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Tropari
”Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna
kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi sinun valtakuntaasi”.
Kontakki
”Oi Kristus Jumala, joka vapaasta tahdostasi nousit ristille, anna
laupeutesi lahjoja nimeäsi kantavalle kansallesi. Ilahduta voimallasi
sen hallitusta suomalla sille avuksi rauhan ase, lannistamaton
voitonmerkki”.
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PUHEENJOHTAJAN
TERVEHDYS

Tervehdys,
Luet paraikaa uutta Logosta. Uuden
päätoimittajan ensimmäistä numeroa, ja
myös yleisesti ensimmäistä lähes
vuoteen. OOL on elänyt kuluneena
vuonna sisäisen murroksen ja muutoksen
aikaa - uusi hallitus allekirjoittaneen
johdolla sekä pääsihteeri edelleen
työstävät liittoa eteenpäin. Täysin purjein,
myötätuulessa kohti uusia aaltoja.
Syksyllä OOL juhlii 65-vuotistaivaltaan kirjaimellisestikin aalloilla
sekä itänaapurissa.
Koska tämä on allekirjoittaneen puheenjohtajakauden
ensimmäinen Logos, lienee paikallaan kertoa hieman itsestäni.
Olen 28-vuotias, neljännen vuoden ortodoksisen teologian
opiskelija, lähtöisin Helsingistä, mutta
nykyisin elelen
Joensuussa.
Olen ollut OOLin toiminnassa mukana jo ensimmäisestä
opiskelusyksystäni asti, jolloin lähdin mukaan Joensuun
alaosaston toimikuntaan. Seuraavan vuodenvaihteen jälkeen
olinkin jo valtakunnallisessa OOLin hallituksessa, ja sillä tiellä yhä
ollaan. Lisäksi olen ollut ortodoksisen teologian opiskelijoiden
ainejärjestön Pistis ry:n hallituksessa ja puheenjohtajana.
2012 löysin ekumeenisen tien, kun Romaniassa ollessani
Erasmus-vaihdossa päätin kansainvälistyä ylioppilaiden
kristillisen maailmanliiton WSCF:n Euroopan komitean kautta.
Kyseistä pestiä onkin jatkunut kuluvaan syksyyn asti, ja sen
varjolla olen saanut matkustaa useisiin Euroopan maihin ja
tutustua uusiin, mukaviin, ihmisiin. Mutta, lokakuun jälkeen on
aika jättää WSCF:n sisäpiirin vaikuttaminen, ja keskittyä
toistaiseksi kotimaan ortodoksisten ja muidenkin kristittyjen
opiskelijoiden ja nuorten (aikuisten) verkostoimiseen. Osittain
myös SEN:n nuorisojaston kautta. Paljon on järjestötyötä, mutta
on myös muistettava opiskella saadakseen jonain päivänä ”ihan
oikeitakin” töitä.
Loppuun lainaan Johannes Krysostomosta Johanneksen
evankeliumin parissa: ”Minkä tähden Jumala siis on niin
rakastanut maailmaa? Ei mistään muusta syystä kuin hyvyytensä
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tähden. Antakaamme itsemme siis häkeltyä
Hänen rakkaudestaan, hävetkäämme Hänen
ihmisrakkautensa ylenpalttisuuden edessä, sillä
meidän tähtemme Hän ei säästänyt edes
ainoaa Poikaansa – kun me taas säästämme
omaisuuttamme omaksi tuhoksemme.”
Hyvää Ristin löytämisen ja ylentämisen juhlaa!
ARTTURI HIRVONEN!
Puheenjohtaja
Ortodoksinen opiskelijaliitto OOL ry
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PÄÄSIHTEERI
PÄHKÄILEE

