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Tropari
Jordanissa kastettaessa sinua, oi Herra, tapahtui, että ihmiset
kumarsivat pyhää Kolminaisuutta, sillä Isän ääni todisti sinusta
nimittäen sinua rakkaaksi Pojaksensa ja Henki kyyhkysen
muodossa vahvisti sen sanan totuuden. Kunnia olkoon sinulle
Kristus Jumala, joka ilmestyit ja valistit maailman.
Kontakki
Sinä ilmestyit tänään maailmalle, ja sinun valkeutesi, oi Herra,
valaisi meidät, jotka sen tuntien veisaamme sinulle: Sinä
lähestymätön Valkeus, tulit ja ilmestyit meille.
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Teofanian ja Kastejuhlan merkityksestä
kirkko voisi opettaa kirjakaupalla, ja
tottahan suuri juhla ansaitsee
perinpohjaisen käsittelyn. Kohtuullista
on myös todeta, että sekä
pelastushistoriallisesti että
eksegeettisesti on mahdotonta tulkita
Jordanin tapahtumia ilman yhteyttä
tuleviin edesottamuksiin. Eikö tällöin
riskinä silti piile se, että ohitamme
Kastajan ja Edelläkävijän oman
opetuksen liian kepeästi, jos kohta totutusti?
Rohkenen kokeilla, häviämmekö mitään, mikäli siirrämme
valokeilan itse Edelläkävijään ja Kastajaan sekä hänen
toimintaansa. Puhtaan tekstikriittisesti voidaankin huomauttaa,
että ollessaan peräisin juutalaisesta pappissuvusta Johannes oli
pakollinen linkki Vanhan ja Uuden Testamentin välillä. Vanhan
liiton mies kastoi Uuden tulokkaan ikään kuin muinaiset patriarkat
ja profeetat oisivat Jordanilla symbolisesti luovuttaneet
valtikkansa luvatulle vapahtajalle, näin sitoen vuosisataisen
juutalaisen tradition koittavaan lunastukseen. Pappistaustasta oli
sekin hyöty, että Johannes tuli jo pienenä oppimaan kansansa
tallettaman perimätiedon, mutta – tai juuri siksi – Johanneksen
oma elämä voi kertoa paljon. Mitä Johannes oikeastaan sanoi?
Mitä hän tarkoitti ja keneen/mihin hän viittasi?
Evankeliumista Markuksen mukaan saamme tietää
Johanneksesta lähinnä hänen ulkoasunsa, kastetoimintansa sekä
erinäisiä lausuntoja. Taltioitujen kivahdustensa pohjalta Johannes
vaikuttaa pikemminkin tavanomaiselta äkkiväärän maailmanlopun
saarnaajalta, joita tuon ajan Palestiinassa kierteli tuhkatiheään.
Kuitenkin toteamus Abrahamin lapsista saddukeuksille ja
fariseuksille on teologisempi kuin ensisilmäys antaa olettaa.
Tokaistessaan Jumalan voivan herättää Abrahamille lapsia vaikka
kivistä, hän sätti molempia ryhmiä kylmiksi kuin murikat. Mutta
koska ”tulevan vihan” saattoi välttää ainoastaan ”tekemällä
hedelmää, jossa kääntymys näkyy”, hyökännee lause ensisijassa
hypokrisiaa vastaan. Vertaus kiviin varoittaa ahdasmielisestä
ulkoisiin rakenteisiin pitäytymisestä, sillä se ei jätä sijaa
todelliselle kohtaamiselle – mikäli kovuus olisi luotujen
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itsetarkoitus, eivät nämä eroaisi autiomaan
kivistä.
Evankeliumista Markuksen mukaan ei liioin
irtoa oleellista lisätietoa. Luukas taas on taltioinut
jopa Johanneksen perhetaustaa, joka lienee
hyvä kerrata. Johanneksen vanhemmat, pappi
Sakarias ja Elisabet olivat iäkkäitä ja lapsetonna
elivät ”ihmisten halveksunnassa”. Kerran
Sakarias oli toimittamassa pyhää palvelusta, kun
enkeli ilmestyi ja ilmoitti lapsen syntymästä. Isä
ilmaisi kuitenkin omat, varsin luonnonmukaiset
epäilyksensä, ja rangaistuksena mykistyi. On
oikein otaksua, että tämä episodi on välttämätön
lähinnä tarvittavan vastakkainasettelun vuoksi.
