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Tropari
Sinun syntymästäsi, Kristus, meidän Jumalamme, koitti maailmalle
tiedon valkeus, sillä siitä tähtien palvelijat tähden kautta oppivat
kumartamaan Sinua, vanhurskauden Aurinkoa, ja tuntemaan Sinut,
Koiton korkeudesta. Herra, kunnia olkoon Sinulle!
Kontakki
Tänä päivänä Neitsyt yliolennollisen synnyttää, ja maa tarjoaa
luolan lähestymättömälle. Enkelit paimenten kanssa ylistystä
veisaavat. Tietäjät tähden mukana vaeltavat, sillä meidän
tähtemme on syntynyt Lapsukainen ⎯ iankaikkinen Jumala.
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Hiljattain vietimme Itsenäisyyspäivää,
ja tämän numeron teemakin pyörii
itsenäisyyden ympärillä. Vakiokysymys
kuuluu, mitä itsenäisyys yhdelle ja
toiselle merkitsee, mutta tämän fraasin
aion välttää. Sen sijaan tarkoitukseni on
pohtia, millainen on se Suomi, joka
6.12.2013 täytti 96 vuotta.
Ainakin yksi tekijä on muuttunut:
kolmijako koti-uskonto-isänmaa ei enää
edes leikillisesti päde (jos koskaan
päti). Keskiosan tulisi kai nykyään kuulua ’usko’, sillä 1990-luvun
tuulet toivat enempi tahi vähempi uusia vakaumuksia maahan.
Allekirjoittaneelle tämä ei niinkään selvennyt kuin konkretisoitui,
kun kauan sitten pysähdyin turkkilaiselle teelle erääseen
kuppilaan. Tuossa kulmakahvilassa työskenteli silloin
kurdinuorukainen, jota ilkikurillani
här näsin milloin
terrorismiteemalla, milloin maahanmuuttokeskustelulla ja milloin
milläkin. Poika ei ollut moksiskaan ja subjektiivisesti arvioituna
jopa nautti kerta toisensa jälkeen.
Tottahan meitä kumpaakin nuorta miestä yhdistivät
ennemminkin sellaiset aiheet kuten äskettäin taakse jäänyt
varusmiespalvelus, nykyiset työtehtävät ja arkielämä. Jonkin ajan
kuluttua ns. vakavampiin, henkilökohtaisempiin aiheisiin, kuten
perhe, usko ja/tai uskonnonharjoitus, päästiin. Oli ja on yhä
selvää, että pintapuolisesti tarkastellen molemmat meistä ovat
erittäin maallisia eikä uskoa näy juuri ulospäin. Toisaalta ystäväni
on tullut Suomeen pakolaisena 1990-luvun alussa, toisin sanoen
hän lienee enemmän pohjoismaalainen kuin minkään
muunlainen. Silti kukin meistä on kaiketi enemmän kuin osiensa
summa. Yhtäällä hän mainitsi silloin tällöin rukoilevansa, ja omalla
tahollaan allekirjoittanut oli jo tuolloin vakaalla tiellä takaisin
oikeinylistävän kirkon yhteyteen.
Eittämättä henkilökohtaisesta kokemusperästä nousevat
pohdintani islamista. Turhan usein muhamettilaisuus näyttäytyy
epäsuotuisissa yhteyksissä siitäkin huolimatta, että muslimit ovat
yksi vanhempia vähemmistöjämme. Ja ei, en tähdennä tällä
arabikevättä tai ylipäänsä mitään, mikä tapahtuu Lähi-idän
maissa. Tarkoitan lähinnä kotomaan kantaväestön laajassa
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mielessä ohutta kosketuspintaa koko islamiin,
mutta samalla tunnustan toki, etten itsekään
omaa kokonaiskuvaa. Aivan kuten edellisessä
palstassani ruotsinkielisistä puhuessani,
kannustan nyt tutustumaan yhteen-kahteen
muslimiin – tulos saattaa vaikka yllättää.
On tietenkin helppoa, ja osin inhimillistä,
pitäytyä hypokrisiassa ja luetella heti lista
tekijöitä, jotka erottavat islamia ja omaa
vakaumustamme – kuvakielteisyys ja Kristuksen
jumalallisuuden torjuminen noin aluksi – mutta
olennaista on alati nähdä ihminen uskonnon
takana. Se, että jo lähtökohtaisesti katsomme
olevamme jotenkin erilaisia, kertoo enemmän
oman mielemme lukoista kuin realistisesta
erosta. Tapakulttuuri on toki oma laaja
kysymyksensä, mutta viime kädessä välistä
eriskummallisiltakin vaikuttavien toimien taustalla
häilynee yksi ja sama selitys – jokapäiväisen
elämän järjestyminen.
Lyhyesti ilmaistuna sanan ’islam’ voisi
kääntää alistumiseksi, mutta ehkä parempi on
silti antaumus. Paitsi että se on positiivisemmin
latautunut, se ilmaisee jonkin huomaan
heittäytymistä vapaaehtoisesti. Täten islam ei jää
kauaksi ortodoksiasta: myös meidän
silmissämme tradition vahva kunnioitus voidaan
nähdä jonkinmoisena antaumuksena,
uskollisuutena esi-isien opeille. Merkille pantavaa
tässä aiempien opetuksien arvostamisessa on,
että siinä me ortodoksit olemme itse asiassa
lähempänä muslimeja kuin luterilaisia.
Vahvaa samankaltaisuutta piilee myös
rukouksen teologiassa. Kun pappi kehottaa
rukoilemaan rauhassa Herraa, ei anota
ainoastaan poliittista rauhaa, vaan merkittävästi
syvempää, kunkin rukoilijan hengellistä sekä
henkistä eheyttä. Vastaavasti minareetista kaikuu
kaksi kertaa kutsu rukoukseen, jota seuraa