Ylösnousemus. Se kai kuvaisi ilmiötä
osuvammin. Tosin pienimuotoinen
sellainen. Tai ehkä sittenkin koomasta
herääminen, mikäli haluamme olla
kliinisempiä.
Tänä keväänä OOL nousi kuin
Lasarus, nimittäin kahdesti. Liiton
ruoriin tarttui uusi pääsihteeri,
allekirjoittanut. Maallisessa elossaan
Venäjän turvallisuuspolitiikkaan ja
IVY-maiden konflikteihin erikoistunut
Lamminparras yhäti välttelee Alue- ja kulttuurintutkimuksen
luentoja – vedoten milloin tutkintorakenteen reformiin ja
opetuksen kehittämiseen, milloin taas yliopiston resursointiin ja
laadunvarmistukseen. Pitkäaikaisen ja monitasoisen järjestösekä hallintouran HY:ssä tehnyt konkari ei omaksi epäonnekseen
osaa sanoa ei uusille haasteille, ja tutkimattomat tiet toivat
huhtikuussa Ortodoksiseen Opiskelijaliittoon.
Liiton sisäisen hallinnon palaset on vähitellen punottu
langoiksi pääsihteerin käteen, mutta 5 kuunkierrossa on sattunut
jos jotakin. Kesätapahtumaa vietettiin kesäkuun lopussa,
hallitusta täydennettiin ja sääntöjä uudistettiin Uspenije'na. Liitto
on myös ahkerasti edustautunut ulkomailla, viimeksi Tanskassa.
Sen toisen ylösnousemisen ilosta ja riemusta olet osallinen
tälläkin hetkellä – silmäilemäsi lehti ilmestyy kerran kuussa uuden
päätoimittajansa näppäinkomennosta. Logostakin haettiin itkien
turmeluksesta, mutta se tuskin on turmeltumaton... Ehkäpä sen
motoksi sopisi ”Hurskautta huumorilla”. Profeetaksi lehdestä ei
kaiketi ole, mutta tarjonnee se silti mahdollisuuden hengelliseen
reflektioon.
Tällä palstalla allekirjoittanut pohtiikin ajattomia ja ajallisia
kysymyksiä, usein vakavissaan vaan ei tosissaan. Mietintöihin
saattaa sekoittua niin filosofiaa, teologiaa kuin politiikkaa ja
historiaakin, mutta ennen kaikkea pistäviä analyysejä sekä
poskettomia provokaatioita. Mainittakoon, että hieman
humoristisempaa sisältöä tuo Isä Nicolaos ei vastaa -palsta, josta
ei siis vastaa pääsihteerin pitkäaikainen läheinen ystävä.
Aivan lähiaikojen tarjoiluvadilta nostaisin esiin seuraavaa.
Kunniakas liitto täyttää 65 vuotta kuluvan maapallonkiertoliikkeen
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aikana. Tätä juhlistamme seilaamalla Pietariin
2,5 päiväksi. Aalloilla pidämme samoin
yleiskokouksen, ja vaikka hengellisessä
ohjelmassa ovat muun muassa Aleksanteri
Nevski:n lavra ja ehtoopalvelus Kazanin
katedraalissa, pääasiassa harjoitamme vapaata
kaupunkisuunnistusta. Katso tarkemmin
Toiminta -sivuilta!
Risteilyn ja maissaolon kautta yritämme
myös nostaa OOL:n Helsingin alaosaston taas
tolpilleen. Tällä hetkellä ns. HOOL toimii erään
ainejärjestön suojissa, mutta kellä kiinnostusta
asiaan on, se heittäköön ensimmäisen kiven
valupohjaan. Alkusyksyllä on puolestaan
edessä toimintasuunnitelman ja budjetin
laadintaa sekä jäsenrekisterin päivitystä.
Kuiva byrokratia ei kuitenkaan ole OOLin
itsetarkoitus, vaan tämän päämäärä on tukea
jäsenistöä hengellisyytensä syventämisessä.
Tätä varten on vain luotava rakenteet, joihin
(ortodoksi)opiskelijan on helppo kiinnittyä. Niin
kylvetään se sinapinsiemen, josta versoneesta
puusta linnut aikanaan löytävät pesäpaikkansa.
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Kunnioitetut lukijat, hyvät opiskelijat!
Selailet parhaillaan uudistunutta Logosta, joka
henkiin heränneenä, ylösnousseena tulee
ilmestymään vastedes kerran kuussa. Tämä
on siis vasta alkua, ei pelkästään
kirkkovuoden, mutta myös rakkaan lehtemme.
Logoksen tie on ollut värikäs ja moni-ilmeinen
kautta historiansa. Sen päätoimittajille on
uskottu Ortodoksisten opiskelijoiden äänitorvi, jota useat edeltäjäni
ovat kunniakkaasti kannatelleet. Ihminen suunnittelee, Jumala
päättää - tämän sain jälleen todistaa tahollani kesällä, kun tieto
päätoimittajan vallinnasta oli suotuinen kohdallani. Nimeni on siis
Jelisei Heikkilä, olen tohtorikoulutettavana Helsingin yliopistossa,
erikoistumisalani on Ortodoksisen kirkon avioliitto- ja kanoninen
oikeus. Kirkon elämää ympäri maailmaa nähneenä ja kansainvälisesti
profiloituna tutkijana otin innostuneena vastaan minulle uskotun
haasteen. Siksi kutsunkin teidät, arvon lukijat, mukaan vaikuttamaan
lehtemme sisältöön - kynä on vapaa! Lehtemme etsii kirjoittajia ja isä
Nikolaos ei malta pääsevänsä ”ei-vastaamaan” lukijoiden
kysymyksiin. Lehden toimitus ottaa käsittelyyn kaikki sille lähetetyt
tekstit, etusijalla ovat toki teemanumeroihin liittyvät kirjoitukset.
Seuraavan numeromme teema onkin Pokrova.
Jo tutuksi tulleiden, mielenkiintoisten palstojen lisäksi lehtemme
on saanut runsaasti ryhtiä ja uusia, kuten ”Mietteitä
Kreikkalais-Wenäläisestä uskosta ja elämännäkemyksestä”, sekä
posketonta huumoria viljelevä ”Isä Nikolaos ei vastaa” palstoja. Myös
OOL:in toiminta tulee käsillä olevan lehden myötä tutuksi ja
kirkkomme rikkaasta historiasta ja traditiosta pitävät huolen lehtemme
kirkolliset teemanumerot. Luvassa on siis antoisia lukuhetkiä, naurua
ja itkua, kaikkea mitä laatulehdeltä voidaan odottaa. Olkoon
uudistettu lehtemme siis voiton merkki siitä, ettei järjestöämme taikka
lehteämme tulisi haudata, vaan ennen kaikkea elävöittää.
Hyvää kunnialisen ja eläväksitekevän ristin ylentämisen juhlaa!
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RISTI
”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän
kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon
minua.” (Mark.8:34)

KUNNIALLISEN JA ELÄVÄKSITEKEVÄN
RISTIN YLENTÄMINEN

Teksti: Isä Teemu Toivonen

”Tämä on juhla, jossa juhlitaan kristinuskon
voittoa valtakunnista, kulttuureista ja
sivilisaatioista. Tämä on sen kristillisen maailman
juhla; maailman, joka nyt makaa raunioina
edelleen murentuen silmiemme edessä.” Alexander Schmemann
Keisari Konstantinos Suuren aikaan
300-luvulla, kristillinen kirkko saavutti Rooman
valtakunnassa aseman, jota sillä ei ollut aiemmin
ollut. Vainotusta ja vieroksutusta joukosta oli tullut
jotain, mitä ehkä nykyään kutsuisimme sanalla
muoti-ilmiö. Muoti-ilmiöt eivät vain tuohon
maailman aikaan vaihtuneet alle kymmenen
vuoden välein, ja kristillinen usko alkoi saada
vakiintunutta ja lopulta määräävää asemaa
ainakin Euroopassa. Kristityt pystyivät hyvällä
syyllä julistamaan Herransa ylösnousemuksen
merkin, ristin voittaneeksi. Tapahtumien kulku
tavallaan kiteytyi tai kiteytettiin keisarinna
Helenan, Konstantinoksen äidin Jerusalemissa
teettämiin kaivauksiin, joiden seurauksena
Kristuksen risti perimätiedon mukaan löytyi.
Jerusalemin pyhille paikoille rakennettujen
pyhäköiden – erityisesti Pyhän Haudan kirkon kunnioitus oli pian koko kristikunnan laajuista.
Näihin tapahtumiin liittyy kunniallisen ja
eläväksitekevän ristin löytämisen ja ylentämisen
juhla 14.9. Espanjalainen pyhiinvaeltaja Egeria
kuvaa matkakertomuksessaan 380-luvulta, miten

