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T
ässä Hehkuva Hiillos -vuosikirjassa julkaistaan pastori ja teologian
tohtori Mikael Sundkvistin esitelmä "Uusia näkökulmia läntiseen ja 

itäiseen Paavaliin'', jonka hän piti Ortodoksisen Veljestön syyspäivillä Hel
singissä viime vuoden marraskuussa. 

Arkkimandriitta Sergei osallistui kutsusta tämän vuoden syyskuussa 
Puolassa Sakin pyhän Demetrios Tessalonikalaisen luostarissa kansainvä
liseen ortodoksisten munkkien ja nunnien seminaariin, jossa teemana oli 
"Munkin osallistuminen sakramentaaliseen elämään''. Julkaisemme tässä 
numerossa hänen seminaarissa pitämänsä aiheesta pyydetyn alustuksen. 

Pastori Lars Ahlbäckin artikkeli käsittelee "Tieteen ja uskonnon dialo
gia''. Isä Lars oli myös puhujana OV:n syyspäivillä Helsingissä viime vuonna. 

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian lehtori, rovasti Jarmo 
Hakkarainen käsittelee omassa artikkelissaan "Pyhä katumus tarkoittaa 
kirkon elämää" askeettista elämää ja etenkin katumuksen merkitystä pyhi
en isien opetusten valossa. 

Lintulan luostarin nunna Kristoduli on kääntänyt pyhittäjä Paisios At
hosvuorelaisen valikoituja opetuksia eri teemoista. 

Ortodoksisen Veljestön tämän vuoden pyhiinvaellusmatka suuntautui 
syyskuussa Moskovaan ja Venäjän vanhoihin kaupunkeihin ja niiden kirk
koihin ja luostareihin. "Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 'Kultaisen Renkaan' 
matkalta'' -matkakertomuksessa Hannele Ropanen vie meidät Venäjän his
toriallisiin kaupunkeihin Sergiev Posadiin, Pereslavl-Zalesskiin, Suur-Ros
toviin, Jaroslavliin, Kostromaan, Suzdaliin, Bogoljubovoon, Vladimiriin ja 
Moskovaan. 

Suomalainen skeemapappismunkki Vasilios (Haukia) on kilvoitellut jo 
vuosien ajan Kyproksella Kykkon luostarissa, jossa myös monet suomalai
set ovat käyneet pyhiinvaellusmatkalla. Isä Vasilios kertoo artikkelissaan 
Kykkon luostarin historiasta ja ihmeitätekevästä Kykkon Jumalanäidin iko
nista. Tämä artikkeli on jatkoa edellisten Hehkuvien Hiillosten luostarei
den esittelylle. 

Ortodoksisen Veljestön sihteeri Helena Pavinskij tekee katsauksen 
OV:n vuoden 2016 vuosikokoukseen, missä tärkeimpänä asiana oli hyväk
syä OV:n uudistetut ja tämän päivän yhdistystoimintaa vastaavat säännöt. 
Yhdistysrekisteri hyväksyi uudistetut säännöt pienin korjauksin. Lopussa 
on julkaistu Ortodoksinen Veljestö ry:n uudet säännöt. 
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Uusia näkökulmia 

läntiseen ja itäiseen Paavaliin 

Pastori Mikael Sundkvist 

Esitelmä Ortodoksisen Veljestön syyspäivillä Helsingissä 29.11.2015 

Kaksi tapaa lukea Paavalia 

Voimmeko puhua läntisestä ja itäisestä 
Paavalista? Edustavatko yhtäältä länti
nen kristillinen perinne, toisaalta itäi
nen kristillinen perinne kahta erilaista 
tapaa tulkita apostolia? Kyllä edusta
vat. Sijoittuuko sitten jompikumpi 
niistä lähemmäksi Paavalia ja hänen 
tekstiensä alkuperäistä merkitystä? 
Tästä ei olla enää niin varmoja, vaikka 
pitkään ajateltiin ainakin raamatuntut
kimuksen puolella, että läntinen pe
rinne oli uskollisempi Paavalin omaa 
ajatusmaailmaa kohtaan. 

Mooseksen laki, ihmisen vanhurs
kaaksi tuleminen uskosta, armon en
sisijaisuus ihmisten tekojen asemesta 
- nämä ainekset muodostavat tärkeän
teeman varsinkin Paavalin Galatalais
sekä Roomalaiskirjeessä. Kuitenkin
juuri tämä teema tuntuu olevan vieras
itäiselle perinteelle. Tämän vaikutel
man saa ainakin kreikkalaisten isien
tekstien perusteella. Mainitsen yhden
esimerkin.

Teoksessaan Kasteesta mm. Filoka
liasta tuttu pyhä Markus Askeetti kir
joittaa seuraavasti: "Jos näet väitämme 
tekojen kautta hävittävämme synnin, 
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silloin Kristus on kuollut turhaan.''1 

Markus lainaa tässä apostoli Paavalin 
kirjettä galatalaisille. Lainaus on mil
tei sanatarkka, mutta Markus vaihtaa 
pari sanaa. Paavali nimittäin kirjoitti: 
"Jos näet vanhurskaus ( åtKat0CJvv17) 
saadaan lakia noudattamalla (åta 
v6µov), silloin Kristus on kuollut tur
haan." Paavali puhuu Mooseksen laista 
ja vanhurskaudesta, Markus teoista ja 
synnin hävittämisestä. 

Paavali kirjoitti tilanteessa, jossa 
Galatian seurakunnissa oli päässyt 
valtaan käsitys, jonka mukaan paka
nakristittyjenkin tuli noudattaa Moo
seksen lain määräyksiä. Paavali oli eri 
mieltä: Kristus riittää vanhurskauden 
perustaksi, eikä kristityn tarvitse nou
dattaa Mooseksen lakia. Galatalais
kirjeessä Paavali tekee periaatteellisen 
eron lain ja Kristuksen välillä: "Minä, 
Paavali, sanon teille: jos annatte ympä
rileikata itsenne, teille ei ole Kristukses
ta mitään hyötyä . . . . Te, jotka pyritte 
vanhurskauteen lakia noudattamalla, 
olette joutuneet eroon Kristuksesta, ar
mon ulkopuolelle" (Gal. 5:2,4). 

Markus Askeetti ei kuitenkaan 
puhunut vanhurskaudesta eikä Moo-

1 Ei ouv Atyoµev e� t:pywv avmpt:Iv T�v 
åµapT[av, iipa XpLCTTO<; öwpeav amt0ave 
(Bapt. 2.22). 
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seksen laista. Teoksessaan Kasteesta -
kuten joissakin muissakin teoksissaan 
- Markus kirjoitti ns. messaliaaneja
vastaan. Tämä kilvoitteluliike oli sitä
mieltä, ettei kaste riittänyt pelastuk
sen perustaksi; kasteenkin jälkeen Aa
damin synti vallitsi ihmisessä ja vain
tekojen kautta, siis kilvoittelun kautta,
kastettukin ihminen pääsi eroon syn
nin vallasta. Markus oli eri mieltä; hän
toteaa esimerkiksi näin:

Jos joku uskovista on osoittanut 
suurta kuuliaisuutta käskyjä koh
taan ja vastavuoroisesti löytänyt 
hengellistä vaikutusta, uskokaan, 
että hän on jo etukäteen vastaanot
tanut kyvyn tähän, sillä hän on kas
teen kautta ottanut vastaan Hengen 
armon, joka on syy kaikkeen hy
vään. 2 

Tietty yhtäläisyys on nähtävissä Paa
valin ja Markuksen välillä. Molem
mat vastustivat sellaisia, jotka yrittivät 
tekojen kautta pelastua. Molemmat 
korostivat, että Jumalan armo on ai
noa pelastuksen perusta. Mutta yhtä
läisyys on silti näennäinen. Markus ei 
siis puhu laista ja vanhurskaaksi tule
misesta Jumalan edessä; hänen näkö
kulmansa on erilainen. Markukselle 
kysymys kuuluu, miten ihminen va
pautuu luonnossaan piilevästä synnis
tä. Näin ollen myös Paavalille tärkeä 
sana 'armo' saa erilaisen merkityksen. 

2 E'( n<; ouv TWV TTLCTTWV KaAW<; Ola 
TWV EVTOAWV TIOALTEUcraµevo<; TLVa 
TIVEUµUTLK�V avaMywc; EUpev evepye1av, 
mcrTEUETw ön �ÖI] npoELA�q>EL T�v TUUTI]<; 
Mvaµtv, Ka06n f,\a�E Ola rnu �am[crµarnc; 
T�V xap1v TOU ITveuµarn<;, T�V TIClVTWV TWV 
aya0wv aiT[av (Bapt. 5.224-229). 

Markukselle Jumalan armo tarkoittaa 
ennen kaikkea sitä Pyhän Hengen voi
maa, joka vapauttaa ihmisen synnin 
vallasta psykosomaattisessa mielessä.3 

Hän sanoo esimerkiksi seuraavasti: 
Ja kun huomaat, että sydämesi kaut
ta tulee sinulle jokin apu, ymmärrä 
tarkasti, ettei armo ole tullut sinul
le ulkoa, vaan että sinulle kasteen 
kautta salatulla tavalla annettu 
armo on nyt alkanut toimia. 4 

Pyhän Hengen armo vaikuttaa puh
distavasti; se on kasteessa hävittänyt 
synnin. Tuskin Paavali olisi ollut täs
tä eri mieltä, mutta tässä lainatussa 
Galatalaiskirjeensä kohdassa kuten 
muuallakin, ennen kaikkea Rooma
laiskirjeessä, Paavali puhuu selkeästi 
vanhurskaaksi tulemisesta Jumalan 
edessä. Paavali lähestyy aihetta ju
ridisesta näkökulmasta: Jumala on 
tuomari, joka pelkästä armosta antaa 
vapauttavan tuomion hänen tahtonsa 
rikkoneille. Hän tekee tämän ehdoitta, 
vaatimatta oman lakinsa täyttämis
tä. Lain noudattamisen vaatimuksen 
asemesta usko Kristukseen tarkoittaa 
vapauttavaa tuomiota. Näin Jumala 
on ilmaissut oman vanhurskautensa. 

3 Termi voi kyllä Uudessa testamen
tissakin merkitykseltään lähestyä termiä 
TIVeuµa ja kuvailla Hengen täyttämää kris
tittyä, kuten Stefanoksen , joka oli "täynnä 
armoa ja voimaa'' (TIA�pT)<; xapLTO<; Kai 
öuvaµEw<;). Ks. Conzelmann 1974, 374, 
392-95.
4 Kai örnv '(önc; Ola T�<; a�<; Kapö[ac;
y1voµev11v CTOI T�V �o�0etav, CTUVE<;
aKpt�w<; ön ouK E�w0ev µern�UTLKW<;
EA�AU0ev � xapL<;· aH' � ÖeÖoµev11 CTOL Ola
rnu �am[crµarnc; Kpumwc; vuv ev�pyT)crE
(Bapt. 5.45-48).
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Kuten Paavali toteaa Roomalaiskirjeen 
kolmannessa luvussa: 

Nyt Jumala on kuitenkin laista riip
pumatta tuonut ilmi vanhurskauten
sa, josta laki ja profeetat todistavat. 
Tämä Jumalan vanhurskaus tulee 
uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja 
sen saavat omakseen kaikki, jotka 
uskovat. Kaikki ovat samassa ase
massa, sillä kaikki ovat tehneet syn
tiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta 
mutta saavat hänen armostaan lah
jaksi vanhurskauden, koska Kristus 
Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. 
(Room. 3:21-24). 

Vanhurskaaksi tulemiseen riittää pelk
kä usko Jumalan lahjaan Kristuksessa. 
Kuten Paavali toteaa Galatalaiskir
jeessä, " tiedämme, ettei ihminen tule 
vanhurskaaksi tekemällä lain vaati
mia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen 
Kristukseen" (Gal. 2:16). Juuri tässä 
yhteydessä Paavali toteaa: "Minä en tee 
tyhjäksi Jumalan armoa; jos näet van
hurskaus saadaan lakia noudattamal
la, silloin Kristus on kuollut turhaan" 
(Gal. 2:21). 

On silmiinpistävää, miten Markus 
välienselvittelyssään messaliaanien 
kanssa jättää käyttämättä niitä Paa
valin jakeita, jotka ensisilmäyksellä 
olisivat antaneet hänelle parhaat mah
dolliset argumentit kilvoittelijan omia 
tekoja korostavia vastustajia vastaan. 
Markus ei käytä Galatalaiskirjeen nel
jää ensimmäistä lukua eikä Rooma
laiskirjeen neljää tai viittä ensimmäis
tä lukua, vaikka Paavali nimenomaan 
niissä esittää periaatteellisen vastak
kainasettelun yhtäältä lain tekojen, 
toisaalta uskon ja armon välillä. Jos 
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Markus taas lainaakin näistä luvuista 
jonkin jakeen, hän muokkaa sen sopi
maan omiin tarkoitusperiinsä, kuten 
jo huomasimme Galatalaiskirjeen ja
keen kohdalla, joka Markuksen muok
kauksessa puhuukin synnin hävittämi
sestä eikä vanhurskaaksi tulemisesta. 

Mikä olisi sitten johtopäätös tästä 
havainnosta Paavalin ja Markus As
keetin näkökulmien erosta? Sekö, että 
Paavali itse edustaa sitä juridisempaa 
näkökulmaa, joka tuli saamaan ko
rostuneen aseman läntisessä, kristil
lisessä perinteessä, kun taas Markus 
keskittyy luostarikilvoittelijoiden pii
rissä tärkeäksi koettuun kysymykseen 
siitä, miten kristitty voi kokonaisval
taisemmin vapautua syntisistä taipu
muksista? Onko läntinen kristillisyys, 
varsinkin uskonpuhdistuksen perin
teeseen lukeutuvat kirkot, siten lähem
pänä Paavalia korostaessaan armon ja 
uskon merkitystä ja puhuessaan van
hurskauttamisesta kuin Markus ja hä
nen kanssaan koko itäinen kristillinen 
perinne, joka jopa vääristää tai ei ym
märrä Paavalin evankeliumia syntisen 
ihmisen vanhurskauttamisesta Kris
tuksessa? Idässä korostus näet tuntuu 
olevan muualla: siinä, miten ihminen 
osallistumalla Kristukseen voi pyhit
tyä ja muuttua hänen kaltaisekseen. 

Näin kyllä ajateltiin pitkään aina
kin raamatuntutkimuksen puolella. 
Voitiin esimerkiksi todeta, että "anka
ran armon ja vanhurskauttamisopin 
Paavali puhutteli itäisiä teologeja vain 
vähän", kun taas sitä enemmän heitä 
kiinnosti lunastustyön eettis-mystinen 
puoli, jota Paavali korosti Korinttilais-
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kirjeissään.5 Tai että kreikkalaiset isät 
eivät esitä 

"sellaista teoriaa vanhurskauttami
sesta kuin myöhemmät ajat perään
kuuluttivat. He eivät koskaan ole 
tarkkoja selittäessään Paavalia ei
vätkä pääse lähelle tämän sanomaa. 
Heiltä puuttuvat ne historialliset 
olosuhteet, joissa heidän olisi ollut 
mahdollista käsittää Paavalin suu
ret antiteesit 'lain' ja 'evankeliumin', 
'uskon' ja 'tekojen' sekä 'ansion' ja 
'armon' välillä." 6 

Johannes Krysostomoksen kohdalla 
on ihmetelty, miten hän on voinut olla 
niin innostunut Paavalista ja samalla 
vailla minkäänlaista kykyä ymmärtää 
häntä.7 

Näitä arvioita ei voida sivuuttaa yli
lyönteinä, sillä ne kyllä edustavat sekä 
raamatuntutkimuksen ainakin taan
noista valtavirtaa että kreikkalaisten 
isien tapaa lukea Paavalia. Kreikkalai
sia isiä eivät Paavalin suuret antiteesit 
todellakaan kiinnostaneet; painopis
te oli heidän tulkinnoissaan selvästi 
muualla. Markus Askeetin lisäksi voi
daan vielä selvyyden vuoksi mainita 
yhtenä esimerkkinä pyhän Kyrillos 

Aleksandrialaisen selitys Roomalais
kirjeen viidennen luvun jakeeseen 19, 
jossa Paavali toteaa: "Niin kuin yhden 
ihmisen tottelemattomuus teki kaikista 
syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee 
kaikista vanhurskaita." Kyrillos selittää 
tämän jakeen seuraavalla tavalla: 

Tällä tavoin kaikki tehtiin syntisik
si, ei siten, että he olisivat rikkoneet 

5 Benz, sit. Dassmann 1986, 39. 
6 Sanday-Headlam 1896, 149. 
7 (Hoffman-)Aleith 1937 ja 1939. 

Aadamin kanssa - hehän eivät vielä 
olleet olemassa - vaan siten, että he 
perivät hänen luontonsa, joka lanke
si synnin lain alaisuuteen. 8 

Kyrillos jatkaa: "Sen takia ihmisluonto 
sairastaa syntiä tuon yhden, siis Aa
damin tottelemattomuuden takia.''9 
Vaikka Paavalin näkökulma on juri
dinen hänen puhuessaan Aadamin 
tottelemattomuuden tuottamasta syn
nistä ja Kristuksen tottelevaisuuden 
tuottamasta vanhurskaudesta, Kyrillos 
keskittyy sairastuneeseen ihmisluon
toon, joka on Aadamin takia joutu
nut heikkouden tilaan. Vastaavasti 
Kyrillos kuvailee samassa yhteydessä 
Kristuksen tuomaa pelastusta sano
malla, että ihmisluonto on vapautettu 
tästä heikkouden tilasta Kristuksen 
kautta. 10 Vanhurskauttamisesta hän ei 
puhu lainkaan. 

Minunkin mielestäni Kyrilloksen 
selitys tästä Roomalaiskirjeen koh
dasta jättää toivomisen varaa. Itäisen 
perinteen edustajana hänen huo
mionsa on muualla, mikä ei tee täyt
tä oikeutta Paavalin tekstille ainakaan 
tuossa kohdassa. Mutta tarkoittaako 
tämä, ettei hän eivätkä muut itäiset 
isät ymmärtäneet Paavalia ylipäätään? 
Ei välttämättä. Paavalin ainoa sano
ma ei ollut vanhurskaaksi tuleminen 
uskosta. Hän lähestyy pelastuksen 
salaisuutta Kristuksessa myös muus
ta kuin puhtaasti juridisesta näkökul
masta. Näitä kohtia on, eikä vain yllä 
mainituissa Korinttilaiskirjeissä vaan 

8 Cyr. Rom. 187.2-5. 
9 Cyr. Rom. 186.28-187.2. 
10 Cyr. Rom. 187.5-9, kommentoi 
Room. 5:19. 
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myös Roomalaiskirjeessä, jossa vii
meistään kuudennessa luvussa Paavali 
alkaa kuvailla ihmisen pelastumista 
tavalla, joka sijoittuu lähemmäksi sitä 
psykosomaattista korostusta, jonka 
näimme Markus Askeetin ja Kyrillos 
Aleksandrialaisen kohdalla. Luvussa 
kuusi Paavali esimerkiksi kuvailee, mi
ten ihminen kasteessa osallistuu Kris
tuksen kuoleman ja ylösnousemuksen 
salaisuuteen. Tässä luvussa ilmaisu 
"Kristuksen kanssa" toistuu - osallis
tuminen korostuu, vanhurskaaksi tu
leminen jää taka-alalle. Tämä Paavalin 
näkökulma pelastukseen Kristuksessa 
asettuu selvästi lähemmäksi sitä tul
kintaa, jota Markus Askeetti ja Kyrillos 
Aleksandrialainen edustivat. 

Läntinen tulkintaperinne: 
Yksin armosta 

On kuitenkin niin, että Paavalin vas
takkainasettelu armon ja tekojen välil
lä, uskon ja lain välillä, ja siihen liittyvä 
vanhurskauttamisoppi tulivat saamaan 
ainakin tietyissä läntisen kristillisen 
perinteen piireissä aivan erityisen ase
man. Paavalin vanhurskauttamisopis
ta tuli näissä piireissä koko kristillisen 
ilosanoman ydin, jonka perusteella 
arvioitiin Uuden testamentin muu 
aineisto. Samaten tämä tulkinta Paa
valista vallitsi raamatuntutkimuksen 
puolella. 

Tämä vanhurskauttamisopin mer
kittävä asema selittyy pitkälti Martti 

Lutherin työn seurauksena. Kuten 
tunnettua, Luther oli nuorena munkki, 
mutta koki luostarikilvoittelunsa hen
gellisesti riittämättömäksi. Hän tus-
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kastui syvästi kykenemättömyyteensä 
tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä, 
vaikka pyrki kilvoittelemaan, minkä 
lisäksi hänen sanotaan ripittäytyneen 
toistuvasti. 11 Hänen oli tuossa vaihees
sa mahdotonta ymmärtää Roomalais
kirjeen ensimmäisen luvun jakeita 16-
17, joissa Paavali sanoo seuraavasti: 

Minä en häpeä evankeliumia, sillä 
se on Jumalan voima ja se tuo pe
lastuksen kaikille, jotka sen uskovat, 
ensin juutalaisille, sitten myös kreik
kalaisille. Siinä Jumalan vanhurska
us ilmestyy uskosta uskoon. Onhan 
kirjoitettu: "Uskosta vanhurskas saa 
elää." 