Tarinan iskuvoima olisi muodostunut erittäin
haaleaksi, mikäli isä oisi riemusta kiljuen
laukannut ulos temppelistä: Herran Edelläkävijä
oli tulossa, mutta ehtimiseen nuriseva Israelin
kansa, pappismiehen hahmossa, iloisesti vain
myöntyi – mihin katumuksen ja kääntymyksen
saarnaajaa enää olisi tarvittu?
Luukkaan versiossa Johannes saa myös
enemmän palstatilaa. Kastaja opettaa vieläpä
käytännön neuvoja kyseleville, mm.
publikaaneille ja sotilaille hän korostaa
maltillisuutta. Retoriikan näkökulmasta
mielenkiintoisempaa on kuitenkin se, että nämä
jakeet vaikuttavat myöhemmiltä lisäyksiltä. Ilman
niitäkin kertomus etenisi vallan mainiosti ja
yhtäpitävästi. Myös mestauksesta saamme
edellisiä seikkaperäisemmin selostuksen.
Vaikka todennäköisin syy enentyneeseen
puheliaisuuteen lie se, että Luukkaan
evankeliumin kirjoittamiseen mennessä
varsinaiset tapahtumat olivat kerryttäneet lihaa
luiden ympärille sekä alkukirkko jo ehtinyt
muotoutua piirun verran järjestyneemmäksi,
Edelläkävijän opetus toiseuden oikeasta
kohtaamisesta ei himmene. Hän kehottaa kutakin

jakamaan ylimääräänsä sille, jolla ei ole mitään.
Erityishuomio kiinnittyy pragmaattisuuteen:
Johannes ei viljele metaforia, vaan ilmaisu on
niukkaa urahtelua. Kokonaisuutena Luukkaan
tallettama Edelläkävijä vaikuttaa enemmänkin
esinihilistiltä, mutta toisaalta koristeelliset
vertauskuvat olisivat yhtä outoja autiomaassa
kamelinkarvakuosissa saarnaavasta,
heinäsirkkoja pupeltavasta suusta.
Johanneksen mukaisessa evankeliumissa
asetelma on kääntynyt päälaelleen: Edelläkävijä
mm. ensi kertaa itse vertaa itseään huutavan
ääneen erämaassa, ja toisin kuin aiemmin,
saamme kuulla Pyhän Hengen laskeutumisesta
Herran ylle nimenomaan Kastajan suusta. Kaiketi
perimätieto oli tähän mennessä edennyt
useamman askeleen systemaattisempaan
suuntaan, sillä evankeliumista löytyy myös
Kastajan vahvasti dogmaattinen todistus
Kristuksesta. Vaikka apostoli Johanneksen
versiota olisi mielenkiintoista ruotia paitsi
järjestymisasteen myös puhtaan
retoriikantutkimuksen näkökulmasta, nämä
lähestymistavat eivät niinkään toisi valoa
Edelläkävijän opetukseen.
Vastatessaan omille opetuslapsilleen, miksi
Kristuksen kastamistoiminnasta ei pidä
huolestua, Edelläkävijä nimittäin hahmottelee
ihmisyyttä ja välittämistä laajemminkin. Hän
vertaa Kristuksen ja itsensä toimittamia
kastamisia sulhaseen ja tämän ystävään,
nykykielellä ilmaistuna bestmaniin. Käytännön
näkökulmasta jakeet opettavat vilpitöntä
kanssakäymistä: ystävä seisoo toisen rinnalla
elämän tärkeissä hetkissä sekä jakaa ilot ja surut,
siis ”-- kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee
suuresti --”. Aivan varmasti tarinan voisi myös
vääntää seksuaaliseksi vertauskuvaksi, kuten
nykyajassa on tapana: joko bestman haaveilee
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Johannes Kastaja.
Kuva: oca.org

ystävänsä naisesta, kielletystä hedelmästä, mutta joutuu vain
katsomaan vierestä, tai vaihtoehtoisesti tulkinta yltyy vieläkin
modernimmaksi, eli bestmanilla ja sulhaspojalla on suhde.
Katsantokantoja taatusti riittää, mutta metaforan ydin on Kastajan
kuvaama ehta kiintymys. Jommankumman menestys ja onni ei
katkeroita toista, sillä pyyteetön ystävyys riemuitsee toisen myötä. Se ei
ole kateellinen ystävän menestyksestä, vaan päinvastoin edistää ja
rakentaa sitä: ”Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi”.
