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Tropari
Kiitetty olet sinä, Kristus, meidän Jumalamme, joka teit viisaiksi
kalamiehet, kun heidän päälleen Pyhän Hengen vuodatit ja heidän
kauttaan sait verkkoon koko maailman. Kunnia olkoon sinulle
ihmisiä rakastava Jumala.
Kontakki
Kun Kaikkeinkorkein tultuaan alas sekoitti kielet, hän hajotti kansat.
Mutta kun hän jakoi tuliset kielet, hän kutsui kaikki yhteyteen. Ja
niin me yksin mielin ylistämme kaikkein pyhintä Henkeä.

1

LOGOS
V/14

SISÄLLYS

Ortodoksisen opiskelijaliiton lehti
Lehti ilmestyy noin 12 kertaa vuodessa

PERUSTETTU: 1958
JULKAISIJA: OOL
PÄÄTOIMITTAJA
Jelisei Heikkilä

3 Pääsihteeri pähkäilee
7 Päätoimittajalta
8 Pyhiinvaellusta ja turismia Pyhän haudan kirkolla
14 Isä Nicolaos ei vastaa

TOIMITTAJAKUNTA
Jelisei Heikkilä
Nico Lamminparras
(Pääsihteeri, OOL)
Artturi Hirvonen
(Puheenjohtaja, OOL)
NÄKÖISJULKAISUN ULKOASU
Jelisei Heikkilä
NÄKÖISJULKAISUN TAITTO
Jelisei Heikkilä
SEURAAVA LEHTI 12.7.2014
ISSN: 2341-8842
KANNEN KUVA
Nico Lamminparras

2

PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Luottoluokituksissa kolme A:ta
merkitsee korkeaa velansietokykyä,
kun taas alemmalle AA-ryhmälle lainaa
suodaan huonommilla ehdoilla.
Ottamatta liiaksi kantaa mittarin
tekniseen puoleen – kuka arvioi ja mikä
on perusarvo – on kenties paikallaan
huomauttaa, että yhtä lailla tulisi kai
spekuloida poliittisten konjunktuurien
vaikutusta niin arviointiprosessissa kuin
sen päämäärissäkin.
En kuitenkaan ole taloustieteilijä, vaan sovellan asteikkoa
hengellisyyden nykytilanteen mittaamiseen. Täten A tarkoittaa
alinta mahdollista luottamusta, toisin sanoen mm. länsimaista
mallia, jossa hengellisyys rajoittuu kodin nurkkaan. Kaksi
A-kirjainta tähdentävät orastavaa henkisyyttä, joka etsii
paikkaansa yhteiskunnassa ja joka voi kehittyä mihin suuntaan
tahansa. AAA puolestaan merkitsee miltei puhdasta ja
hedelmällistä maaperää, josta esimerkki lienee hengellisyyden
kasvu ns. kolmansissa maissa. Keskityn kuitenkin AA-luokkaan,
jota luotaan mallimaa Armenian kautta.
Armeniaan kristinusko kantautui hyvin varhain, oletettavasti
apostolien Taddeus ja Bartolomeos toimesta. Valtionuskonto
kristillisyydestä tuli vuonna 301, kun taas lännempänä Roomassa
näin tapahtui vasta 380 – jos kohta kristittyjen ylenkatsominen oli
lakannut jo Milanon ediktiin 313. Vieraat valloittajat seurasivat
toisiaan vuosisatojen ajan, mutta kiintoisaa on se, miten
armenialaiset käsittivät identiteettinsä. Armenian kastaja Pyhä
Grigor Valontuoja nauttii yhäti erityistä suosiota. Aakkosto luotiin
400-luvun alussa, ja oma uskonto erotti aluetta muista kansoista.
Khalkedonin kirkolliskokous toimi puolestaan vedenjakajana
Bysantin suuntaan. Uudemmalla ajalla armenialaiset sopeutuivat
joko tsaarinvaltaan itäosissa taikka ottomaanien valtapiiriin
lännessä, mutta pysyivät uskollisina apostoliselle kirkolleen.
Kansanmurhasta todettakoon tässä vain se, ettei silmien
ummistaminen huolellisesti dokumentoidulta valtiojohtoiselta
murha-aallolta ole kestävää argumentointia – laajempi artikkeli
itse teemasta ilmestynee Logoksessa myöhemmin. Sen sijaan
käsitykset neuvostoajan vaikutuksesta taas vaihtelevat, muttei ole
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uskottavaa, että Armenia olisi säilynyt
puhdistuksilta ja hävitykseltä, esimerkiksi
katolikos menehtyi epäselvissä olosuhteissa
vuonna 1938. Toisaalta vuonna 1920 itsenäisen
Armenian oli käytännössä valittava punavallan tai
turkkilaisvallan väliltä eikä tulosta tarvinne
ihmetellä. Tämä ehkä osin selittää sen seikan,
ettei neuvostovastaisuus juuri nostanut päätään
ennen perestroikaa. Tuolloin mm. Moskovan
k i e l t e i n e n a s e n n e Vu o r i s t o - K a r a b a h i n
kysymykseen nakersi luottamusta keskusvaltaan.
Tänä päivänä – palasin Armeniasta viikko
sitten – tilanne on valoisampi, mutta havaintojen
johtopäätös voisi yhtä hyvin olla hengellisyyden
vähäisyys. Esimerkiksi Geghardin luostarin
liturgia oli täpötäynnä, ja palveluksen jälkeen
ihmiset vielä pyysivät lukemattomia siunauksia.
Erityiskiitos kuuluu luostarin naiskuorolle
sävähdyttävän kauniista ja melodisesta
veisuusta. Keskustelussa Isä Garnikin kanssa
paitsi luostarin historia, etenkin nykyisyys asettui