Lutherille "Jumalan vanhurskaus" 
nimittäin aluksi näytti tarkoittavan 
sellaista Jumalan vanhurskautta, joka 
rankaisi ihmistä niin kauan kuin ih
minen ei voinut elää sen vaatimalla 
tavalla vaikka kuinka kilvoitteli.12 Yht
äkkiä sitten Luther pääsi toisenlaiseen 
tulkintaan jakeesta. Hänen koko kirk
kohistoriaa mullistava havaintonsa 
oli siinä, että "Jumalan vanhurskaus" 
oli asia, joka lahjoitetaan ihmiselle il
man vastalahjan vaadetta silloin, kun 
ihminen uskoo Kristukseen. Jumalan 
pelastuksen tuova vanhurskaus ei ole 
ihmisen vanhurskaus vaan Jumalan 
vanhurskaus, josta ihminen tulee osal
liseksi armosta. Lutherille ja merkittä
välle osalle läntistä kristillisyyttä evan
keliumin ydinsanoma oli tästä lähtien 
juuri tämän havaitsemisessa. 13

11 Ks. esim. http:/ /www.evl2.fi/ordlista/ 
index.php/Luther,_Martin. 
12 Jfr NJBC 51:21; http://www.evl2.fi/sa
nasto/index.php/Luther,_Martti 
13 Lutherin oma kuvaus havainnoistaan 
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Lutherin havainnolla oli kuitenkin 
omat juurensa siinä hengellisyydessä, 
jossa hän kasvoi. Augustinolaismunk
kina hän oli latinalaisen teologian 
muokkaama. Itse pyhä Augustinus oli 
hyvin voimakkaasti korostanut Juma
lan Kristuksessa ilmestyneen armon 
merkitystä ja nostanut Paavalin kir
jeistä esille vanhurskauttamisopin.14

Roomalais-katolisessa kirkossa Au
gustinus ei ole saanut arvonimekseen 
vain doctor ecclesiae, siis "kirkon 
opettaja''; hän on myös doctor gratiae, 
"armon opettaja''. 

Augustinus ryhtyi korostamaan 
armon ensisijaisuutta kirjoittaessaan 
Pelagiusta vastaan. Pelagiushan ajatte
li, että ihminen pystyy omilla teoillaan 
varmistamaan pelastuksensa, joskin 
hänkin kyllä puhui armon ensisijai
suudesta.15 Joka tapauksessa juuri vas
takkainasettelussa Pelagiuksen kanssa 
Augustinus kehitti näkemystään Ju
malan armon tärkeydestä kristinuskon 
sanomassa. 

Augustinus myös aloitti perinteen, 
jossa yksilö omatuntoineen on keski
pisteessä. Augustinus tarkkaili anka
rasti omaa sisintään ja pohti ihmisen 
toivottomuutta Jumalan armon ul
kopuolella.16 Augustinuksen omaelä
mänkerrallisessa kirjassa Tunnustuk
set tämä tavallaan varsin modernilta 
tuntuva piirre on hyvin voimakkaasti 
esillä. Tähän introspektiiviseen asen
teeseen sopi hyvin Paavalin vastak-

löytyy esim. tästä: http:/ /sourcebooks.ford
ham.edu/mod/ l 5 l 9luther-tower.asp. 
14 Stendahl 1976, 16. 
15 Ks. Ekenberg 2013, 146. 
16 Ks. Stendahl 1976, 83-85. 

kainasettelu lain tekojen ja uskon 
välillä, ainakin siten kuin Augustinus 
tämän vastakkainasettelun tulkitsi -
nimittäin koskemaan yksilöä, pelas
tusta ja rauhaa etsivää ihmistä. 

Tämä Augustinuksen korostus 
Jumalan armon välttämättömyydes
tä käy esille hänen tavastaan tulkita 
Roomalaiskirjeen seitsemännen luvun 
minä-hahmoa, joka kamppailee syn
tiä vastaan vaikka ymmärtääkin, että 
Jumalan laki on hyvä. Tämä Rooma
laiskirjeen luku on osoittautunut tär
keäksi vedenjakajaksi lännen ja idän 
erilaisissa tavoissa ymmärtää Paavalia: 

Me tiedämme, että laki on hengel
linen. Minä sitä vastoin olen tur
meltunut ihminen, synnin orjaksi 
myyty. En edes ymmärrä, mitä teen: 
en tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, 
mitä vihaan. - - - Tahtoisin kyllä 
tehdä oikein, mutta en pysty siihen. 
En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan 
sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos 
teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä 
enää itse, vaan sen tekee minussa 
asuva synti. - - - Sisimmässäni minä 
iloiten hyväksyn Jumalan lain, mut
ta siinä, mitä teen, näen toteutuvan 
toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia 
vastaan. Näin olen ruumiissani vai
kuttavan synnin lain vanki. Minä 
kurja ihminen! Kuka pelastaa minut 
tästä kuoleman ruumiista? Kiitos 
Jumalalle Herramme Jeesuksen Kris
tuksen tähden! Niin minun sisimpä
ni noudattaa Jumalan lakia, mutta 
turmeltunut luontoni synnin lakia. 
(Room. 7:14-25). 
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Augustinus oli ensin tulkinnut tämän 
minä-hahmon niin, että siinä Paavali 
esittää sellaisen ihmisen, joka vielä on 
armon ulkopuolella, siis ei-uskovan, 
ei-kastetun ihmisen. Roomalaiskir
jeen seuraava luku, Room. 8, esittäisi 
sitten vastakohdan eli kuvaisi kastetun 
voitollista elämää Hengessä. Tällä ta
voin Augustinus yhtyi kreikkalaisten 
isien tulkintaan ja useimpien moder
nienkin tutkijoiden tulkintaan. Myö
hemmin Augustinus kuitenkin muutti 
tulkintansa sellaiseksi, että tämä minä
hahmo onkin kastettu kristitty, joka 
tunnistaa itsessään "synnin lain" sa
malla kun hänen sisimpänsä hyväksyy 
Jumalan lain ja noudattaa sitä.17 

Augustinus oli tällä uudella tulkin
nallaan varmasti tunnistanut jotain 
kaikille kristityille yhteistä, nimittäin 
jatkuvan kilvoittelun tosiasian, sil
loinkin kun - niin kuin Augustinus 
ilmeisesti oletti - kristitty ei lankea 
varsinaiseen synnintekoon.18 Kysymys 
Roomalaiskirjeen seitsemännen luvun 
tulkinnasta jatkuu meidän päiviimme 
asti. Enemmistö on tänään sitä mieltä, 
että tässä luvussa Paavali puhuu ei
kastetun tilasta. Vähemmistö kuiten
kin on edelleen Augustinuksen myö
hemmän tulkinnan kannalla: Paavali 
todistaa tässä luvussa siitä kokemuk
sesta, joka nimenomaan kristityllä on 
samanaikaisesti sekä synnin sitkeästä 
voimasta että Jumalan armon ylivoi
masta siitä huolimatta. Kuten jae 25 
sen kiteyttää: 

"Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuk
sen Kristuksen tähden! Niin minun 

17 Esim. Bounds 2009. 
18 Bounds 2009. 
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sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, 
mutta turmeltunut luontoni synnin 
lakia." 

Tulkinta on ratkaisevan tärkeä van -
hurskauttamisopin kannalta. Se antaa 
eksegeettisen tuen sille näkemykselle, 
että kristittynä oleminen tarkoittaa Ju
malan armoon turvautumista silloin
kin, kun kristitty on tietoinen jatku
vasta syntisyydestään. Simul justus et 
peccator - yhtä aikaa sekä vanhurskas 
että syntinen - kuten Luther sen myö
hemmin ilmaisi. Ei ollut sattumaa, että 
Luther omaksui Augustinuksen tul
kinnan Roomalaiskirjeen seitsemän
nestä luvusta.19 

Tähän tulkintaan Paavalin Roo
malaiskirjeen seitsemännestä luvusta 
on kiinteästi liittynyt myös oletus sii
tä, että apostoli Paavalikin olisi en
nen kristityksi kääntymistään koke
nut lain noudattamiseen perustuvan 
vanhurskauden mahdottomuuden. 20 

Samalla on oletettu, että juutalaisuu
dessa ajateltiin päinvastoin, siis että 
oli mahdollista noudattaa lakia siinä 
määrin, että ihminen tämän perusteel
la tuli vanhurskaaksi Jumalan edes
sä. Juutalaisuus olisi Paavalin aikana 
edustanut legalismia, missä kysymys 
oli lain pikkutarkasta noudattamises
ta, ansioita keräävästä hurskaudesta. 
Evankeliumien fariseuksetkin otettiin 
mukaan yhtälöön - hehän vasta olivat 
tarkkoja tässä suhteessa ja Jeesuksen 
todistuksen perusteella pahasti vää
rässä. Paavalin valoisan evankeliumin 

19 Ks. esim. Fitzmyer 1993, 464. 
20 Tässä tapauksessa Room. 7 mma
hahmo olisi Paavali itse ennen kääntymis
tään. Fitzmyer 1993, 463-64. 

Uusia näkökulmia 

vastakohdaksi tarjottiin siis synkkää 
farisealaista, juutalaista legalismia. Sa
malla sana ' laki' sai paljon syvemmän 
ja laajemman merkityksen kuin pelkkä 
'Mooseksen laki'. Termi tulikin edus
tamaan kaikkia niitä ihmisen tekoja, 
joilla hän yrittää tulla vanhurskaaksi 
Jumalan edessä.21 

Joidenkin tutkijoiden kohdalla 
tämä johti melkein absurdeihin tul
kintoihin. Rudolf Bultmann - viime 
vuosisadan ehkä merkittävin läntinen 
eksegeetti - ajatteli, että lain noudat
tamiseen perustuvan vanhurskauden 
ongelma ei ollut siinä, että ihminen 
olisi kykenemätön noudattamaan la
kia. Sen sijaan uskonnollisen ihmisen 
itse yritys ja halu noudattaa lakia on 
syntiä, sillä näin toimimalla ihminen 
paljastaa luottavansa itseensä, kun 
evankeliumin sanoma on siinä, että 
ihmisen tulee luottaa vain Jumalaan ja 
hänen armoonsa vanhurskaaksi tule
misen perustana.22 Kerskailu on ihmi
sen perisynti. 

Tätä Bultmannin selitystä harva 
raamatuntutkija enää seuraa. Mie
lestäni Bultmann on kuitenkin tässä 
kohden oiva joskin äärimmäinen esi
merkki siitä kuningasajatuksesta van
hurskaaksi tulemisesta vain uskosta, 
joka pohjautuu pitkään tulkintaperin
teeseen Paavalin vastakkainasettelusta 
armon ja tekojen välillä, uskon ja lain 
välillä.23 

21 Ks. esim. Räisänen 1987, 164-77, jossa 
tämä tulkintatapa esitetään ja arvostellaan. 
22 Bultmann 1952, 266-67; myös Käse
mann 1980, 192, 201-204. 
23 Omasta arkiympäristöstäni tulee 
mieleen Vantaan evankelis-luterilaisten 

Tutkimuksen 

uusi tulkinta Paavalista 

Viime aikoina - 1970-luvulta alkaen, 
mikä raamatuntulkinnassa on aivan 
hiljattain - raamatullinen pohja täl
le vakiintuneelle tulkinnalle kristin
uskon ydinsanomasta on kuitenkin 
alkanut luhistua. Kysymys ei nyt ole 
siitä, etteikö esittämääni näkemystä 
vanhurskaaksi tulemisesta uskosta 
voisi pitää arvokkaana kristinuskon 
tulkintana. Kysymyksessä on vain sen 
tarkempi selvittäminen, mitä apostoli 
Paavali itse alun perin tarkoitti vastak
kainasettelulla armon ja tekojen vä
lillä, uskon ja lain välillä. Monet ovat 
sitä mieltä, että hän ei tarkoittanut sitä, 
mitä pitkä läntinen tulkintaperinne on 
luullut. 

Isoon suunnanmuutokseen liit
tyy ainakin kolme tärkeää näkökoh
taa. Ensinnäkin alettiin vakavasti 
kyseenalaistaa sitä tulkintaa Paavalin 
ajan juutalaisuudesta, jossa lakia oli
si noudatettu armon hankinnan toi-

seurakuntien (ajoittainen) iskusana ''Ar
mon asialla''. Vantaalla v. 2016 järjestet
tyjen herättäjäjuhlien mainonnassa taas 
mainittiin Helsingin evankelis-luterilaisen 
piispan nostaneen esille kristinuskon 
ydinsanoman armosta ja uskoneen sille 
olevan tilausta erityisesti tänä aikana ja 
myös pääkaupunkiseudulla. Piispa lisäsi: 
"Tässä armottomuutta ja kilpailua koros
tavassa maailmassa armon viestillä on yh
teiskuntarauhaa edistävä vaikutus. Mikä 
olisi tärkeämpi viesti kuin se, että sinä 
kelpaat, olet riittävä sellaisena kuin olet". 
(http:/ /vantaan-srk-kampanja.mail-pv. 
fi/ a/ s/ 63 793248-8a36 7 ea5f08063eab 1399b 
3058d2b339/979012) 

9 



Hehkuva Hiillos 2016 

vossa. Juutalaiset eksegeetit olivat jo 
1900-luvun alussa esittäneet, ettei 
Paavalin eikä myöhemmän ajan juu
talaisuus vastaa sitä irvikuvaa, jonka 
läntinen raamatuntulkintaperinne oli 
siitä tehnyt. Korostettiin, että juutalai
suudessakin kyse oli Jumalan armoon 
luottamisesta. Itse valinta Jumalan 
kansaksi kuten myös lain antaminen 
olivat ilmaisuja Jumalan armosta, jo
hon juutalaiset hurskaudellaan tai sen 
puutteella eivät voineet vaikuttaa. Is
raelin kansaan kuuluminen perustui 
siis armoon, ei lain tekoihin, Jumalan 
lahjaan, ei hankittuun ansioon. Lakia 
taas noudatettiin kiitoksen ja kuuliai
suuden osoituksena, jotta pysyttäisiin 
armoon perustuvassa liitossa. Jos liit
toon kuuluva ihminen lankesi syntiin, 
Jumalan anteeksiantoon ja armoon 
voitiin aina luottaa. Toisaalta täydelli
syyttä lain noudattamisessa ei vaadit
tu; lakia ei ollut mahdotonta noudat
taa. Paavalin ajan juutalainen siis koki 
lain noudattamisen armoon perustu
vana asiana, eikä lain noudattaminen 
tuottanut epätoivoa vanhurskaaksi tu
lemisen mahdollisuuden suhteen.24

Vastakkainasettelu juutalaisuuden 
ja Paavalin kristinuskon välillä kärsi 
toisen tappion, kun vakiintui tulkin
ta siitä, ettei Paavalikaan pitänyt lain 
noudattamista mitenkään mahdotto
mana asiana. Hän ei pitänyt lakia "kas
vattajana'' (paidagogos) Kristukseen, 
kuten vanhempi käännös esittää ( Gal. 
3:24). Tämä käännös on siis heijasta
nut sitä silloin vakiintunutta tulkintaa, 
että lain yksi tarkoitus oli tuottaa siinä 
määrin riittämättömyyden tunnetta, 

24 Ks. Sanders 1977. 
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että vanhurskaaksi tuleminen uskos
ta osoittautuisi välttämättömäksi. Sen 
sijaan Paavali totesi ongelmitta: "Lain 
noudattajana olin fariseus, intoni ja 
kiivauteni osoitin vainoamalla seura
kuntaa, lakiin perustuva vanhurskau
teni oli moitteeton" (Fil. 3:5-6). Roo
malaiskirjeen seitsemännen luvun 
tuskastunut hahmo, joka toteaa: "lain 
vaikutuksesta tulin tuntemaan syn
nin", ei nykyisen enemmistötulkinnan 
mukaan kuvailekaan nuorta Paavalia, 
joka olisi tällä tavoin havahtunut lain 
tyydyttävän noudattamisen mahdotto
muuteen. 

Vastaavasti Paavali näyttää pitä
neen mahdollisena elää myös kristitty
nä ilman vakavia syntejä tai omantun
nontuskia.25 Paavali ei epäillyt todeta, 
että "[m]e ylpeilemme siitä, että kaik
kialla maailmassa ja varsinkin teidän 
keskuudessanne olemme noudattaneet 
Jumalan vaatimaa yksinkertaisuutta ja 
vilpittömyyttä. Tämä on omantuntom
mekin todistus. Meitä on ohjannut Ju
malan armo eikä inhimillinen viisaus." 
(2. Kor. 1:12); tai "[m]inulla ei ole mi
tään tunnollani, mutta ei minua vielä 
sen perusteella ole todettu syyttömäksi. 
Minun tuomarini on Herra" ( 1. Kor. 
4:4). Juutalaisuuden muka tukahdut
tavasta lain noudattamiseen perustu
vasta hurskaudesta vapautunut Paavali 
ei loppujen lopuksi näy oikein missään 
hänen kirjeissään. Ainoa synti, josta 
Paavali oli syvällisesti tietoinen, oli 
se, miten hän oli vainonnut Jumalan 
seurakuntaa: "kun elin juutalaisena, 
vainosin kiihkeästi Jumalan seurakun
taa ja yritin tuhota sen" (Gal. 1: 13), tai: 

25 Esimerkit Stendahl 1976, 90-91. 

Uusia näkökulmia 

"Olenhan apostoleista vähäisin enkä 
edes ansaitse apostolin nimeä, koska 
olen vainonnut Jumalan seurakuntaa" 
(1. Kor. 15:9). 

Tutkimuksen puolella alkoi siis 
Paavalista ja hänen aikansa juuta
laisuudesta vakiintua kuva, joka ei 
näyttänyt enää tukevan tulkintaa pe
riaatteellisesta vastakkainasettelusta 
Paavalin ajattelussa lain tekojen ja us
kon välillä. Laki ei uudessa tutkimuk
sessa enää näyttäytynyt raskaana, kah
litsevana ikeenä, josta vain luottamus 
Jumalan Kristuksessa ilmestyneeseen 
armoon pystyi vapauttamaan. Toisin 
sanoen, uusi kuva Paavalista ja hänen 
aikansa juutalaisuudesta istui huonosti 
lännessä vakiintuneeseen tulkintape
rinteeseen. 

Kolmas perinteistä Paavali-tulkin
taa haastava havainto oli ehkä kaikista 
kolmesta yksinkertaisin, sillä sen pys
tyy tekemään jokainen Paavalin kir
jeitä lukeva. Havainto on se, että aina 
kun Paavalin vastakkainasettelu lain 
tekojen ja uskon välillä esiintyy hänen 
kirjeissään, käsittelyssä oleva aihe on 
juutalaisten ja "kreikkalaisten" (siis ei
juutalaisten pakanoiden) välinen suh
de. Tämä käy ilmi jo edellä lainatussa 
Roomalaiskirjeen avausjulistuksessa: 
"Minä en häpeä evankeliumia, sillä se 
on Jumalan voima ja se tuo pelastuk
sen kaikille, jotka sen uskovat, ensin 
juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille" 
(Room. 1:16). 

Sama teema pysyy esillä Rooma -
laiskirjeen ensimmäisissä neljässä lu
vussa, siis niissä luvuissa, joissa Paa
vali toistaa vastakkainasetteluaan lain 
tekojen ja uskon välillä. Kun Paavali 

toisessa , luvussa todistelee kaikkien 
syyllisyyttä, hän toteaa: "Tuska ja ah
distus tulee jokaisen osaksi, joka tekee 
pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös 
kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rau
ha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee 
hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös 
kreikkalaisen" (Room. 2:9-10). Sen 
takia kaikki ovat samassa asemassa: 
"Jumalan vanhurskaus tulee uskosta 
Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat 
omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki 
ovat samassa asemassa" (Room. 3:22). 

Viimeistään samaisen luvun 
(Room. 3) lopussa vastakkainasette
lun historiallinen kytkös juutalaisten 
ja pakanoitten väliseen asemaan käy 
lopullisesti selväksi. Sen jälkeen kun 
Paavali on todennut, että vain usko Ju
malan vanhurskauteen Jeesuksessa on 
pelastuksen perusta, hän toteaa näin: 

Onko siis syytä kerskailuun? Siltä 
on pohja pudonnut pois. Mikä laki 
on saanut tämän aikaan? Sekö, joka 
vaatii tekoja? Ei, vaan uskon laki. 
Katsomme siis, että ihminen tulee 
vanhurskaaksi, kun hän uskoo, il
man lain vaatimia tekoja. Vai onko 
Jumala pelkästään juutalaisten Ju
mala? Eikö hän ole myös muiden 
kansojen Jumala? On toki, kun ker
ran Jumala on yksi ja ainoa. Hän 
tekee ympärileikatut vanhurskaiksi, 
jos he uskovat, ja ympärileikkaa
mattomat, kun he uskovat. (Room. 
3:27-30). 

Kuten tämä kohta osoittaa, vanhurs
kaaksi tuleminen uskomalla eikä lain 
tekoja tekemällä on aihe, joka liittyy 
suoraan kysymykseen juutalaisten ja 
pakanoiden asemasta nuoressa kir-
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kossa. Juutalaiset eivät voi kerskailla 
erityisasemastaan, sillä Jumala on nyt 
luonut kaikille saman perustan van
hurskaaksi tulemiselle. Kerskailu ei siis 
koske jotain ihmisen asennetta yleises
ti vaan nimenomaan juutalaiskristitty
jen suhdetta pakanoihin. 

Sama on nähtävissä Galatalaiskir
jeessä, jossa Paavalin vastakkainaset
telu lain ja uskon välillä esiintyi ensin. 
Tässäkin aihe osoittautuu liittyneen 
kysymykseen juutalaisten ja pakanoi
den asemasta. Itse kirjeen lähtökohta 
selostetaan sen ensimmäisessä luvus
sa. Paavali oli Pietarin ja muiden Je
rusalemin juutalaiskristittyjen kanssa 
sopinut, että hän voi julistaa evanke
liumia pakanoille ilman vaadetta lain 
noudattamisesta. Työnjako oli selvä. 
Paavali kirjoittaa siitä näin: "minun 
tehtäväkseni oli annettu evankeliumin 
julistaminen ympärileikkaamattomille 
niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julis
taminen ympärileikatuille" (Gal. 2:7). 