kaksinkertainen kehotus hyvinvointiin. Sen sijaan,
että rukous jäisi viidesti päivässä toteutetuksi
yhteisön kokoontumiseksi, sillä on islamissa siis
yhtäläinen kauaskantoinen vaikutus – se tuo
rauhan suorittajalleen, mutta tämän tyyneyden
tulee säteillä myös moskeijan ulkopuolelle.
Mikäli ortodoksin tehtäväksi nostetaan
ylösnousemuksen eläminen todeksi, väittäisin,
että aivan samoin muslimin pitää elää islamia
todeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sharia-lakia,
ympärileikkuita ja muuta, josta saa repiä
kohuotsikoita – emmehän me ortodoksitkaan
harjoita vanutustankoja, elävältäpolttamista tai
väkipyöriä. Kysymys on puhtaasti armon ja
armeliaisuuden limittymisestä luontevaksi osaksi
elämää, ei väkinäisistä ulkokultaisista
elementeistä.
Voisiko tämä elämänfilosofinen yhteys
selittää sen, miksi toisilleen kahden täysin
vieraan tiet kerran sattuivat yksiin eivätkä
sittemmin ole haarautuneet? Teologisesti
katsoen, minkä Kaitselmus on yhdistänyt, sitä
älköön ihminen erottako. Maallisesta
näkökulmasta nähtynä osoitti kyllä melkoista
tilannekomiikantajua Allahilta heittää tuo
kurdipoika ja minut yhteen...mutta Luojan kiitos,
että niin tapahtui!
As-salamu ’alaykum – Rauha kanssanne!
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Ylistä, sieluni, Jumalaa, jota tietäjät
kumarsivat!
Mikä mahtaa olla joulun perussanoma?
Joulupukki yhdessä Petteri punakuonon
kanssa lentämässä lumivalkoisen Lapin yllä?
Vaiko lahjojen antaminen? Profeetta Jesaja
kuvasi joulua jo kauan ennen kuin sitä
päätettiin viettää joulukuun 25. päivänä
seuraavasti ”Lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän
kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.
Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella
ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja
tuki nyt ja aina” (Profeetta Jesajan kirjasta 9:56).
Voisin väittää että Kristuksen syntymäjuhlan aito ja todellinen
merkitys on kiitoksen ja ylistyksen esiintuominen Jumalalle. Joulua
vietettäessä tämä merkitys usein hämärtyy, emmekä kiinnitä huomiota
tärkeimpään suureen ihmeeseen, joka tapahtui Betlehemissä. Joulun
kaupallisuutta ei voida enää pitää uutena ilmiönä länsimaisessa
yhteiskunnassamme, kulutus ja materialismi ovat korvanneet joulun
ilosanoman ja jo aiheenakin kaupallinen joulu on jo loppuun kulutettu.
Kaikki eivät voi kuitenkaan näihin kulutusjuhliin osallistua, sillä
köyhyys on yhä suunnattoman monen lähimmäisemme osa. Myös
totalitarismi ja vaino tukahduttavat siunatun valon monissa maailman
kolkissa. Tästä huolimatta me kaikki olemme kutsutut ilojuhlaan jossa
voimme riemuiten lausua: ”Ylistä, sieluni, Jumalaa, jota tietäjät
kumarsivat!” Jumala tuli lihaksi ”meidän syntiemme ja
pelastuksemme tähden”, kuten Kirkko opettaa. Juuri tämä on se
joulun perimmäinen merkitys, jonka vuoksi kannamme kiitosta ja
ylistystä Jumalalle.
Kristus syntyy, kiittäkää!
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PYHÄ ANDREAS ENSIKSIKUTSUTTU JA
KYPROKSEN BYSANTTILAISET KIRKOT

Teksti: Hanna-Riitta Toivanen-Kola

Kyprokselle kristinusko tuli apostolien Paavalin ja
Barnabaan sekä perimätiedon mukaan kuolleista
herätetyn Lasaruksen välityksellä. Paavali saapui
aikanaan Pafokseen, kun taas Barnabaan
kerrotaan rantautuneen Salamiihin. Entä miksi
pyhälle apostoli Andreakselle omistettiin luostari
Kyproksen koillisosassa aivan saaren
niemennokassa?
Apostoli Andreas Ensiksikutsuttu teki pitkiä
lähetysmatkoja eri puolille, ja hänen kerrotaan
julistaneen kristinuskoa mm. Byzantionissa jo
kauan ennen kuin siitä tuli Konstantinopoli.
Hänen pääkalloaan säilytetään kirkossa
Patraksessa. Perimätiedon mukaan pyhää
Andreasta kuljettanut laiva olisi ajautunut
Kyproksen kärkeen, ja apostoli olisi saanut
parantavan veden virtaamaan kallioista. Laivan
kapteenin toinen, sokeutunut silmä parantui tuon
pyhitetyn veden avulla. Paikalle rakennettiin
linnoitettu luostari viimeistään 1100-luvulla, mutta
nykyinen rakennus on peräisin 1700-luvulta.
Hämmästyttävintä on, että Kyproksen Pyhän
Andreaan luostaria ei ole tuhottu eikä sieltä ole
mitään viety, vaikka se oli niin monen kirkon
kohtalo sen jälkeen kun Kyproksen pohjoispuoli
jäi vuonna 1974 valloitetulle alueelle.
Pyhän Andreaan risti on X:n muotoinen.
Suunnattomien tuhojen keskellä mieleen nousee
marttyyrius. Samoin kuin kirkot, ovat monet