silti tarkempaan valoon: arkkimandriitan lisäksi
Geghardissa palvelevat vain Isä Garnik ja eräs
munkkidiakoni.
Vastaavia esimerkkejä Armeniassa tuli
vastaan yhtenään. Khor Virap – jossa Grigor
Valontuoja vietti vuosikausia vankikuopassa –
pysyy yllä lähinnä turismin ansiosta. Sama
vaikutelma jäi Sevanavankista, jossa ilman
teologista seminaaria olisi ainoastaan kaksi
pientä kirkkoa ja presidentin kesäresidenssi.
Gaghardzinin luostarissa iankaikkisuutta tässä
maailmanajassa elivät vain arkkimandriitta ja
jututtamani pappismunkki. Tosin aikeena on, että
maan neljäs teologinen seminaari sijoittuisi
tänne.
Tietysti valonsäteitäkin välkähtelee.
Ar menialaisista noin 94% on Ar menian
apostolisen kirkon jäseniä. Katolikoksen
residenssi sijaitsee vehreässä Äiti Istuimessa
Etšmiadzinissa, ja sen seminaarissa opetetaan
ylempää teologista korkeakoulututkintoa.
4

Liturgia Geghardissa

Sevanavankin seminaarissa alempaa teologista korkeakoulutusta taas
lukee 60 oppilasta. Pyhän Hripsimian (Kristiinan) kirkossa
Etšmiadzinissa allekirjoittanut todisti kastetta, jossa kirkon yhteyteen
otettiin mielenkiintoisesti sekä noin kolmissakympissä oleva isä että
tämän arviolta nelivuotias poika. Hotellissa työskenteli kaksi
helluntailaista miestä ja yhteen tutustuin Kansanmurhan muistomerkillä.
Kuriositeettina mainittakoon, että Garnin temppelissä tarkkailin
pakanallisen yhteisön rituaalia – hengellisyys kasvaa siis myös
uuspakanuuden muodossa.
Pyhättöjen tilanne ei ole niin hohdokas, vaikka entisajan kivikirkot
edelleen uhmaavat tuulta ja tyrskyjä. Mm. Jerevanin keskustassa
sijaitseva Grigor Valontuojan komea katedraali on perua 2000-luvulta, ja
kriittisesti on huomautettava, että sisätiloista puuttuvat kuvat
kauttaaltaan – ei siksi, etteikö niitä olisi suunniteltu, vaan koska rahat
loppuivat kesken. Valtiohan ei maassa tue kirkkoa esimerkiksi