Täten vaikka jättäisimme Jordanin ja sitä seuraavat tapahtumat
omaan arvoonsa, osoittautuu Pyhä Johannes yhtä kaikki totiseksi
Edelläkävijäksi. Hänen opetuksensa ihmisyydestä oli ajanlaskun alun
Palestiinassa melkoista avantgardea – ja tuskinpa olisi haitaksi
tänäkään päivänä.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Tammikuu on ollut useiden kirkollisten juhlien
aikaa (Herramme Jeesuksen Kristuksen
k a s t e , H e r r a m m e j a Va p a h t a j a m m e
Jeesuksen Kristuksen ympärileikkaus ja
Pyhän Johanneksen, Herran Edelläkävijän
juhla). Vertaillessani uutta sekä vanhaa
kalenteria pyhien muistojen osalta, huomiotani
herätti erityisesti Kiovan luolaluostarien pyhät,
joiden joukossa toinen päivä tammikuuta
uuden kalenterin mukaan vietettiin pyhän Ilja Murometsin muistoa.
Sattumaa vai ei, mutta jo kahden kuukauden ajan seurattuani
mielenosoituksia Kiovasta ja Ukrainan muista kaupungeista, historian
nälkä sai minut tutustumaan tähän pyhään. Osoittautuikin, että
nuoruudessaan Ilja kärsi vakavasta sairaudesta ja pystyi kävelemään
vasta 33-vuotiaana, sen jälkeen kun kaksi pyhiinvaeltajaa oli
parantanut hänet. Tämän jälkeen Ilja sai yliluonnolliset voimat
kuolevalta sankarilta Svjatogorilta, jolloin hänet lähetettiin
vapauttamaan Kiova ja palvelemaan ruhtinas Vladimiria. Kiovassa
ruhtinas Vladimir teki Iljasta legendaarisen soturin eli bogatyrin.
Venäläisessä ker tomarunoudessa Iljan kerrottiin olevan
temperamenttinen. Muun muassa kerran hän tuhosi kaikki Kiovan
kirkontornit ampumalla jousellaan niiden kultaiset kupolit alas. Syynä
oli evätty kutsu Vladimir järjestämään juhlaan. Kostoksi hän käski
juoppojen kerätä kullan ja juoda kyllikseen. Nähtyään tämän
epäjärjestyksen, Vladimir teki sovinnon kutsumalla Iljan seuraavaksi
päiväksi järjestämäänsä juhlaan.
Tutustuminen Ilja Murometsin tarinaan sopii hyvin ajankohtaan,
jolloin uutispalvelimet seuraavat taukoamatta Ukrainasta kantautuvia
uutisia. Näinä päivinä uutispalvelimien on varsin helppoa keskittyä
ainoastaan negatiivisiin uutisiin, tarkoitushan on olla ”myyvä”. Kiovan
mielenosoitusten keskeltä on kuitenkin kantautunut myös
pilkahduksia rauhasta, toisin sanoen hyviä uutisia. Joukko
luolaluostarin munkkeja asettuivat poliisien ja mielenosoittajien väliin
vedoten osapuolia rauhaan ja harmoniaan, kuten itse Kristus opetti
”Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi”
(Matt. 5:9). Tämän jälkeen he jatkoivat pääsiäisen troparin laulamista.
Kristittyinä me kaikki olemme vastuussa lähimmäistemme
tulevaisuudesta. Tästä hyvänä esimerkkinä mainittakoon tapahtuma
Pietarin aukiolla Vatikaanissa, jossa katolilaisen kirkon johtaja paavi
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Kiovan luolaluostarin
munkkeja seisomassa
mielenosoittajien ja
mellakkapoliisien
välissä.
Kuva: cerf-institute.org

Franciscus otti esimerkillisen roolin ja tarjosi rukouksia
ortodoksisen maan, Ukrainan ja sen koko kansan puolesta, jotta
Herra auttaisi löytämään tien ulos tästä vaikeasta tilanteesta.
Tammikuu ei siis ole ainoastaan ollut huonojen uutisten aikaa,
vaan sekaan on mahtunut myös paljon hyvää.

Oikealla: Kiovan luolaluostarin
munkkeja mielenosoittajien ja
mellakkapoliisien välissä. Kuva:
cerf-institute.org. Vasemmalla:
Bogdan Hmelnitskij. Kuva: Jelisei
Heikkilä. Keskellä: Pappi
tyynnyttelee mielenosoittajia. Kuva:
www.rightnow.io. Alhaalla:
Tunnustamattomalle Kiovan
patriarkaatille kuuluva Pyhän
Mikaelin kultakupolinen luostari.
Kuva: Jelisei Heikkilä
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LÄNGTAN EFTER ETT NAMN
Teksti: Vilhelm Oskar Dikert

De flesta av oss vaknar varje dag för att göra
någonting, kanske enbar t en rutinerad
arbetsdag, en föreläsning eller för att ta hand om
vardagens behov. Vi skapar rutiner som får oss
att glömma världen utanför vår egen lilla bubbla.