kristityt noin 2000 vuoden aikana joutuneet
uhreiksi. Mutta voidaanko puhua
kirkkorakennusten marttyyriudesta? Kieltämättä
sellainenkin kysymys nousee mieleen Kyproksen
tuhoja tutkiessa.
Monet Kyproksen pohjoisosan kirkot ovat
Konstantinopolin arkkitehtuurikoulukunnan
käsialaa. Näistä yksi on Panagia Apsinthiotissa
-luostarin kirkko Sygharissa. Luostari toimi siellä
aina 1700-luvulle asti. Kirkon kupoli lepää hyvin
harvinaisen heksagonin eli kuusikulmiolle
perustuvan järjestelmän varassa. Tämä luostarin
pääkirkko, katolikon, on peräisin 1000-luvulta, ja
se restauroitiin 1963. Korjaustöiden yhteydessä
sieltä löytyi seinämaalauksia 1000-luvulta. On
surullista, että kirkon maalauksia on miehityksen
jälkeen irrotettu seinistä myyntiä varten. Myös
varhaiskristilliset Panagia Kanakaria –kirkon
mosaiikit joutuivat diilereiden käsiin ja ne myytiin
ulkomailla. Kuitenkin ne on saatu osaksi
palautetuksi takaisin Kyproksen kirkolle. Enää
mosaiikit eivät ole alkuperäisellä paikallaan, vaan
Arkkipiispa Makarioksen Bysanttilaisessa
museossa Nikosiassa. Mosaiikkifragmentit on
ajoitettu 500-luvulle, samoin kuin Panagia
Angeloktisti -kirkon mosaiikit Kitissä Kyproksen
eteläisellä puolella.
Keryneian linnoituksen Pyhän Georgioksen
kirkossa haisee virtsa. Kupolin yläpuolella
l i e h u v a t s e k ä Tu r k i n e t t ä v a l l o i t e t u n
Pohjois-Kyproksen liput. Mutta Larnakan Pyhän
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Lasaruksen kirkon alla on perimätiedon mukaan
Lasarus Nelipäiväisen lopullinen hauta. Kirkon
kupolit ovat sortuneet luultavasti maanjäristysten
seurauksena, mutta pyhäkkö on edelleen
käytössä.
Kyproksenkreikkalainen tietolähteeni kertoi
minulle, että Pyhän Andreaan kirkossa saa
kerran vuodessa toimittaa jumalanpalveluksen.
Tämä päivä on Pyhän Andreaan muistopäivä, 30.
marraskuuta. - Turkkilaisetkin kunnioittavat pyhää
Andreasta, lisäsi nainen ja arveli, että paikan
päällä olisi ehkä tapahtunut suoranaisia ihmeitä,
jotka ovat saaneet valloittajatkin mietteliääksi.
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APOSTELN
ANDREAS
FÖRSTKALLADE

Teksti: Diakon Andreas Salminen

Apostelns liv och martyrium
Traditionen berättar att den heliga aposteln
Andreas var en vanlig fiskare och lärjunge till
Johannes Döparen. Andreas var närvarande när
Johannes pekade ut Jesus och sade till två av
sina lärjungar ”Se, Guds Lamm!” (Joh 1:36).
Andreas började då följa efter Jesus och blev
hans första lärjunge, därför kallas han även för
den förstkallade. Andreas var bror till Petrus och
berättade även till honom att de funnit Messias.
Efter Kristus uppståndelse och pingsten
begav sig aposteln Andreas för att berätta om
glädjebudskapet. Det berättas att han på sin färd
varit till Konstantinopel, Grekland, Trakien,
Peloponnesos och Epirus. Traditionen berättar
att aposteln Andreas grundade biskopssätet i
Konstantinopel och reste ett kors i den
kommande staden Kiev. Samtidigt förutspådde
han en lysande kristen framtid till Ryssland.
I staden Patras på den grekiska halvön
Peloponnesos hade aposteln Andreas förargat
den lokala viceprefekten med sin predikan om
evangeliet och sina under dåd till Guds ära.
Viceprefekten lät aposteln bli korsfäst på ett
X-format kors. Detta skedde år 62.

DEN

Ett älskat skyddshelgon
Aposteln har blivit älskad på många platser som
han vistades i under sin resa för att sprida
evangeliet. Aposteln Andreas är skyddshelgonet
för bland annat det ekumeniska- och det
rumänska patriarkaten. Aposteln Andreas är
skyddshelgonet för bland annat Grekland,
Rumänien, Ryssland, Skottland och Barbados.
Relikerna till aposteln Andreas förvaras
nuförtiden bland annat i Patrar, Athos berget,
Moskva och Konstantinopel. Den ortodoxa
kyrkan firar apostel Andreas minne den 30:e
november.
På den heliga aposteln Andreas förböner,
Herre Jesus Kristus förbarma dig över oss!