Ongelmat alkoivat, kun joillekin 
tämä ei riittänytkään. Galatiaan oli 
saapunut juutalaisia kristittyjä, jot
ka vaativat pakanoiltakin Mooseksen 
lain noudattamista. Paavali näki tässä 
itse evankeliumin kyseenalaistamisen: 
"Toistan sen, minkä olen ennenkin sa
nonut: jos joku julistaa teille evankeli
umia, joka on vastoin sitä minkä olet
te saaneet, hän olkoon kirottu" (Gal. 
1:9). Paavalille oli elintärkeää se, että 
pakanat saivat tulla osaksi "Jumalan 
Israelia'' (vrt. Gal. 6:16) vain uskomal
la Kristukseen. Lain noudattaminen 
haastoi Paavalin mielestä Kristuksen 
ainutlaatuisuuden; kyseenalaisti - tai 
jopa kumosi - Jumalan pelastustyön. 
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Tämä huolenaihe selittää myös 
sen, miksi Paavali samassa kirjeessä 
esittäessään "oman evankeliuminsa'' 
aloittaa mainitsemalla nämä kaksi 
ryhmää, juutalaiset ja pakanat: 

Me olemme syntyperältämme juu
talaisia, emme syntisiä pakanoita. 
Kun kuitenkin tiedämme, ettei ih
minen tule vanhurskaaksi tekemällä 
lain vaatimia tekoja vaan uskomalla 
Jeesukseen Kristukseen, olemme me
kin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, 
jotta tulisimme vanhurskaiksi hä
neen uskomalla emmekä tekemällä 
lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan 
ihminen tule vanhurskaaksi teke
mällä mitä laki vaatii. (Gal. 2:15-
16). 

Toisin sanoen, jos jopa me juutalaiset, 
jotka emme ole määritelmällisesti syn
tisiä pakanoita, tulemme vanhurskaik
si vain uskomalla Kristukseen, niin 
sitä suuremmalla syyllä myös nämä 
Galatian pakanat, joille te nyt kuiten
kin olette tyrkyttämässä Mooseksen 
lakia. 

Paavalin suuressa vastakkain
asettelussa lain tekojen ja uskon vä
lillä kyseessä näyttää olleen ennen 
kaikkea tämä: pakanoitten aseman 
puolustaminen. Mooseksen lailla ei 
ollut mitään asiaa perustaksi "Juma
lan Israeliin" kuulumiselle, sillä usko 
Kristukseen luo tämän perustan. Tätä 
isompaa merkitystä vastakkainasettelu 
lain tekojen ja uskon välillä ei näytä 
saaneen Paavalin ajattelussa, sillä aina 
kun kysymys pakanoitten asemasta jää 
taka-alalle, Paavali lähestyy pelastus
ta Kristuksessa muista näkökulmista. 
Suuri periaatteellinen havainto evan-

Uusia näkökulmia 

keliumin ytimestä, vanhurskaaksi tu
lemisesta vain uskosta, on ilmeisesti 
ollut vasta Augustinuksesta alkanut 
tulkintaperinne, josta Paavali itse oli 
autuaan epätietoinen. 

Kreikkalaiset isät ennen Augus
tinusta ja hänen jälkeensäkin näyttä
vät uuden tutkimussuunnan valossa 
olleenkin lähellä Paavalin omaa aja
tusmaailmaa. Esimerkiksi Origenes 

keskittyi Roomalaiskirjeen kommen
taarissaan nimenomaan kysymykseen 
juutalaisten ja pakanoitten välisestä 
suhteesta. Myös pyhä Johannes Kry
sostomos homilioissaan Roomalais
kirjeestä selittää kirjeen ensimmäistä 
neljää lukua korostuneesti tätä samaa 
taustaa vasten. Mutta tämän ohella 
ei Origenes eikä Krysostomos kuten 
ei itse Paavalikaan näe vanhurskaak
si tulemisessa uskosta sanomaa, joka 
peittäisi kaikki muut ainekset Paavalin 
kirjeissä. 

Kreikkalaisten isien ratkai
su lain ongelmallisuuteen 

Idän kirkon perillisille tämä muutos 
Paavalin tulkinnassa ei ehkä avaudu 
koko dramaattisuudessaan. Selvää on 
kuitenkin, että tämä uusi näkökulma 
Paavalista on saanut aikaiseksi melkoi
sen myrskyn tutkimuksen puolella, jo 
1980-luvulta lähtien. Miltei kaikki sitä 
uudemmat tutkimukset Paavalin teo
logiasta yrittävät orientoitua uuteen 
tilanteeseen. 

Eräs avoimeksi jäänyt kysymys on 
ollut se, eikö Paavali todellakaan näh
nyt Mooseksen laissa mitään syvälli
sempää ongelmaa kuin sen taipumuk-

sen eristää juutalaiset muista kansoista 
ja tätä kautta myös ikään kuin kilpailla 
Kristuksen kanssa suhteessa pakanoi
hin? Monet tutkijat, jotka kreikka
laisten isien tavoin näkevät Paavalin 
olleen enemmän kiinnostunut kristi
tyn "mystisestä'' osallistumisesta Kris
tukseen kuin juridisesta näkökulmasta 
vanhurskaaksi tulemiseen, eivät enää 
näe Paavalin ajattelussa varsinaista on
gelmaa lain kanssa. 26 

Kysymyksenasettelu on moniulot
teinen. Itse näen kuitenkin kreikka
laisten isien tulkinnoissa aineksia, j ot -
ka mielenkiintoisella tavalla vastaavat 
uuden näkökulman haasteeseen lain 
muka ongelmattomuudesta. 

Palataan vielä Roomalaiskirjeen 
seitsemänteen lukuun, joka muodos
taa kokonaisuuden kahdeksannen 
luvun kanssa. Tässä Paavali käsittelee 
nimenomaan lain asemaa. Miltei kaik
ki kreikkalaiset isät ovat yhtä mieltä 
nykytutkijoiden enemmistön kans
sa siitä, että seitsemäs luku kuvailee 
ihmistä ilman Kristusta. Kysymys ei 
kuitenkaan ole ensisijaisesti Paavalin 
omaelämänkerrasta. Esimerkiksi Teo

doros Mopsuestialainen näkee tässä 
luvussa laajemmin ihmisen Kristuk
sen ulkopuolella, nimittäin kuvauksen 
Aadamista. Hän on se, johon jakeet 9 
ja 10 viittaavat: "Minä elin ensin ilman 
lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti 
heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käs
ky, jonka oli määrä antaa elämä, tuot
tikin minulle kuoleman" - paratiisissa 
siis. Aadam lapsineen on myös se, joka 
avuttomana näkee "synnin lain'' vaiku-

26 Stendahl 1976, 92-93; Sanders 1983, 

73-81.
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tuksen "kuoleman ruumiissa" (jakeet 
23-24). Samassa hengessä luvun tulkit
sevat myös Diodoros Tarsoslainen sekä
pyhä Johannes Krysostomos, mutta
myös monet oman aikamme tutkijat.27

Jos kerran Aadam nähdään luvussa 
7, niin luku 8 rakentuu uuden Aada
min, siis Kristuksen tuoman pelas
tuksen ympärille. Ihminen on ensin 
Aadamin jälkeläinen, sitten Kristuk
sen oma. Luvun 8 kuvaus Kristuksen 
kautta annetusta pelastuksesta sisältää 
myös toteamuksen, että lain vaatima 
vanhurskaus toteutuu Jumalan Hen
gen vapauttamassa ihmisessä. Lopulli
nen ratkaisu tulee kuitenkin vasta sil
loin, kun "hän, joka herätti Kristuksen 
kuolleista, on tekevä eläviksi myös tei
dän kuolevaiset ruumiinne teissä asu
van Henkensä voimalla" (Room. 8: 11). 

Kreikkalaiset isät löytävät näistä 
luvuista sellaisen Paavalin teologi
an, joka sopii hyvin heidän tapaansa 
hahmottaa pelastus ja sen historia. 
Tämän historian valossa Mooseksen 
laki nähdään jatkeena sille käskylle, 
jonka Aadam rikkoi paratiisissa, täten 
antaen kuolemalle vallan. Mooseksen 
laki asettuu tässä asetelmassa vanhan 
ihmisyyden, Aadamin puolelle. Lain 
ongelman ydin oli näiden isien mie
lestä siinä, että se oli kykenemätön 
vapauttamaan ihmisen siitä kuoleman 
alaisuuteen joutuneesta tilasta, joka 
periytyi Aadamista. Ratkaisu lain on
gelmaan ei tästä näkökulmasta ollut 
ensisijaisesti vanhurskaaksi tuleminen 
vaan ylösnoussut Kristus, jonka voi
masta ihminen uudistuu ja vapautuu 

27 Esim. Lichtenberger 2004. Kreikkalai
sista isistä, ks. Sundkvist 2013. 
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lain ja kuoleman otteesta. 
Tekeekö tämä tapa lukea näitä 

Roomalaiskirjeen kahta lukua oikeut
ta Paavalin omalle ajatukselle laista? 
Minun mielestäni kyllä. Paavalin kir
jeistä löytyy nimittäin muitakin koh
tia, joissa nimenomaan osallistuminen 
Kristukseen - eikä vanhurskaaksi tule
minen uskosta - kuvaillaan vapautu
misena laista. Laki tuottaa kuolemaa, 
Jumalan Henki tekee eläväksi. Näin 
esimerkiksi 2. Kor. 3:6: "hän on myös 

tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan 
uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan 
Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mut
ta Henki tekee eläväksi", tai Gal. 3:216: 
"Jos olisi annettu laki, joka pystyy teke
mään eläväksi, silloin vanhurskaus to
della perustuisi lain noudattamiseen". 

Ehkä tärkein kohta löytyy Ensim
mäisestä Korinttilaiskirjeestä ja sen 
luvusta 15, jossa Paavali käsittelee ky
symystä ylösnousemuksesta. Hän tote
aa: "niin kuin kaikki ihmiset Aadamista 
osallisina kuolevat, niin myös kaikki 
Kristuksesta osallisina tehdään elävik
si" (1. Kor. 15:22). Tässä yhteydessä 
Paavali ei käsittele kysymystä Moo
seksen laista. On sen takia merkille 
pantavaa, että aihe on kuitenkin hän
tä lähellä juuri silloin, kun hän puhuu 
ihmisen liittymisestä ensin Aadamiin, 
sitten Kristukseen: 

Tämän katoavan on näet pu
keuduttava katoamattomuuteen 

ja kuolevaisen kuolemattomuu
teen. Mutta kun katoava pukeu
tuu katoamattomuuteen ja kuo

levainen kuolemattomuuteen, 
silloin toteutuu kirjoitusten sana: 
-- Kuolema on nielty ja voitto saatu. 

Uusia näkökulmia 

Missä on voittosi, kuolema? Missä 
on pistimesi, kuolema? Kuoleman 
pistin on synti, ja synnin voimana 
on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka 
antaa meille voiton meidän Her
ramme Jeesuksen Kristuksen kautta! 
(1. Kor. 15:53-57). 

Jae 56 ennakoi myöhemmin kirjoite
tun Roomalaiskirjeen seitsemättä lu
kua, se on ikään kuin teesi, jota Room. 
7:7-25 yrittää todistaa oikeaksi: "Kuo
leman pistin on synti, ja synnin voima
na on laki." Tämä mielestäni tukee sitä 
idän isien tulkintaa, että Paavali näki 
Mooseksen lain ongelmallisena, ihmi
sen kuoleman ruumiiseen vangitseva
na voimana, josta on mahdollista va
pautua vain Kristuksessa ja oikeastaan 
vasta ylösnousseessa ruumiissa. Ajatus 
vanhurskaaksi tulemisesta uskosta 
näyttää sen sijaan rajoittuneen kysy
mykseen pakanoitten asemasta. Lain 
syvempi ongelma oli Paavalin mieles
tä muualla ja nimenomaan sellaisessa 
asiayhteydessä, jonka idän isät omissa 
tulkinnoissaan olivat kykeneviä ha
vaitsemaan. 

Itäinen näkökulma Paavaliin on uu
den tutkimuksen myötä tullut varteen
otettavammaksi, kun taas perinteinen 
läntinen näkökulma on vaikeuksissa. 
Liian yksinkertaisiin loppupäätelmiin 
ei kuitenkaan ole syytä päätyä. Apos
toli Paavalin kirjeet ovat teologisen 
sisältönsä osalta hyvin rikkaita, eikä 
jonkin raamatuntekstin alkuperäinen 
merkitys tyhjennä sen koko merkitys
potentiaalia. Vanhurskaaksi tuleminen 
uskosta ei ole mitenkään vähäpätöi
nen aihe vaikka esiintyykin Paavalin 
kirjeissä yhteydessä pakanoitten ase-

maan. Onhan itse Jumala ilmaissut jo
tain sekä luonteestaan että pelastuksen 
sisällöstä tehdessään ''ympärileikatut 
vanhurskaiksi, jos he uskovat, ja ym
pärileikkaamattomat, kun he uskovat" 
(Room. 3:30). Aikana, jona läntinen 
teologia on valmis näkemään idän teo
logisissa korostuksissa kaikkia kristit
tyjä rikastuttavia aineksia, ehkä idän 
teologia voisi osaltaan pyrkiä syvälli
semmin tutustumaan siihen Paavalin 
kirjeiden aineistoon, jossa Kristuksen 
ristinkuolema sekä ihmisten vanhurs
kaaksi tuleminen uskosta ovat esillä. 
Eri tavat lukea apostoli Paavalia ovat 
historian aikana vieraannuttaneet idän 
ja lännen toisistaan. Ehkä nyt on tul
lut se aika, jona sama Paavali rikkaalla 
teologiallaan voi tuoda meitä lähem

mäksi toisiamme. 
■ 
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Munkin osallistuminen 

Munkin osallistuminen 

sakramentaaliseen elämään 

Arkkimandriitta Sergei 

Munkkielämästä sanotaan, että se 

on enkelielämää. Ja parhaimmillaan 

se sitä onkin silloin, kun luostarielä

mässä kilvoitteleva pyhittää elämän

sä rukoillen, paastoten ja osallistuen 

pyhiin sakramentteihin. Mitä ovat 

ne sakramentit, joihin munkki tai 

nunna osallistuu? 

Jokainen ortodoksinen munkki on tul
lut aikanaan kasteen ja mirhavoitelun 
kautta Kirkon yhteyteen. Jotkut teolo
git pitävät myös munkiksi vihkimystä 
sakramenttina. Tavallisimmin luosta
rikilvoittelija osallistuu säännöllisesti 
erityisesti kahteen sakramenttiin; ka -
tumukseen ja pyhään Ehtoolliseen. 

Eri ortodoksisissa paikalliskirkois
sa on sitten erilaisia käytäntöjä siitä, 
kuinka usein näihin sakramentteihin 
tulisi osallistua. Useimmissa luos
tareissa toimitetaan ainakin suuren 
paaston aikaan myös sairaanvoitelun 
pyhä mysteerio, johon munkit ja nun
nat voivat osallistua. 

Etenkin lännen kirkoissa 1900-lu
vun alussa alkanut liturginen liike 
alkoi etsiä paluuta alkukirkon käy
täntöön pyhään Ehtoolliseen osallis
tumisessa. Myös ortodoksit vanhim
man kristillisen perinteen säilyttäjinä 
joutuivat pohtimaan osallistumistaan 
eukaristiaan. 

Suomen ortodoksisessa kirkos
sa piispainkokouksen paimenkirje 
vuodelta 1970 kehottaa kaikkia osal
listumaan rippi-isänsä siunauksella 
mahdollisimman usein pyhästä Eh
toollisesta, Kristuksen ruumiista ja ve
restä. Paimenkirjeessä selitetään, että 
synnintunnustuksen ja Ehtoollisen 
sakramentit eivät kuulu pakollisesti 
yhteen, niin että synnintunnustuksel
la käyminen olisi Ehtoolliselle pääsyn 
ehtona. "Ehdoksi" se voidaan käytän
nössä katsoa vain siinä tapauksessa, 
että ihminen käy Ehtoollisella harvoin, 
esimerkiksi vain kerran vuodessa. Sil
loin kun Ehtoolliseen osallistutaan 
usein, käydään synnintunnustuksella 
vain siinä tapauksessa, että siihen tun
netaan erityistä tarvetta tai on paasto
aika, yleinen katumuksen ja elämän
suunnan tarkistamisen aika. 

Omassa luostarissani Uudessa 
Valamossa veljestö osallistuu katu
muksen mysteerioon kuusi kertaa 
vuodessa; suuren paaston alussa ja 
lopussa, pyhien apostolien paastossa, 
Jumalanäidin paastossa ja joulupaas
ton alussa ja lopussa. Tarvittaessa on 
tietysti mahdollisuus osallistua katu
mukseen muulloinkin. 

Veljestömme osallistuu pyhään 
Ehtoolliseen mahdollisimman usein, 
tietenkin asianmukaisesti valmistau-
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tuneena. Liturgioita ei ole veljestön 
pienuuden vuoksi toimitettu Uudessa 
Valamossa viimeisen kahdenkymme
nen vuoden aikana aivan joka päivä, 
mutta sunnuntai- ja juhlapäivien li
säksi liturgioita toimitetaan nykyisin 
tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Vel
jestöllä on siis kuitenkin useita mah
dollisuuksia viikonkin aikana osallis
tua pyhistä !ahjoista. 

Asettaessaan pyhän Ehtoollisen 
Jeesus sanoi: "Ottakaa syökää, tämä on 
minun ruumiini". Sitten hän otti mal
jan, kiitti Jumalaa, antoi apostoleille ja 
sanoi: "Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on 
minun vereni, liiton veri, joka kaikkien 
puolesta vuodatetaan syntien anteeksi 
antamiseksi". (Matt. 26:26-28). Nämä 
Jeesuksen sanat kuulemme jokaisessa 
liturgiassa. Hän itse kehottaa ja kutsuu 
meitä osallistumaan pyhään Ehtoolli
seen aina, kun se on mahdollista. Kir
kon perimätieto kertoo, että Augusti

nuksen äiti Monica osallistui päivittäin 
pyhään Ehtoolliseen. Tämä käytäntö 
on vain harvoille mahdollinen ja vain 
siellä, missä liturgia toimitetaan päi
vittäin. Vanhassa Valamossa skeema
pappismunkki Jefrem (Hrobostov) 
(1871-1947) toimitti Smolenskin skii
talla päivittäin yksin liturgian ja muis
teli kuuliaisuustehtävänään kaikkia 
ensimmäisessä maailmansodassa kaa
tuneita venäläisiä sotilaita. Hän jatkoi 
tätä käytäntöään myös Uudessa Vala
mossa omassa keljassaan. 

Skeemapappismunkki Mihail (Pit
kevitsh) (1877-1962) kertoo vuonna 
1954 Sergei Bolshakoffille kirjassa "Sy
dämen rukous" seuraavasti: 

"Olen toimittanut päivittäin liturgi
an yli 25 vuotta. Isä Jefrem teki sa-
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main arkkipiispan luvalla ja myös 
minä nyt. Ajattelehan, toimitan 
palveluksen yksin ilman kenenkään 
apua kuten piispa Feofan Erakolla 
oli tapana tehdä. Ei mikään tee pap
pia paremmaksi ja hengellisemmäk
si kuin päivittäinen pyhän liturgian 
toimittaminen. Mutta meidän tulee 
muistaa, mitä Simeon Uusi Teologi 

sanoo. Ei kenenkään tule toimittaa 
Ehtoollista ja tai osallistua siihen, 
ellei hän tee sitä katumuksen ja ilon 
kyynelin. Liturgian toimittaminen 
yksinään on epätavallista ja voidaan 
sallia vain harvoille ja silloinkin vain 
erityisoloissa kuten minun tapauk
sessani. Isä igumeni Jeronim oli oi
keassa sanoessaan, että pyhä liturgia 
on julkinen jumalanpalvelus eikä 
pappien yksityishartaus. Pyhä litur
gia tulee toimittaa kirkossa kansalle. 
Olen itse eri tilanteessa. Koska olen 
erakko, en mene koskaan katsomaan 
ihmisiä, mutta rukoilen heidän puo
lestaan ja heidän kanssaan." 

Tiedetään, että joskus skeemapappis
munkki Mihail salli joidenkin rippi
lastensa osallistua liturgiaan ja pyhälle 
Ehtoolliselle keljassaan. 

Johanneksen pyhässä evankeliu-
missa Jeesus sanoo: 

"Totisesti, totisesti: ellette te syö Ih
misen Pojan lihaa ja juo hänen ver
taan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, 
joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, on ikuinen elämä, ja viimei
senä päivänä minä herätän hänet. 
Minun lihani on todellinen ruoka ja 
minun vereni on todellinen juoma. 
Joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, pysyy minussa ja minä pysyn 
hänessä." (Joh. 6:53-56). 

Munkin osallistuminen 

Nämä Jeesuksen omat sanat todistavat 
siitä, kuinka tärkeää munkkien, nunni
en ja kaikkien kristittyjen on osallistua 
säännöllisesti pyhästä Ehtoollisesta. 
Kovin oudolta tuntuisi ajatus luos
tarielämästä ilman ehtoollisyhteyttä. 
Alkukirkossa kristityt kokoontuivat 
joka sunnuntai viettämään eukaristiaa 
ja jos joku ei kolmeen sunnuntaihin 
ollut osallistunut Ehtoolliselle, hänen 
katsottiin olevan itse erottanut itsensä 
kirkon yhteydestä. 

