäviä lausuntoja. Kriittisemmät
äänenpainot koskivat kysymystä minun ja
Lamminpar taan samankaltaisuudesta, ja
seurakunta nuhteli minua itseni rajusta
soimaamisesta. Liikuttavaa, mutta turhapa on
totuutta kieltää. Tähän numeroon valikoin kaksi
utelua ja kerron kaksi anekdoottia pääsihteerin
dogmaattisista debateista.
Otto Helsingistä ounasteli, että Stalinin
hyväksyntää Venäjän ortodoksisen kirkon
toiminnalle voisi pitää jopa ihmeenä. Hänen
logiikassaan kirkon ankara vainoaminen
1930-luvulla oli samaa koettelua kuin mitä
israelilaiset tuon tuostakin saivat kokea Vanhan
liiton ajalla sekä kirkon salliminen taas todistus
paluusta Herran tielle.
Aluksi on huomattava, ettei kysymys ollut
vain kirkkokuntien sallimisesta, vaan punavalta
hyväksyi samalla muslimien ja muidenkin
tunnustusten uskonnonharjoituksen. Stalinille
kyseessä oli puhdas laskelmointi, jotta
sotaponnistelut keräisivät laajan tuen. Niinpä
ihmeenä tulisi paremminkin pitää Venäjän kirkon
olemassaoloa vielä nykyään. Kun hierarkit
1940-luvulla yhtyivät perivihollisen kelkkaan, he
myivät sielunsa pirulle, mutta kun maa vapautui
tästä, ironisesti kirkon suhde siihen ainoastaan

lujittui – sitähän yhä johtavat KGB:n taannoin
asettamat piispat.
Historiaa Helsingissä lukeva Teemu kaipasi
pistäviä näkemyksiäni Ukrainan tilanteesta ja
tässä eritoten kirkkojen roolista. Syytä onkin, sillä
viime kerrasta (Logos I/14) yleistilanne on
muuttunut. Korostan silti, että Itä-Euroopan
pätevin kommentaattori on Lamminparras, joka
ehtimiseen valvoo ja seuraa tapahtumia.
Pääsihteeriltä olen kuullut, että kirkot
aloittivat taas kerran dialogin ja että
lausunnossaan maaliskuussa Moskovan
patriarkaatti painotti kirkon puolueettomuutta.
Lähtökohta ei kuulemma yllätä: Ukrainan
ortodokseista suuri osa kohdistanee
lojaliteettinsa Moskovan patriarkaattiin, joten se
tyytyväisnä voi jaella ympäripyöreitä lausuntoja.
Kanonienvastainen Kiovan patriarkaatti taas
perustuu ainoastaan nationalismiin eikä se luovu
kansallisen kirkon ideasta. Pienin troikasta,
autokefaalinen kirkko, puolestaan kyttää
suosiollista aikaa, milloin liittoutua
jommankumman kanssa. Näinpä ns. kansallista
sopua on turha toivoa – sehän olisi kaikkien
tappio.
Teologian opintojensa loppusuoraa käyvä
Timo jutusteli Lamminpartaan kanssa nykyisten
kommunistivaltioiden kirkkojen tilanteesta.
L u t e r i l a i n e n T i m o n a u re s k e l i s i t ä , e t t ä
Pohjois-Koreassa kierrätettävät turistit näkevät
kyllä jumalanpalveluksen, mutta kaikki sen
osallistujat ovat valtion palkkaamia näyttelijöitä.
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Mitäpä tuota päivittelemään, oli Lamminparras
tokaissut. Tilannehan on parempi kuin teidän
kirkossanne Suomessa – Pohjois-Koreassa
sentään näytellään uskovaisia, täällä ei
vaivauduta edes siihen!
Samassa seurueessa pyörivä diakoni Arto
toisti vanhan kertomuksen HY teologisen
tiedekunnan opiskelijasta, joka opintojensa
lopussa palautti ainoastaan Raamatun kannet
professorilleen. Ele kuvasi sitä, kuinka
akateeminen opinahjo oli romuttanut pohjan
kaikelta ja jäljellä oli vain kansilehdet.
Ei uskon romahduttamiseen mitään
teologista tiedekuntaa tarvita..., Lamminparras oli
lakonisesti todennut, ...luterilainen kirkko on
tehnyt sen ihan itse.
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