8

TOIMINTA
NEVAN RANTAMILLA
Kenpä olisi uskonut, että vain hetki sitten
henkitoreissaan maannut liitto kokosi kahdeksan
ortodoksista opiskelijaa ja/tai nuorta aikuista
pyhiinvaellukselle Pietariin?
Kiinnostusta 65-vuotisjuhlamatkaan oli toki
enemmänkin, ja alueellinen kattavuus huikea.
Kaiketi tulee tyytyä teologiseen selitykseen:
ihmisille mahdoton ei ole mahdoton Jumalalle....
Laivamatka Itämeren aalloilla alkoi odottavissa
tunnelmissa ja sujui jouhevasti. Matkan
byrokraattisessa osiossa, syyskokouksessa,
keskusteltiin vilkkaasti liiton olemuksesta ja
vastaisuudesta, sääntömääräisten asioiden
ohella. Lopuksi rukoilimme matkalle varjelusta ja
menestystä. Iltasella tutustuttiin sekä harjoitettiin
ykseyttä hurtin huumorin säestämänä.
Venäjän maaperälle astuimme 19.11., kuka
ensi kertaa, kuka taas ties monennettako.
Iltapäivä kului lähinnä stolovajassa lounastaessa
sekä Palatsiaukiota ja Nevski Prospektia
ihaillessa, mutta illalla ohjelmaan kuului vigilia
Kazanin katedraalissa – tai oikeammin yhdellä
sen sivualttareista. Pitkä palvelus slaaviksi oli toki
erikoinen kokemus, joskin kuoro ansaitsee kyllä
kunniamaininnan. Päivän päätteeksi illastimme
gruusialaisessa ravintolassa; paikallisesta
palvelukulttuurista voi kenties olla useampaakin
mieltä, mutta tällä kertaa suoritus oli
mukiinmenevä.
Keskiviikon 20.11. aloitimme pilgrimaatiolla
Aleksanteri Nevskin lavraan Nevski Prospektin
toisessa päässä. Edellisen lehden (III/13) teeman
kannalta mainittakoon, että lavran sanotaan

sijaitsevan siinä paikassa, jossa Aleksanteri löi
ruotsalaiset vuonna 1240. Tosin luostarin
peruskivi muurattiin vasta Pietari Suuren
toimesta, eittämättä tämä teki sen ruojuuttaan ja
lisäksi lavra vain kohottaisi uud en pääkaupungin
arvoa. Toisaalta, lienikö johdatusta vai jotain
muuta, että satuimme paikalle juuri, kun pappi
aloitti rukouspalveluksen itse Pyhän maallisten
jäännösten äärellä?
Keskiviikkoiltapäivästä torstai-iltapäivään
ohjelma oli pyhitetty vapaalle
kaupunkisuunnistukselle, jos kohta maistelimme
bliniä ennen kuin joukkomme hajosi kahtia.
Suurin osa suunnisti Kunstkameraan, muihin
museoihin ja loput taas keskikaupungille. Pimeän
laskeuduttua kaksi tiimiä kohtasi majapaikassa,
josta hetken huohahdettuamme siirryimme liiton
tarjoamalle yhteisillalliselle. Jatkotilaisuudessa
hostellissa keskusteltiin teologis-kulttuurisista
kysymyksistä ja sepitettiin troparia ynnä
kontakkia liiton kunniaksi. Seurueemme
kiintiöateisti yltyi vieläpä kehumaan ortodokseja
näiden elämäniloisuudesta.
Torstaiaamuna kerättiin voimia ja vierailtiin
kuka kussakin viime kohteessa.
Maahantulomuodollisuuksista selvittiin rivakasti,
ja laivamatka kotia kohti alkoi iltasella.
Akateemisen nuorison hyttikeskustelut eivät
kaikilta osin liene painokelpoista materiaalia,
mutta jälleen oktetti viihtyi vallan mainiosti
keskenään. Perjantaiaamuna 22.11. heitimme
hellät hyväiset ja siirryimme arkielämän pariin,
taas yhtä kokemusta rikkaampana.
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MISSÄ HÄN ON NYT?
- Kuka olet?

- Mikä sai sinut tulemaan OYL:oon?

Isä Olavi Merras, rovasti, TM, KCCM, Karjala
Klubin puheenjohtaja, Naisyhteisösäätiön
hallituksen puheenjohtaja, Lahden ortodoksisen
seurakunnan eläkkeellä oleva kirkkoherra.
Muistaakseni vuosina 1971-74 OYL:n
puheenjohtaja.

Päätin pappiseminaarin Kuopiossa 1966, minkä
jälkeen oli ohjelmassa armeijavuosi. Syksyllä
1967 tulin Helsinkiin ja aloitin opiskeluni Helsinin
yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Samantien tulin mukaan OYL:n Helsingin
osaston toimintaan. Olihan kirkollinen
harrastetoiminta jo nuoruusvuosiltani tuttua.
Silloisia aktiiveja olivat jo edesmenneet Antti
Saarlo ja Mikko Perola. OYL vastasi minulle
teologian opskelijoiden tyypillistä taustayhteisöä
11