5

Sevanavankin luostarin
kirkot

verovaroin. Lukuisat pienet kirkot ovat aikaa sitten autioituneita, kuten
esimerkiksi Amberdissa. Paikalliset (ja turistit?) ovat kuitenkin tuoneet
kuvia sekä tuohuksia ja siten yhä käyttävät hylättyjä pyhäkköjä niiden
alkuperäisessä tarkoituksessa.
Empiirisen havaintomateriaalin pohjalta joku saattaisi luokitella
Armenian hengellisyyden jopa kolmen A:n kategoriaan tai vähintäänkin
joukkoon AA+. Todellisuus on kuitenkin raaempi: korruptio rehottaa ja
oligarkit pyörittävät leijonanosaa taloudesta, mikä passivoi monia ellei
valtaosan. Useimmat nuoret totesivat, ettei tulevaisuutta sen paremmin
kuin perspektiiviäkään ole. Hengellisyyden kannalta tämä taas
tähdentää lamaannusta, koska varallisuuden ylikorostuessa rahasta
kohoaa arvon mitta.
On kuitenkin todettava, että armenialaiset ovat erittäin
vieraanvaraisia ja ystävällisiä eikä näiden taka-ajatuksena suinkaan
kuulla kaupustelu. Ehkäpä Armenian hengellisyyden tilannetta
kuvaisikin parhaiten jerevanilaisten suosikkiharrastus. Niin kuin
paikalliset nauttivat kuljeskella Jerevanin iltayössä vailla erityistä
päämäärää, niin samoin he kaiketi vaeltavat maailmassa – taival
itsessään on jo merkityksellinen.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

#BringBackOurGirls on saanut viime aikoina
erityisen paljon näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa. Tämä kampanja sai alkunsa, kun
ääri-islamilainen terroristijärjestö Boko Haram
kidnappasi 276 koulutyttöä
Pohjois-Nigeriassa. Lukuisat julkisuuden
henkilöt ovat ennättäneet tuomitsemaan
kyseisen sieppauksen, tämän kampanjan
ominaispiirteeksi onkin muodostunut
valokuvat, jossa kuvatta pitelee paperille kirjoittua slogania
”#BringBackOurGirls”. Nigeriassa uskonto, öljy ja korruptio on luonut
Boko Haramille erityisen hyvän kasvualustan. Onhan Nigeria Afrikan
väkirikkain, sekä suurin talous. Eriarvoisuus jakaantuu
maantieteellisesti myös Nigerian sisällä köyhään islaminuskoiseen
pohjoiseen ja hyvin toimeen tulevaan kristittyyn etelään. Konfliktin
siemen on kylvetty, eikä asioita paranna rakenteellinen ja avoin
korruptiokaan. Tilanne ei ole kuitenkaan yllämainitun yksioikoinen,
sillä myös kristityt terrorisoivat Nigeriassa. Nigerian presidentin
kotiseuduilla on vaikuttanut jo hyvinkin pitkään ihmisiä kidnappaava
ja sabotaasiin syyllistynyt kristitty MEND. He vastustavat
öljy-yhtiöiden riistopolitiikkaa ja ympäristön tuhoamista, tosin heidän
väkivaltainen profiilinsa ei ole yhtä kesytön kuin Boko Haramin.
Kaikelle yllämainitulle löydämme myös vertauskohteen
Euroopassa. #SaveOurGuys oli hetken venäläisen median seuratuin
kampanja. Kyseessä oli pyyntö kahden venäläisen ”journalistin”
vapauttamiseksi Ukrainan konfliktialueelta, jossa heidät pidätettiin
terrorismin vastaisessa operaatiossa. Ei lienee suurikaan yllätys, että
edellä mainitut journalistit myönsivät olleensa journalisteja vain
paperilla, todellisuus paljasti heidät Venäjän tiedustelupalvelun
agenteiksi. Myös kristityt terrorisoivat Ukrainaa – ”Venäjän
ortodoksinen armeija”, joka on yksi näkyvämmistä aseellisista
joukkioista Itä-Ukrainassa, on syyllistynyt lukuisiin murhiin ja ihmisten
sieppauksiin. Missä ovat Moskovan piispat ja papit vaatimassa
näiden pseudokristillisten nimitysten ja symboliikan käytön
kieltämistä? Vaaranahan on, että nimenomaan ortodoksit uudessa
Ukrainassa saavat murhaajien ja terroristien leiman, eikä tämä
todellakaan nosta Venäjän ortodoksisen kirkon osakkeita muiden
kristittyjen silmissä. Eikö Kirkon tehtävänä ollutkaan toimia
sillanrakentajana ja rauhan kyyhkysenä yli maiden rajojen?
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PYHIINVAELLUSTA JA
TURISMIA PYHÄN
HAUDAN KIRKOLLA
Jerusalem on pyhä kaupunki niin juutalaisuudelle,
islamille kuin kristinuskollekin. Ilmiönä kristittyjen
pyhiinvaellus alkoi jo 300-luvulla kristinuskon
saatua virallisen aseman Rooman valtakunnassa.
Alusta asti pyhän maan turismi oli myös
kannattavaa liiketoimintaa paikalliselle väestölle, ja
on sitä nyt 2000-luvulla enemmän kuin koskaan.