Jerusalemissa Pyhän haudan kirkon vihkimisen
vuotuista juhlaa (nykyisessä kalenterissamme
13.9.) juhlittiin kuten pääsiäistä tai helluntaita.
Juhla kesti kahdeksan päivää ja sinne kiiruhti
mm. kymmenittäin piispoja eri puolilta
kristikuntaa. Risti todella olikin voittanut, jos
ajatellaan, että vain muutamassa
vuosikymmenessä hylätystä
provinssikaupungista tuli pyhiinvaelluskohde,
jonne kulkemiseen käytettiin paljon sekä aikaa
että rahaa. Kun kristinusko oli aiemmin
perustunut paikallisyhteisöjen keskinäiseen
kanssakäymiseen ja rakkauteen, alkoi siihen nyt
tulla ulkonaisia hurskauden muotoja. Samoin risti
nousi keskeisimmäksi kristilliseksi symboliksi.
Konstantinoksen ajan tapahtumista risti nousi
kristittyjen tunnukseksi ja voiton merkiksi.
Aiemmin risti oli ollut häpeällisen tuomion ja
kidutuskuoleman väline. Ristin ylentämisen
juhlaa voisi pitää kristillisen kulttuurin juhlana.
Kansojen ja kulttuurien kristillistäminen alkoi
300-luvulta ja jatkui Euroopassa kristillisten
keisarikuntien luhistumiseen asti 1900-luvulla.
Alexander Schmemann puhuu kristityille
Neuvostoliittoon: ”Miksi me sitten toistamme
edelleen sanoja maailmanlaajuisesta voitosta ja
laulamme uudelleen ja uudelleen, että risti on
voittamaton? Suruksemme joudumme
myöntämään, että monet, monet kristityt eivät
kykene vastaamaan tähän kysymykseen. He ovat
tottuneet näkemään kirkon karkotettuna ja
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KIRJALLISUUTTA
Egeria: Resebrev till det
heliga landet. Artos.
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Meyendorff, John: The
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Today. St. Vladimir's
Seminary Press.
Crestwood. 1996;
Schmemann, Alexander:
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Sermons, Vol. 2. The
Church Year.St. Vladimir's
Seminary Press.
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elämän marginaaleissa, karkotettuna kulttuurista, elämästä,
koulusta, kaikkialta. Monet kristityt ovat tyytyväisiä eivätkä
häiriinny siitä, että viranomaiset antavat ylimielisesti heidän
”toimittaa rituaalejaan” niin kauan kuin ovat hiljaisia ja kuuliaisia,
eivätkä sekaannu maailman rakentamiseen, jossa ei ole Kristusta,
ei uskoa eikä rukousta. Nämä väsyneet kristityt ovat lähes
unohtaneet, mitä Kristus sanoi yönä, jona Hän kulki ristille.
”Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen
voittanut maailman." (Joh. 16:33).
Minusta näyttää siltä, ettemme jatka ristin ylentämisen
juhlimista ja vanhojen voiton sanojen toistamista vain
muistellaksemme vanhaa taistelua, joka voitettiin tai menneisyyttä,
jota ei ole, vaan ymmärtääksemme syvemmin sanan ”voitto”
merkityksen kristillisessä uskossa. Voi olla, että vasta nyt,
riisuttuina ulkonaisesta vallasta ja kunniasta, valtion tuista,
sanomattomista rikkauksista, kaikesta näkyvistä voiton
symboleista, voimme ymmärtää, että kaikki nämä eivät ehkä olleet
aito voitto. … Onko meillä rohkeutta kysyä itseltämme: Jos kaikki
nuo kristilliset valtakunnat ja kulttuurit kuolivat, jos voitto muuttui
tappioksi, eikö se ollut sen vuoksi, että me kristityt tulimme
sokeiksi kristinuskon tärkeimmälle symbolille, sen perimmäiselle
merkitykselle ja aidolle sisällölle? Me päätimme, että kullan ja
hopean sallittaisiin pimentää tämä merkitys. Ja me päätimme
yhtälailla, että Jumala haluaa meidän palvovan menneisyyttä.”
Neuvostoliitto luhistui ja sen harjoittama uskontopolitiikka
siinä mukana, mutta luhistuiko kristinuskon, tai yleensäkään
uskonnon, marginaalissa pitäminen?
Suosituimmuusasemalla voidaan myös pitää asioita pois
näköpiiristä muokkaamasta yleistä mielipidettä. Kullan ja loiston
alle on helppo haudata ristinkuoleman kammottavuus ja nöyryys,
mutta myös siitä kasvanut voitto, joka ei tuo mainetta ja kunniaa,
eikä varsinkaan rahaa. Miten me tilanteeseen suhtaudumme?
Afrikassa ja Aasiassa kristillistäminen – tai noiden maanosien
osalta voisi sanoa kristillistyminen – jatkuu edelleen. Tämä asettaa
eurooppalaiseen kristilliseen kulttuuriin tottuneet kirkot haasteen
eteen: on löydettävä uskon äärelle, uskon, ei kulttuurin.
Kysymykset, joita lähetyskentät lähes täysin eurooppalaisen
kulttuurin ulottumattomissa nostavat, haastavat Kirkkoa takaisin
yhteisöjen tasolle.
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Määreeksi ei käy enää kulttuuri – rikas tai
arkaainen – vaan usko ja rakkaus jäävät
k r i s t i n u s k o n u s k o t t a v u u d e n m i t t a re i k s i .
Mar ttyyrien suhtautuminen ympäröivään
yhteiskuntaan oli selvä: Uskosta Kristukseen ei
tingitä edes hengen pitimiksi, puhumattakaan
materiaalisista tai elämisen mukavuuteen
liittyvistä asioista. Voi olla, että oma aikamme
suuntautuu kohti uskonnon sulkemista pois
julkisesta tilasta ja ulottuvuudesta. Voi myös olla,
että uskonto säilyttää nimellisen asemansa,
mutta niin, ettei sen pidä tuoda esille
tasavertaisuuden, toisesta huolehtimisen ja
pyyteettömän rakkauden sanomaa
säilyttääkseen asemansa. Ristin ylentämisen
juhlana meidän on hyvä tarkastella
yhteiskuntamallien hyviä ja huonoja puolia
Evankeliumin sanoman esillä pitämisen kannalta.
Rooman vainot, 1900-luvun ismit ja
viimeisimpänä talouden globalisaatio kukin
tavallaan haastavat kristittyjä näkemään
oleellisen. Äärimmäisen nöyr yytyksen ja
henkensä antamisen toisen ihmisen puolesta.
Pidämmekö härkäpäisesti kiinni loisteliaan
historian loisteliaasta kulttuurista, vai
seuraammeko heikkouden tietä, jota Kristus
kulki?
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TOIMINTA
OOL AALLOILLA – OSF TILL HAVS
18.-22.11.2013
Ura! Keskellä joulupaastoakin on syytä juhlia –
liitto täyttää 65 vuotta. Seilaamme yön yli
Pietariin, jossa meille on sijaa 2,5 päivää.
Kotomaassa olemme jälleen sitä seuraavana
aamuna.
Pääpiirteinen ohjelma:
Lähtöpäivänä kokoontuminen Länsisatamassa
klo 16:30, ulapalle klo 19.
Menomatkalla
klo 20:00 Syyskokous
klo 21:15 Iltarukous
klo 21:30 Vapaata
Ensimmäinen päivä Pietarissa
klo 10:30 Saapuminen ja
maahantulomuodollisuudet
klo 14 Majoittuminen (MIR Hostel)
klo 15 Stolovaja-lounas (Nevskij Prospekt 3)
klo 18 Ehtoopalvelus Kazanin katedraalissa
klo 19 Vapaata
Toinen päivä Pietarissa
klo 10 Aleksanteri Nevskin lavra
klo 13 Lounas
klo 15 Kävelykierros keskustassa
klo 17 Vapaata
Kolmas päivä Pietarissa
klo 15:15 Kokoontuminen (Iisakin kirkko)
klo 15:45 Bussi satamaan
klo 16:30 Rukouspalvelus (sataman kirkko)
klo 19 Laiva lähtee