opiskelijayhteisöineen. Tosin luterilaiset yhteisöt
jäivät minulle vieraiksi. Tulin mukaan myös
Helsingin ortodoksisen seurakunnan erilaisiin
toimintapiireihin. Jos jotakin noilta vuosilta
tiivistäisin, olisi seuraavaa: pappisseminaarissa
opin toimittamaan jumalanpalveluksia, Helsingin
yliopistossa teologiaa.
- Paras muistosi?
Muistoja on tietysti runsaasti, mutta pari OYL:n
toimintaan liittyvää ulkomaanmatkaa nousevat
päälimmäsinä mieleen. Syndesmoksen kokous
Bostonissa elokuussa 1971 ja suomalaisen
syndesmosvaltuuskunnan vierailu Venäjällä
paikallisen kirkon vieraana alkusyksystä 1974.
- Mitä OYL antoi sinulle?
OYL:ssä mukana olo antoi haasteita ja kehyksiä
ymmärtää ortodoksisen kristillisyyden
(maailmankuvan) ja suomalaisen yhteiskunnan
keskinäisiä suhteita ja ilmiöitä.
Mitä on
or todoksinen kristillisyys suomalaisessa
muodossaan.
- Terveisesi nykyisille OOL:n aktiiveille
Logoksen lukijoille (lehti, jonka päätoimittajana
aikanaan olin): OOL:ssa mukana olo syventää
sinunkin ortodoksista identiteettiäsi ja mitä voit
ortodoksisena kontribuutiona (=ortodoksina ja
kristittynä) tuoda mukaan nykymaailman menoon
ja ilmiöihin.
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ERISTÄYTYNYT LIIKEHDINTÄ UKRAINAN
ORTODOKSISESSA KIRKOSSA
Teksti: Jelisei Heikkilä

Ukrainan ortodoksisen kirkon lähihistoria on
jäänyt vaille perusteellisempaa tutkimusta viime
aikoina, lukuun ottamatta muutamia tutkimuksia
jotka ovat ilmestyneet Ukrainan kielellä. Voidaan
todeta, ettei läheskään kaikki eristäytymiseen
pyrkivä liikehdintä Ukrainan ortodoksisessa
kirkossa syntynyt bolshevikkiterrorin aikana,
puhumattakaan sen levinneisyydestä
neuvostotahojen avustamana. Seuraavassa
pyritään luomaan yleiskatsaus vuoden 1918

yleisukrainalaiseen kirkolliskokoukseen ja sen
tapahtumiin.
Kirkollisen elämän tapahtumat Ukrainassa
itsevaltiuden kaatumisesta vuoden 1918
yleisukrainalaiseen kirkolliskokoukseen
Vuosi 1917 oli monella tavalla merkittävä koko
Venäjän maalle. Helmikuussa vuonna 1917
Venäjän keisari Nikolai II syrjäytettiin vallasta ja
tilalle tuli väliaikainen hallitus. Alkoi ”porvarillisdemokraattinen vallankumous.” Ukrainassa
13

tähän hajaannukseen liittyi myös
kansallisuuskysymys: jäädäkkö osaksi yhtä,
jakaantumatonta Venäjää, vai itsenäistyä omaksi
maaksi. Helmikuun vallankumouksen jälkeen
agendalle nostettiin myös patriarkka kysymys.
Patriarkan voi valita ainoastaan kirkolliskokous,
jonka oli määrä päättää myös joukosta muita
tärkeitä kysymyksiä. Hiippakuntakokoukset
alkoivat niin Venäjällä kuin Ukrainassakin.
Ukrainassa ortodokseja koskettivat kysymykset
jumalanpalvelusten ukrainalaistamisesta,
Ukrainan ortodoksisen kirkon asema suhteessa
Venäjän ortodoksiseen kirkkoon siitä huolimatta
onko sen johto synodaali vai patriarkaalinen ja
sijaitseeko se Moskovassa vaiko Pietarissa.
Monet Ukrainalaiseen papistoon kuuluneet ja
erityisesti nationalistihenkinen älymystö oli sitä
mieltä, että Bogdan Hmelnitskin aikainen
Ukrainan liittäminen Venäjään ei pitäisi koskea
kirkkoa. Hiippakuntakokouksissa, joissa kaikilla
sen osallistujilla oli vapaa sana käytettävinä, alkoi
esiintyä autokefalia-ajattelua ja vaatimuksia
täydellisestä itsenäisyydestä. Tämän ohella
alkoivat nousta esiin vaatimukset
yleisukrainalaisesta kirkolliskokouksesta
Venäjällä jo alkaneen yleisen kirkolliskokouksen
innoittamana. Hiippakunnallisissa kokouksissa
alkoi yhä selvemmin näkyä jakolinja autokefalian
puolesta ja vastaan olevien välillä. Alettiin puhua
”ukrainofileista” ja ”ukrainofobeista”. Nämä kaksi
toisilleen vastakkaista liikkeettä (jotka ovat
edelleen voimissaan) alkoivat nopeasti laajeta
kirkollis-poliittisissa piireissä.
Yleisukrainalainen kirkolliskokous oli
kutsuttu koolle Moskovan ja koko Venäjän
Patriarkan siunauksella 28. joulukuuta vuonna
1917. Todellisuudessa kokous avattiin vasta 7.
tammikuuta vuonna 1918 juhlallisella
jumalanpalveluksella Pyhän Sofian kirkossa