”Pyhiä paikkoja” voikin löytää sadoittain ympäri
Israelia, ja Jerusalemin vanhassakaupungissa
niihin törmää miltei jokaisessa kadunkulmassa.
Kristittyjen keskuudessa suosittu reitti on Via
Dolorosa, joka on kuitenkin nimetty ja ”löydetty”
vasta 1800-luvulla. Sen varrelle on merkitty
lukuisia evankeliumeissa ja muussa
passioperinteessä esiintyviä paikkoja, ja lisäksi
se on pullollaan ikoneita, krusifikseja ja kristillistä
kirjallisuutta kaupustelevia myymälöitä. Sitä
kulkiessaan törmää pyhiinvaeltajien kulkueisiin
kaikkialta maailmasta, ja kuulee veisuuta
lukemattomilla kielillä. Helposti herää kuitenkin
kysymys siitä, millä perusteella näitä paikkoja on
tunnistettu ja kenen eduksi. Hyväksikäytetäänkö
sinisilmäisiä pyhiinvaeltajia, vai onko kriittisellä
ajattelulla mitään merkitystä, kun puhutaan
uskonnollisista kokemuksista? Nykyään harva
tutkija allekirjoittaa monenkaan kohteen
autenttisuutta, mutta muutamaa paikkaa voidaan
varovaisesti sanoa aidoksi Raamatun
tapahtumiin liittyväksi kohteeksi.
Via dolorosaan kuuluu myös kaikista
kristittyjen pyhiinvaelluskohteista tärkein, eli
Pyhän haudan kirkko, joka sijaitsee Vanhan
kaupungin sokkeloisessa kristityssä korttelissa.
Perimätiedon mukaan juuri tuolla paikalla olisi
Jeesuksen kuolinpaikka Golgata, ja myös hänen
hautansa uskotaan sijaitsevan kirkon alla. Pyhää
ja loisteliasta kokemusta odottava vierailija
saattaa kuitenkin pettyä: kirkko on ulkoa hieman
rähjäinen ja vaatimaton, eikä se juurikaan kohoa
irti siihen kiinnittyvästä muusta korttelista. Jo
pelkästään sen löytäminenkin saattaa olla
hankalaa. Sisälle astuessaan
rakennushistoriallisesti valveutunut matkaaja ei
voi olla huomaamatta, että Pyhän haudan kirkko
on sekava kokonaisuus, josta on vaikea löytää
minkäänlaista yhtenäistä tyyliä.

Nykyistä kirkkoa onkin rakenneltu hyvin pitkään
ja siihen on tehty lisäyksiä vailla sen
kummempaa kantavaa ajatusta. Pyhäkön
ensimmäiset osat rakennettiin 1000-luvulla, kun
taas viimeisin lisäys, Jeesuksen haudan päälle
rakennettu monumentti, jonka luota pyhä tuli
lähtee liikkeelle ennen pääsiäistä, rakennettiin
vuonna 1810. Koristelu on tehty huonolla maulla,
ja kirkon eri osat suorastaan riitelevät keskenään.
Lisäksi eri kirkkokuntia edustavat munkit
varjelevat tarkasti omia vastuualueitaan ja
ajautuvat välillä jopa tappeluihin keskenään.
Pyhän haudan kirkko on hämärä, rauhaton ja
meluisa rakennus. Kirkolle on myös 1800-luvulla
tullut kilpailijoita, tunnetuimpana Charles
Gordonin vuonna 1883 löytämä Puutarhahauta,
joka on etenkin anglikaanien, protestanttien ja
mormonien suosiossa. Siispä voidaan kysyä,
miksi Pyhän haudan kirkko on sellainen kuin se
on, ja onko se edes oikeassa paikassa.