On kuitenkin muistettava myös 
pyhän apostoli Paavalin varoitus: 

"Niinpä se, joka arvottomalla tavalla 
syö tätä leipää ja juo Herran maljas
ta, tekee syntiä Herran ruumista ja 
verta vastaan. Jokaisen on tutkittava 
itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja 
juo tästä maljasta. Se joka syö ja juo 
ajattelematta, että kysymys on Kris
tuksen ruumiista, syö ja juo itselleen 
tuomion." (1. Kor. 11:27-29). 

Luostarielämässä voi munkkien koh
dalla tulla myös tilanteita, joissa jou
dutaan rankaisemaan jostakin rik
komuksesta ja silloin rangaistuksena 
voidaan myös erottaa ehtoollisyhtey
destä määräajaksi. 

Uuden testamentin sanonta olla 
Kristuksessa tarkoittaa samaa kuin 
apostolin puhe yhdestä leivästä ja yh
destä ruumiista: uskon yhteys toteutuu 
Kristuksessa pyhän eukaristian kautta. 
(Room. 12:5, 2. Kor. 5:17, Gal. 3:28). 
Näin on myös luostariyhteisön elä
mässä. Mitä voimakkaampi eukaristi
sen yhteyden tunne vallitsee veljestön 
keskuudessa, sitä suurempi on myös 
yksimielisyys, rauha ja rakkaus. Kuten 
yhdessä ruumiissa kaikki ovat saman -
arvoisia, samoin on Herran maljan 

edessä, kaikki ovat lunastetut samalla 
kalliilla verellä ja ovat yhtä Kristukses
sa. (Gal. 3:28). 

Liturgia on kuitenkin paljon enem
män kuin vain yksittäisten munkkien 
tai kirkon jäsenten sielujen lääkitsijä. 
Liturgiassa kirkko toteuttaa itseään, se 
on silloin "ekklesia'', yhteen paikkaan 
kokoontunut Jumalan kansa yhteistä 
toimintaa ja tehtävää varten. Tämän 
yhteen kokoontumisen tarkoitus ja 
tehtävä on määritelty 1. Pietarin kir
jeessä seuraavasti: 

"Ja rakentukaa itsekin elävinä ki
vinä hengelliseksi rakennukseksi, 
pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne 
hengellisiä uhreja, jotka ovat Juma
lalle otollisia Jeesuksen Kristuksen 
tähden." 
"Mutta nyt te olette valittu suku, 
kuninkaallinen papisto, pyhä hei
mo, Jumalan oma kansa, määrätty 
julistamaan hänen suuria tekojaan, 
joka teidät on pimeydestä kutsunut 
ihmeelliseen valaansa. Ennen te ette 
olleet kansa, mutta nyt te olette Ju
malan kansa. Ennen te olitte armoa 
vailla, mutta nyt on Jumala teidät 
armahtanut." (1. Piet. 2:5,9-10). 

Nämä apostolin sanat viittaavat siihen, 
että aikaisemmin Israelille omistetut 
nimitykset kuuluvat nyt uudelle Isra
elille, kristityille, koko kirkolle. Kun 
ennen vain Aaronin suku oli ollut va
littu pappispalvelusta toimittamaan, 
nyt uusi Israel kokonaisuudessaan eli 
kaikki kirkon jäsenet on valittu suku, 
pyhä heimo, kuninkaallinen papisto ja 
Jumalan kansa. 

Osa munkeista vihitään pappeu
den eri asteisiin luostarin tarpeiden 
mukaan. Mutta on hyvä muistaa, että 
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meillä on monia esimerkkejä siitä, 
kuinka luostarielämässä munkki voi 
pyhittyä korkealle tasolle olematta silti 
pappeuteen vihitty. Näistä esimerk
keinä mainittakoon pyhittäjä Herman 
Alaskalainen ja pyhittäjä Paisios At
hosvuorelainen. Athoksen munkeilla 
on sanonta: "Parempi rukousnauha ja 
pelastus kuin epitrakiili ja kadotus". 

Jokainen ortodoksinen munkki saa 
munkiksi vihittäessä rukousnauhan 
ja hänelle sanotaan: "Ota veli Hengen 
miekka, joka on Jumalan sana Jeesuk
sen rukouksen alinomaista toistamis
ta varten, sillä sinun tulee aina pitää 
Herran Jeesuksen nimi sydämessäsi ja 
huulillasi lausuen jatkuvasti: Herra Jee
sus Kristus, Jumalan Poika, armahda 
minua syntistä!" 

Jeesuksen rukous on juuri se ru
kous, jolla munkki ja nunna pitää 
yhteyttä Jumalaan Ehtoolliseen osal
listumisten välisenä aikana. Valamon 
igumeni Haritonin (Dunajev) "Jeesuk
sen rukous" -kirjassa sanotaan: 

"Olen muistuttanut sinua, rakas si
sareni, Jumalan muistamisesta ja 
nyt sanon sinulle uudelleen: Jollet 
uurasta ja raada juurruttaaksesi 
sydämeesi ja ymmärrykseesi tä
män pelkoa herättävän nimen, sinä 
vaikenet turhaan, laulat turhaan, 
paastoat turhaan, valvot turhaan. 
Lyhyesti sanoen kaikki nunnan työ 
on hyödytöntä, ellei hän pidä aja
tuksiaan Jumalassa. Näin alkaa yk
sinäisyyden hiljaisuus Jumalan täh
den, ja se on myös kaiken päämäärä. 
Tämä kaikkein kaivatuin nimi on 
yksinäisyyden ja hiljaisuuden sielu. 
Jumalan muistamisessa on riemu ja 
ilo, syntien anteeksianto ja hyveiden 
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runsaus. Vain yksinäisyyden hiljai
suudessa tämän kaikkein ihanim
man nimen voi tavoittaa, harvoin 
mitenkään muuten." 

Munkin keljan yksinäisyydessä ja hil
jaisuudessa kannettu rukous Jumalan 
puoleen on osa munkkia pyhittävää 
kilvoitusta pyhityksen tiellä. Jumalan 
muistaminen ja Jeesuksen rukouksen 
mielessä toistaminen on mahdollista 
myös kuuliaisuustehtäviä suoritettaes
sa etenkin jos ne ovat fyysisiä eivätkä 
vaadi ajattelutyötä. Rukous- ja paas
toelämä ovat perusta, joiden avulla 
munkki kohoaa taivaalliseen elämään. 

Lopuksi pyhittäjä Johannes Siinai-

laisen opetus "Portaat" - teoksesta: 
"Munkkien valona ovat enkelit ja 
kaikkien ihmisten valona munk
kielämä. Kilvoitelkoot siis munkit 
kaikessa tullakseen hyväksi esimer
kiksi kaikille, niin etteivät missään 
anna aihetta pahennukseen, eivät 
teoissaan eivätkä puheissaan. Sillä 
jos valo tulee pimeydeksi, niin kuin
ka pimeäksi tuleekaan pimeys, eli 
siis maailmassa elävät? Munkkielä
mä elettäkään sydämen tunteesta 
niin tekoina, sanoina, ajatuksina 
kuin liikkeinäkin. Muutoin se ei ole 
munkkielämää, vielä vähemmän en
kelielämää." (Pyhittäjä Johannes Sii
nailainen, "Portaat": Kahdeskym
meneskuudes puhe 23, 18). 

■ 

Lähteet: 

Arkkipiispa Paavali, "Miten uskomme" 

Sergei Bolshakoff, "Isä Mihail, Uuden Vala

mon erakko" 

Igumeni Hariton, "Jeesuksen rukous" 

Pyhittäjä Johannes Siinailainen, "Portaat" 

Tieteen ja uskonnon dialogi 

Tieteen ja uskonnon dialogi 

Pastori Lars Ahlbäck 

Esitelmä Ortodoksisen Veljestön syyspäivillä Helsingissä 28.11.2015 

Tieteen ja uskonnon vuoropuhelua 
tarvitaan. Vihollisuuden nimeen van
novat vain ääripäät - tieteen ja uskon
non fanaatikot. Muut kaipaavat kunni
oittavaa keskustelua. 

Maailmankuva ja -katsomus. Maa
ilmankuva ei muodostu yksin yhdestä 
lähteestä. Tämän tajuaa jo moni kou
lulainen, kun eri oppiaineet yrittävät 
kuvata maailmaa omilla tavoillaan. 

Oma lukunsa on sitten maailman
katsomus, kun maailmankuvan rin
nalle tulevat arvot. Kaikenlaisia uusia 
ulottuvuuksia tulee mukaan yhtälöön. 
Kaiken tämän yksittäinen ihminen 
elää todeksi hyvin henkilökohtaisella 
tavalla omassa elämässään. 

Oxfordin yliopiston professori 
Alister McGrathin (s. 1953) Tieteen ja 
uskonnon dialogi -kirja (2016) on ter
vetullut johdanto aiheeseen tiede ja us
konto. Kirja pyrkii antamaan kaikille 
paremmat eväät arvioida tieteen ja us
konnon vuoropuhelua. Ennakkoluulot 
ja tietämättömyys ovat vain ääriaines
ten mieleen, puolin ja toisin. 

"Lukijoiden pitäisi pystyä käymään 
koko kirja läpi ilman kohtuuttomia 
vaikeuksia," lupaa McGrath. Tarkoitus 
on kirjan perustiedoilla antaa laajalle 

lukijakunnalle eväät ymmärtää tie
teen ja uskonnon välistä suhdetta. Osa 
lukijoista saattaa kokea sisällön liian 
tuttuna. Alkeiden opiskelu kuitenkin 
kannattaa aina. Kirja tutustuttaa luki
jansa aiheeseen. 

McGrath muistuttaa jo alussa, ja 
aiheesta, ettei tiede ole yksi yhtenäinen 
kokonaisuus, vaan koostuu eri aloista 
ja myös näille eri aloille tyypillisistä 
menetelmistä. Toisaalta sana uskonto 
on aika lailla epämääräinen. Yleiskä
site, jonka hyöty keskustelussa on ra
jallinen. 

Tieteen ja uskonnon vuoropuhelu 
kaipaa usein juuri selvennyksiä. Se on 
myös hyvä tiedostaa, ettei kohtaami
selle ole mitään mallitarinaa, vaan se 
on aina ollut monimutkainen. Ihmi
nen on kokenut kovia tieteen käsis
sä. Ihmisen itsetunto horjuu ja siltä 
on otettu luulot pois. Peräti kolmesti, 
väitti Sigmund Freud (k. 1939), psyko
analyysin kehittäjä. 

Aurinko tuli kopernikaanisen val
lankumouksen myötä keskukseksi. 
Maa ja ihminen olivat nyt reunalla, 
eivätkä keskiössä. Charles Darwin (k. 
1882) vei ihmisen ainutlaatuisuuden 
kotikentällään maassa. Freud hieman 
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itsevarmasti väitti itse kolmantena 
horjuttaneensa ihmisen käsitystä jopa 
itsestään. Hänen Erään toivekuvitel

man tulevaisuus -kirjansa nimi jo ker
too aika tyhjentävästi hänen asentees
taan uskontoon. Ihmisen " kasvavan 
nöyryytyksen" väitetään olevan lähes 
täydellinen. Lumo on poissa, sekä 
maailmasta että ihmisestä. Jumalaa ei 
näy mailla, eikä halmeilla. Ei hän oi
keasti edes ole olemassa. 

Tämä on yllättävän laajalle levin
nyt käsitys tieteen kehityksestä. Eri
tyisesti suhteessa vaikkapa uskontoon. 
Etenemistä ja toisaalta perääntymistä. 
Väitetään peräti tieteen ja uskonnon 
olevan verivihollisina sotatilassa. 

Tämä on yksi tapa kertoa nykytie
teen kohtaamisesta uskonnon kanssa. 
Tässä kohdin on syytä huomata, että 
kyse on maailmankatsomuksesta ja 
sen omasta tarinasta. Kannattaa hie
man kuunnella muitakin. 

McGrathin kirja esittelee yleista
juisesti tieteen ja uskonnon vuoro
puhelun monimuotoisuuden. Tämän 
hän tekee sekä historian avulla, mut
ta päähuomio on eri aiheissa. Osansa 
saavat myös nykyajan väittelyt. Myös 
henkilökuvat kirjassa ovat antoisia. 

Aika usein kerrotaan, että tiede 
vastaa kysymyksiin miten tai kuinka ja 
uskonto kysymykseen miksi. Jako on 
ajatuksia herättävä, mutta myös hie
man yksipuolinen. Se on jopa jotenkin 
liian näppärä. Kysymykset ovat ehkä 
erilaisia, mutteivät erillään. 

Tieteen ja uskonnon voi nähdä 
täysin eri maailmoina. Niillä on ikään 
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kuin täysin eri osaamisalueet. Tämä 
voi olla tapa kunnioittaa molempia 
omine vahvuuksineen. Harvemmin 
elämä kuitenkaan asettuu nätisti loke
roihin. 

Nykyään aika moni puhuu "osittai
sen päällekkäisyyden" puolesta. Tiede 
ja uskonto ovat vuoropuhelussa, ei
vät sotajalalla tai eristyksissä. Tiede ja 
uskonto omaavat siis itsenäisyyden, 
mutta niitä yhdistää yritys ymmärtää 
jaettua todellisuutta. Ne siis haasta
vat - toivottavasti hyvässä hengessä 
- toisiaan, puolin ja toisin. McGrath
varmaankin lukeutuu tämän asenteen
omaaviin.

Miksi vesi kiehuu? Yksi vastaus 
kertoo, kuinka paineet kasvavat, asteis
ta ja kiehumispisteestä. Toinen vastaus 
kertoo, kuinka joku haluaa tarjota ys
tävälleen teetä. Molemmat taitavat olla 
ihan totta. Hassu vertaus. Se on silti 
osoitus kuinka monenlaisia kysymyk
siä on. Vastauksiakin riittää. Paljon ai
heesta voisi pohtia. 

Ihmisen elämä ja käsitys siitä koos
tuu monesta osasta. Tosiaan jo kou
lulaiselle ehkä tuttu eri oppiaineiden 
äärellä. Yksi merkittävä tekijä on tiede, 
sen eri muodoissa. Uskonnon asema 
maailmassa ilmiselvä. 

Toki on tahoja, jotka haluavat ih
miselämän olevan yhtä lokeroa. Toiset 
lokerot ohitetaan tai jopa kielletään. 
Ääriainekset ovat tuttuja uskontojen 
parista, mutta onhan niitä muuallakin. 

■ 

Pyhä katumus 

Pyhä katumus 
tarkoittaa kirkon elämää 

Rovasti Jarmo Hakkarainen 

Ortodoksinen teologia 
on terapeuttista tiedettä 

Pyhien isien opetuksissa katumus

merkitsee, että ihminen kasvaa as
keesissa Jumalan kuvasta Hänen 
kaltaisuuteensa. Katumus merkitsee 
sydämen puhdistumista, mielen valis
tumista ja jumaloitumisen päättymä
töntä täydellistymistä. Jotta ihmisen 
sielu voisi puhdistua ja parantua syn
nin sairauksista, sen järjellisen osan 
tulee yhdistyä rukoukseen askeesissa. 

Bysanttilainen terapeuttinen as
keesi yhdistyy erottamattomasti Kir
kon sakramentaaliseen elämään, 
Kirkon pyhiin mysteerioihin. Orto
doksisuus ei ole kulttuuria eikä po
liittinen järjestelmä. Se huolehtii ih
misen sielun pelastumisesta. Toisin 
kuin muut uskonnot ortodoksisuus ei 
ole myöskään uskonto. Ortodoksisuus 
merkitsee ihmisen terapeuttista hoita
mista ja parantamista. Jumala haluaa 
pelastaa ja parantaa jokaisen ihmisen, 
mutta koska kaikki eivät halua tulla 
parannetuiksi, Hän ei tee sitä. 

Kirkon pyhät isät ja opettajat erot
tavat teologiassaan toisistaan intellek
tuaalisen ja hengellisen tiedon. Edel-

linen tarkoittaa Jumalan läsnäolon ja 
toiminnan tunnistamista maailmassa. 
Hengellinen tieto puolestaan täh
dentää Jumalan läsnäolon todellista 
havaitsemista. Tätä tietoa kirkkoisät 
kutsuivat teologiaksi tai jumalalliseksi 
viisaudeksi. 

Pyhät isät tiesivät kokemuksesta, 
että teologia on terapeuttista tiedettä 
eikä filosofian tavoin mielikuvitusta ja 
pohdiskelua. Kuvittelulle altis mieli ei 
sovi pyhien isien teologiaan. Teologia 
on kuin pakkopaita filosofialle, joka 
edellyttää mielen pystyvän vaeltamaan 
vapaasti erilaisten järjestelmien ja ar
gumenttien keskellä. 

Myös psykologia karttaa pyhien 
isien teologiaa, sillä psykologia pitää 
ihmistä riippumattomana ja auto
nomisena olentona. Ortodoksinen 
teologia sitoo ihmismielen Jumalan 
maailmaan. Ihminen ei kehity teolo
giksi osallistumalla muodolliseen aka
teemiseen teologikoulutukseen, vaan 
harjoittamalla itseään askeesin hiljai
suudessa Jumalan läsnäoloon. 

Pyhät isät vastustivat Aristoteleen,

Platonin ja muiden filosofien opetuk
sia. Patristinen traditio ei koskaan hy
väksynyt Platonin opetuksia, koska ne 
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sisälsivät ajatuksen sielun kuolematto
muudesta. Pyhien isien mukaan ihmi
sen sielu on luonnoltaan kuolevainen, 
koska ainoastaan Jumala on luonnol
taan kuolematon. 

Toisin kuin läntisessä uskonnolli
suudessa Kirkon pyhiltä isiltä ei löy
dy mainintaa autonomisesta etiikas
ta tai moralistisesta opetuksesta. He 
viittaavat pääsääntöisesti askeesiin. 
Ortodoksinen etiikka liittyy dogma
tiikkaan. Bysanttilaisessa perinteessä 
etiikka ei ole riippuvainen filosofisista 
tai metafyysisistä ideoista, vaan Kir
kon ilmoitetuista totuuksista. Kun isät 
käyttävät eettisissä opetuksissaan käsi
tettä etiikka, he viittaavat askeettiseen 
opetukseen. He korostavat ihmisen 
mielen merkitystä. Askeettinen opetus 
keskittyy ihmismielen kirkastumiseen 
tai pimentymiseen. Sillä ei tarkoiteta 
ihmisen ulkoista käyttäytymistä. 

Askeesin päämääränä 
on ihmismielen 
puhdistuminen 

Kirkkoisien mukaan on kahdenlaisia 
ihmisiä. On niitä, joiden mieli on va
listettu, ja niitä, joiden mieli pimenty
nyt. Niiden, joiden mieli on pimenty
nyt, kutsuttaisiin nykyään pahoiksi tai 
moraalittomiksi ihmisiksi. Isät kuiten
kin ymmärsivät asian niin, että kyse on 
ihmismielen pimentymisestä. Se, mitä 
tällaisesta pimenemisestä sitten seu
raa, on kuolevaisen ihmisen muoto. 

Bysantin kirkon luostarikilvoitte
lijoiden diagnoosi ihmisten hengelli
sistä sairauksista oli oikea. Isät olivat-
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kin sielujen lääkäreitä, jotka ohjasivat 
rippilapsiaan hengelliseen parantumi
seen. Hengellinen isä on askeetti ja lää
käri. Hänestä on tullut sielujen lääkäri, 
koska hän tuntee Kristuksen. 

Mikä on ortodoksisen kilvoitus
elämän päämäärä? Se on ihmismielen 
puhdistuminen ja valistuminen. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita pelkästään ih
misen ulkoisen käyttäytymisen para
nemista. 

Ihminen ei opi tuntemaan Kristus
ta seuraamalla mekaanisia uskonnol
lisia lakeja. Ihminen oppii tuntemaan 
Kristuksen osallistumalla Hänen as
keettiseen rakkauteensa. Ortodok
sinen oppi Kristuksesta ei olekaan 
läntisen uskonnollisuuden tavoin sko
lastinen, vaan merkitsee pikemmin 
marttyyrien ja Kirkon pyhien ihmis
ten tietä. 

Ortodoksinen käsitys ihmisen kir
kastumisesta Kristuksessa perustuu 
pyhien isien raamatulliseen totuuteen 
ihmisestä. Sen mukaan ihmistä ei luo
tu riippuvaiseksi muuttumattomista 
luonnon laeista, vaan hän voi yhdessä 
muun luomakunnan kanssa kehittyä ja 
kasvaa. Bysantin kirkon kirkastumis
teologia liittääkin Kristuksen käskyjen 
noudattamisen pyhiin mysteerioihin. 
Bysanttilainen kirkastumisteologia on 
Kirkon ihmiselle tarjoamaa ainutlaa
tuista askeettista terapiaa ja Kirkon py
hien ihmisten opettamaa ja kokemaa 
mielen kirkastumista Kristuksessa. 

Bysantin kirkon teologinen opetus 
ihmisestä ei hyväksy hellenististä dua
lismia sielusta ja ruumiista, vaan näkee 
ihmisen elämän keskuksena hänen sy
dämensä. Sydäntä ei voi ehdottomasti 

Pyhä katumus 

samastaa ihmisen yhteen osaan, vaan 
sydän julistaa ihmistä sielun, hengen 
ja ruumiin kokonaisuutena. 

Ihminen pelastuu saatanan har
haannuttavasta voimasta jakamalla 
Jumalan rakkauden, elämän ja totuu
den. Pyhä kaste merkitsee uskovan 
vapautumista saatanan vallasta. Mutta 
tämä vapautuminen ei kuitenkaan ta
pahdu, jos ihminen ei osallistu kasteen 
armon hedelmistä. Usko ei yksin riitä, 
vaan ihmisen tulee myös haluta kuolla 
Kristuksessa kaikille elämän himoille. 
Pyhä kaste huipentuu uskovan ihmi
sen pitkässä hengellisessä taistelussa, 
jossa hän kuolee tämän maailman tur
huuksille ja elää sen sijaan Kristuksen 
ruumiissa eli eukaristisessa yhteisössä. 