Kiovassa. Kokouksen avasi Hänen Pyhyytensä –
korkeasti pyhitetty Hersonin ja Odessan
metropoliitta Platon (Rozhdestvenskij). Jo
ensimmäisen istunnon aikana tapahtui selvä
j a k a a n t u m i n e n ” m o s k v o fi l e i h i n ” j a
”ukrainofileihin”. Heidän välissä oli niin kutsuttu
”kuolleiden” puolue, jota johti piispa Pimen
(Pegov). Monet ukrainofilit olivat tyytymättömiä,
että juuri piispa Pimen, kansalaisuudeltaan
suurvenäläinen, oli valittu kokouksen
puhemieheksi. Myöhemmin Pimen vakuutti kaikki
edustajat omalla diplomaattisuudellaan, jopa
silloinkin kun kokouksen ukrainofilit huusivat
”Hiljaa! Pidättäkää hänet” iskulauseita.
Ensimmäisen istunnon tärkeimmäksi aiheeksi
nousi ”ylin kirkollinen johto”, jota johti arkkipiispa
Antonij (Hrapovitskij), autokefalian suurin
vastustaja. Koska kirkolliskokous ei päässyt
yksimielisyyteen autokefaliakysymyksessä, jota
neuvottelukunta odotti julistettavaksi heti
ensimmäisen istunnon jälkeen, neuvottelukunta
kääntyi antibolshevistisella lausunnolla kansan
puoleen. Asettelua voidaan pitää kutakuinkin
samanlaisena tultaessa kirkolliskokouksen
toiselle istunnolle.
Poliittisen tilanteen ollessa vaikea, myös
kirkko joutui yhä enemmän vedetyksi mukaan
politiikkaan. Apulaispiispa Nikodimin (Krotov)
ollessa Metropoliitta Vladimirin kanoninen
seuraajansa, autokefalistit panivat toivonsa
häneen ja vaativat kirkolliskokouksen pikaista
uudelleenkutsumista ja autokefalian julistamista.
Koska kirkolliskokouksen voi kutsua koolle
ainoastaan Kiovan metropoliitta, kirkolliset piirit
valitsivat itselleen kandidaatin, arkkipiispa
Antonin. Kaikille oli kuitenkin selvää, että tuleva
metropoliitta ei aio kutsua koolle uutta
kirkolliskokousta, tai ainakin hän pyrkii
viivyttämään sen kutsumista viimeiseen asti.
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Hetmannivallan alettua Ukrainassa, Kiovassa
valtaan nousi vapaamuurari Pavlo Skoropadskij.
Tämä tarkoitti sitä, että hänen tuli pitää hyvät välit
kirkkoon ja käydä jumalanpalveluksissa sekä
muissa kirkon suurissa tapahtumissa. Hänen
ansiotaan oli pitkälti toisen ja kolmannen
yleisukrainalaisen kirkolliskokouksen koolle
kutsuminen. Maaliskuun lopulla vuonna 1918
Kiovassa pidettiin hiippakuntakokous, jossa oli
määrä valita uusi Kiovan metropoliitta. Kiovan
metropoliitan asema ei noihin aikoihin eronnut
tavallisen hiippakuntapiispan asemasta. Nyt kun
Kiovasta tuli uuden vastaperustetun valtion
pääkapunki, myös Kiovan metropoliitan asema
muuttui merkittävästi. Ennen kuin käsitys
”Ukrainalaisesta kirkosta” mutoutui, Pietarin Pyhä
Synodi määräsi kaikki senaikaiset
hiippakuntapiispat virkaansa. Koska Ukraina oli
nyt itsenäinen valtio ja vaikka kirkolle
myönnettäisiinkin autokefalia tai autonomia, oli
Kiova se luonnollinen paikka minne kirkko oman
pääpaikkansa rakentaisi. Kuitenkin autokefalisen
ja autonomisen kirkon pää tuli kanonisesti valita
koko kirkon Pyhässä Synodissa. Näin ollen
Kiovan metropoliitasta tulisi myös Ukrainalaisen
kirkon johtaja. Molemmat osapuolet ymmärsivät
tämän seikan. Separatistit (ukrainofilit) halusivat
oman ehdokkaansa kuolleiden puolueesta,
piispa Pimenin tai Umanskin piispan Dimitrin
(Verbitskij). Moskvofilien ehdokas oli jo
aikaisemminkin mainittu arkkipiispa Antoni.
Kiovan metropoliitan valinta ei ollut helppo
tehtävä ja siinä ilmenikin heti alussa ongelmia.
Ukrainalaiset separatistit toimivat
vallankaappaus periaatetta noudattaen ja kirkon
neuvottelukunta toimi Kiovan diktatuurin
alaisuudessa. Moskovan kannattajat sen sijaan
tavoittelivat rauhaa ja eri osapuolten keskinäistä
sopua demokratian keinoin. Ukrainofilit panivat