Onko Pyhän haudan kirkko pyhällä haudalla?
Kun Golgatan ja Jeesuksen haudan sijaintia
alettiin epäillä 1800-luvulla, oli yksi
keskeisimmistä argumenteista kohteen
autenttisuutta vastaan se, että Pyhän haudan
kirkko sijaitsi Jerusalemin nykyisen
vanhankaupungin sisäpuolella. Joh. 19:17
mukaan Golgata sijaitsi kaupungin ulkopuolella,
ja saman luvun jakeissa 41–42 sanotaan
hautauksen tapahtuneen samalla paikalla
sijaitsevassa puutarhassa. Lisäksi juutalaisuuden
puhtaussäädökset olisivat tehneet
kaupunginmuurien sisäpuolelle hautaamisesta
mahdotonta. Pyhän haudan kirkko sijaitsee
kuitenkin syvällä nykyisessä
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vanhassakaupungissa, joten kritiikki vaikuttaisi
varteenotettavalta.
Monelle Jerusalemissa käyneellekin jää
kuitenkin epäselväksi, että nykyiset muurit on
rakennettu vasta turkkilaisaikana 1538, ja sitäkin
ennen muureja oli laajennettu ja purettu monta
kertaa mm. ristiretkiaikana. Evankeliumeista
poiketen 100-luvun puolivälissä kirjoittanut
Sardeksen piispa Meliton mainitsee, että Jeesus
olisi ristiinnaulittu Jerusalemissa pylväskäytävän
tai kadun keskelle. Todennäköisesti tämä
perustuu siihen, että Jerusalemin asukkaat olivat
esitelleet hänelle ristiinnaulitsemispaikkaa, joka
oli siihen mennessä jäänyt roomalaisten
tekemien laajennusten alle. Roomalaisethan
muuttivat Jerusalemin 135 jKr. tapahtuneen Bar
Kokhba -kapinan jälkeen Aelia Capitolina
-nimiseksi varuskuntakaupungiksi ja laajensivat
kaupunkia merkittävästi. Laajojen arkeologisten
kaivausten toteuttaminen vanhassakaupungissa
on arkaluonteista ja vaikeaa, joten varmuutta
Jeesuksen ajan muurin sijainnista on vaikeaa
sanoa. Nykytutkimuksen valossa näyttää silti
todennäköiseltä, että paikka, jolla Pyhän haudan
kirkko sijaitsee, olisi ajanlaskun alussa ollut
Jerusalemin kaupungin ulkopuolella. Itse paikalla
tehdyt kaivaukset ovat varmistaneet, että alueella
on sijainnut kivilouhos, ja lisäksi sieltä on löydetty
hautoja, jotka edustavat 1. vuosisadan
juutalaisissa haudoissa suosittua tyyppiä.
Tärkeimpänä todisteena moni pitää
kuitenkin paikallisten suullista perimätietoa.
Ristiinnaulitseminen on suoritettu julkisella
paikalla, joten on uskottavaa, että paikalliset
kristityt olisivat säilyttäneet näin keskeisen paikan
muiston – etenkin, kun kilpailevia kohteita ei
antiikin ajan lähteistä löydy. 300- ja 400-lukujen
kirkkoisistä esimerkiksi Eusebius oli vakuuttunut
siitä, että keisari Hadrianus oli rakennuttanut