Pyhittäjä Simeon varoittaa 
hengellisiä lapsia 
arvottomista ohjaajista 

Jokaisella, joka haluaa elää kristillis
tä elämää ja saavuttaa pelastuksen on 
oltava hengellinen isä. Tätä tosiasiaa 
Simeon toistaa väsymättömästi. Py
hittäjä Simeon Uusteologi (k. 1022) 
oli vakuuttunut, etteivät kaikki mun
kit olleet sopivia hengellisen elämän 
ohjaajiksi. Vain harvoilla munkeilla 
oli hengellinen taito ohjata ja parantaa 
ihmisiä. 

Pyhittäjä Simeon varoittaa hengel
lisiä lapsia arvottomista ja hengelliseen 
tehtävään sopimattomista ohjaajista. 
He osoittautuvat eksyttäjiksi ja väärik
si opettajiksi. Hengellisen lapsen tulee 
välttää antautumista himojen vallas
sa elävän opettajan ohjaukseen, ettei 

tämä opettaisi hänelle saatanallista 
elämää. Simeon korostaa rukouksen 
merkitystä hengellisen isän löytämi
sessä. Hengellisen lapsen tulee anoa 
rukouksin ja kyynelin, että Jumala 
antaisi hänelle himottoman ja pyhän 
ohjaajan. 

Pyhittäjä Simeon opettaa, että hen
gellinen isä on luotettava. Hän on hen
gellinen lääkäri, joka parantaa Kristuk
sessa sekä kristityn että kirkkoyhteisön 
synnin haavat. Hengellisellä isällä on 
hengellinen arviointikyky, ja hän tuntee 
rippilastaan kohtaan himottomuudes
sa jumalallista rakkautta. Simeon ke
hottaakin uskovia "rientämään hengel
lisen lääkärin luokse ja sylkemään pois 
synnin ja käärmeen myrkyn". 

Pyhittäjä Simeon Uusteologin teo
logisen ajattelun keskeiset teemat voi
daan kiteyttää kahteen otsakkeeseen: 
hengellinen isä ja jumaloituminen val
keuden kyynelinä. Pyhittäjä Simeon 
oli vakuuttunut, että Jumala lähettää 
todellisen hengellisen isän sille, joka 
sitä anoo vilpittömästi. Kilvoittelijan 
jumaloitumiseen puolestaan liittyvät 
erottamattomasti elämä Jumalassa, 
ylösnousemus ja Pyhä Henki. 

Simeon opettaa askeesista, ei etii
kasta. Hän ajattelee askeettisesti eikä 
eettisesti. Kun hän puhuu piispoiksi 
valituista, joilla ei ole mielen ruko
uksen armolahjaa, hän ottaa vertailu
kohdaksi Kirkon varhaisten aikojen 
maallikot. Nämä eivät vielä tunteneet 
mielen rukousta. He olivat vasta kas
tettuja, eivät vielä kirkastuneita. 

Pyhittäjä Simeonin katkerimmat 
vastustajat olivat piispoja. Heistä pa-
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hin oli Nikomedian metropoliitta 
Stefanos, joka oli ennen piispaksi va
litsemistaan toiminut poliitikkona ja 
diplomaattina. Metropoliitalla oli or
todoksisesta teologiasta muodollinen 
käsitys, mutta hengellisen elämän ko
kemus häneltä puuttui. 

Metropoliitta Stefanosta huoletti, 
että pyhittäjä torjui jyrkässä askeesis
saan muodollisen piispallisen arvo
vallan. Vuonna 1099 metropoliitan 
onnistui poliittisella arvovallallaan 
karkottaa pyhittäjä Simeon Bosporin 
Aasianrannikolle, pieneen kaupunkiin 
nimeltään Paloukiton. Myöhemmin 
keisari ja patriarkka vapauttivat py
hittäjä Simeonin karkotuksesta, mutta 
hän halusi jäädä pyhän Marinan luos
tariin. 

Ortodoksinen teologia 
on empiiristä 

Ortodoksinen etiikka on askeettista. 
Se ei perustu filosofiaan, eikä sillä ole 
mitään yhteyttä filosofiseen etiikkaan. 
Ortodoksisella etiikalla ei ole mitään 
tekemistä läntisten kristittyjen skolas
tisen tai protestanttisen etiikan kanssa. 
Ortodoksista askeettista opetusta voi
daan hyvin kuvailla hengellisenä psy
kiatriana siitä yksinkertaisesta syystä, 
että ihmissydämen mielen energia on 
Pyhässä Hengessä ihmisen luonnolli
nen tila. 

Ortodoksisessa kirkossa me emme 
löydä eettisiä järjestelmiä, vaan tera
peuttisen metodin, joka osoittaa ih
misen tien parantumiseen. Terapeut
tisella metodilla ei tarkoiteta ulkoisia 
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välineitä, vaan Jumalan ja ihmisen 
yhteistyön välineitä. Pyhät isät eivät 
luonnehdi ihmisiä sellaisilla käsitteillä 
kuin eettinen, epäeettinen, moraali
nen, moraaliton, hurskas ja jumalaton. 
Sellaiset käsitteet eivät kuvasta Kirkon 
terapeuttista metodia, vaan ihmiskes
keisiä ja moralistisia arvoperusteita. 
Ortodoksinen traditio ei jaa ihmiskun
taa hyviin ja pahoihin, moraalisiin ja 
moraalittomiin. Sellainen olisi ennen
kuulumatonta. Sen sijaan puhutaan 
hengellisen täydellistymisen. asteista. 

Jumalan armo toimii ihmisessä, ja 
ihminen tekee yhteistyötä Luojansa 
kanssa. Ortodoksinen askeesi on ihmi
sen ja Jumalan luomattoman energian 
yhteistyötä. 

Ortodoksinen teologia ei ole teo
reettista, niin kuin esimerkiksi filosofia 
ja metafysiikka. Ortodoksinen teolo
gia kuuluu käytännöllisiin ja positiivi
siin tieteisiin. Ortodoksinen teologia 
merkitsee tarkkailemista ja kokemista. 

Moderni ortodoksinen teologia 
perustuu filosofiseen pohdiskeluun 
ja filosofisten käsitteiden, ajatusten 
ja käsitysten arvioimiseen. Modernit 
ortodoksiteologit yrittävät työstää teo
logiaa ajattelun ja ajattelujärjestelmien 
kautta. Näiden teologien toiminnas
sa ei millään tavoin näy usko Kirkon 
traditioon ja pyhien isien opetuksiin. 
He eivät perusta ajatuksiaan Kirkon 
totuuksiin, vaan esittävät henkilö
kohtaisia Kirkon tradition vastaisia 
pohdiskelujaan. Pyhät isät kieltävät 
moisen pohdiskelun. Ortodoksiteolo
gien ei ole lupa syyllistyä teoreettisiin 
pohdiskeluihin ja rationaaliseen intel-
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lektualismiin. Kirkon elämä on luon
teeltaan empiiristä. 

Pyhien isien teologia perustuu 
Jumalan kokemiseen, ei filosofiaan 
tai mielikuvitukseen. Ortodoksisen 
katolisen kirkon aito teologia on ko
kemuksellista ja ilmoituksellista. Se 
on Jumalan ilmoituksen kokemusta. 
Kirkastumisen kokemus on Jumalan 
luomattoman kirkkauden kokemusta. 

Ortodoksisen kirkon pyhät isät 
kuuluvat ortodoksisen uskon ja elä
män ytimeen. Heidän teologiansa to
distaa elävän Jumalan salaisuudesta 
sanassa, ajattelussa ja teoissa. 

Ortodoksinen teologia on ihmi
sen hengellisen parantumisen tiedettä. 
Ihmisen eheytyminen ja hänen yksey
tensä Jumalan kanssa tulee todelliseksi 
pyhässä eukaristiassa. Ortodoksisen 
kirkon hengellistä ohjausta ei voi ym
märtää oikein ilman yhteyttä Kirkon 
pyhään pappeuteen ja hengellisen 
isyyden terapeuttiseen palvelutehtä
vään. Kirkon jäsenten luovuttamaton 
päämäärä on kasvaa hengellisessä tera
piassa Jumalan rakkauteen, sillä Kris
tus parantaa Kirkossa. Ihmisen pa
rantaminen Kristuksessa tarkoittaa 
mielen, sydämen ja ajatusten paran
tamista. Himojen parantaminen vaatii 
koko ihmiselämän kestävän askeesin. 
Ortodoksinen pappeus on hengellise
nä lääkärinä toimimista ja sielun mo
ninaisten sairauksien hoitamista. 

Pyhien isien opetus kiinnittää 
huomiota papille olennaisiin ominai
suuksiin, jotka auttavat häntä pyhässä 
ja korkeassa kutsumuksessa. Pyhittäjä 
Theognostos kirjoittaa: "Pappeuden 

arvokkuus kuten papilliset vaatteet ovat 
täynnä loistoa, mutta vain niin pitkään 
kuin se on kirkastunut sielun puhtau
dessa". Theognostoksen mukaan papin 
tulee varjella elämässään pyhää pappe
utta. Hän saavuttaa pelastuksen vaati
mattomuuden ja hyveiden avulla. 

Pyhä Johannes Krysostomos opet
taa, että pappi tarvitsee sielun lääkärin 
ja parantajan virassa harkintakykyä, 
kärsivällisyyttä ja kestävyyttä. Harkin
takykyä pappi tarvitsee, jotta hän ky
kenee erottamaan sielun sairauden eli 
tekemään diagnoosin. Kärsivällisyy
den ja kestävyyden hyveitä hän tarvit
see yrittäessään parantaa rippilapsiaan 
sielun sairauksista. 

Krysostomoksen mukaan papin 
tulee osoittaa suurta intoa siinä, että 
Kristuksen sana asuisi runsaana hä
nessä (Kol. 3:16). Pappi ei voi varus
tautua pelkästään yhdenlaiseen tais
teluun, koska hengellinen taistelu on 
monimutkaista ja viholliset erilaisia. 
Paimenen tulee osoittaa, että hän hal
litsee koko sielunvihollisen ohjelmis
ton ja on selvillä tämän moninaisista 
juonista. 

Nykyihmiset 
hylkäävät usein 
ortodoksisen elämän 

Materialismi on aikamme uskonto. 
Monet etsivät siitä kuumeisesti elämän 
sisältöä ja merkitystä. Tieteellinen 
materialismi tarkoittaa todellisuuden 
määrittelyä inhimillisten aistien aset
tamilla ehdoilla. Todellisena pidetään 
vain sitä, minkä ihminen pystyy ais-
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teillaan tai niiden jatkeeksi kehitetyillä 
laitteilla havaitsemaan. Materialistinen 
todellisuuskäsitys ori lähtökohtaisesti 
antroposentrinen. Ihminen on siinä 
itsekeskeisyytensä vanki. Tieteen pii
rissä on keskusteltu vähän niistä vää
ristymistä, joita ihmiskeskeisyydestä 
aiheutuu todellisuuden ymmärtämi
selle. 

Materialismin esiin nostamia hi
moja ovat kristittyjenkin keskuudessa 
ahneus, rikkauden ja kunnian rakas
taminen, tavaroiden kokoaminen, it
serakkaus, herruuden harjoittaminen, 
ylpeys ja vallasta humaltuminen sekä 
hienostelu ja ihmissuosio. 

Ortodoksinen kirkko on histori
ansa aikana kiinnittänyt opetuspe
rinteessään huomiota varallisuuden 
asianmukaiseen käyttöön, köyhien 
auttamiseen ja oikeudenmukaiseen 
tulonjakoon. Kirkon isät arvostelivat 
kitkerästi oman aikansa rikkaiden 
ylellistä ja köyhiä säälimätöntä elämää. 
Rikkailta puuttui kristillinen rakkaus 
ja sen vuoksi köyhät entisestäänkin 
köyhtyivät. 

Rahanhimo vie ihmisen huomion 
Jumalasta ja lähimmäisestä. Ortodok
sisen sosiaalietiikan keskeisin huolen
aihe liittyykin omaisuuden oikeaan 
käyttämiseen. Kirkon opetuksen mu
kaan rikkailla on erityisiä velvollisuuk
sia Jumalan palvelijoina auttaa köyhiä 
ja puutteenalaisia. 

Suomalaisesta yhteiskunnasta voi
daan huomata, ettei raha siedä rin
nalleen muita jumalia. Raha valvoo 
mustasukkaisesti, ettei kustannuste
hokkuutta uhrata muille päämäärille, 
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vaikkapa työntekijän työssä jaksami
selle. Markkinatalous on oleellisesti 
uskonnollinen ilmiö, kultti ilman unta 
ja armoa. 

Aikamme ihminen sitoutuu glo
balisaatioon, monikulttuurisuuteen ja 
moniarvoisuuteen, jotka heikentävät 
ortodoksista uskoa ja sitoutumista 
kirkolliseen elämään. Ihmiset kadot
tavat vähitellen kirkkoyhteisön rajat, 
identiteetin, tarkoituksen ja suunnan. 
Aikamme ortodoksian tragedia kät
keytyy hengellisen elämän aneemisuu
teen, joka koskee niin piispoja, pap
peja kuin maallikoitakin. Hengellisen 
elämän anemia ilmenee itsekkyytenä, 
piittaamattomuutena, kovuutena, jul
muutena ja väkivaltana. 

Ortodoksiseen kirkkoon muodol
lisesti kuuluvat ihmiset elävät ilman 
elävää yhteyttä kirkkoyhteisöön. He 
haluavat muovata Kirkon opetuksen 
nykytietoa ja nykyaikaisia arvoja vas
taavaksi uskonnollisuudeksi. Kirkko, 
liturginen elämä ja seurakunnallinen 
toiminta ei juurikaan kiinnosta heitä. 
Heidän kirkollinen tietämyksensä on 
olematonta. 

Nykyajan valhetodellisuutta ovat 
yksilöllisyyttä palvova länsimainen 
kulttuuri, elämäntyylien moninainen 
kirjo, maailmanlaajuiset yhteydet ja 
muutosten levoton rytmi. Nykyajan 
ihmiset elävät kristillisyyden jälkeistä 
aikaa, joka hylkää kristillisen elämän. 
He marginalisoivat elämässään Kirkon 
elämän merkityksen. 

Maallistuminen halveksii pyhi
en isien hesykastista traditiota. Se on 
mielikuvituksen ja itsepetoksen "teo-
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logiaa'', jota voidaan perustellusti kut
sua "sairaaksi teologiaksi". 

Nykymaailmassa ei ole yksinker
taisia ja tavanomaisia kysymyksiä. 
Kaikesta on tullut kiistanalaista, epä
selvää ja jakautunutta. Ihmiset jou
tuvat valitsemaan uskon ja epäuskon 
välillä. Maailmassa käydään taistelua 
ihmisten sieluista. Meidän tulee tark
kaavaisesti ja lujasti tuoda julki Kris
tuksen totuus, sillä jumalattomuus 
leviää kaikkialla ja siihen sisältyy run
saasti himoja, intohimoa ja sokeita, pi
meitä ja pahansuopia pyrkimyksiä. 

Tässä sekavassa tilanteessa orto
doksista terapeuttista teologiaa kut
sutaan eheyttäjäksi. Ortodoksisen 
kirkon on astuttava jäsenissään epäi
lyjen, pettymysten ja itsepetoksen 
maailmaan ja vastattava epäilyksiin ja 
syytöksiin. Langenneessa maailmassa 
bysanttilainen terapeuttinen teologia 
todistaa Kristuksesta parantajana ja 
eheyttäjänä. 

Rippi-isä on 
Kirkon terapeutti 

Bysanttilainen terapeuttinen perinne 
tarjoaa ihmiselle metodin, joka hoitaa 
hänen mieltään ja sieluaan. Jokainen 
ihminen tarvitsee parantumista sielun 
ja ruumiin himoista. Hesykasti-isien 
mukaan jumalallinen hyve on ehkäise
vä lääke sielun sairauksiin ja himoihin. 
Himot ovat ihmisen sieluntoimintojen 
luonnottomia impulsseja. 

Ortodoksisen kirkon hengellistä 
ohjausta on mahdotonta ymmärtää 
teologisesti ilman sen yhteyttä Kir-

kon pyhään pappeuteen ja hengellisen 
isyyden terapeuttiseen palvelutehtä
vään. Ortodoksinen pappi on rippi
isänä ensisijaisesti Kirkon terapeutti. 
Kirkon jäsenten luovuttamaton pää
määrä on kasvaa terapeuttisesti Juma
lan rakkauteen, sillä Kristus parantaa 
Kirkossa. 

Kukaan ei voi ottaa pyhää pappe
utta itselleen, vaan siihen tarvitaan 
Jumalan erityinen kutsumus. Muu
toin pappeuden merkitys hämärtyy. , 
Ortodoksinen pappeus on Kristuksen 
näkymättömän ylipappeuden ja välit
täjän tehtävän näkyvää esiin tuomista. 

Piispan ja papin elämän tulee vas
tata Kristuksen rakkauden todelli
suutta. Piispan ja papin terapeuttinen 
tehtävä on johdattaa ihmisiä Jumalan 
yhteyteen. Tässä tehtävässä tarvitaan 
paljon rakkautta ja ihmistuntemusta. 

Ortodoksisen papin terapeuttinen 
työ on tuskallista ja työlästä. Papilli
sen työn hedelmällinen toteuttaminen 
vaatii askeettista valmistautumista ja 
harjaantumista. Pastoraalista työtä te
kevän piispan ja papin virka ei ole pel
kästään antaa rippilapsille inhimillisiä 
neuvoja, vaan ohjata heitä pelastuk
seen Jumalan rakkaudessa. Hengelli
nen isyys edellyttää piispalta ja papilta 
väsymätöntä askeesia ja monia uhra
uksia. 

Papiston jäsenen tulee tutkia hen
gellistä kasvuaan ja perustaa arvion
sa hengellisistä lapsistaan Kristuksen 
arviointiin ja asennoitumiseen. Papin 
inhimillisen subjektiivisuuden tulee 
yhdistyä Kristuksen objektiivisuuteen, 
nöyryyteen ja lempeyteen. 
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Katumuksen 
ensimmäinen aste 
on sielun sairauksien 
tunteminen 

Kirkon hesykastinen teologia yhdistyy 

erottamattomasti opetukseen sielun 
terapiasta. Kun ortodoksisessa teologi
assa puhutaan ihmisen terapiasta, sillä 
tarkoitetaan hesykasmia. Ortodoksi
nen hesykasmi merkitsee sielun voi
mien muuttumista eli ihmisen vapau
tumista saatanan ruokkimista sielun 
ja ruumiin himoista. Ortodoksinen 
kirkko tarkoittaa ihmisen parantumis
ta synnin sairauksista, koska se vaikut
taa terapeuttisena keskuksena ja sielun 
Sairaalana. 

Sielun terapiassaan ihminen tarvit
see itsetuntemusta. Itsetuntemus mer
kitsee vilpitöntä nöyryyttä, joka opet
taa kilvoittelijan ajattelemaan nöyrästi 
ja murtaa sydämen. Ellei ihminen tun
ne itseään, hän ei vielä tiedä, mitä nöy
ryys on eikä hän ole vielä paneutunut 
todelliseen kilvoituselämään. 

Sielun sairauksista on mahdotonta 
parantua, ellei näitä sairauksia tunne. 
Himojen tunteminen ja tunnistami
nen liittyvät läheisesti syntien tun
nustamiseen ja katumukseen. Pyhän 
katumuksen mysteerion keskeinen 
asia on siinä, ettei ihminen sulkeudu 
itseensä, vaan kohtaa elämänsä väärin
käytökset. Jumalan mielen mukainen 
nöyryys johtaa kilvoittelijan Luojan 
rakkauden hyveisiin. Vapautuakseen 
himoista ihminen tarvitsee Kirkon 
hengen mukaista askeesia. 
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Katumus ei ole tila, vaan alku. 
Katumus tarkoittaa sanan laajassa 
merkityksessä Kirkon koko elämää. 
Katumus mysteerio ei ole pelkkä 
synninpäästörukouksen lukemisesta 
koostuva toimitus vaan terapeuttinen 
hoitomuoto. 

Kirkon pyhät kilvoittelijaisät ver
taavat katumusta toisinaan laivaan, 
pelko on laivan kapteeni ja rakkaus 
puolestaan on jumalallinen satama. 
Jumalan pelko on hyveen alku. Se ei 
kuitenkaan viihdy sielussa samaan ai
kaan harhailevien ajatusten kanssa. 

Pelko ajaa katuvat ihmiset katu
muksen laivaan ja kuljettaa heidät 
tämän elämän haisevan meren halki 
Jumalan rakkauden satamaan, johon 
pääsevät kaikki katumusta harjoittavat 
ja katumuksen taakkaa kantavat kil
voittelijat. 

Himot vääristävät sielun voimat. 
Sielun v01m1en väärinkäyttäminen 
merkitsee synnin tekemistä ja sairaut
ta. Pyhät isät opettavat, että kyyneleet, 
murhe, katumus ja tuska vaikuttavat 
hoitavasti sieluun. 

Himottomuus merkitsee kilvoitte
lijan sielun rauhantilaa, jossa sielu ei 
helposti taivu pahaan. Himottomuus 
kasvaa jatkuvasta Jumalan muista
misesta. Ihmismielen työksi tulee Ju
malan voiman, viisauden, kunnian ja 
hyvyyden tarkasteleminen ja niin se 
etenee yhä syvemmälle pyhän Raama
tun salaisuuksiin. 