toivonsa siihen, ettei arkkipiispa Antoni saa
riittävää määrän ääniä kirkolliskokouksessa. He
vaativat, että Kiovan metropoliitta tulisi valita
yleisukrainalaisessa kirkolliskokouksessa eikä
hiippakuntakokouksessa, koska vastavalitusta
metropoliitasta tulisi koko Ukrainan kirkon pää.
Moskvofiilit sen sijaan olivat varmoja, että
hiippakuntakokouksessa Antoni saisi
enemmistön äänistä ja näin ollen ajoivat uuden
metropoliitan valitsemista
hiippakuntakokouksessa.
Kiovalainen papisto
pelkäsi, ettei arkkipiispa Antoni olisi tullut
valituksi kirkolliskokouksessa. Autokefalistien
ollessa vähemmistönä hiippakuntakokouksessa,
he vaativat uuden metropoliitan valitsemisen
siirtämistä kirkolliskokoukseen. Paineet olivat
suuret mollemin puolin. Moskvofiilit pitivät
kuitenkin oman kantansa ja valitsivat
hiippakuntakokouksessa Kiovan metropoliitaksi
arkkipiispa Antonin. Arkkipiispa Antonin
valitsemista vastaan oli lähes kaikki
vaikutusvaltaisimmat Ukrainan päättäjät, johtajat
ja organisaatiot. Ukrainan hetmanni lähetti
Patriarkka Tiihonille kirjeen, jossa hän pyysi
patriarkkaa olla vahvistamatta arkkipiispa
Antonin valitsemista Kiovan metropoliitaksi. Tämä
pyyntö ei kuitenkaan tuottanut tulosta.
Autokefalistien menetettyä vallan heitä ennen
puolustaneeseen kirkon neuvottelukuntaan,
etsivät he uusia vaikutus- mahdollisuuksia
hetmannivallan ministeriöstä. Siinä he
onnistuivatkin ja uskonnollisista asioista vastaava
ministeri V. V. Zenkovskij päätti omatoimisesti
kutsua koolle yleisukrainalaisen
kirkolliskokouksen toisen istunnon.
U k r a i n o fi i l i t j ä r j e s t i v ä t o m a n
kirkolliskokouksensa seitsemäntenä päivänä
tammikuuta 1918. Kokouksen paikkana toimi
Kiova ja siihen otti osaa noin 400 ihmistä. Tähän
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kokoukseen kerääntyi suurimmaksi osaksi
Ukrainan kirkon autokefaliaa ajavia jäseniä, eikä
siihen osallistunut ainuttakaan piispaa. Samainen
kirkolliskokous ei ehtinyt saada kokousta
päätökseen, kun jo tammikuun puolessa välissä
vuonna 1918 Kiovassa puhkesi kansalaissota.
Myös kokouksen osanottajat joutuivat
pakenemaan eri puolille Ukrainaa. Tämän
kansalaissodan tuloksena, 22. tammikuuta 1918
bolshevikit ottivat vallan Ukrainassa. Jo
huhtikuussa saksalaiset valtasivat Kiovan
takaisin ja kansa valitsi itselleen
uuden
hetmannin – Pavlo Skoropadskin. Hetmannin
harteille jäi Ukrainan ja Moskovan pahasti
kärsineiden välien korjaus. Hetmanni kiinnitti
huomiota myös kirkollisiin asioihin. Ukrainofilit
päättivät itsenäisyyden saavuttamisen toivossa
toimia niin sanottujen ”veljestöjen” kautta. Nämä
veljestöt perustettiin täysin äärinationalistiselle
pohjalle, kirkollisten nimikkeiden alle. Veljestön
johtajaksi valittiin S.P. Sheluhin, hetmannivallan
kenraali. Sheluhin oli aktiivinen itsenäisyyden
puolestapuhuja. Yleisukrainalainen
kirkolliskokous päättyi moskvofilien voittoon.
Ukrainalaiset piispat yhdessä metropoliitta
Antonin kanssa, olisivat voineet toimia
rauhanomaisin ja rakkauden keinoin
autokefalisteja kohtaan. Koska näin ei toimittu,
tuloksena oli skisma, joka johti tuhansien
ihmisten erottamiseen kirkosta.
Voimme huomata, että kansallinen sekä
kirkollinen murros joka alkoi 1900-luvun
alkupuolella, jatkuu edelleen itsenäisessä
Ukrainassa. Ukrainan ortodoksisen kirkon eräs
näkyvimmistä teologeista, arkkimandriitta Kirill
Hovorun kirjoittaakin osuvasti, että ”kirkot voisivat
nyt tunnustaa, miten usein he ovat olleet sellaisia
välittäjiä Jumalan edessä, jolla vallanpitäjät ovat
päässeet näkemästä rikollista toimintaansa.

Tällainen "välitystoiminta" ei vain laillista vaan
myös sakralisoi korruption. Nyt kirkoilla […] on
mahdollisuus muuttaa tämä perinne ja lopettaa
sellainen välittäjänä toimiminen, joka on
oikeuttanut korruption, sosiaalisen epätasa-arvon
ja vallan väärinkäytön
(http://www.ort.fi/content/itsenaeisyyden-teologia
a-ukrainassa)”.
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja
aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen! Jälleen
kerran olen saanut vastaanottaa uteliaita
kyselyjä, jonkinasteisia sadatteluja, mutta
varsitenkin kiitoksia kirkon ummehtuneisuuden
tuulettamisesta. Aleksanteri Nevalaisesta
laatimani katsaus (Logos III/13) ei kumma kyllä
poikinut suurempaa kritiikkiä, mikä kertoo ehkä
enemmän asian tuntemattomuudesta
suomalaisortodoksien laajoissa piireissä. Sen
sijaan tämän numeron itsenäisyysteemasta tuli
eräs arvelu.
Sebastian Helsingistä epäili, ettei edes Isä
Nicolaos rohkenisi kyseenalaistaa itsenäisyyden
merkitystä Suomelle. Perusteenaan hän esitti,
että voidakseni arvostella kirkkoa tapani mukaan
äärimmäisen kyynisesti, minulla on oltava
sangen autonominen asema. Täten minkä
tahansa itsenäisyyden kiistäminen
poliittis-historiallisena konstruktiona alistaisi
samalla kysymyksen omasta
toimintavapaudestani teoreettiselle tarkastelulle.
Halleluja, olen vihdoin onnistunut opettamaan
pojalle pintapuolista syvemmän argumentaation
arviointia! Silti nuori mies ajaa karille siinä,
ettenkö kyseenalaistaisi kotomaani itsenäisyyttä
– sehän todettiin lehdissäkin ainoastaan neljän
rivin ilmoituksella. Tämä diskurssi on kuitenkin
selvästi toissijainen ortodoksiselle
opiskelijalehdelle, joten kehotan jälleen
kääntymään akateemisen tutkimuksen puoleen.
Sen sijaan Sebastianin kysymys siitä, miksi
Suomen ortodoksinen kirkko juhli syyskuun

