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Jarmo Hakkarainen

Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos:
Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic Church. According to the Spoken 

Teaching of Father John Romanides. Vol. 1. Dogma – Ethics – Revelation. Critical 
Presentation. Translated by Sister Pelagia Selfe. 
(Birth of the Theotokos Monastery, Levadia 2012, 327 s.)

John Romanides (1927-2001) oli kreikkalainen teologi ja kirjoittaja, joka 
aloitti teologian opinnot Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Vuonna 1955 hän 
muutti Ateenaan täydentämään tohtoriopintojaan. Ateenan yliopistossa 
hän kohtasi kreikkalaisten professoreiden näennäisortodoksiseksi koke-
maansa ajattelua. Romanideksen väitöskirja ”Alkuperäinen synti” (1957) 
aiheutti melkoisen teologisen myrskyn. Tutkimuksessaan Romanides 
kyseenalaisti augustinolaisen käsityksen perisynnistä, ajatuksen jonka 
monet kreikkalaiset teologit olivat omaksuneet läntisten esikuvien mukai-
sesti. Vaikka väitöskirja keskittyi synnin alkuperään, Romanides onnistui 
samalla kirjoittamaan tiivistelmän koko ortodoksisesta dogmasta. Hän 
korosti ortodoksisen dogman syvää erilaisuutta verrattuna läntisen kir-
kon dogman älyllisiin ja lainomaisiin ilmauksiin. Ateenan teologipiireissä 
kenties eniten Romanideksen esittämiä ajatuksia vastusti professori Pa-
nagiotes Trembelas (k. 1977), jonka tieteellinen tuotanto rakentui pitkälti 
pietistisen moralismin ja rationalistisen apologetiikan varaan. 

Ateenasta valmistuttuaan Romanides toimi alkuun opettajana Pyhän 
Ristin teologisessa koulussa Bostonissa Yhdysvalloissa (1957-1965) ja sit-
temmin dogmatiikan professorina Tessalonikin yliopistossa (1970-1982). 
Hän opetti dogmatiikka myös Balamandin yliopistossa Libanonissa.

John Romanides puhui useissa yhteyksissä teemoista, jotka nyt tulevat 
lukijoiden saataville teoksessa Empirical Dogmatics of the Orthodox Catholic 

Church. Kyseessä on kokoelma Romanideksen puheita, jotka hänen oppi-
laanaan ollut Nafpaktoksen metropoliitta Hieroteos (Vlahos) on koonnut 
kirjasarjaksi. Nyt esiteltävä teos on englanninkielinen käännös sarjan en-
simmäisestä osasta. Hieroteos on teossarjaa valmistaessaan käyttänyt hy-
väksi myös Romanideksen teoksia Patristinen teologia ja Ortodoksisen pat-

ristisen dogmatiikan yhteenveto (molemmat ovat ilmestyneet englanniksi).
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Romanides elvytti osaltaan ortodoksisessa teologiassa pyhien isien 
terapeuttisen näkökulman teologiaan ja kirkolliseen elämään. Hänelle 
bysanttilainen teologia on parantavaa tiedettä, opetusta Kirkon jäsenten 
hengellisestä terveydestä. Ilman sielun puhdistumista ja parantumista 
synnin sairauksista ei ole pyhien isien mukaista ortodoksista teologiaa. 
Romanideksen mukaan usko, rukous, teologia ja kirkon dogma ovat ihmi-
sen kirkastumisen terapeuttisia metodeja ja siihen osoittavia tienviittoja. 
Sielun parantuminen edellyttää ihmiseltä ortodoksista uskoa, sillä hereet-
tinen usko estää häneltä hengellisen parantumisen. 

Kirkon pyhät isät ja opettajat erottavat teologiassaan toisistaan intel-
lektuaalisen ja hengellisen tiedon. Edellinen tarkoittaa Jumalan läsnäolon 
ja toiminnan tunnustamista maailmassa. Hengellinen tieto tähdentää Ju-
malan läsnäolon todellista havaitsemista. Edellistä voidaan itse asiassa 
kutsua filosofiaksi tai maalliseksi tiedoksi.