Kun kilvoittelija halveksii hengel
lisessä köyhyydessään nautintoa ja 
tämän maailman kunniaa, hän katsoo 
ansainneensa elämässään ankarimmat 
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katumuslääkkeet. Silloin hän on val
mistautunut moninaisiin murheisiin ja 
menetyksiin ja suhtautuu kaikenlaisiin 
koettelemuksiin kuin johonkin luon
nolliseen. Hän kasvaa ymmärtämään 
sisäisesti, että ilman koettelemuksia on 
mahdotonta saavuttaa mielenlujuutta. 

Himoja on kuitenkin vaikea diag
nosoida. Ihmisen parantuminen on 
mahdotonta ilman Pyhän Hengen 
vaikutusta. Siksi kilvoittelija etsii ru
kouksesta Jumalan apua. Hän taiste
lee Jumalan avulla parantuakseen ja 
vapautuakseen himoista. Jos hän ei 
tunne sielun sairautta on hengellinen 
parantuminen mahdotonta. Yhtenä 
ortodoksisen psykoterapian metodina 
on oppia tuntemaan himojen aiheutta
jat. Mikäli ihminen ei tunne himojen
sa alkulähteitä, hän lankeaa helposti 
syntiin. 

Katumuksen mysteerio on anteek
siantamuksen ja hengellisen eheyt
tämisen areena. Ihminen tarvitsee 
anteeksiantamusta. Ilman sitä hän ei 
voi elää eikä kasvaa hengellisesti. Or
todoksinen askeesi tarkoittaa koko 
kristillistä elämää. 

Ajatusten, puheiden, asenteiden ja 
tekojen huolellinen valinta on välttä
mätön osa kilvoittelijan taistelua pa
han ja synnin kukistamiseksi. Pahat 
henget yrittävät kaikin tavoin horjut
taa kilvoittelijan pyrkimykset elää Ju
malan tahdon mukaisesti. 

Tämän maailman asioiden mureh
timinen ja maailmalliset muistikuvat 
sokaistuttavat kilvoittelijan sielun sil
mät. Niin kauan kuin hän sallii mielen 
harhailla niissä, hän on sokea. 

Paasto, tarkkaavaisuus ja rukous 
auttavat ihmismieltä torjumaan epä
puhtaat ajatukset. Ortodoksinen psy
koterapia käyttää katumusta ja tark
kaavaisuutta. Ortodoksisen terapian 
tarkoituksena on, että ihminen oppii 
Jumalan rakkauden avulla tuntemaan 
sisäisen maailmansa ongelmat. Katu
muksen ensimmäinen aste on syntien 
eli sielun sairauksien tunteminen. Py
hässä katumuksessa ihminen kohtaa 
avoimesti elämänsä väärinkäytökset. 
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Pyhittäjä Paisios Athosvuorelaisen 
valikoituja opetuksia 

Suomentanut nunna Kristoduli 

Todellinen aito ilo on Kristuksen lähellä. 
Jos liityt Häneen rukouksen avulla, saat nähdä, kuinka sielusi täyttyy. 

lf& 
Nykyisin maailma on täynnä turvavakuutuksia, mutta koska ihmiset 

ovat etääntyneet Kristuksesta, he tuntevat suurta turvattomuutta. 
He kiiruhtavat kirkkolaivaan, jossa he tuntevat hengellistä turvallisuutta. 

lf& 
Vain Jumalan läheltä löytyy todellinen ja ikuinen ilo. 

Suussamme on myrkyn maku, kun elämme kaukana suloisesta Jeesuksesta. 

lf& 
Kun ihminen muuttuu heittiöstä ihmiseksi, kuninkaanpojaksi, 

hän saa ravinnokseen jumalallisen nautinnon, taivaallisen suloisuuden 
ja tuntee paratiisin riemua. Vähäisestä paratiisin ilosta 

hän etenee päivä päivältä yhä suurempaan iloon 
ja ihmettelee, onko paratiisissa jotakin vielä enemmän 

kuin mitä hän saa kokea jo täällä maanpäällä. 

lf& 
Jumalasta etääntyneet ihmiset ovat aina lohduttomia ja kärsivät kaksinkertaisesti. 
Joka ei usko Jumalaan ja tulevaan elämään, sen lisäksi että elää vailla lohtua täältä 

maanpäällä, tuomitsee sielunsakin kadotukseen. 
Mitä enemmän teet työtä Kristukselle, 

sitä kirkkaammaksi tulet ja sitä enemmän iloa tunnet. 

lf& 
On suuri asia, että ihmisellä on Jumalan siunaus! Todellinen rikkaus! Se, missä on 
siunaus, se pysyy, ei luhistu. Vääryys on suuri synti. Kaikkiin muihin synteihin on 
olemassa lieventäviä asianhaaroja, mutta vääryyteen ei. Se kerää Jumalan vihaa. 
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Ne, jotka keräävät vääryyttä, sytyttävät tulen päänsä päälle. 

lf& 

Pyhittäjä Paisios Athosvuorelaisen valikoituja opetuksia 

Ei ole kauheampaa tulta 
kuin omantunnonsoimausten aiheuttama sielun sisäinen käristys. 

lf& 
Isä, kuinka älykkyys pyhitetään? - Pyhittääkseen älykkyytensä ihmisen ei pidä 

ajatella viekkaasti, vaan hänelle tulee olla ominaista hyvyys ja vilpittömyys. 
Siitä seuraa jumalallinen valaistus. Silloin hän näkee ihmisten sydämiin. 

lf& 
Nuori tarvitsee hengellisen ohjaajan, jolta kysyä neuvoa ja jota totella, 
vaeltaakseen hengellisesti turvassa, ilman vaaroja, pelkoa ja umpikujia. 

Jokainen ihminen saa vanhetessaan kokemusta sekä itsestään että muista. 
Nuorelta puuttuu tämä kokemus. Aikuinen käyttää hyväkseen saamaansa 
kokemusta auttaakseen kokematonta nuorta, ettei tämä tekisi erehdyksiä. 

Kun nuori ei tottele, hän käyttää itseään koekaniinina. 

lf& 
Kristus ei pyydä meiltä paljon - vain ihan pieniä mitättömiä asioita. 

Eräs nuorukainen kertoi, kuinka hän oli mennyt pyhiinvaellukselle Patmokselle. 
Kun hän käveli siellä, eräs naisturisti hyppäsi hänen syliinsä ja syleili häntä. 

Poika tyrkkäsi naisen pois ja sanoi: "Minä olen tullut tänne pyhiinvaellukselle, en 
rakastelemaan." Illalla hotellissa iltarukouksia rukoillessaan 

hän näki Kristuksen luomattomassa valossa. 

lf& 
Kuriton ja varomaton käytös on esteenä Jumalan armolle. 

Mitä enemmän kunnioitusta lapset osoittavat 
vanhemmilleen, opettajilleen, yleensäkin vanhemmille ihmisille, 

sitä enemmän he saavat vastaanottaa Jumalan armoa. 

lf& 
Välinpitämättömyys Jumalasta tuo mukanaan välinpitämättömyyden kaikkea 

muutakin kohtaan. Usko Jumalaan on suuri asia. 
Ihminen palvoo Jumalaa ja rakastaa myös vanhempiaan, 

kotiaan ja sukulaisiaan, kotiseutuaan ja isänmaataan. 
Joka ei rakasta Jumalaa eikä perhettään, hän ei rakasta mitään. 

lf& 
Jumala hyväilee joka hetki rakkaudellaan kaikkien ihmisten sydämiä, 

mutta me emme tajua sitä, koska sydämemme ovat kovettuneet. 

lf& 
Kun joku vaeltaa elämässään uskoen, ilman epäilystä, ja pyytää Jumalalta apua, 

hänellä on aluksi pieniä kokemuksia Jumalasta ja sitten suurempia, 
niin että hän alkaa uskoa entistä enemmän. 
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Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 
"Kultaisen Renkaan" matkalta 
Pyhiinvaellusmatka syyskuussa 2016 

Hannele Roponen 

Ortodoksinen Veljestö ry toteutti monen matkalaisen toiveen, 

kun suuntasimme pyhiinvaellusmatkalle Moskovaan ja lähiym

päristöön ns. "Kultaiselle Renkaalle". Matkanjohtajana ja tulkki

na toimi Helena Pavinskij ja matkan hengellisenä johtajana oli 

Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Sergei. Hengelliseen 

opastukseen osallistuivat Valamosta pappismunkki Mikael ja 

arkkimandriitta Herman Lintulan luostarista. 

Kultainen Rengas on keski-Venäjällä 
sijaitseva venäläisten kaupunkien 
ryhmä, joista useammat ovat van
hempia kuin Moskova ja kuuluvat 
Unescon maailmanperintökohteisiin. 
Kaupunkeja on 16 ja meidän pyhiinva
eltajaryhmämme kävi 10 päivän aikana 
tutustumassa useampiin, niiden luos
tareihin, kirkkoihin, katedraaleihin ja 
kremleihin. 

Tämä matka oli minulle jatkoa 
syyskuussa 2010 tehdylle Ukrainan 
pyhiinvaellusmatkalle, koska silloin 
tutustuimme pyhään suuriruhtinas 
Vladimiriin ja hänen toimintaansa 
kristinuskon levittämiseksi Venäjäl
lä. Vierailimme myös silloin Kiovassa 
Moskovan perustajan Jurij Dolgoru

kijin haudalla Vapahtajan kirkossa 
Berestovossa ja saimme tietää tämän 
Jurij Dolgorukijn olleen useamman 
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kaupungin perustaja. 
Nyt matkamme alkoi legendaa

risella Tolstoi junalla halki Venäjän 
Moskovaan saakka. Suurin osa mat
kalaisista astui junaan Helsingistä ja 
muutama sitten Kouvolasta ja Vai
nikkalasta. Liittyminen matkaseuru
eeseen sujui helposti ja asetuimme 
mukaviin kahden hengen hytteihin. 
Pöydälle oli junassa katettu iltapalaa ja 
lisäksi tarjoiltiin teetä ja kahvia. Vau
nupalvelijat olivat ystävällisiä, palvelu 
pelasi kiitettävästi. Olimme todella 
hämmästyneitä junan korkeasta tasos
ta ja siisteydestä. Myös rajamuodolli
suudet kävivät vaivattomasti. 

Ehkä jännitys tulevasta matkasta ja 
hyvin syöty illallinen hieman haittasi
vat uneen pääsemistä, kuitenkin lopul
ta saimme hieman unenpäästä kiinni. 

Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 

Moskova 

Aamun sarastaessa saavuimme satei
selle Moskovan Leningradin rauta
tieasemalle ja linja-auto odotti meitä 
välittömässä läheisyydessä. Opas oli 
astunut autoon odottamaan meitä 
kiertoajelulle Moskovaan ja ensim
mäinen muistikuva piirtyi Moskova
jokeen sekä sen taustalla olevaan Mos
kovan Kremliin kirkkoineen. Saimme 
tutustua useaan historiassakin mainit
tuun rakennukseen ja ensimmäisenä 
kirkkona meillä oli Varpusvuorella Py
hän Kolminaisuuden kirkko. Kirkosta 
jäi mieleen, että se oli Moskovan kir
koista ainoa, missä sai soittaa kirkon 
kelloja neuvostoaikana. 

Varpusvuorelta on kaunis näköala, 
josta näkee koko Moskovan. Tämä 
kaupunki ei eroa maailman muista 
suurkaupungeista, mutta siellä taitaa 
näkyä eniten kirkon sipulikupoleita. 
Autot ovat parempia kuin meillä Kuo
piossa, talot ja kirkot ovat restauroitu 
ja uutta rakennetaan paljon. Mos
kovassa näkyi myös paljon puistoja, 
missä oli taidetta päivälle ja yöaikaan 
rakennukset ja puistot olivat valaistu 
kauniisti. 

Moskovassa saimme mukaan mat
kalle oppaan ja oman linja-auton kul
jettajineen. Matkan varrella oppaana 
toimivat myös paikalliset oppaat. No 
tämän lyhyen nähtävyysajelun jälkeen 
olikin aterian aika. Kun kävelimme 
lounaspaikkaamme, ohitimme pitkän 
jonon Pushkinin taidemuseoon jonot
tavia ihmisiä. Tämä museo on yhden 
suurimmista taidekokoelman omistaja 
koko maailmassa. 

Ruokailun jälkeen aloitimme siir
tymisen Novodevitsin luostariin, joka 
on Unescon maailmanperinnekohde. 
Matkalla luostariin kiersimme hieman 
Novodevitsin hautausmaata, minne oli 
haudattu kuuluisia kirjailijoita, taiteili
joita, sotasankareita ja presidenttejä. 
Anton Tsehovin hauta oli ensimmäi
siä merkkihenkilöitä, joita oli haudattu 
tälle hautausmaalle, ja presidentti Bo
ris Jeltsinin hautaa ei voinut olla huo-
maamatta Venäjän lipun muotoisena 
massiivisena kivenä. Hautakivet olivat 
kauniita, siellä viettäisi kokonaisen 
päivän katsoessa niitä. 

Novodevitsin luostarissa oltiin 
meitä vastassa, jolloin papisto siirtyi 
Krutitsan ja Kolomnan metropoliitta 
Juvenalin tiloihin ennen yhteistä vi
giliaa. Me muut matkalaiset saimme 
nauttia oppaamme ja äiti Elisabethin 

avustuksella paikan historian tiedois
ta. Luostari on Moskovan tunnetuim
pia luostareita, joka on säilynyt lähes 
1600 luvulta muuttumattomana. 

Luostari on perustettu jo 1520 Va

sili III:n toimesta. Iivana Julma oli 
lahjoittanut luostarille läheisiä kyliä 
1500 luvulla, jotka kartuttivat luosta
rin omaisuutta ja luostari toimi myös 
turvapaikkana monelle ruhtinasper
heen jäsenelle sotien ja valtataistelujen 
aikana. Pietari Suuren sisarpuoli tsaa
rin tytär Sofia Aleksejevna oli aluksi 
eristettynä luostarissa ja myöhemmin 
ankaraan kilvoitukseen pakotettuna 
nunnana. 1600 luvun lopussa hän sai 
tavata muita nunnia vain pääsiäisenä. 
Sofian hauta sijaitsi Neitsyt Marian 
katedraalissa, jota on entisöity tuomal
la kauniit seinämaalauksetkin esille. 
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ennen vallankumousta 
miesluostarina, nyt se 
on toimivana naisluos
tarina. Se on alueeltaan 
jopa niin iso, että sisari
en täytyy siirtyä paikas
ta toiseen ns. golf -au
toilla mm. perunapussit 
kyydissään. Sisaristoa 
on 130 henkilöä. Luos
tarin sisäänkäyntiin oli 
kirjoitettu toivomus, 
etteivät ihmiset toisi 
kissojaan luostarin hoi
dettaviksi. 

Kostroma 

Jaroslavlin Uspenien katedraalin Jumalanäi
din kuolinuneennukkumisen kaakeli-ikoni 

Kostroman on saattanut 
perustaa kiovalainen 
ruhtinas Juri Dolgoru
ki, joka myös perusti 

Kuva: Raija Kanninen 

tenkin profeetta Eliaan kirkko lumosi 
kauneudellaan niin ulkopuolelta kuin 
sisältäkin. Sisällä oli uskomattoman 
kaunista puukäsityötä, seinämaalauk
sia, korkea ja pramea ikonostaasi ja 
tietojen mukaan Kostroman mestarit 
olivat maalanneet nämä. Kirkossa oli 
hyvin tyypillinen istuin piispalle ja 
ruhtinaalle. Ulkopuolella käsityön tai
to näkyi metalliaidoissa, kaakelitöissä 
aidan pilareissa. 

Jumalansynnyttäjän Neitseen Ma

rian temppeliin käymisen muistolle on 
pyhitetty Tolgan naisluostari. Luostari 
on rakennettu lähelle paikkaa, missä 
Jumalanäidin ikoni ilmestyi pyhälle 
Prokorokselle, tällöin kerrotaan iko
nin leijuneen ilmassa. Luostari on ollut 
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Moskovan. Täältä Kos
tromasta löytyvät kaupparivit, kaunis 
entinen palotorni. Ja tietysti paljon 
kauniita kirkkoja, tämä luostarikau
punki sijaitsee Volgan ja Kostroma 
-joen liittymäkohdassa. Täällä Kost
romajoen rannalla nousee Ipatjevin
Pyhän Kolminaisuuden luostari, joka
on toiminnassa oleva miesluostari.
Kahteen kertaan kaupungin valta
sivat puolalaiset ja siellä piileskellyt
Mihail Romanov kruunattiin ensim
mäiseksi tsaariksi. Myöhemmät Ro
manovit pitivät kaupunkia erityisessä
arvossa. Ipatjevin luostarin kohtalo
liittyy välittömästi Venäjän kohtaloon.
Vuonna 1613 täällä valittiin tsaariksi
Mihail Romanov, venäläisten tsaari
en 300-vuotisen dynastian perustaja.

Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 

Palelevat, mutta iloiset pyhiinvaeltajat 
- Riitta Vainikka ja Kirsi Fahler - Kos

tromassa. Kuva: Helena Pavinskij

Luostari on muiden tavoin kokenut 
hävityksiä ja nousukausia ja nyt olevat 
rakennukset ovat 1600-1700 luvulta. 
Nyt heillä on tarkoitus pyhittää tämän 
luostarin uusi kirkko uusille uusmart
tyyreille eli Romanovin suvun viimei
selle perheelle. Myös erittäin kaunis 
Kostroman Ylösnousemuksen kirkko 
(1652) ja Mihail Romanovin palatsi 
sijaitsevat täällä Kostromassa. 

Ivanovo 

Ivanovon, kansan keskuudessa "Mor
sianten kaupunki tai "Venäjän Man
chester" läpi ajoimme pysähtymättä. 

Suzdal 

Suzdalista kerrotaan, että ruhtinas Juri 
Dolgoruki, joka perusti myös Mosko
van, siirsi Kiovan Venäjän vallan pai
nopisteen Kiovasta Suzdaliin ja 1300 
luvulla Suzdalista oli tullut kirkollinen 
keskus lukuisine luostareineen. 

Tutustuimme torilla sijaitsevaan 
Kasanilaisen Jumalanäidin ikonin 
kirkkoon. Siellä pyhän apostolienver
taisen Feodorin pyhäinjäännösarkku 
oli sijoitettu jo sisään tulohalliin eril
liseen holvikaarteeseen. Kumarsimme 
myös Hellyyden Jumalanäidin ikonia, 
joka oli sijoitettuna viereen. 

Kirkkomatkan varrella oli useita 
hevosvankkureita ja siitä saattoi valita 
vaunun ulkonäöltään, jolla ruhtinaat 
matkustivat aikanaan. Pysäköintikiel
to ja autonhinaus pois paikalta ei vai
kuttanut polleparkkiin, vaan liikenne
merkit toimivat pylväinä mihin pollet 
oli sidottu. 

Boriksen ja Glebin kirkko on Juri 
Dolgorukin 1100 luvulla rakennutta
ma kirkko Kideksassa noin viisi kilo
metriä Suzdalista paikassa, jossa py
hien veljesten sanotaan leiriytyneen. 
Boris ja Gleb olivat suuriruhtinas V la
dimirin poikia, jotka kärsivät marttyy
rikuoleman. 

Täällä Suzdalissa nautimme paas
toaterian Pokrovan eli Jumalanäidin 
suojeluksen naisluostarissa kotoisassa 
hirsirakennuksessa. Hirsirakentamista 
oli luostarialueella paljon neuvostoval
lan ajalta ja nämä rakennukset toimivat 
nyt luostarin majoitustiloina pyhiinva
eltajille ja luostarin väelle. Suzdal on 
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Ryhmäkuva Kidekshassa. Kuva: Oppaamme Anastasia 

tunnettu myös hunajasimasta, no eipä 
aikaakaan, kun matkalaisten kasseihin 
upposikin muutama pullo. 

Kristuksen Kirkastumisen Eufimin 
luostari 1300 luvulta on tunnettu nyt 
museona ollessaan kirkon kellojen soi
toista parin tunnin väliajoin. 

Majoituspaikka Suzdalissa oli He
liopark Suzdal hotelli, hirsinen päära
kennus ja hirsirakennuksia menneiden 
rakennustyylien muistoksi rakennettu. 
Hotellialueella on kesäaikaan taiste
lunäytöksiä ja muita historiallisten 
tapahtumien esityksiä. Hotellin ala
kerrassa oli upea muotokuvagalleria 
Venäjän keisareista, joista muutaman 
muistin ilman lunttaamista historian
kirjoista. 
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Bogoljubovo 

Täällä laskeuduimme linja-autosta 
pyhiinvaellukselle, ensin tutustuim
me toimivaan Pyhän Bogoljubovon 
naisluostariin ja ruhtinas Andrein lin
naan. Ruhtinas Andrein torni oli säi
lynyt ja historiassa kerrotaan kuinka 
vihollinen oli pistänyt hänet miekalla 
useaan kertaan ylhäällä tornissa, tar
kistamatta jäikö ruhtinas eloon. And
rei oli kuitenkin raahannut itsensä 
tornin alakertaan, missä vihollinen oli 
lopullisesti pistänyt hänen kuoliaaksi. 

Tämän jälkeen lähdimme sieltä sit
ten taivaltamaan jalkaisin puolentoista 
kilometrin pituiselle matkalle kuu
luisalle Nerlin Pokrovan kirkolle. Se 

Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 

toimii museona, mutta ajoittain siellä 
myös toimitetaan palveluksia. Matka 
taittui kauniiden peltomaisemien läpi 
päällystettyä polkua pitkin. Kirkkotie 
mutkitteli ja tien päässä näkyi kirkko, 
joka kasvoi pienestä kirkosta koko ajan 
suuremmaksi lähestyessämme sitä. 
Kirkon kuva heijastui kauniisti veteen, 
kun saavuimme sinne ja kertomusten 
mukaan tämä kirkko on rakennettu 
paikalle, missä ruhtinas Andrei näki 
Neitsyt Marian ilmestymisen. Nyt 
tämä kirkko on pyhitetty Pokrovalle, 
eli Jumalanäidin suojelusjuhlalle. 