Venuksen temppelin Jeesuksen haudalle, ja
joidenkin arkeologien mielestä jäänteitä
tällaisesta temppelistä on havaittavissa. Tähän
traditioon vedoten Jerusalemin piispa Makarios
pyysi ensimmäistä kristityn Rooman keisaria
Konstantinusta purkamaan temppelin ja
paljastamaan haudan, mikä sitten tapahtuikin.
Silminnäkijä Eusebius kertoo kirjoittamansa
Konstantinuksen elämäkerran kolmannessa
kirjassa, kuinka hauta kaivettiin esiin kerros
kerrokselta esiin ja tunnistettiin aidoksi. On
mahdollista, että hautakammio olisi ollut merkitty
graffitilla, kuten monilla kristittyjen pyhällä
paikoilla oli ollut tapana.
Haudan löytymiseen liittyy tunnettu
legenda, jonka mukaan Konstantinuksen äiti
Helena, josta tuli myöhemmin sekä idässä että
lännessä suosittu pyhimys, olisi nähnyt unessa
haudan sijainnin, ja kaivausten yhteydessä
löytänyt kappaleita ristinpuusta sekä
ristiinnaulitsemiseen käytettyjä nauloja.
Kaivausten aikalainen Eusebius ei kuitenkaan
kerro hänen olleen läsnä, eikä muutenkaan
vaikuta tuntevan traditiota, vaikka muuten kyllä
kertoo Helenan toiminnasta kristinuskon hyväksi
alueella. Ensimmäiset kirjalliset maininnat
löytyvät vasta Ambrosiukselta, joka syntyi monta
vuotta kaivamisen jälkeen. Viime kädessä
kriittinen tutkimus voi sanoa ainoastaan, että on
hyvinkin mahdollista, että kirkko sijaitsisi ainakin
suunnilleen Jeesuksen oikealla haudalla. Koska
Uusi testamenttikaan ei ota varsinaisesti kantaa
kysymykseen, jää tilanne pitkälti tradition varaan.
Haudan tarkemmasta sijainnista kirkon sisällä on
vaikea sanoa, sillä esiin kaivettu kammio tuhoutui
täydellisesti 1000-luvun alussa.
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Kirkon vaiheita
Konstantinus aloitti ensimmäisen kirkon
rakennuttamisen vuonna 326, ja kirkko otettiin
käyttöön vuonna 335. Se edusti aikansa
tyypillistä roomalaista arkkitehtuuria: sisäänkäynti
kulki läpi atriumin, jossa oli mahdollisesti käytetty
osia paikalla sijainneesta Venuksen temppelistä;
atrium johti viisilaivaiseen basilikaan, jonka
perällä oli apsis, joka oli koristeltu kahtatoista
apostolia esittävin kuvin. Basilikan takana oli
sisäpiha, jonka kaakkoiskulmassa oli kivi, jonka
uskottiin olevan Golgata, ja sisäpiha puolestaan
johti suureen pyöreään rotunda-tyyliseen
rakennukseen, jossa itse hauta sijaitsi. Nykyisen
kirkon alla suoritetut arkeologiset kaivaukset
tukevat tätä näkemystä varhaisesta kirkosta, joka
perustuu Eusebiuksen kirjoituksiin. Eusebius
viittaa myös kirjeeseen, jonka Konstantius olisi
lähettänyt Jerusalemin piispalle Makariokselle:
siinä keisari kertoo aikovansa tehdä haudalle
maailman upeimman basilikan.
Tästä maailman upeimmasta basilikasta ei
ole jäänyt meille juurikaan ihailtavaa – nykyinen
Pyhän haudan kirkko on huomattavasti
vaatimattomampi kuin alkuperäisen
rakennuskompleksin on täytynyt olla.
Persialaisvalloittajat polttivat kirkon vuonna 614,
mutta keisari Herakleios aloitti sen
kunnostamisen 630. Muslimiekspansio saavutti
Jerusalemin kuitenkin jo vuonna 638, mutta
silloinen kalifi Omar antoi kristittyjen jatkaa
uskontonsa harjoittamista ja pitää kirkkonsa.
Vuonna 1009 fatimidikalifi Hakim alkoi kuitenkin
sortaa paikallisia uskonnollisia vähemmistöjä ja
pyhiinvaeltajia ja määräsi myös Pyhän haudan
kirkon purettavaksi – purkutuomioon sisältyi
myös itse Pyhä hauta, joka särjettiin vasaroin ja
taltoin, minkä jälkeen sen päälle sytytettiin rovio.

Kalifi Hakimin aloittama kristinuskonvastainen
liike oli kuitenkin vain väliaikainen, ja jo vuonna
1012 pyhiinvaeltajat olivat palanneet ja
aloittaneet jälleenrakennuksen, jonka
tärkeimpänä rahoittajana toimi keisari Mikael IV.
Mutta vaikka Bysantti käytti valtavasti rahaa
uudelleenrakennukseen, koostui uusi kirkko
käytännössä pelkästään Konstantinuksen ajan
rotundan päälle rakennetusta vastaavasta
pyöreästä rakennuksesta, ja atrium sekä valtava
basilika jäivät vain rauniokasoiksi, jotka
muistuttivat entisestä rakennuksesta. 1000-luvun
aikana myös roomalaisaikaisen sisäpihan
paikalle, jolla Golgatan uskottiin sijainneen,
rakentui pienempi kirkko apsiksineen.
Vuonna 1095 paavi Urbanus II antoi käskyn
ensimmäisestä ristiretkestä, yhtenä pontimenaan
juurikin 1009 tapahtunut Pyhän haudan
t u h o a m i n e n . R i s t i re t k e l ä i s e t v a l l o i t t i v a t
Jerusalemin 1099 fatimideilta, ja Pyhän haudan
kirkossa rukoilemista pidettiin ristiretken
symbolisena tavoitteena. Kun valloittajat
perustivat sitten Jerusalemin kuningaskunnan,
sen ensimmäinen hallitsija Godefroy de Bouillon
tahtoi kuninkaan sijaan tulla kutsutuksi ”Pyhän
haudan suojelijaksi” (Advocatus Sancti
Sepulchri). Ristiretkeläiset alkoivat vaiheittain
laajentaa kirkkoa, ja tämä 1100-luvulla syntynyt
rakennusryväs on pääpiirteittäin sama kuin
minkä paikalla voi nähdä tänäkin päivänä.
Vuonna 1114 rakennettiin basilikan raunioiden
paikalle luostari, ja samalla sen alta kaivettiin
esiin ns. Pyhän Helenan krypta, joka toimii
nykyään kappelina (ja on arkeologian valossa
kaivettu vasta 1000-luvulla eikä siten voisi olla
ristin löytöpaikka). Vuonna 1149 valmistuivat
Golgatan kappelit, ja 1160-luvulla rakennettiin
suuri romaaninen kirkko, joka yhdistyi rotundaan
ja peitti alleen aiemman fatimidiajan
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rakennuksen. Kellotorni lisättiin muutamaa vuotta
myöhemmin, 1170. Saladin valloitti Jerusalemin
vuonna 1187, mutta salli pyhiinvaelluksen
jatkumisen eikä kajonnut kirkkoihin. Fransiskaanit
tekivät joitakin lisäyksiä vuonna 1555, mutta
suuria projekteja ei enää aloitettu. Myöhemmin
kirkkoa ovat vahingoittaneet lähinnä vuonna
1808 sattunut tulipalo sekä vuoden 1927
maanjäristys, joiden vahinkojen korjaamisessa
meni tarpeettoman kauan kirkon hallintaan
liittyvän valtataistelun vuoksi.