Förutom världen runtomkring oss glömmer vi lätt
oss själva och våra rötter.
Vi har alla blivit givna ett namn med vilket vi
vuxit upp med, vilket definierar oss som
individer. Ibland byter vi en del av det, men vi
lever sällan utan ett. Föreställ dig en situation i
vilken du förlorar ditt eget namn eller ett liv i
vilket du aldrig fått ett namn. Tanken känns i alla
fall för mig alldeles absurd och en aning
skrämmande. Vi är så vana med, att alla och
allting i vår värld har ett namn att vi finner det
självklart, men är det dock det?
De flesta av oss har fått sitt namn av sina
föräldrar, men detta namn har för många blivit
officiellt först efter dopet. Efter dopet är namnet
inte enbart något som tillhör dig och dina nära
och kära utan också det första samhället, samt i
flera fall blir det första som nya människor lär sig
om dig. Om vi läser om Jesudop hittar vi flera
saker som bär just denna vikt. Det var först efter
att Jesus döptes av Johannes Döparen som han
påbörjade sitt livsverk. Det var först efter dopet
som omvärlden lärde känna honom som en man
av stor visdom och mirakel. Om man ser på
dagens dop så sker det flesta vid en mycket ung
ålder, men när Jesus döptes var han redan en
vuxen man, vilket jag alltid funderat över. Kunde
det kanske ha berott på att han först då själv var
redo för att utföra det han gjorde?

Livet har jämförts med en resa både
innanför och utanför oss själva. Jesuliv fungerar
som ett gott exempel, med både förtvivlan och
tro på den uppgiften han bar på sina axlar. Vi
föds inom en viss struktur som formar oss, den
ger oss regler och verktyg med vilka vi kan
förverkliga oss själva, den ger oss färdiga namn
på saker och ting. Denna struktur kan dock inte
tillfredställa vår eviga längtan efter svar på vem
vi är och varför vi är här.
Somliga av oss har hittat ett svar i Guds
eller någon annan övernaturlig makts namn. Vår
längtan driver oss till att leta efter en större helhet
och ett namn till det, ty vi behöver något konkret
för att inte tappa bort oss själva. Detta ser man
mycket tydligt hos de som tror naturvetenskaper
och deras behov av bevis för olika fenomen,
men jag tror att det inte finns något mera konkret
än tro och kärlek. Om dessa finns så finns det
alltid hopp om en bättre morgon dag och någon
att dela sin resa med.
Vi letar alla efter någonting under vår livstid.
Vi längtar efter svar på frågor som människor i
alla tider har grubblat över. Många gånger
glömmer vi att granska oss själva, ibland
glömmer vi dem oss kära. Vi längtar ofta efter
snabba svar, snabba lösningar på våra problem.
Det händer ofta att människor fastnar vid detaljer
som i slut endan inte betyder mycket, vi blir
blinda och vägrar att ta den tid vi egenligen
behöver för att känna oss hela.
Jag tror att den som saknar ett namn
enbart längtar efter att hitta sig själv, sitt namn
och en vän som kallar på en.
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MUUTAMA HAVAINTO
USKONTODIALOGISTA HANS KÜNGIN
OPETUKSESSA
Teksti: Jelisei Heikkilä

Mikä on uskontodialogia käsitteenä, mitä hyvä
uskontodialogi edellyttää eri osapuolilta sekä
millaisia ongelmia dialogiin voi sisältyä? Entä
mikä uskonnollisessa dialogissa on yhdistävä
eettinen perusta? Seuraavassa pyrin dialogin
osalta antamaan suuntaviivoja kahden
monoteistisen uskonnon — kristinuskon ja
islamin tarkastelulle, mutta tarkoituksena on
tuoda myös näkökohtia laajempaan, kaikkia
uskontoja koskevan dialogin merkitykseen.
Havaintoni pohjautuvat Hans Küngin Maailman
Uskontojen Parlamentille laatimalle
Maailmaneetoksen julistukselle.
KRISTINUSKON JA ISLAMIN VÄLISET
KONFLIKTIT USKONTODIALOGIN
ONGELMANA
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana
voidaan todistettavasti esittää, että uskonnolla on
ollut keskeinen rooli eri konflikteissa. Tämä on
nostanut uskonnon roolin konfliktitilanteissa myös
keskeiseksi teologisen ja uskontotieteellisen
keskustelun teemaksi. Joka tapauksessa
2000-luvun uutisotsikot alleviivaavat
uskontodialogin merkitystä ja osoittavat
konfliktipotentiaalin, joka uskontoihin kätkeytyy.