Kirkkoisät kutsuvat jälkimmäistä teologiaksi tai jumalalliseksi vii-
saudeksi. He tiesivät kokemuksesta, että teologia on terapeuttista tiedettä 
eikä filosofian tavoin mielikuvitusta ja pohdiskelua. Myöskään Romani-
deksen mukaan ihminen ei kasva teologiksi osallistumalla muodolliseen 
akateemiseen teologikoulutukseen, vaan harjaannuttamalla itseään askee-
sin hiljaisuudessa Jumalan läsnäoloon.

Kirkon pyhiltä isiltä ei löydy läntisen kristillisyyden tavoin mainin-
taa autonomisesta etiikasta tai moralistisesta opetuksesta. He viittaavat 
pääsääntöisesti askeesiin. Romanides tähdentää, että ortodoksinen etiikka 
liittyy dogmatiikkaan. Bysanttilaisessa perinteessä etiikka ei ole riippu-
vainen filosofisista tai metafyysisistä ideoista, vaan kirkon ilmoitetuista 
totuuksista. Kun isät käyttävät eettisissä opetuksissaan käsitettä etiikka, 
he viittaavat askeettiseen opetukseen. Askeesissa puolestaan korostuu ih-
misen mielen merkitys: askeettinen opetus keskittyy ihmismielen puhdis-
tumiseen, valistumiseen ja kirkastumiseen.

Ortodoksisen tradition kriteeri on askeettinen. Esimerkiksi pyhittäjä 
Simeon Uusi Teologi (k. 1022) oli askeetti, joka opetti nimenomaan askee-
sista, ei etiikasta. Hänen ajattelunsa on askeettisesta eikä eettisestä. Puhu-
essaan sellaisista piispoiksi valituista, jotka eivät omista mielen rukouksen 
armolahjaa, pyhittäjä Simeon viittaa heihin kuten varhaisempien aikojen 
maallikoihin, jotka eivät vielä tunteneet mielen rukousta. Vaikka he olivat 
kastettuja, eivät he vielä olleet kirkastuneet.
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John Romanides muistuttaa, että pyhittäjä Johannes Siinailainen (k. 
650) puhuu samoin kirkastumisesta, ei niinkään etiikasta. Etiikan ja as-
keesin välillä on suuri ero. Ne eivät ole sama asia. Askeettinen harjoitus on 
terapeuttista, eikä etiikka auta siinä millään tavoin. Niinpä ortodoksinen 
etiikka on luonteeltaan askeettista. Se ei perustu filosofiaan, eikä sillä ole 
suoraa yhteyttä filosofiseen etiikkaan. Sillä ei myöskään ole mitään teke-
mistä latinalaisten kristittyjen skolastisen etiikan tai protestanttisen etii-
kan kanssa. 

Ortodoksisessa kirkossa löydämme terapeuttisen metodin, joka osoit-
taa tien ihmisen parantumiseen. Terapeuttisella metodilla ei tässä tarkoi-
teta ulkoisia välineitä, vaan Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Jumalan armo 
toimii ihmisessä ja ihminen tekee yhteistyötä Luojansa kanssa. Ortodoksi-
nen askeesi on ihmisen ja Jumalan luomattoman energian yhteistyötä. Or-
todoksista askeettista opetusta voidaankin hyvin luonnehtia hengelliseksi 
psykiatriaksi siitä yksinkertaisesta syystä, että sydämen mielen energia 
Pyhässä Hengessä on ihmisen luonnollinen tila.