alussa näyttävästi itseään, vaikka teologisestihan
se on ollut olemassa aina, ansaitsee kyllä
vastauksen. Kysymys on toki laajempi kuin voin
tässä käsitellä, mutta autonomian aikana
kreikanuskoiset olivat kanonisesti Moskovan
Patriarkaatin alla, kun taas maallisesti heitä
koskivat suurruhtinaskunnan lait. Papisto oli
pääosin venäläistaustaista, mutta tämä ei
välttämättä tarkoittanut poliittista
venäläismielisyyttä. Oli samoin
suomalaisintoilijoita, mutta absoluuttinen
enemmistö suomenmielisistä löytyi kyllä
enemmän tai vähemmän luterilaisista
politiikoista.
Ennen bolsevikkivallankumousta muutosta
ortodoksien asemaan ei kaavailtu. Sen sijaan
kavahdettujen punaisten kaapattua vallan
Pietarissa itsenäisyys ylipäänsä jäi ainoaksi
tieksi, eivätkä tähän kansalliseen projektiin oisi
soveltuneet minkään instituution rajantakaiset
linkit. Toisaalta Pietarissa edes Lenin ei aikonut
lietsoa kirkosta lisävihollista epävarmalla
alkutaipaleellaan, mutta alkukevään 1918
välikohtaus Troitse-Sergijevon lavralla käänsi
kurssin. Kesti kuitenkin tovin ennen kuin uusi
uskontopolitiikka saatiin aluilleen.
Toki asiaan kätkeytyi pragmaattinenkin
puoli: Suomen ortodoksinen hiippakunta kärsi
s u u re s t a k a s s a v a j e e s t a Ve n ä j ä n k i r k o n
avustusten lakattua. Pappien elatus ja koulutus,
Raja-Karjalan tilanne sekä kirkkokunnan
tulevaisuus nousivat nyt valokiilaan. Entä miten
ortodoksit itse suhtautuivat näihin
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edesottamuksiin, kyseli Sebastian. Pelkistetysti
voi sanoa, että samaan aikaan kirkon sisällä
venäläis- ja suomalaismieliset kinastelivat miltei
kaikesta, mistä näkyvimpinä esimerkkeinä olivat
apulaispiispan valintakärhämät 1919 ja 1922,
jatkoin. Politiikan tasolla itsenäisen Suomen lait ja
asetukset menivät tuon tuostakin ristiriitaan
kanonien kanssa, mutta pulmat kierrettiin lähes
alati luovalla tulkinnalla.
Ratkaiseva mahdollisuus aukeni 1922, kun
Moskovan Patriarkaatti ilmoitti Suomen
autonomisen ortodoksisen arkkipiispakunnan
perustamisesta. Silti penseys itäyhteyttä kohtaan
valtasi alaa, sillä piakkoin Venäjällä patriarkka
Tihon pantiin viralta, sijainen surmattiin ja uusi
hallintoelin perustettiin. Kuitenkin mikäli asiaa
lähestyy juridisesti, paradoksi on vääjäämätön:
ottaessaan loppuvuodesta 1917 korkeimman
vallan itselleen eduskunta itse asiassa kielsi
bolsevikkihallinnon legitimiteetin, niinpä
analogisesti Moskovan Patriarkka Tihonin
syrjäyttäminen oli yhtä lailla illegitiimiä –
tekijäthän olivat samat. Siis kuinka, uteli
Sebastian. Iankaikkisuutta edustavan kirkon
kanoninen yhteys tuskin voi katketa puhtaan
maallisin ja vieläpä rikollisin toimin..., johdattelin
poikaa ääneen. Tosin
Venäjän valkoisetkaan
eivät hevin olisi sallineet rajamaiden
irtaantumisia, joten sekään yhteys ei voinut
toimia.
Ve n ä j ä n s e k a s o r ro n t i e t ä e n o l i
Ekumeeninen Patriarkka jo aiemmin toivottanut
suomalaisortodoksit tervetulleiksi
Konstantinopolin isällisen kaitselmuksen alle.
Sekä poliitikot että kirkon nationalistit haaveilivat
autokefaliasta, mutta Konstantinopoli esitti 1923
autonomista statusta. Paitsi että terminä
autokefalia oli epämääräinen, sen myöntäminen
yhdelle paikalliskirkolle olisi varmasti poikinut

lisävaatimuksia toisilta. Kansallisten kirkkojen
luominen vain nationalismin itsensä vuoksi oisi
niin ikään dogmaattisesti arveluttavaa, sillä
Kristuksen kirkkohan on universaali. Lisäksi
patriarkaatti korosti, että normaalioloissa asia
olisi selvitettävä kanonisen järjestyksen pohjalta,
eli Venäjän kirkon kanssa.
Voidaanko Tomos-asiakirjaa pitää siis
jonkinlaisena Suomen ortodoksisen kirkon
vallankaappauksena, Sebastian myhäillen
arkipäiväisti asian. Periaatteessa kyllä...,
vastasin, ...muttei se ollut sen paremmin Suomen
valtion kuin kansallismielisten ortodoksienkaan
täysi voitto. Patriarkaatti formaalisti vahvistaa yhä
piispanvalinnan, ja kirkkomme vielä rukoilee KP
patriarkan edestä. Nationalismin kliimaksissa
tähänkin ratkaisuun kannatti tyytyä –
vaihtoehtonahan väijyi nimittäin molempien
puhdas tappio, kanoninen yhteys itään.
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