Erityisesti islamin ja lännen väliset suhteet
vaativat vaalimista.

Jotta voisimme tarkastella islamin ja kristinuskon
välillä käymää vuoropuhelua, dialogia, on ensiksi
selvitettävä mitä yhteistä molemmilla uskonnoilla
on, mitkä ovat uskontojen yhteiset eettiset arvot
ja mitkä taas ovat kulttuurisidonnaiset, meitä
erottavat tekijät.
Kristinuskolla ja islamilla on yhteinen
vanhatestamentillinen perusta. Alkuajan vanha
kirkko omaksui vanhatestamentillisen tradition
lähinnä ennustuksena Kristuksesta, jolloin sen
konkreettisilla ohjeilla, esimerkiksi viiden
Mooseksen kirjan (toora) lailla ei ollut
samanlaista merkitystä mikä niillä on juutalaisille.
Reformaatioon kuului taas “yksi Raamattu”
periaate, mikä loi erilaisten
vanhatestamentillisten lakien korostuksen. Niin
islamin kuin kristinuskon historiassa on paljon
väkivaltaa. Heikki Räisänen lainaa kirjassaan
Pekka Tarkkaa, joka Helsingin Sanomissa kirjoitti
Salman Rushdien laukaiseman kirjasodan
seurauksena islamin ja kristinuskon sankareiden
olleen pohjimmiltaan vastakkaista lajia: “Jeesus
kehotti ihmisiä rakastamaan vihollisia, kun taas
Muhammed julisti heille jihadin, pyhän sodan,
jota hän ja hänen seuraajansa ovat käyneet
säälimättä”. Vaikka tämä onkin osaksi totta, se ei
vähennä islamin vanhatestamentillisen,
menestyksekkään teologian merkitystä. Siinä
Jumala siunaa uskovia konkreettisen elämän
keskellä, eikä Muhammed läheskään aina käynyt
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pyhää sotaa ‘säälimättä’, voidaan olettaa että
hän oli aikansa mittapuun mukaan pikemmin
l e m p e ä h k ö s o t u r i . P e k k a Ta r k a n
polemistissävytteiseen kirjoitukseen voisi näin
ollen tarkentavasti vastata, ettei kristinuskon
sankari ollut itse Jeesus Nsaretilainen,
juutalainen puuseppä joka opetti rakastamaan
vihollisia, vaan ylösnoussut Kristus, joka
taivaaseen astuttua istuu Isän oikealla puolella ja
joka on palaava maan päälle murskaamaan
vihollisensa.
Rushdien tapaus ilmentää sitä tosiasiallista
kristinuskon ja islamin silloisesta ja tulevasta
tiestä, josta mainittakoon että uskonnollinen
fanaattisuus on molemmille yhteistä
vanhatestamentillista perua.
GLOBAALI ETIIKKA USKONTOJEN VÄLISENÄ
SILLANRAKENTAJANA
Yleisessä uskontodialogissa keskeisellä sijalla on
kansainvälistä näkyvyyttäkin saanut projekti, joka
liittyy globaaliin etiikkaan. Taustalla on
sveitsiläisen professorin Hans Küngin Maailman
Uskontojen Parlamentille laatima
Maailmaneetoksen julistus. Kyseisessä
julistuksessa Küng pyrkii hahmottelemaan eri
uskontoja yhdistävän globaalin etiikan ja eettisiä
perusnormeja. Uskonnot nähdään moraalisena
voimavarana, sillä nimenomaan uskonto
koskettaa ihmistä tämän syvimmällä tasolla ja
uskontojen avulla pyritään näin ollen
herättämään maailmanlaajuisen vastuun. Küng
löytää eri uskonnollisista traditioista saman
moraalisen periaatteen, jonka mukaan toisille
tulisi tehdä niin kuin haluaisi itselleen tehtävän.
Küngin julistusta voidaan kritisoida siitä, ettei
siinä huomioida riittävästi uskontojen
radikaalejakin eroavaisuuksia niin opissa kuin

etiikassa. Samankaltaiset periaatteet
tarkoittaisivatkin siten erilaisia asioita eri
konteksteissa. Maailmaneetoksen julistuksen
alkupuheessa Küng kuitenkin mainitsee, ettei
Maailmaneetoksella pyrittäisi yksittäisten
uskontojen korkean etiikan korvaavuuteen
eettisellä minimalismilla. Juutalaisten toora,
kristittyjen vuorisaarna, muslimien Koraani,
hindujen Bhagavadgita, Buddhan puheet ja
Konfutsen opetuslauseet pysyvät satojen
miljoonien ihmisten uskon ja elämän, ajattelun ja
toiminnan perustana. Pyrkimyksenä onkin
saamaan esille se, mikä maailmanuskonnoissa
on kaikista eroista huolimatta jo nyt yhteistä, ja
tekemään tämän nimenomaan ajatellen
inhimillistä käyttäytymistä, eettisiä arvoja ja
moraalisia perusvaatimuksia.