Matkan kokonaishinta per hlö 92,75€ (tai 93,65€)
muodostuu seuraavasti. Laivalla B4-hytit, toiveita
sijoittelusta saa esittää. Majoitus 2 yötä 8 (tai 10)
hengen sekahuoneessa MIR Hostelissa pienellä
aamupalalla. Viisuminkorvike eli edestakainen
bussilippu on 25€. Summa sisältää myös 2h
kokoustilaosituksen [tiedot 9.9.].
Ilmoittautumiset ja utelut viimeistään 1.10. klo
23:58 osoitteeseen 0503373934@netti.fi, taikka
puhelimitse: 050 3373934. HUOM:
ilmoittautuminen on sitova, ja oikeudet
muutoksiin pidätetään. Viestissäsi kerro
seuraavat tiedot:
Etunimi:
Sukunimi:
Syntymäaika:
Kansalaisuus:
Sukupuoli:
Passin numero:
Passin viimeinen voimassaolopäivä:
Huomaathan, että passin on oltava voimassa
vielä 6kk matkan jälkeenkin.
p.s. Matkustaako OOL jonnekin ensi vuonna?
Entä tulevina vuosina? Siihenkin on mahdollisuus
vaikuttaa: syyskokouksessa puidaan paitsi
toimintasuunnitelma ja budjetti 2014, myös
pitkän tähtäimen linjauksia. Tule ja laita kynttiläsi
lampunjalkaan!
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TAVISDOKSI
- Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Evelina Braam, 20-vuotias nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja, ylioppilas ja
sosionomiopiskelija Etelä-Karjalasta. Tällä
hetkellä vaikutan Jyväskylässä syyslukukautta
lukuunottamatta, sillä silloin olen Hollannissa
vaihto-opiskelemassa.
- Mitä puuhailet?
Syyskuusta lähtien elämässäni on suurehko
muutos, kun lähen opiskelemaan isäni

kotimaahan, Hollantiin. Näin yleisesti ottaen
pyrin tekemään elämässäni mahdollisimman
paljon asioita joista nautin. Sitten ei tarvitse
vanhana miettiä mitä kaikkea olisi voinut tehdä
kun vielä jaksoi. Valokuvaan, koska kuvat
kertovat enemmän kuin tuhat sanaa. Ei tarvitse
kirjoittaa päiväkirjaa kun muistot säilyvät
kuvissa. Lisäksi matkustelen, jahtaan
auringonlaskuja, sateenkaaria, kauniita
tähtitaivaita ja kiinnitän huomioni elämän pieniin
suuriin ihmeisiin. Miten kevät tuoksuu niin
huumaavalta, miksi toisen halaus tuntuu niin
14