Vladimir 

Saavuimme illan hämärty
essä Vladimiriin ja ensim
mäisenä heijastui Vladimi
rin Uspenien katedraalin 
alapuolen aukiolla oleva va
lotaulu "I ., Vladimir''. To
dellakin Vladimirin kau -
pungin asukkaat rakastavat 
kaupunkiaan, ja sen huoma
si monessa kohdin. 

Tutustuimme ensim-

ta Hermanin ja hän luovutti metropo
liitalle valokuvan, missä silloinen ark
kimandriitta Jevlogij, arkkimandriitta 
Herman ja arkkipiispa Paavali seisovat 
Moskovan Danilovin luostarin kyltin 
edessä. Huomasimme kuinka metro
poliitta tarkkaili kuvaa ajoittain pu
heensa lomassa ja sanoi nauraen, ettei 
tunne tuota miestä (itseään). Hänen 
puheensa kertoi myös tuonpuoleisesta 
ja ihmisistä, joita olemme kohdanneet 
maanpäällisessä vaelluksessa. Pehmyt, 
lämmin ja vakuuttava ääni jäi päällim
mäiseksi esipaimenen kohtaamisesta. 
Lahjat vaihdettiin, jonka jälkeen siir-

mäiseksi Jumalanäidin 
syntymän miesluostariin. 
Täällä sijaitsee myös hengel
linen seminaari, jossa tällä 
hetkellä opiskelee 50 henki
löä. Hiippakunnan piispan 
tilat sijaitsevat myös täällä. 
Niissä meidät otti vastaan 
Vladimirin ja Suzdalin met
ropoliitta Jevlogij. Metropo
litta Jevlogij oli tavannut 34 
vuotta sitten arkkimandriit-

Helena Pavinskij on "napannut" kavaljeerin Vla
dimirissa. Kuva: Kirsi Fahler. 
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Mummosia myymässä syyssatoaan taustanaan Bogoljubovon luostari. Kuva Rai
ja Kanninen. 

ryimme vigiliaan. Papistomme toimit
ti palveluksen luostarissa vierailleen 
Bulgarian kirkon Rilan luostarin joh
tajan piispa Jevlogin kanssa. 

Sunnuntaina osallistuimme metro
politta Jevlogin ja piispa Jevlogin sekä 
papistomme toimittamaan liturgiaan 
Vladimirin Uspenien katedraalissa. 
Siinä näkyi tsaarien ja tsaarittarien kä
den jälki, oli kultaa ja korkeat ikonit. 
Tsaarille ja piispalle oli katedraalissa 
kauniit omat katokset, missä he voivat 
istua. Liturgian jälkeen kuljettiin ris
tisaatossa luostarin ympäri. Ryhmäm
me sai myös kunnian lounastaa esipai
menten ja seminaarin opiskelijoiden 
kanssa. 

Moskova -

matkamme viimeiset päivät 

Moskovassa tutustuimme merkittä
viin luostareihin, kuten Danilovin, 
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Donin ja Sretenien (Kristuksen temp
peliintuomisen) luostareihin. Donin 
luostarissa ovat pyhän pariarkka Ti
honin pyhäinjäännökset ja siellä mm. 
keitetään edelleen vuosittain pyhää 
mirhaa koko Venäjän kirkon tarpei
siin. Vastaavasti mirhaa valmistetaan 
erittäin harvoin, ehkä kerran noin 10 
vuodessa Ekumeenisessa patriarkaa
tissa Istanbulissa. Mirhan keittäminen 
on monimutkainen ja pitkällinen pro
sessi. Mirha on öljystä, viinistä ja hy
väntuoksuisista yrteistä keitetty paksu 
neste. Mirha kuvaa katoamatonta Py
hän Hengen sinettiä. Sitä käytetään 
kasteen sakramentin lisäksi mirhalla
voitelun sakramentissa ja esim. pyhi
tettäessä kirkkoa ja alttaripöytää sekä 
antiminssiä. 

Danilovin luostarissa piipahdim
me nopeasti, kumarsimme pyhän Da

niil Moskovalaisen pyhäinjäännöksiä, 
mutta pyhän Kolminaisuuden kated-

Pyhän Vladimirin jalanjäljillä 

OV:n puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri esittelevät patriarkka Kirillille 
lahjoitettavaa ikonia. Kuva: Hannele Ropanen. 

raaliin emme päässeet sisälle, koska 
sitä siivottiin jumalanpalveluksen jäl
keen. Sretenien luostarissa tapasim
me iloisen pappismunkki Siluanin, 

hän viimeistelee väitöskirjaa Venäjän 
ja Suomen ortodoksisten kirkkojen 
välisistä suhteista. Hän esitteli meille 
Sretenien luostarin hengellistä semi
naaria, mistä valmistuu pappeja ja us
konnonopettajia. 

Matkan huipennukseksi oli meillä 
Moskovan ja koko Venäjän patriark
ka Kirillin tapaaminen ennen vigiliaa 
Kristus Vapahtajan Kirkon edustusti
loissa. Patriarkka Kirill toivotti erityi
sesti papistomme, Helena Pavinskijn 
ja kaikki pyhiinvaeltajat tervetulleiksi 
Venäjälle. Arkkimandriittojen Sergein 
ja Hermanin sekä Helenan näkemi
nen toivat hänen mieleensä vuosien 
takaiset tapaamiset. Hän sanoi, että 
aikaisemmin tapasi paljon useammin 
suomalaisia pyhiinvaeltajia ja kehotti 

järjestämään uusia pyhiinvaellusmat
koja. 

Lahjojen jakamisen jälkeen siir
ryimme Kristus Vapahtajan kirkkoon 
vanhan kalenterin mukaisen Ristin 
ylentämisen juhlan vigiliaan, jota johti 
patriarkka kanssapalvelijoinaan kak
si piispaa, suomalainen ja paikallinen 
papisto. Tuossa vigiliassa tuodaan 
alttarista risti keskelle kirkkoa, ja Ve
näjällä on tapana, että patriarkka tai 
toimittava piispa kohottaa ristin niin 
ylös kuin pystyy ja laskee sen maahan 
asti kuoron laulaessa voimakkaam
min ja hiljemmin "Herra armahda''. 
Kummaltakin puolelta papit valuttavat 
ristille hyväntuoksuista nestettä, joka 
kerätään ruusun kukkien terälehtien 
koristamaan astiaan. 

Vigilia oli mieleenpainuva, Juma
lan huone oli kaunis, ja minusta tun
tui, että enkelikuorot lauloivat kirkossa 
upeilla äänillä. Kaikki tapahtui järjes-
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Arkkimandriitat Sergei ja Herman sekä pappismunkki Mikael ristisaatossa Vladi
mirin Jumalanäidin syntymän luostarissa. Kuva Maria Fedotowa. 

telmällisesti ja suunnitelman mukaan 
ja myös me tunsimme olevamme tär
keitä vieraita. 

Viimeisenä päivänä oli liturgia 
Ristin ylentämisen juhlana Johannes 
Kastajan kirkossa. Palveluksen toimitti 
Bogorodskin piispa Antoni kanssapal
velijoina meidän papistomme. Liturgi
an jälkeen otettiin yhteinen valokuva 
ja ehdittiin vaihtaa kuulumisia. Tämän 
jälkeen oli lounas ja vielä nopea tutus
tuminen Tretjakovin galleriaan, missä 
nykyisin sijaitsee Rublevin Pyhän Kol
minaisuuden ikoni ja muita vanhoja 
ikoneita sekä Venäjän suurten taiteili
joiden töitä. 
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Näin olimme nauttineet nopean 
katsauksen "Kultaisen Renkaan'' kau
pungeista. Tuntuu, että on syytä vielä 
aikanaan palata katsomaan näitä upei
ta historiallisia paikkoja. Kiitos erityi
sesti Helenalle matkan järjestämisestä 
ja paneutumisesta näin upeisiin mat
kakohteisiin. 

En tohtinut mainita aivan jokaista 
kirkkoa ja paikkaa missä vierailimme, 
silti tästä tuli näin pitkä muistelma. 

■ 

Kykkon luostari 

Kykkon luostari 
ja ihmeitätekevä 
Jumalanäidin ikoni 

Skeemapappismunkki Vasilios 

PERIGRAFI IERAS MONIS KYKKOY 
on vuonna 1817 Venetsiassa painet
tu luostarin opas ja käsikirja, josta on 
tehty myöhemmin uusintapainoksia. 
Suurimmaksi osaksi olen käyttänyt 
kyseistä teosta lähteenäni, vaikka sen 
kieli ei olekaan kaikkein helpointa 
luettavaa. Tuskinpa kukaan kyseisen 
teoksen kirjoittajista olisi voinut ar
vata, että joskus heidän teoksestaan 
jotain kirjoitettaisiin suomeksi tai että 
luostarissa olisi joskus veljestön jäsen 
tästä kaukaisesta ja tuntemattomasta 
maasta. 

Teoksessa on useita kuvauksia 
luostarin historiasta ja sen kokemista 
tulipaloista. Siinä on julkaistu useita 
valtakirjeitä eri patriarkoilta ja piis
poilta sekä pari kanonia ja litanian 
stikira, jotka on erityisesti kirjoitettu 
Kykkon Jumalansynnyttäjän ikonil
le. Myöhemmin tällä vuosisadalla on 
eräs hyvin tuottelias hymnografi Ha
ralambos Mpousia kirjoittanut koko
naiset jumalanpalvelustekstit Kykkon 
Jumalanäidille ja myöskin luostarin 
perustajalle pyhittäjäisä Jesaja (Isaias) 

Askeetille. 
Luostari ja luostarin pääkirkko 

juhlii Neitsyt Marian syntymää 8. 

päivänä syyskuuta, itse ihmeitäteke
vää ikonia heti sen jälkeen 9. päivänä 
ja luostarin perustajaa, pyhittäjäisä 
Jesajaa 10. päivänä. Luostarin juhlat 
periaatteessa alkavat jo 7. päivän aa
mulla, kun liturgian jälkeen ikonos
taasissa oleva Kykkon Jumanlanäiti 
otetaan pois ja viedään kirkon eteis
osaan erityiselle analogille niin, että 
kun pyhiinvaeltajat ovat kunnioitta
neet ikonia, he voivat mennä sen alta. 
Luostarilla oli ja on edelleen erityinen 
siunaus Jerusalemin patriarkaatilta 
toimittaa Neitsyt Marian kuolonuneen 
nukkumisen palvelukset 15. päivänä 
elokuuta täysin samalla typikonilla 
kuin Getsemanessa. Ikävä kyllä noin 
30 vuotta sitten tämä perinne katkesi 
erään paikallisen piispan kateuden ja 
tietämättömyyden takia. Ehkä tule
vina vuosina tämä perinne erityisine 
litanioineen ja teksteineen tulee taas 
käyttöön luostarissamme. 

Kysymyksessä on siis yksi niistä 
kolmesta Jumalansynnyttäjän ikonis
ta, jotka pyhä apostoli ja evankelista 
Luukas maalasi, kun Neitsyt Maria 
oli vielä elossa. Tämä ikoni sai itsel
tään Jumalansynnyttäjältä seuraavan 
siunauksen: Olkoon Hänen armonsa, 
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joka minusta syntyi, 
tämän kanssa minun 
kauttani. 

Ikoni on kooltaan 
hyvin pieni, mutta se 
on myöhemmin istu
tettu isompaan pui
seen kehykseen, joka 
on kokonaan peitetty 
hopeisella riisalla ja 
koristeellisella peit
teellä. Peite vaihde
taan aina tilanteen 
mukaan, 30-50 vuo
den välein. Edelli
nen kerta oli vuonna 
2007, ja olin silloin 
sitä noviisina todis
tamassa. Koko ikoni 
on siis peitetty, ja on 
olemassa vain pieni 
ikkuna, joka nykyään 
avataan vain harvoin 
ja josta näkee kul
maosan varsinaisesta 
ikonista. Itse olen sen 
avannut tänä vuonna 
( tähän asti) vain kaksi kertaa. 

Miksi se on peitetty ja kuinka 
tiedämme, miltä se näyttää? Yhtenä 
syynä on keisarillinen käsky. Aleksi

os Komnenos, joka perusti luostarin, 
antoi ikonin askeetti Jesajalle hyvin 
raskain mielin. Toiseksi eri ihmeiden 
kautta tiedämme, että se on myös it
sensä Jumalansynnyttäjän tahto. Kol
mantena syynä on kunnioitus ja iko
nin suojaaminen. 

Hankalina aikoina, esimerkiksi 
tulipalojen jälkeen uudelleenrakenta
misen aikoina tai vihamielisten turk
kilaisten takia, oli varsinainen ikoni 
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alanäidin ikoni. Kuva: isä Vasilios. 

"maanpaossa" pyhän Basileios Suu

ren kirkossa (kauempana luostarissa, 
luostarin puutarha-aluetta) ja Pafo
ksen alueella olevassa "Agia Moni" 
-sivuluostarissa jopa vuosikausia.
Ikonostaasissa oli ikonin paikalla toi
nen samankaltainen ikoniriisa peit
teineen, joka nyt on museossa ja jossa
näkyy muun muassa puukonjälkiä,
turkkilaisten vihan ilmaisua. Ikonista
on olemassa monia hyvinkin vanhoja
kopioita, joista mainitsemme kaikkein
erityisimmät piirteet: Neitsyt Marialla
on päässään yksi ylimääräinen punai
nen huntu, hän pitää Kristusta hänen

Kykkon luostari 

Kykkon luostari, lokakuu 2012. Kuva: Arkkimandriitta Sergei. 

oikealla puolellaan ja Kristuksella on 
päällään vain yksi vaatekerta tavallisen 
kahden sijasta. Kristus on kääntynyt 
katsojaan päin. Hänen oikea kätensä 
pitää kirjakääröä ja vasen käsi pitää 
kiinni Neitsyt Marian ylimääräisestä 
hunnusta. 

Luostari perustettiin keisari Alek
sios Komnenoksen varoin Herran 
vuonna 1081, jolloin Kypros vielä oli 
osa Bysantin keisarikuntaa. Yksi hä
nen kuvernööreistään, Manuil Bu

tomitis, oli metsästämässä vuorilla, 
eksyi ja tapasi askeetti Jesajan, jolta 
kyseli suuntaa ja neuvoa. Pyhittäjäisä 

oli keskittynyt rukoukseen eikä edes 
huomannut saati sitten vastannut ek
syneelle, joka käsitti väärin munkin 
käytöksen ja äkkipikaisena pahoin
piteli ja manasi munkkia, poistui ja 
löysi itse takaisin kotiinsa. Ei kulunut 
kauankaan aikaa, kun kuvernööri sai
rastui, halvaantui ja piti halvaantumis
taan Jumalan rankaisuna siitä, kuinka 
oli kohdellut askeettia. Palvelijat käs
kettiin vuorille etsimään, ja munkki 
tuotiin itkevän kuvernöörin eteen. Jo 
edeltä käsin askeetti oli saanut ilmes
tyksen ja lupauksen Jumanlansynnyt
täjältä. Neitsyt Marian toive oli, että 
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hänen siunaamansa ikoni tuotaisiin 
Kyprokselle "Kokkoksen vuorelle". 
Ihme tapahtui, ja Manuil parantui ja 
lupasi ottaa munkin mukaansa ja esit
tää hänen toiveensa keisarille. Keisarin 
hovissa ei asiasta oltu yhtä innoissaan, 
sillä ikoni oli suuri aarre ja vasta, kun 
keisarin tytär oli sairastunut ja hal
vaantunut samalla tavalla kuin Manuil 
Butomitis ja parantunut munkin ru
kousten kautta ja vasta kun itse keisa
rikin halvaantui ja parantui, hän lupasi 
ikonin askeetti Jesajalle ja varat luosta
rin perustamiseen. 

Luostari sai omakseen jo alussa 
monia laajoja maaomaisuuksia, esi
merkiksi kaksi kylää läheiseltä alueel
ta, joka tällä hetkellä tunnetaan yh
tenä kylänä nimellä Milikuri, ja jossa 
nykyään toimin pappismunkkina vii
konloppuisin ja suurina juhlina (vii
konpäivinä toimitan palvelusvuorojen 
mukaan luostarissa). Luostarilla oli 
monia sivuluostareita ja tiluksia Kyp
roksella, Kreikassa, Pontoksen alueella 
ja jopa Georgiassa asti. Vuonna 1727 
ja uudestaan vuonna 1735 luostarissa 
vieraillut venäläinen munkki Vasilios 

Grigorovits Barski mainitsi, kuinka 
luostarin veljestöön kuului silloin yli 
sata munkkia, mutta vain 20 oli pää
luostarissa. 

Nykyään meitä on kokonaisuudes
saan 20. Pääluostarissa on 12 ja loput 
Lefkosian (Nikosian) pyhän Prokopi
oksen sivuluostarissa ja yksi Pafoksen 
alueella sivuluostarissa. Eli periaat
teessa olemme luostarin perinteen 
mukaisesti täysilukuisia, kun ottaa 
huomioon että olemme menettäneet 
melkein kaikki sivuluostarit histori
allisten tapahtumien vuoksi. Mainin-
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nan arvoista on myös se, että vain ne 
veljestön jäsenet, jotka ovat toimineet 
pääluostarissa ja joilla on vähintään 10 
vuotta pappeutta takanaan, voidaan 
valita luostarin igumeniksi. 

Kun luostari oli perustettu ja vel
jestö koottu, pyhittäjäisä Jesajan histo
ria loppuu siihen. Hän palasi takaisin 
askeesiin, jota rakasti. Jumalansynnyt
täjän toive oli täytetty, ja hän katosi 
vuorille, eikä kukaan tiedä, miten ja 
milloin hän siirtyi kuolemasta elä
mään ja missä hänen hautansa tai kil
voitteluluolansa on. Eikä niitä ole edes 
etsitty, koska kaikki huomio ja kunnia 
osoitetaan Jumalansynnyttäjälle. 

Luostarin ensimmäiset rakennuk
set olivat puisia, ja vuonna 1365 koko 
luostari paloi ja tuhoutui lukuun ot
tamatta Neitsyt Marian ikonia, joka 
selviytyi ihmeen kautta. Heti, kun 
ikoni tuotiin Kyprokselle keisarin va
rustamalla laivalla, Neitsyt Maria alkoi 
tehdä ihmeitä ikonin kautta, ja ihmiset 
tulivat monista vaikeuksista välittä
mättä luostariin hakemaan parannus
ta ja apua. Tulipalo sai alkunsa erääs
tä yksinkertaisesta kyläläisestä, joka 
yritti kerätä villimehiläisten hunajaa 
sytyttämällä pienen palon puun juu
relle. Eräs halvaantunut oli jäänyt yök
si kirkkoon. Äkkiä hän heräsi ja näki 
Jumalansynnyttäjän, joka käski miestä 
nousemaan nopeasti ja lähtemään pois 
hänen ikoninsa kanssa, että pelastuisi. 
Halvaantunut huomasi, kuinka luosta
ri oli jo liekeissä, ja ihmeen kautta hän 
pystyi jälleen kävelemään ja poistui 
palavasta luostarista ja asetti ikonin 
erään vanhan männyn juurelle. Mun
kit heräsivät ja pakenivat kauhuissaan. 
He itkivät, kun luulivat, että myös ikoni 

Kykkon luostari 

Luostarin sisäpihaa. 

oli tuhoutunut luostarin 
myötä. He huomasivat, 
kuinka tulipalo kään
tyi pois eräästä kohtaa 
ja alkoi sammua. Kun 
he menivät paikalle, he 
löysivät ilokseen ikonin 
vahingoittumattomana. 
Kyseisen männyn koh
talona oli joutua pyhiin
vaeltajien kaatamaksi 
ja jopa juuret jaettiin ja 
otettiin siunauksena ko
teihin. Nykyisin paikalla 
on kunnioitettavan suu
rikokoinen mänty, jonka 

Kuva: Dickelbers / Wikimedia Commos. 

monet oksat ovat kääntyneet alaspäin 
niin, että se saa kannettua valtavan 
runkonsa painon. 

Luostari paloi vielä kolme kertaa 
tämän jälkeen vuosina 1541, 1751 ja 
1813. Joka kerta on ikoni pelastunut. 
Näitten tulipalojen takia luostarimme 
näyttääkin " uudelta'' ja museon van
himmat esineet on joko saatu lahjoi
tuksina, ostettu tai saatu pelastettua 
sivuluostareista. 

Kykkon luostari tänään 

Luostarilla on käytössä oma typikoni, 
joka perustuu pyhän Basileios Suuren 
askeettisiin teoksiin ja Pyhän Maan 
pyhän Savvan luostarin perinteisiin. 
Luostari on edelleenkin idiorytminen. 
Palvelukset ja ruokailut ovat yhteisiä, 
mutta esimerkiksi ruokailuihin osal
listuu vain muutama luostarin jäsen. 
Itse olen yleensä aina siihen aikaan 
kirkossa vahtivuorossa ja otan ennen 
tai jälkeen keittiöstä keljaani aterian. 