Va i k k a g l o b a a l i a e t i i k k a a v o i d a a n
perustellusti arvostella otteeltaan liian
eurosentriseksi ja moderniksi, projektilla on
tärkeä tehtävä: Se muistuttaa uskontojen
keskeisestä roolista hahmoteltaessa
maailmanlaajuista tulevaisuutta. Se muistuttaa
myös siitä, että ihmisoikeuksien rinnalla on
olemassa globaalit velvollisuudet. Kiinnostavaa
Küngin projektissa on myös se, että siinä
painotetaan uskontojen tuntemuksen ja niihin
kohdistuvan tutkimuksen roolia uskontojen
vuoropuhelussa.
Islamin kohdalla ei Küngin mukaan ole väliä
onko itse uskonto perustettu myöhään vai ei,
ratkaisevinta on sen prosessi tulevaisuudessa.
Aikaisemmat uskonnot olivat
‘esivalmisteluvaiheessa’, eivät tarpeettomia, vaan
epätäydellisiä. Islam on pitänyt tästä
todistuksena sitä, että se on vallannut
juutalaisuuden ja kristinuskon ydinmaita.
Kohtaaminen yli tuhat vuotta myöhemmin on
tuonut omat haasteensa etenkin islamin ja
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kristinuskon suhteisiin. Yhä enenevälle määrälle
ihmisiä vanhanaikainen eristäytyminen ja syrjintä
muodostavat auttamattoman anakronismin: kirjat,
massamedia, matkustaminen, miljoonien
muslimimaahanmuuttajien ja vierastyöläisten
olemassaolo läntisessä maailmassa ovat
jättäneet pysyvät jälkensä paikalliseen kulttuuriin.
Käsite “vieras” uskonto on vähitellen
muodostumassa ymmärrykseksi, syrjiminen
korvataan opiskelulla ja lähetystyökampanjat
muuttuvat dialogeiksi.
Tämä on Küngin mukaan vasta alkua. Usein
kuitenkin kristityt (ja useat muslimit) tarkastelevat
islamia monoliittisena, suljettuna uskonnollisena
systeeminä, joka vuosisatojen saatossa on
muuttunut konkreettiseksi uskonnoksi jossa mies
ja nainen voivat jakaa samat tunnepohjaiset
asiat.
Olisi suotavaa, että nykyajan Suomessa
jokaiselle ortodoksiopiskelijalle suotaisiin
mahdollisuus koulussa vähitellen oppia
ymmärtämään, miksi muslimit esimerkiksi
tarkastelevat omaa Jumalaansa ja maailmaa,
sekä ihmisen toimintaa politiikassa, laissa ja
taiteessa toisella tavalla kuin me kristityt. Lopulta
kysymys ei ole vain uskonnosta osana
kulttuurijärjestelmää, tämä tekisi siitä täysin
maallisen katsomuksen, vaan uskonnosta osana
verkostunutta elämää ja kulttuuria.
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Isä Teemu Toivonen heittää
pääsiäiskukkia Suurena Lauantaina.
Kuva: Milja Sarlin.

MISSÄ HÄN ON NYT?
- Kuka olet?
Teemu Toivonen, Helsingin seurakunnan pappi,
vastuualueena kasvatustyö
- Mikä sai sinut tulemaan OOL:n?
Kehoitus "vallata" OOL. Tuolloin(kin) kaivattiin
siis uusia, nuoria kasvoja mukaan. Minut valittiin
Helsingin alaosaston puheenjohtajaksi ja sitten
lähes sattuman kautta pian valtakunnallisenkin
järjestön johtoon.

- Paras OOL muistosi?
Varmaan Ristin ylentämisen kokoöinen Tapiolan
kirkossa. Olisiko ollut v. 1998? Tai 1999. Monta
muutakin toki. Risteily Tukholmaan tai vaikka
samainen kokoöinen hiukan myöhemmin
Siilinjärvellä. Sillä kertaa piispa Panteleimonin
johdolla.
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- Mitä OOL antoi sinulle?