hyvältä ja miten ihmeessä muurahainen jaksaa
kantaa itseään kymmenen kertaa painavempia
asioita?
- Miten ortodoksisuus vaikuttaa elämääsi?
Ortodoksisuus on tullut osaksi elämääni vasta
kriparin (2008) jälkeen. Lähdin ohjaajaksi heti
seuraavana vuonna ja sen jälkeen olen ollut eri
paikoissa ohjaajana. En ikinä halunnut
paikkauskolliseksi yhden leirikeskuksen
vakiokalusteeksi, koska uskoin että minulla on
paljon opittavaa erilaisista tavoista järjestää leiri
ja halusin imeä kaiken mahdollisen opin itseeni.
Juurikin leireillä ollessa ortodoksisuus on
kaikkein eniten läsnä elämässäni. Jokapäiväinen
jumalanpalveluselämä, papin läsnäolo ja
uskomaton leireillä syntyvä
yhteenkuuluvuudentunne ovat sellaisia asioita,
joita kaipaa pitkän talven ja pimeyden keskellä.
Onneksi on sosiaalinen media ja nuortenillat.

Kuopion kriparin. On ollut mahtavaa, että olen
seurakunnan kautta saanut mahdollisuuden
työskennellä nuorten kanssa ja tehdä koulun
ohella sitä mikä minua oikeasti kiinnostaa.
Suurkiitos kaikille nuorille, jotka olette opettaneet
mulle elämästä enemmän kun kukaan opettaja ;)
- Terveisesi Logos-lehden lukijoille.
Terkkuja kaikille sinne Suomeen! Ottakaa
elämästä kaikki irti ja pysähtykää välillä
ihmettelemään maailmaa ympärillänne. Pyrkikää
tavoitteisiinne älkääkä luopuko unelmistanne.
Lisäksi pusuja Samille, kohta me nähdään taas!

KUVA: Hellu Lintu. Kuopion kriparin (2012)
jatkoleiri Sikrestä

- Onko sinulle OOL tuttu, entä olisitko
kiinnostunut OOLin toiminnasta?
OOL on minulle jossain määrin tuttu ja toimintaan
olisi kiva päästä mukaan niin ettei se kuormittaisi
liikaa. Olen sellainen ihminen joka kahmii
itselleen hurjasti kaikkea mielenkiintoista
tekemistä ja huomaa aina jossain vaiheessa
olevansa syvässä suossa kaikkien
tekemättömien asioiden kanssa. T: Tällä hetkellä
koulu + kaksi osa-aikaista työtä, nuoriso- ja
perhetyötoimikunta ja kavereitakaan ei saisi ihan
kokonaan unohtaa
- Oletko ollut seurakuntatouhuissa aktiivinen?
Voisin jopa sanoa, että kyllä! Olen tosiaan
seurakuntamme nuoriso- ja perhetyötoimikunnan
jäsen, ohjaan nuorteniltoja ja johdan Jyväskylän
kriparin ja lastenleirin. Kesällä 2012 johdin myös
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MISSÄ HÄN ON NYT?
-Kuka olet?
Olen Ilona Sidoroff, OOL:n muinainen aktiivi.
Toimin hallituksen jäsenenä 2007 - 2009 ja
pääsihteerinä 2009 - 2010, silloin sukunimellä
Kopakkala. Opiskelin Itä-Suomen yliopistossa
pääaineenani Suomen historiaa ja sivuaineena
or todoksista teologiaa. Nyttemmin olen
valmistunut, ja työskentelen asiakirjahallinnon
parissa. Tosin tätä kirjoittaessa olen toista
päivää äitiyslomalla.

- Mikä sai sinut tulemaan mukaan OOL:n
toimintaan?
Aloittaessani opiskelujani sain silloisen
Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan kalenterin,
jossa oli paljon tietoa mm. ainejärjestöjen ja
muiden toiminnasta. Silmääni sattui mainos
Joensuun Ortodoksisen opiskelijaliiton
tutustumisillasta. Ajattelin, että olisi kiva tutustua
muihin saman ikäisiin ortodokseihin,
kotikaupungissani Mikkelissä nuoria ortodokseja
ei montaa ollut. Päätin mennä, ja jäin ensin
mukaan JOOL:n toimintaan, josta parin vuoden
16

jälkeen uskaltauduin mukaan valtakunnalliseen
toimintaan.

nuoriin ortodokseihin ympäri maailman, ja sain
lisää hyviä ystäviä.

- Mikä on paras OOL-muistosi?

- Terveisesi Logoksen lukijoille ja nykyisille
OOL-aktiiveille

Näitä on vaikea laittaa järjestykseen, joten kerron
yhden paikallisen ja yhden valtakunnallisen
muiston.
Paikallisella tasolla Joensuun OOL järjesti
ennen joulua paastoonlaskeutujaisbileet ja
pääsiäisenä pääsiäisbileet. Mukana oli usein
teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis, mutta
eräänä vuonna myös läntisen teologian
opiskelijoiden ainejärjestö Fides. Teemana oli
naamiaiset. Sain vähän älyvapaan idean, että me
ortodoksitytöt voisimme pukeutua naispapeiksi
(ev.lut.), ja ihme kyllä mukaan lähti kaksi
ystävääni. Onneksi kukaan ei loukkaantunut,
vaan voitimme parhaan puvun palkinnon.
Seuraavana vuonna naamiaisissa esiintyi paavi
ja kardinaalikollegio.
Valtakunnallisella tasolla mieleeni on jäänyt
Oulussa vuonna 2010 järjestetty tapahtuma.
Siellä kävimme mm. tiedekeskus Tietomaassa ja
söimme kreikkalaisessa ravintolassa. Tunnelma
oli kaikin puolin rento, jopa riehakas. Meillä oli
myös tehtävänä keksiä seuraavan kesän
kirkkopäiville myyntiin tarkoitettujen OOL-paitojen
teksti. Ravintolassa järjestetyn kilpailun voitti
psalmijae "Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja
näkevät nälkää... mutta Herraa etsiviltä ei mitään
hyvää puutu". Niitä menikin ihan kiitettävästi
kaupaksi.

Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan tapahtumiin
niin omalla paikkakunnalla, valtakunnallisella
tasolla kuin kansainvälisestikin. Itse en ole
katunut yhteenkään tapahtumaan mukaan
lähtemistä, kotiin jäämistä kylläkin.

KUVA: Marjo Karvonen. JOOL:n naamiaiset

- Mitä OOL antoi sinulle?
OOL antoi monia tärkeitä ystävyyssuhteita.
OOL:n kautta pääsin myös mukaan
kansainvälisen ortodoksisten nuorten järjestön
Syndesmoksen toimintaan. Sitä kautta tutustuin
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MIETTEITÄ KREIKKALAIS-WENÄLÄISESTÄ
USKOSTA JA ELÄMÄNNÄKEMYKSESTÄ
HÄN EI KUULUNUT MEIHIN. ISÄ PAVEL
ADELGEIMIN MUISTOLLE

Teksti: Jelisei Heikkilä
Kuva: pln-pskov.ru

I l l a l l a 5 e l o k u u t a 2 0 1 3 l e v i s i Ve n ä j ä n
uutispalvelimissa tieto - Pskovissa on murhattu
isä Pavel Adelgeim. Isä Pavel kuoli
suorittaessaan sielunhoidollista työtänsä.
27-vuotias psyykkisesti sairas elokuva-alan

opiskelija Moskovasta ehti asua isä Pavelin
luona kolme päivää, kunnes hän keittiössä
käydyn keskustelun päätteeksi puukotti Pavelin
hengiltä.
Isä Pavelilla oli merkittävä lahjakkuus
välittää uskoa ”hankalalle” uskovaisten
yhteisölle - uudelle älymystölle. Isä Pavelin
lahjakkuus ei suinkaan piilenyt hänen oikeissa
sananvalinnoissaan, sanonnoissaan, taikka
elävissä esimerkeissään. Hän oli
kansantajuinen, puhui ymmärrettävästi ja
pastoraalisesti. Todennäköisesti isä Pavelin
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elämänkokemuksella, joka muokkasi häntä
pappina, rippi-isänä ja ihmisenä oli oma
vaikutuksensa tähän. Monille hän oli hyvin
erityinen henkilö, ikään kuin kuuluisa venäläinen
arkkimandriitta ja teologi Sofroni Saharov
”viitassa”. Hänen luokseen ei tultu vain hänen
puhetaitojensa vuoksi, vaan koska hänellä oli
henkilökohtaista kokemusta Neuvostoliiton
vankileireistä ja vainoista. Ihmiset jotka kasvoivat
lukiessaan Solženitsynia ja Šalamovia, olivat
tottuneet luottamaan enemmän ”silminnäkijöiden
kirjeisiin” kuin virallisiin raportteihin. Heidän
vilpitön halunsa tulla Kirkon yhteyteen, mutta
kärsien samalla kroonisesta tyytymättömyydestä
kirkon politiikkaa kohtaan, toivat uskovaisia
ympäri Venäjää isä Pavelin luokse. Hänen
hengelliset lapsensa halusivat Pavelin itsensä
vahvistavan paikallisten pappien opetukset.
Isä Pavel ei vetänyt pelkästään levotonta
älymystöä, mutta myös nuoremman sukupolven
pappeja ja uskovaisia luoksensa. Olihan

hänessä jotain che guevaramaisen romanttista,
jotain todellista sankaruutta. Mutta kaiken lisäksi
hänessä oli taivaan täydeltä hyvää. Ja vieläpä
minkälaista!? Selvitä hengissä Neuvostoliiton
leirihelvetistä ja kertoa, että ”leireistä jäi vain
suloisia muistoja”. Kärsiä rangaistuksensa
yhdessä parantumattomien rikollisten seurassa,
eikä älymystölle tarkoitetussa kasarmi numero
58:ssa, joka johti lopulta siihen, että
rikollisjoukkion aiheuttaman ”onnettomuuden”
seurauksena häneltä leikattiin toinen jalka.
Kaiken tämän jälkeen hän vieläpä väitti, ettei ollut
koskaan elämänsä aikana tavannut pahoja
ihmisiä, he olivat vain hänen mukaansa
onnettomia. Kukin voi kysyä itseltään, kuinka
monet ihmiset pystyvät moiseen?
Eräs nainen kysyi kerran isä Pavelilta:
- Isä, miksi olet niin pehmo kaikkien kanssa?
- Minua on paljon painettu elämäni aikana,
rakkaani, siksi olen pehmeä, vastasi Pavel.