Palveluksista on jätetty pois koko
naan nk. puoliyöpalvelus (aamuruko
ukset) ja ne jokainen lukee keljassan 
ja palvelus aloitetaan heksapsalmien 
luennalla. Psalttarin päivittäiset ka
tismat niin aamupalveluksesta kuin 
ehtoopalveluksesta lukee jokainen 
keljassaan, samoin ensimmäisen, kol
mannen ja kuudennen hetken. Aamu
palveluksen jälkeen alkaa välittömästi 
Pyhä Liturgia. Se toimitetaan Suuren 
Paaston aikaa lukuun ottamatta joka 
päivä. Pappismunkeilla ja munkkidia
koneilla on oma ohjelmansa. Viikko 
alkaa lauantai-illan suuresta ehtoo
palveluksesta ja loppuu seuraavan 
lauantaiaamun liturgiaan. Aamulla 
palvelukset alkavat kello 5.30 ja ehtoo
palvelus kesäisin kello 17.00 ja talvisin 
kello 16.00. Näitten lisäksi toimitetaan 
myös aina voimien mukaan sivukir
koissa palveluksia varhain aamulla 
kello 2.00 aikoihin. Viikonloppuisin 
yksi isistä toimittaa Kampoksen kyläs
sä, minä Milikurin kylässä ja kolmas 
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menee Pafokseen ''Agia 
Moni" -sivuluostariin 
toimittamaan. Vuodesta 
2007 lähtien on luosta
rimme toiminut hiippa
kuntana, johon lähialueen 
kylät kuuluvat, ja autam
me ikääntynyttä papistoa 
palveluksissa. 

Ihmisvirta on muu
tamia kuukausia (joulu
maaliskuu) lukuun otta
matta suuri ja vaatii oman 
mielenlaatunsa ja kärsi
vällisyytensä. Suunnilleen 
400 000 ihmistä poikkeaa 
luostarin kautta joka vuo
si. Kykkon Jumalanäiti 
vuodattaa parannusta 
monille ja etenkin avio
parit, joilla on vaikeuksia 
hankkia lapsia, pyytävät 
luostarilta esirukouksia 
asian puolesta. Luostarissa 
poikkeuksellisesti toimite
taan myös paljon kasteita, 

Skeemapappismunkki Vasilios Kykkon luostarissa 
lokakuussa 2012. Kuva: Arkkimandriitta Sergei. 

ja viime vuosina on ollut myös paljon 
aikuiskasteita. Yleensä avioparit, joi
den hädän on Neitsyt Maria kuullut 
ja siunannut lapsilla, kastavat lapsensa 
sitten luostarissa. 

Luostarin sivuluostarit tiluksineen 
huolehtivat pääluostarin toimeentu
losta ja ylläpidosta. Monissa tapauksis
sa kyseinen sivuluostari käsittää vain 
pienen kirkon ja muutaman keljan. 
Nikosian pyhän Prokopioksen sivu
luostari on viime vuosina kunnostettu 
ja puutarhasta on tehty puisto, johon 
pääsy on sallittua kaikille. Harvinai
nen vihreä läikkä Nikosian keskellä. 

vuluostari nimeltään Arhaggelos ja sen 
kirkko on pyhitetty arkkienkeleille. 
Kyseisessä kirkossa toimitetaan hyvin 
paljon hääpalveluksia, ja kirkon pap
pina toimii kaksi naimisissa olevaa 
pappia, jotka luostari on palkannut. 
Sivuluostarin tiloissa asuu eräs nunna, 
joten varsinainen luostarielämäkin on 
edustettuna. Sivuluostarin vieressä on 
kulttuurikeskus, jossa toimii iso kir
jasto, konservointikeskus ja auditorio, 
jossa pidetään luentoja, kirjaesittelyjä, 
puheita ja erilaisia muita tilaisuuksia. 
Ikävä kyllä, suurin osa tämän kult
tuurikeskuksen henkilökunnasta on 

Nikosian alueella on toinenkin si- irtisanottu taloudellisten vaikeuksien 
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Kykkon luostari 

takia (kuten myös pääluostarissa) 
päätös jota tullaan katumaan, koska 
ikonit, seinämaalaukset, mosaiikit, 
käsikirjoitukset ja kirkolliset jumalan
palvelusvaatteet tarvitsevat muutaman 
vuoden jälkeen huolenpitoa, jonka 

vain ammattitaitoinen konservaattori 
voi antaa. 

Luostarissa korjataan muutenkin 
koko ajan jotakin, suuret tilat tarvit
sevat jatkuvaa ylläpitoa, ja usein, kun 
yksi seinä on saatu korjattua, pitää 
aloittaa alusta. Luostarin yläpuolella 
on "Throni", korkea vuorenhuippu, 
jonne on nyt jo vuosia rakennettu 
kirkkoa. Jo alusta alkaen paikka on 
ollut käytössä, mutta sen rooli ja mer
kitys on ikävä kyllä muuttunut viime 
vuosina. Alun perin vuoren huipulla 
oli iso puinen istuin (throni), jonne ih
meitätekevä Jumalanäidin ikoni vietiin 
pitkien kuivien kausien aikana litania
saatossa ja jossa toimitettiin rukous
palveluksia sen puolesta, että sataisi 
vettä. Kypros on aina kärsinyt kuivista 
kausista, ja tänäkin vuonna on ollut 
kuumaa ja kuivaa. Meillä olikin suuri 
tulipalo Solean alueella, jossa kaksi pa
lomiestä menehtyi. Muutaman kerran 
on ikoni kiertänyt myös muualla Kyp
roksella suurten vaikeuksien aikana. 
Kykkon Jumalanäiti on historiallisesti 
merkittävä, ja ihmiset rientävät sen 
luokse huolineen. 

Arkkipiispa ja Kyproksen ensim
mäinen presidentti Makarios III oli 
luostarin noviiseja, ja vuonna 1977 
hänet haudattiin hieman Thronin 
alapuolelle. Haudan rakentaminen 
oli aloitettu hänen käskystään, ja vain 
luostarin igumeni ja arkkitehti tiesi
vät, mistä oli kyse. Kaikki muut luu-

livat, että paikalle oltiin rakentamassa 
pientä kappelia. Hänen kuolemansa ja 
hautauksensa jälkeen Thronin käsite 
muuttui: Throni ja arkkipiispa Maka
rioksen hauta. Kun uusi arkkipiispa 
Krysostomos II valittiin, hänen en
simmäisiä käskyjään oli päästä eroon 
Kyproksen arkkipiispan talon edessä 
olevasta isohkosta Makarioksen pat
saasta. Se tuotiin ylös, ja nyt Throni 
jäi viimeiselle sijalle siitä puhuttaessa: 
Makarioksen patsas, hauta ja Thro
ni. Niinpä päätettiin, että ympäristöä 
kaunistetaan mosaiikeilla ja kukku
lalle rakennetaan oikea kirkko edelli
sen avonaisen sementtikehikon tilalle. 
Prosessi on edelleen kesken, mutta lä
hestymässä pikkuhiljaa loppuaan. 

Luostarin veljestöön kuuluu siis 20 
jäsentä. Luostarin igumeni Nikiforos 

on myös Kykkon ja Tillirian metropo
liitta. Veljestöstä on viisi valittu piis
poiksi, kaksi Afrikassa (Aleksandrian 
patriarkaatti), yksi Venäjällä ja kaksi 
muuta toimivat Kyrinean ja Tamasok
sen alueen metropoliittoina. Suurin 
osa veljestöstä on opiskellut teologiaa 
Ateenassa tai Thessalonikissa tai on 
käynyt Kyproksella paikallisen pappis
seminaarin. Monilla on myös muita 
opintoja esimerkiksi talouden, lain ja 
agronomian aloilta. 

Veljestöstämme on poistunut mi
nun aikanani seuraavat isät kuolemas
ta elämään: pappismunkki Kyrillos, 

joka toimi pääluostarin esimiehenä 
(munkit ja työläiset) ja oli aikoinaan 
myös toiminut matematiikan opettaja
na Pedulaksen kylässä, pappismunkki 
Evgenios, joka oli vastuussa kirkosta, 
pappismunkki Nikiforos, jota en edes 
ehtinyt tapaamaan, koska hän toimi 
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vuosikausia Englannissa erään kirkon 
pappina, pappismunkki Ieronimos, 
joka oli vastuussa taloudesta, skeema
pappismunkki Gabriel joka oli tunnet
tu ohjaajavanhus, ja tänä vuonna kuol
lut pappismunkki Makarios, joka oli 
vastuussa jumalanpalvelusvaatteista ja 
reliikeistä. 

Luostarin vanhin asukas on skee
mapappismunkki Dionisios ( taitaa 
olla jo 96-vuotias), joka toimi muuta
man vuoden igumeninakin ennekuin 
astui syrjään ja antoi tilaa nuorelle Ni
kiforokselle. Isä Dionisios oli nuorena 
diakonina englantilaisten vankileirillä. 
Hän oli ensimmäinen papiston jäsen, 
joka vangittiin, ja viimeinen, joka 
päästettiin vapaaksi. Kyproslaiset tais
telivat englantilaisia vastaan saadak
seen itsenäisyyden. Isä Dionisios myös 
toimi pappisseminaarin rehtorina, ja 
hänellä on ollut suuri vaikutus mo
neen pappissukupolveen. Tänä vuon
na (sairauksista ja iästä huolimatta) 
hän sai julkaistua pienen kirjasen, joka 
on erityisesti tarkoitettu papistoa var
ten. Ehkä saan siitä joku kaunis päivä 
käännettyä jotain suomeksi. Hän on 
myös innokas puhuja ja ohjaajavan
hus. 

Tällä hetkellä luostarissamme toi
mii kaksia nuorempaa skeemapappis
munkkia rippi-isinä, isä Efraim ja isä 
Agathonikos. Kyproksella on tapana 
että rippi-isinä toimii vain muutama 
pappismunkki tai pappi. Siihen on 
saatava oma siunauksensa joko arkki
piispalta tai metropoliitalta. 

Meitä on siis yksi igumeni-met -
ropoliitta, 12 pappismunkkia, kaksi 
diakonia ja kolme munkkia ja kaksi 
noviisia. Meillä on ajoittain moniakin 
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romanialaisia pappismunkkeja, diako
neita tai munkkeja työskentelemässä, 
samoin kun yksi kenialainen pappis
munkki mutta heitä ei lasketa veljes
töön kuuluviksi ennekuin päättävät 
ja tekevät anomuksen liittyä luostarin 
veljestöön. 

Suurin kuuliaisuustehtävä on kirk
ko, sen siivous ja vahtivuorot. Ihmis
paljous tarvitsee monta silmää. Ta
varoita katoaa ja jopa luostarin isoa 
avainta on yritetty viedä mukanaan. 
Venäläisten pyhiinvaeltajien määrä on 
suuri. Kahdella romanialaisella isäl
lä (veljestön jäseniä) on. ukrainalaisia 
juuria, ja he osaavat venäjää, mikä 
auttaa kielitaidottomia venäläisiä. Itse 
vastailen englantilaisille tai englantia 
osaaville. 

Jossain vaiheessa meillä oli vuo
hia, joista pidin huolta rippi-isäni Ef
raimin kanssa, mutta siitä piti luopua 
viime vuonna metsähallituksen va
litusten takia. Tämän vuotisen pap
pisvihkimykseni jälkeen minulla on 
vastuu Milikuri kylän kirkon palve
luksista. Kylässä on vain kuusi vaki
tuista asukasta, mutta viikonloppuisin 
perheet tulevat ylös ja väkeä riittää, 
samoin juhlina ja muistopalveluksina. 

Kehotan kaikkia, jotka vain voivat, 
tulemaan ja näkemään itse. Suoma
laiset pyhiinvaeltajat ovat harvassa, ja 
jokainen otetaan iloiten vastaan. Yksi 
uusimmista Kykkon Jumalanäidin ih
meistä on se, kuinka hänen historiansa 
on jo jonkun aikaa loistanut Suomessa 
ja sen ortodoksien parissa, ja tämän 
pienen kirjoituksen myötä taas hohtaa 
uutta valoa tuohon lampukkaan, jonka 
Neitsyt Maria on sytyttänyt. 

■ 

Ortodoksisen Veljestön vuosikokous 

Ortodoksisen Veljestön 
vuosikokous 2016 
Helena Pavinskij 

Vuosikokous pidettiin lauantaina 
30.1.2016 Valamon luostarin Kulttuu
rikeskuksen DVD-huoneessa. Läsnä 
oli kymmenen Ortodoksisen Veljestön 
jäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin ark
kimandriitta Sergei ja sihteeriksi Hele

na Pavinskij. 
Kokous hyväksyi vuosikertomuk

sen 2015, tilikertomuksen 2015 ja 
myönsi vastuuvapauden asianosaisille. 
Samoin hyväksyttiin vuoden 2016 toi
mintasuunnitelma sekä tulo- ja meno
arvio. 

Ortodoksinen Veljestö ry:n johta
jaksi vuodelle 2016 valittiin edelleen 
arkkimandriitta Sergei. Erovuorossa 
ollut Raija Kanninen valittiin edelleen 
vuosiksi 2016-2019 johdon jäseneksi. 
Erovuorossa ollut johdon varajäsen 
Hannele Roponen valittiin edelleen 
varajäseneksi vuosiksi 2016-2017. 

Tärkeänä asiana oli Veljestön 
sääntöjen muutos. Johto oli muokan
nut ja saattanut nykyaikaiselle tasolle 
vuoden 1944 sääntöä. Sihteeri esitteli 
muutokset ja perusteli ne. Ainoa asia, 
josta käytiin keskustelua, oli nimitys 
johtaja vai puheenjohtaja. Keskuste
lun tuloksena päätettiin muuttaa joh
taja -nimitys puheenjohtajaksi, kuten 
esitykseen oli kirjattu. Muilta kaikilta 
osin sääntöjen muutos hyväksyttiin 

yksimielisesti. Asian lopullinen päätös 
siirrettiin ylimääräiseen vuosikokouk
seen, koska säännöt edellyttivät asian 
hyväksymisen kahdessa perättäisessä 
kokouksessa. 

Ylimääräinen 

vuosikokous 2016 

Ylimääräinen vuosikokous pidettiin 
lauantaina 20.2.2016 Valamon luosta
rin Trapesan Keisarin kabinetissa. Läs
nä oli seitsemän jäsentä. Puheenjohta
jaksi valittiin jälleen arkkimandriitta 
Sergei ja sihteeriksi Helena Pavinskij. 

Sihteeri luki 31.1.2016 vuosikoko
uksessa hyväksytyt uudet säännöt. Ne 
vahvistettiin yksimielisesti ja päätet
tiin lähettää Patentti- ja rekisterihalli
tukselle vahvistettaviksi. 

Näin oli saatu päätökseen tärkeä uu
distus Ortodoksinen Veljestö ry:n toi
minnassa. 

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi ja 
vahvisti sääntöuudistuksen 1.6.2016, 
minkä jälkeen elämme uusien sääntö
jen mukaisesti. 

Uudet säännöt seuraavalla sivulla. 
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Ortodoksinen Veljestö ry:n säännöt 
Hyväksytty ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 1.6.2016 

ORTODOKSINEN VELJESTÖ RY 

1 § 

2§ 

4§ 

5§ 

6§ 
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NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Ortodoksinen Veljestö ry ja sen kotipaikka Kuo
pion kaupunki. 

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Veljestön toiminnan tarkoituksena on 
- ortodoksisen kristillisen elämän syventäminen Veljestön jäsenten
keskuudessa sekä
- ortodoksisuuden tunnetuksi tekeminen.

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Veljestö pyrkii syventämään jäsentensä kristillistä elämää erilaisten 
tapahtumien ja muiden päämäärää edistävien keinojen avulla. 

Ortodoksisuuden tunnetuksi tekemistä Veljestö pyrkii edistämään jul
kaisemalla ortodoksista kirjallisuutta ja järjestämällä eri hiippakunnissa 
piispan siunauksella syys- ja talvipäiviä. 

JÄSENEKSI LIITTYMINEN 

Ortodoksisen Veljestön varsinaiseksi jäseneksi voi tulla jokainen halli
tuksen hyväksymä ortodoksisen kirkon jäsen, joka lupaa Jumalan avulla 
elämällään ja toiminnallaan edistää Veljestön toiminnan tarkoitusta. 

Veljestö voi kutsua kunniajäsenikseen Veljestön toimintaa edistäneitä 
henkilöitä. 

JÄSENMAKSU 

Veljestön jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruudesta kunakin 
vuonna päätetään vuosikokouksessa. 

HALLITUS 

Veljestön asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokouksessa valitaan pu
heenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. 
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Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimi
kausi on neljä vuotta niin, että yksi jäsen on vuosittain erovuorossa. 
Varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta niin, että yksi jäsen on vuosit
tain erovuorossa. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohta
jan ja sihteerin. Rahastonhoitajana voi vuoden kerrallaan toimia halli
tuksen valitsema ulkopuolinen henkilö. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan va
rapuheenjohtajan kutsumana. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti 
vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. 

Hallitus voi pitää kokouksia myös puhelinneuvotteluina tai sähköpostin 
välityksellä. 

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä kaikissa kokouksissa. Varapu0 

heenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa esty
neenä. Sihteeri pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa. 

Lisäksi sihteeri huolehtii Veljestön kirjeenvaihdosta sekä pitää luetteloa 
Veljestön jäsenistä. 

Rahastonhoitaja huolehtii Veljestön rahavaroista ja muusta omaisuu
desta. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
kaksi jäsentä on läsnä. 

Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. 

TILIKAUSI 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Vuosikokouksen, joka pidetään kunakin vuonna maaliskuun loppuun 
mennessä, kutsuu kokoon hallitus vähintään kuukautta ennen kokousta 
jäsenkirjeellä ja tiedottamalla siitä kirkon nettisivuilla. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 
vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta pyytää 
ilmoitetun asian käsittelyä varten. 
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Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin vuosikoko
us. 

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheen
johtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. 

Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan on annettava tileistä lausuntonsa 
hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

Syys- ja talvipäivien ajasta ja paikasta päättää hallitus, ja puheenjohtaja 
tiedottaa niistä samalla tavalla kuten vuosikokouksestakin. 

VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) Kokouksen avaus

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokouksen puheenjohtaja

- valitaan kokouksen sihteeri

- valitaan kokouksen kaksi pöytäkirjantarkistajaa

- valitaan kokouksen kaksi ääntenlaskijaa

4) Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5) Käsitellään sihteerin laatima edellisen toimintavuoden toiminta
kertomus

6) Käsitellään rahastonhoitajan laatima edellisen toimintavuoden ti
linpäätös

7) Kuullaan tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

9) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vas
tuuvelvollisille

10) Käsitellääq ,s.��t�erin laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
\ • ' . . , ,.·,, •. . 

11) Päätetään'j'åseriniaksun suuruudesta

12) Käsitellään rahastonhoitajan laatima kuluvan vuoden talousarvio

13) Päätetään hallituksen esittämästä kunniajäsenestä
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14) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii hallituksen
puheenjohtajana

15) Valitaan neljäksi vuodeksi kunakin vuonna vaihtuva erovuoros
sa oleva hallituksen jäsen

16) Valitaan kahdeksi vuodeksi kunakin vuonna vaihtuva erovuo
rossa oleva hallituksen varajäsen

17) Valitaan tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

18) Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

19) Kokouksen päätös

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokoukses
sa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouk
sessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Jos yhdistys lopettaa toimintansa, sen lopettamishetkenä olevat 
rahavarat on siirrettävä Heinäveden Valamon luostarin käytettäväk
si ortodoksisen kirjallisuuden julkaisemiseen. 

Valamon luostari, Heinävesi 20.02.2016 

Alkuperäisestä sotilaspastori, pappismunkki Paavalin (Olmari), pappiskandi
daatti Erkki Elias Piiroisen ja musiikinopettaja Yrjö Koskisen vuonna 1944 
laatimasta säännöstä muokanneet vuosina 2015-2016 johdon jäsenet Valamon 
luostarin johtaja arkkimandriitta Sergei (Rajapolvi), Valamon luostarin va
rajohtaja pappismunkki Mikael (Nummela), ylidiakoni Paavo Kokotti, Raija 

Kanninen ja Helena Pavinskij. 

VALAMO MONASTERY UBRARY 

FIN-79850 UUSI-VALAMO 

FINLAND 
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Syyspäivät 
10.-11.12.2016 Vaasassa 

Lauantaina 10.12.2016 
17.30 panihida arkkipiispa Paavalin puolesta 

pyhän Nikolaoksen kirkossa, Nikolainkuja 1 
18.00 vigilia kirkossa, toimittaa K.P. metropoliitta Elia 
19.30 seurakunnan tarjoama teeilta seurakuntasalissa, Koulukatu 45 

pappismunkki Mikaelin yleisöesitelmä Jeesuksen rukouksesta 
kuvaesitys Ortodoksinen Veljestö ry:n toiminnasta 

Sunnuntaina 11.12. 
10.00 liturgia pyhän Nikolaoksen kirkossa, Nikolainkuja 1 

toimittaa K.P. metropoliitta Elia 
seurakunnan tarjoama keittolounas seurakuntasalissa, Koulukatu 45 

12.30 K.P. metropoliitta Elian yleisöesitelmä seurakuntasalissa 
"Vaasan ortodoksinen seurakunta 150 vuotta. 
Katsaus menneeseen ja tähän päivään sekä suuntaus tulevaisuuteen:' 
Ortodoksinen Veljestö ry:n puheenjohtajan, 
arkkimandriitta Sergein OV:n toiminnan esittely 

Talvi päivät 
18. -19.02.2017 Valamon luostarissa

Lauantaina 18.2.2017 
6.00 aamupalvelus ja liturgia 
12.00 moleben 
14.30 arkkimandriitta Hermanin alustus Uuden-Valamon luostarin 

aikaisemmasta elämästä ja munkeista Kulttuurikeskuksen juhlasalissa 
18.00 vigilia 

Sunnuntaina 19.2. 
9.00 III hetki ja liturgia 
11.30 lounas 
12.30 pastori Mikko Sidoroffin alustus "Jumalan kiittäminen ja ylistäminen 

ortodoksin elämässä'' Keisarin kabinetissa 
13.30 Ortodoksinen Veljestö ry:n vuosikokous Keisarin kabinetissa 

14.00 lähtökahvi 