Status Quo
Nykyisellään kirkosta vastaa kuusi kirkkokuntaa,
joilla kullakin on omat vastuualueensa ja joiden
keskinäiset sopimukset määrittävät
jumalanpalvelusten paikat ja ajankohdat.
Järjestelmä sai alkunsa turkkilaisaikana, kun
Konstantinopoli kyllästyi jatkuvaan kamppailuun
kirkon omistuksesta ja määräsi 1767 vastuun
jaettavaksi eri yhteisöjen kesken. Näitä ovat
kreikkalaisortodoksinen kirkko, Armenian
apostolinen kirkko, Etiopian ortodoksinen kirkko,
syyrialais-ortodoksinen kirkko,
koptilais-ortodoksinen kirkko sekä
roomalaiskatolinen kirkko. Määräys ei ole
kuitenkaan estänyt ryhmien välisiä konflikteja, ja
esimerkiksi vuosina 2002, 2004 ja 2008 on
esiintynyt munkkien välisiä nyrkkitappeluita, jotka
ovat vaatineet poliisin väliintuloa ja
sairaalahoitoa. Syynä on voinut olla niinkin
yksinkertainen seikka kuin tuolin siirtäminen
väärään paikkaan tai oven unohtuminen auki
kesken seremonian, mikä kuvastaa hyvin
tilanteen tulenarkuutta.

Yhtenä tämän hauraan status quon symboleista
pidetään ”liikkumattomia tikkaita”, jotka ovat
seisseet samalla paikalla pääoven yläpuolella
vuodesta 1852 lähtien (varhaisin kuva tikkaista
on vuodelta 1885), sillä kukaan ei tiedä, kuka
niistä vastaa. Paavi Paavali VI käytti tikkaita
symbolina kristillisten kirkkojen hajaannukselle, ja
turistioppaat kertovat mielellään lennokkaita
tarinoita tikapuihin liittyen. Todellisuus ei
kuitenkaan ole näin herkullinen, sillä tikkaita on
todistetusti siirretty ainakin vuosina 1997 ja 2009.
Erään lähteen mukaan ne kuuluvat
armenialaisten esimiehelle, joka mielellään juo
kahvinsa parvekkeella, jonne tikkaat johtavat.
Toinen symbolinen seikka liittyy Pyhän haudan
kirkon avaimiin. Vastuu kirkon materiaalista ja
rakenteista on jaettu pikkutarkasti eri
kirkkokuntien kesken, mutta pääoven avaimet
ovat perimätiedon mukaan olleet jo kalifi Omarin
ajoista lähtien erään muslimisuvun hallussa, ja
ovat sitä vieläkin – suvun edustaja saapuu joka
aamu avaamaan ovet ja palaa sitten lukitsemaan
ne illalla.
Pyhän haudan kirkko on hämmentävä
kokonaisuus, mutta se heijastelee monipuolisesti
kristinuskon vaiheikasta historiaa Jerusalemissa
ja pyhällä maalla. Se on monenlaisten konfliktien
näyttämö; se on kuuden eri kristillisen
kirkkokunnan hallinnoima rakennus, jonka
avaimet ovat muslimeilla ja joka sijaitsee
Israelissa. Se edustaa 2000 vuoden historiaa:
roomalaisaikaa, muslimiekspansiota, ristiretkiä ja
turkkilaisaikaa, ja nivoutuu kuitenkin myös
nykyhetkeen ollen yhä aktiivisessa käytössä
oleva kirkko. Kaikista ehdokkaista, joita
Jeesuksen haudalle ja Golgatalle on, on Pyhän
haudan kirkko kaikkein todennäköisin vaihtoehto.
Kirkko on pakollinen kohde pyhiinvaeltajille,
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mutta kun on tietoinen sen historiasta, tulee siitä
mielenkiintoinen myös turistin silmille.
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Nyt me salaisesti kuvaamme kerubeja ja
eläväksitekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä
veisaamme. Heittäkäämme pois siis kaikki
maalliset huolet. Palaute palstastani noudatti
myös tällä kertaa normaalia jakaumaa, mutta
mielenkiintoisesti ilkikurillani ker tomiani
anekdootteja pääsihteerin debateista on jopa
vaadittu lisää. Yli-innokkaille vastaan, että tämä
palsta on opetustarpeita varten, joten pelkästään
huumoria on turha odottaa – jos kohta
pääsihteerin elämä jo sinällään on merkillisen
koomista.
Jussi Kymenlaaksosta ihmetteli kerran
Helatorstain merkitystä. Toki poika tiesi, että
tuona päivänä Herra astui taivaisiin, mutta hänen
mielestään juhla oli jokseenkin keinotekoinen
välivaihe pääsiäiskauden ja Helluntain välissä.
Hienoa, Jussiseni. Kuvauksesi ei ole
kaukana todellisuudesta: Taivaaseenastumisen
päivä on pakollinen juhla ylösnousemuksen
riemun ja kirkon synnyn välissä. Ensiksi
apostolien kokema epävarmuus todistaa juhlan
keinotekoisesta luonteesta, nämä nimittäin
epäilivät, että Herra jättäisi heidät lopullisesti.
Toiseksi, Messias oli toki astuva taivaisiin, mutta
mikäli se olisi tapahtunut enemmän kuin 40vrk
päästä Pääsiäisestä, olisi päivien lukumäärä
epäsuhdassa Kristuksen autiomaakilvoittelun
kera. Yhdistämällä nämä kaksi syntyi lupaus
siitä, ettei Vapahtaja suinkaan mennyt pois, vaan
astui taivaisiin lähettääkseen sieltä Pyhän
Hengen.