19

Pavelissa monet näkivät lisäksi
nostalgisuutta, joka oli hyvin tyypillistä
20-vuosisadalle. Hänet nähtiin sankarina, joka ei
antanut vankileirien ja kidutusten rikkoa häntä.
Tällaisia sankareita olivat muun muassa
arkkimandriitta Pavel (Gruždaev), arkkimandriitta
Ioann (Krestjankin), arkkimandriitta Kirill (Načis),
rovasti Nikolai Gurjanov, sekä kymmenet muut
papit, jotka eivät katkeroituneet
vankileiriajastaan, kuten Varlaam Šalamovin
Kolyman kertomuksia -nimisessä
novellikokoelmassa esiintynyt sankari, vaan
päinvastoin, se opetti heitä rakastamaan ja
olemaan aito ihminen.
Tottakai, jotkut muistavat isä Pavelin myös
kritisoineen Venäjän ortodoksisen kirkon ylintä
johtoa, jotkut muistavat hänen monivuotisen
konfliktin paikallisen piispan kanssa. Erityisen
hyvin tämä kävi ilmi isä Pavelin kuoleman
jälkeen, kun venäläinen televisiokanava ”Dožd”
[sade] muisti esittää ”tarvittavan”
uutislähetyksen. Kyseinen televisiokanava muun
muassa ihmetteli, ettei Pavel Adelgeimin
hautajaisissa paikallinen piispa ollut
edustamassa virallista kirkkoa. Eräät
uutissivustot olivat myös kaivaneet internetin
syövereistä kaikki viimevuotiset kirkonvastaiset
kertomukset, koristaen niillä uutisensa isä Pavelin
murhasta. Voimmekin olla varmoja siitä, että tätä
tragediaa tullaan hyväksikäyttämään monta
kertaa uudestaan, jotta voitaisiin näpäyttää
Kirkkoa, kirkon johtoa, sekä uskovaisia. Sen
sijaan että hyvää pappia voitaisiin muistella
kauniin sanoin, media tekee hänestä vielä
”viimeisen mohikaanin”, joka rohkeasti nousi
kirkon johtoa vastaan. Älkäämme siis kiirehtikö
siirtämään isä Pavelia tavallisen rivipapiston
joukkoon, taikka kirjoittamaan hänen nimensä
mielenosoituslippuihin. Loppujen lopuksi,

meidän on hyvin vaikeaa ymmärtää sitä
uskollisuutta Venäjän ortodoksista kirkkoa
kohtaan mikä isä Pavelilla oli, hänen
arvosteluistaan ja kokemuksistaan huolimatta.
Emme tule myöskään ymmärtämään miksi he,
jotka arvostelivat isä Pavelia temppuilusta,
mielenkiinnolla ja suurella huomaavaisuudella
kuuntelivat hänen isällisiä neuvojaan ja ovat
joissakin kysymyksissä eri linjoilla nykyisen
Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Isä Pavel
Adelgeim oli yksinkertaisesti vain yksi niistä
harvoista, joille elämä oli suonut oikeuden
'valittaa': kun hänen isänsä ammuttiin, kun hänen
äitinsä teljettiin vankilaan, kun hän ei Hruštšovin
vainojen aikana pelännyt aloittaa opintoja
hengellisessä akatemiassa, kun hänet
Brezhnevin aikana 70-luvulla lähetettiin
vankileirille, kun hän lopulta vapautui ja taas
palveli. On totta että hän oli ehkä tietyllä tapaa
hankala kirkon johdolle, mutta hän ei koskaan
kehottanut ketään nousemaan barrikadeille. Hän
kirjoitti avoimesti eriäviä mielipiteitään, mutta ei
koskaan panetellut.
Isä Pavel Adelgeimilla eli elämänsä
loppuun saakka rikasta elämää, hän oli täynnä
uskon paloa, hän kantoi ristinsä ja pysyi
uskollisena Kristuksen Kirkolle. On vaikeaa
puhua hänestä menneessä aikamuodossa.
Kristittyinä siis toivokaamme, että hänen
perintönsä olisi kirkollisen keskustelun, eikä
kirkonvastaisten lehtijuorujen aihe myös
tulevaisuudessa.
Saata, Herra, palvelijasi isä Pavel, pyhien
Venäjän kärsimystenkantajien Boriksen ja Glebin
joukkoon, joka on palvellut Sinua koko
sydämestään ja ottanut Sinun ikeesi harteilleen.
L Ä H T E E T : b o g o s l o v. r u ; p r a v o s l a v i e . r u ;
novayagazeta.ru; pravmir.ru
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ISÄ NICOLAOS EI VASTAA

Siunausta vain kullekin! Kun pääsihteerisystäväni
pyysi minua kirjoittamaan OOL:n lehteen, en
suinkaan ollut otettu. Tokaisin, että julkista
pelleäkö tässä haetaan. Sen vertaa olemme
Lamminpartaan kanssa torailleet, ettei pyyntö
tiettävästi noussut puhtaasta kunnioituksesta,
vaan laskelmoinnista. Lievimmilläänkin mokoma
kai halusi ulkoistaa monipuolisen
kyseenalaistamisen jollekulle, jotta itse voisi
ylläpitää puhtaan virkamiehen imagonsa.
Kurahtaessa epäilykseni pääsihteeri ainoastaan
totesi, ettei mitään hävittävää ole – ovathan sillat
takanani jo palaneet ja edessä niitä tuskin ikinä
olikaan.
Ihailtavaa inhorealismia! Ihailtavaa siksi,
että itse edustan teologisesta kyynistä
koulukuntaa, jota tosin oma KP esipaimeneni
karsastaa suuresti. Kummasti juuri tulkintani
kirkon historiasta ja Kristuksen opetuksista
närkästyttävät metropoliittaani, vaikka
supliikkimies muutoin onkin. Tästä tulkintoja
hersyvästä viiniköynnöksestä jaan
hedelmällisi(mpi)ä keskustelujani teille
or todoksiopiskelijat, mutta varsinaisesti
puheenvuoroni on kuulemma tarkoitus ei vastata
lukijoiden kysymyksiin. Ilmapiiriä
pääsihteerinpentele kuvasi kuten georgialainen
tuttunsa luonnehti maan tulevia vaaleja ja
äänestyksen vaikutusta – no, tulos saadaan.
Toivotankin kaikki utelut ja kysymykset
tervetulleiksi, vastaus tulee, vaan millainen...