Paljon kokemusta järjestön toiminnasta ja
järjestötyöstä muutenkin. Hyvinkin pysyviä
kaveri- ja muita ihmissuhteita. Terveiset esim.
Johannalle kotiin! :)
- Terveisesi nykyisille OOL:n aktiiveille
Kirkon toiminnassa tarvitaan aina tahoja ja
ihmisiä, jotka kyseenalaistavat olemassa olevaa.
Ellei tätä ole, Evankeliumin sanoma hautautuu
tottumusten alle. Kristus taitaa tätä keskustelua
käydä isien perinnäissäädösten kanssa
Evankeliumin sivuilla. Pitäkää huolta Kirkon
elävyydestä ja tuoreudesta!
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Lausukaamme kaikki täydestä sydämestämme,
täydellä ymmärryksellämme, lausukaamme!
Ilmeisesti jouluaika pehmitti ihmisiä niin, ettei
soraääniä ole kaikunut kirkon autonomiakehitystä
ruotivasta palstastani (Logos IV/13), joitakin
kivakoita uteluita ja innostuneita kyselyjä kylläkin.
Tai ehkäpä syynä on se, että kirkko juhlisti
90-vuottaan Ekumeenisen Patriarkaatin alla
näyttävästi, mikä oli ensin edellyttänyt sitä, että
karkeloiden taustaa pohjustettiin viljalti. Yhtä
kaikki, tällä kertaa nostan palautepinkastani esiin
kaksi tuoretta kysymystä. Yhden käyn läpi
nopeasti, mutta toista selvennän laajemmin.
Petteri Turusta kertoi lukeneensa edellisen
Logoksen kauttaaltaan, suorastaan ahmien.
Hänen silmiinsä oli pistänyt kirjoitus Ukrainan
kirkon tilanteesta 1917-1920 välillä, etenkin
ajankohtainen tilanne huomioiden. Ennen
lopullista kannanmuodostustaan hän kuitenkin
halusi kuulla Isä Nicolaoksen armottoman,
viiltävän analyysin siitä, mitkä ovat todelliset
kirkolliset jakolinjat ja minkä Ukrainan kirkon
kantaan kannattaa kallistaa korvansa.
Ensiksi, ilahduttavaa kuulla, että joku
todella lukee Logosta. Toiseksi, en varsinaisesti
ole perehtynyt Ukrainan kirkon kehitykseen,
Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntija on
pääsihteeri Lamminparras, ja suositan kysymään
häneltä. Pelkistetysti voin pääsihteeriä mukaillen
todeta, että Ukrainassa toimii kolme
ortodoksikirkkoa, uniaatteja ei lasketa, koska he
ovat Paavin jurisdiktiossa. Näistä suurin lie
Moskovan Patriarkaatin alainen autonominen

kirkko, joka nähdään milloin vasemmistolaisena
ja milloin Venäjän keppihevosena. Toisena tulee
1990-luvun alun nationalismissa syntynyt Kiovan
patriarkaatti, joka kanonisesti on laiton. Kolmas
on autokefaalinen kirkko, joka kasvaa lähinnä
Amerikan mantereella ja toimii opportunisesti
kahden suuremman välissä. Lamminpartaan
johtopäätöstä seuraten vastaan, ettei yhteenkään
kirkoista pidä luottaa, kaikki ovat yhtä syyllisiä.
Pirkko Oulusta esitti aivan toisenlaisen
kysymyksen. Koska kirkkomme muistaa Pyhä
Gregorios Teologia sekä tammikuun 25. päivä
että kolmen hierarkin päivänä 30. tammikuuta,
Pirkko penäsi lisäinfoa näin merkittävästä
Teologista. Sen hän toki tiesi, että Gregorios
taisteli uupumatta areiolaista heresiaa vastaan,
mutta tahtoi selvennystä siihen, miten
tapahtumaketju historiallisesti eteni.
Aluksi on iloittava siitä harvinaisuudesta,
että kirkon jäsen on näinkin perillä pyhien
muistopäivistä. Sen sijaan kysymys on
kaksiteräinen miekka. Mikäli seikkaperäisesti
selostan koko harhaopin ja sen kehityksen, eikö
riskinä silloin ole, että kirkko, minun kynäni
kautta, itse avaa oven heresialle? Kun asiasta
vaietaan, ei siitä kukaan mitään tiedäkään.
Vähintäänkin teema osoittaa minun perehtyneen
areiolaisuuteen, mikä taas voi johtaa epäilyksiin
omasta kerettiläisyydestäni.