Heikki Helsingistä kyseenalaisti Pyhän
Kolminaisuuden päivän (Helluntai, tänä vuonna
8.6.) tapahtumat. Häntä on ihmetyttänyt se, että
apostolit saivat kielilläpuhumisen lahjan juuri
tuolloin eikä esimerkiksi aiemmin, olivathan he
rukoilleet ja aterioineet ehtimiseen Kristuksen
kera ja ilman.
Eittämättä loogisinta oisikin ollut, että
Kristus olisi jo maan päällä ollessaan suonut
armolahjoja kullekin, kuten Heikki vaikuttaa
vihjailevan. Vääräleuka kysäisisi vielä lisäksi,
millä kielellä apostolit ennen Troitsaa olivat sitten
kommunikoineet, mutta kyse ei olekaan
puheenparresta. Tässä ’kieli’ tähdentää
kokonaisvaltaista ymmärryksen kokemusta, Pyhä
Henki vahvisti apostoleja siten, että nämä
oivalsivat sielussaan totuuden sanan.
Inhorealismin näkökulmasta on kuitenkin oikein
spekuloida, palveleeko Helluntain episodi
sittenkin vain sananjulistuksen legitimointia.
Keskustelipa pääsihteeri kerran nuoren,
mutta selkeästi vanhoillisehkon, luterilaisen papin
kanssa uskonkysymyksistä. Luterilainen Mauno
kritisoi ortodoksista kirkkoa siitä, että se on
unohtanut niinkin olennaisen sanoman kuin
lähetyskäskyn.
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Ehkäpä olemmekin sen unustaneet..., aprikoi
Lamminparras, ...mutta silti tilanteemme on
avarampi kuin teillä. Luterilaisuushan on
nimenomaan keskittynyt lähettämään omat ulos
kirkosta, kuului perustelu.
Oikean argumentaation miehenä
pääsihteeri Lamminparras on usein
tunnontarkka. Äskettäisellä opintomatkallaan hän
keskusteli alituiseen dogmatiikasta luterilaisten
pappien ja uskovien kera ja tavoilleen
uskollisena korjasi aina väärät oletukset.
Meidän kirkossamme..., saattoivat
luterilaiset vilpittömästi aloittaa diskurssin.
Anteeksi, puhumme siis instituutiosta, joka ei ole
luterilainen ja on vielä vähemmän kirkko...,
huomautti pääsihteeri heti, ...nyt, kun faktat ovat
kohdillaan, voimme jatkaa.
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