Otetaanpa esimerkki aktuaalilla aiheella.
Savonmualla muudan Juakoksi esittäytynyt
nuorimies tiedusteli minulta, miten Ristin
ylentämisen juhlaa tulisi arvioida. Vastasin silloin
akateemisesti, että sekä historiallisesti että
teologisesti, mutta tätä Juakko ei mielinyt kuulla.
Siit alakokki vilikas jutustelu aeheest, johon nyt
palaan.
Ristin ylentämistä pitänee tarkastella
pikemminkin ajan poliittisessa viitekehyksessä
kuin juhlan syynä. Esimerkiksi keisarinna
Helenan matka Pyhälle maalle ei liene ollut
puhdasta toiviota. Keisari Konstantinos oli
vastikään voittanut Liciniuksen, mutta koska
jälkimmäinen oli ankarasti vainonnut kristinuskoa,
sen tola tuskin oli riemukulkua valtakunnan
itäosassa. Täten pakanallisten palveluspaikkojen
tuhoaminen muodostuu vain osaksi laajempia,
järjestyneitä valtapyrkimyksiä – jottei alue voisi
toimia vastarintapesäkkeenä, kaikki omintakeisen
sivistyksen jälki oli poistettava.
Ja vaikka kristinusko olisikin ollut
korkeimmalla korokkeella, olisi pakanallisten
pyhäköiden hävitys vain pönkittänyt tätä asemaa
entisestään, mutta ennen kaikkea lujittanut
keisarivaltaa itäosassa valtiota. Tähän Juakko
huomautti aivan oikein, että 300-luvulla
kristinopilla oli lukuisia merkittäviäkin kilpailijoita,
joiden kaikkien roolia tulisi arvioida kriittisesti.
Vastasin, että kun kuitenkin tiedetään, ettei
Konstantinos aluksi mitenkään erityisesti suosinut
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kristinoppia muiden tunnustusten kustannuksella,
selittynee pakanatemppelien hävitys
todennäköisemmin sisä- eikä uskontopoliittisella
laskelmoinnilla.
Samoin mikäli Ristin löytymistä lähestytään
todistajien näkökulmasta, asettuu koko
kristinuskon tuolloinen asema yhtä lailla heikkoon
valoon. Eräs juutalainen oli antanut ratkaisevan
vihjeen kätköpaikasta, mutta vasta ristinpuun
toinen ihme sai tuon vanhuksen kääntymään.
Ensiksi, jos kerran kristinoppi jo suvereenisti
hallitsi uskonnollista kenttää, miten ihmeessä
sattuikaan, että löytöön johtaneen vihjeen antoi
nimenomaan juutalainen? Tilastollisestihan
Helenan seurueineen olisi tällöin pitänyt törmätä
kadulla kristittyyn. Toiseksi, vaikuttaa siltä, että
aluksi vanhus viisveisasi vihjeensä tuloksesta tai
ei ymmärtänyt sen merkitystä, kunhan nyt auttoi
muukalaista. Kertomuksen toki voidaan katsoa
kumpuavan perinteisen hagiografian vaateista,
aivan kuten Juakko teroitti. Silloin kuitenkin
annetaan liian suuri valta konstruoiduille
pyhäinkirjoituksen metodeille ja suljetaan pois
vaihtoehtoinen, nuivempi tulkinta.
Edelleen mikäli kätköpaikan olisi
kertomuksessa paljastanutkin kristitty, olisi
myönnetty samalla se, että alueella jo oli Herraan
uskovien yhteisö. Täten juutalainen vanhus oli
turvallinen valinta: Aabrahamin lapsillehan
Jumala oli uskonut jo ennen Kristusta lakinsa, ja
sitä paitsi toisuskoisten olemassaolo oikeuttaisi
käännytystoiminnan. Jälkimmäisen perustelu olisi
näes muodostunut sangen hankalaksi, jos
löytövihjeen antaja olisikin ollut Kristukseen
kastettu; tämä kirjaus olisi niin ikään avannut
oven sille vaaralliselle kysymykselle, mitä dogmia
tuo kristitty sitten tunnusti. Mutta eiväthän nämä
kaksi selitystä sulje toisiaan poies, parahti

Juakko. Tsot tsot, kuuntelehan loppuun asti, minä
jatkoin: ne ennemminkin vahvistavat toisensa.
Niinpä vasta Ylentämisen ajankohta, vuosi
326, antaa aihetta spekuloida kirkko- ja
uskontosidonnaisilla vaikuttimilla, mutta tällöinkin
taustalogiikka on yhtä raadollinen. Tiedämme,
että keisari itse oli aktiivisesti muotoilemassa
Nikean kirkolliskokouksen päätöksiä – mm.
areiolaisuuden hereettisyyttä – mutta opit eivät
vuodessa varmasti saavuttaneet uskon syviä
rivejä. Onkin houkuttelevaa nähdä, että
harhaopiksi todettu areiolaisuus jatkui imperiumin
syrjäseuduilla, ja loogisesti Helenan oli jopa
pakko löytää risti – siten Konstantinopoli ujuttaisi
hegemoniaansa valtakunnan periferiaan.
Valta-asemassa tuskin oli kysymys vain
hengellisestä yliotteesta, vaan samaten
maallisen hallinnan signaloimisesta. Miten niin,
kritisoi Juakko karvat miltei pystyssä. Eikö se,
että tuhottujen pakanapyhäköiden jättämä tyhjiö
täytettiin hetimiten uudella kirkolla, heijasta
ennen kaikkea laajempiakin intressejä, esitin
minä retorisesti. Kun nämä suuremmat
päämäärät – keisarinkaupungin sisä- sekä
kirkkopoliittinen hegemonia – sitten vähitellen
toteutuivatkin, ei vanha retoriikka enää toiminut
uudessa tilanteessa. Toisen ihmeen piti
”tapahtua”, jotta juutalainen vanhus tuttavineen
alkaisi uskomaan Herraan – muutenhan
kertomuksen voisi lukea päinvastoin todistavan
Konstantinopolin ainakin osittaisesta
epäonnistumisesta. Puhumattakaan siitä
yksistään tekstuaalis-teologisesta paradoksista,
ettei risti kykenisi johdattamaan varsinaista
löytäjäänsä oikealle tielle...
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