Kuten Pirkko terävästi tähän huomauttaisi,
milloin mahdolliset vastareaktiot ovat muka
estäneet minua antamasta kirkolle kyytiä?
Ehkäpä niiden pitäisikin, ehkäpä ei. Varsinainen
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teemamme alkaa 300-luvun alusta, kun
presbyteeri Areios sovelsi uusplatonismin
kukkasia jumaluusoppiin. Analogisesti Platonin
ideaopin runkoa seuraten, Areiokselle Jumala oli
toispuoleinen, muuttumaton olento. Täten Jeesus
oli yhtä lailla luotu ja kuolevainen, ja nimitykset
’Poika’ tai ’Jumala’ vain osoittivat arvonantoa.
Poika oli silti välttämätön välittäjäaines, sillä
pysyvä Jumala ei muuten olisi kyennyt
toteuttamaan suunnitelmiaan.
Te k n i s e s t i h ä n t ä s s ä k a i k u u P l a t o n
puhtaimmillaan. Kuinka niin, Oulun tyttö uteli.
Filosofin kuuluisassa luolavertauksessahan
nuotio ”piirtää” varjoja kallioon, mutta nämä
ainoastaan heijastavat todellista olentoa,
mutteivät koskaan kuvaa sitä yks’yhteen. Aivan
samoin Areioksen Kristus vain välkehtii
iankaikkisuutta, muttei ole sitä itse, muotoilin
metaforan. Näin areiolainen Jeesus ei liioin
tietänyt eikä tuntenut Isää, mikä puolestaan oisi
avannut jotkin hänen opetuksistaan sangen
kriittiselle tarkastelulle, mikäli niin pitkälle
kertomus olisi kehittynyt.
Oman esipaimenensa kera Areios oli pian
sanaharkassa ja joutui kirkon ulkopuolelle, jatkoin
ajatusta. Keisari Konstantinuksen koollekutsuma
Nikean kirkolliskokous vuonna 325 paitsi tuomitsi
areiolaisuuden heresiana, myös vahvisti opin
Isän ja Pojan samasta olemuksesta sekä
luomattomuudesta. Oliko Konstantinuksella roolia
tässä, kysyi Pirkko. Keisarin vahvasta
henkilökohtaisesta panoksesta harhaopin
määrittelyssä voidaan esittää arvioita, mutta
merkittävä se lie ollut, sillä tämän kuoltua vuonna
337 areiolaisuus kohosi idässä taas
johtotähdeksi. Hieman ironisesti juuri läntinen
Rooma pitäytyi oikeinuskovana, kunnes areiofiili
keisari Konstantius sai länsiosankin valtaansa
vuonna 350.

Gregorios Teologin elämäntyö itäosassa
valtakuntaa, jossa areiolainen suunta oli vallinnut
vuosikymmeniä, täytyy asettaa tähän
viitekehykseen. Hänen kerrotaan saapuneen
Konstantinopoliin aivan 370-luvun lopulla, ja
ehtimiseen hän todisteli Pojan jumaluutta. Hänen
opetuksensa päästi kirkon kerettiläisten
kuristusotteesta. Tämän toki tiedän, vähätteli
Pirkko, mutta nostaessani sormen huulilleni hän
käsitti tarinan jatkuvan. Tosin hagiografinen
näkökulma kyseenalaistuu, sillä jo vuosisadan
puolivälissä kiistely oli selvästi akateemisempaa
ja kosketti enää lähinnä sanamuotoiluja sekä
niistä mahdollisesti kumpuavia
väärinymmärr yksiä. Samoin areiolaisia
sympatisoineen keisarin kuoleman jälkeen
vuonna 361 debatti oli hiljalleen laantunut, ja
Nikean ediktit kartuttanneet jälleen laajaa
hyväksyntää.
Eri kysymys toki on, kummassa osassa
keisarikuntaa kehitys oli nopeampi. Taidat tulla
kliimaksiin pian, oululainen ounasteli. Hymyilin ja
jatkoin. Konstantinopolin kirkolliskokouksen
järjestäminen heti 381 antaa kyllä osviittaa siitä,
että ilman Gregoriostakin dogmaattinen taisto oli
idässäkin jäänyt taakse – mikäli konsiilin tulos
oisi ollut rahtusenkin epävarma, väärän
päätöksen riskiä tuskin olisi otettu. Se, että juuri
sopivasti paikalle sattunutta Gregoriosta
muistetaan, on enemmänkin inhorealistista
politikointia: oisi eittämättä ylitsepääsemätön
paradoksi, mikäli idän kirkon oikeaoppisuuden
pelastajina juhlittaisiinkin läntisen puolen
teologeja...
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