Pyhä isät eivät luonnehdi ihmisiä käsitteillä kuin eettinen, epäeettinen, 
moraalinen, moraaliton, hurskaus ja jumalaton. Tällaiset käsitteet eivät 
ilmennä kirkon terapeuttista metodia, vaan juontuvat ihmiskeskeisistä 
ja moraalisista arvoperusteista. Ortodoksinen traditio ei jaa ihmiskuntaa 
hyvään ja pahaan, moraalisiin ja moraalittomiin ihmisiin. Romanidek-
sen mielestä sellainen jaottelu olisi ennenkuulumatonta. Sen sijaan orto-
doksisessa kirkossa on hengellisen täydellistymisen asteita. Kirkkoisien 
mukaan on olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Yhtäältä niitä, joiden mieli on 
pimentynyt – ja tästä johtuen heillä on kuolevaisen ihmisen ulkomuoto. 
Tänä päivänä tällaisia ihmisiä kutsutaan pahoiksi tai epäeettisiksi ihmisik-
si. Toisaalta on ihmisiä, joiden mieli valistettu.  

Ortodoksinen teologia ei lukeudu oppimisen teoreettisiin osastoihin, 
kuten esimerkiksi filosofia ja metafysiikka. Se kuuluu käytännöllisiin ja 
positiivisiin tieteisiin. Ortodoksinen teologia merkitsee tarkkailemista ja 
kokemista. Tästä syystä Romanides opettaa, että kirkon ykseys ilmaistaan 
pyhässä eukaristiassa, dogmassa ja rukouksessa. Kirkon jäsenen hengel-
linen elämä yhdistyy kokemukseen, joka ei kuitenkaan ole luonteeltaan 
spekulatiivista tai sentimentaalista.

Pyhien isien teologia perustuu Jumalan kokemiseen, ei filosofiaan tai 
mielikuvitukseen.  Ortodoksisen katolisen kirkon aito teologia on koke-
muksellista ja ilmoituksellista; se on Jumalan Ilmoituksen kokemusta. 
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Niinpä esimerkiksi pyhittäjä Antonios Suuri (k. 356) ei ollut maallisessa 
mielessä sivistynyt, mutta omasta kokemuksestaan hän tiesi varmuudella, 
että Areios oli harhaoppinen. 

Romanides tuo ilmi opetuksissaan kirkon teologiaa. Hän luottaa pyhi-
en profeettojen, apostolien ja isien kokemukseen, joka ilmaistiin puhdis-
tumisessa, valistumisessa ja jumaloitumisessa. Ortodoksisen empiirisen 
teologian avain on ihmisen kasvaminen kirkon kirkastavassa askeesissa 
Jumalan kuvasta hänen kaltaisuuteensa. Kyse on ihmisen jumaloitumi-
seen tähtäävästä teologiasta. Pyhät isät ja opettajat ovat muotoilleet py-
hissä synodeissa Kirkon dogmaattisen opetuksen ihmisen ohjaamisesta ja 
hoitamisesta.

Teologian ohella Romanides opiskeli filosofiaa. Hän tiesi myös miten 
kristillisyys aikojen saatossa oli muuttunut lännessä. Samalla hän tunsi 
hyvin, millaista on pyhien hesykastien eli lakkaamattoman rukouksen 
harjoittajien teologia. Se muodostaa hänen ajattelunsa kantavan perustan. 
Kirkon hesykastinen perinne on Romanideksen mukaan aitoa profeetal-
lista, apostolista ja patristista elämää. Hesykastisen perinteen keskuksessa 
on Kristuksen ristin ja ylösnousemuksen eläväksi tekevä mysteerio, jota se 
kaikessa ilmentää. Pyhien isien mukaan Kristukseen uskominen on ihmi-
sen koko elämän käsittävää mielenmuutosta. Tämän prosessin aikana ih-
minen tulee askeesin kautta tietoiseksi jumalallisesta rakkaudesta ja näkee 
sen valaisemana oman elämän synnit ja kuoleman todellisuuden. Tällöin 
hän luopuu saatanasta ja yhdistyy Jumalan parantavaan rakkauteen.

John Romanideksen monumentaaliselle teologialle on tuskin sopi-
vampaa synteesin tekijää kuin metropoliitta Hieroteos. Hän jatkaa Krei-
kan kirkon piispana opettajanaan toimineen Romanideksen viitoittamaa 
empiirisen teologian tietä. Hänen lukuisat teoksensa ovat tuoneet voimal-
lisesti esiin ortodoksisen psykoterapian myönteisyyttä ja aikamme teo-
logista kriisiä. Alkujaan kreikaksi ilmestynyt metropoliitta Hieroteoksen 
pääteos Ortodoksinen psykoterapia on ilmestynyt useilla kielillä.
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Johannes Karhusaari

Jyrki Härkönen: 
Kanttorin käsikirja. Lyhyt typikon-opas kliirosseille. 
(Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto 2010, 79 s.) 

”Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluskäytäntöä ohjaa typikon. Se selit-
tää jumalanpalvelusten toimittamisen periaatteita ja kirkkovuodevuoden 
jumalanpalvelusjärjestyksen tuomia poikkeuksia. Tämä lyhyt typikon-
opas on tarkoitettu ensisijaisesti kanttoreita, laulajia ja lukijoita varten.” 
Näin todetaan Kanttorin käsikirjan takakannessa. Käsikirjan laatinut Jyrki 
Härkönen täsmentää teoksen tarkoitusta esipuheessa toteamalla, että se 
”on tarkoitettu pääasiassa kanttoreita varten, joiden tehtävänä on stikii-
roiden, kanonien ja troparien valinnoillaan huolehtia jumalanpalvelusten 
rikkauden siirtämisestä kirkossa rukoilijoiden kuultavaksi.”

Kirkkokunnassamme on OKJ:n toimesta julkaistu useitakin jumalan-
palveluskirjoja, joille on tyypillistä huono toimittaminen, lukuisat virheet 
ja lyhennelmät eri palveluksista.1 Jumalanpalvelusten toimittamisen ohjeita 
suomeksi on häviävän vähän. Ohjeita annetaan ainoastaan papin liturgia- ja 
vigiliakirjan selityksissä sekä nykyään kirkkokalenterin liturgisten ohjeitten 
liitteessä. Huomattava osa näistäkin ohjeista koskee ”liturgista koreografi-
aa” ja ne ovat osin virheellisiä. Tämän lisäksi on joukko eri toimijoiden teke-
miä monistettuja lyhennelmiä eri palveluksista. Tästä syystä Härkösen kirja 
on tervetullut ja tarpeellinen. Kanttoreiden ja papiston koulutus on vuosi-
kymmenien aikana ollut hyvinkin monitasoista ja vaihtelevaa. Teologisesti 
koulutettujen lisäksi kirkossa toimii monia sivutoimisia pappeja ja kantto-
reita. Heillekin Kanttorin käsikirja on hyödyllinen teos. 

”Kirjan ohjeet on laadittu Suomen ortodoksisessa arkkipiispakun-
nassa vakiintuneiden liturgisten tapojen mukaan”, Härkönen toteaa. 
Kokemukseni mukaan näitä ”vakiintuneita tapoja” on kirkkokunnas-
samme melkoinen joukko. Tomoksen mukaan Suomessa tulee noudattaa 
Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin käytäntöä. Tämä ilmaistiin 
vielä muutamia vuosia sitten kirkkokalenterissa. Tästä huolimatta eräät 
esittävät, että kirkkokunnassa noudatetaan slaavilaista jumalanpalvelus-
käytäntöä vastakohtana ns. kreikkalaiselle käytännölle. Mitä slaavilaista 
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käytäntöä? Ja kuka lopulta tuntee ns. kreikkalaista käytäntöä? Hyvin har-
va. Kokemukseni mukaan Serbiassa, Bulgariassa, Ukrainassa ja Venäjällä 
on tavoissa ja käytännöissä eroja, samoin Kreikassa ja Romaniassa. Kaikil-
le näille on kuitenkin yhteistä samat jumalanpalvelustekstit ja käsikirjat. 
Erot ovat usein siinä milloin pyhä portti on kiinni tai auki. Ei siis voi olla 
suomalaista tapaa ellei sellaiseksi sitten katsota palvelusten epämääräistä 
lyhentelyä. Yleisortodoksisesti kaikki jumalanpalveluskirjat ovat saman-
laisia, mutta kussakin paikalliskirkossa omankielisiä tai käytettävän kirk-
kokielen mukaisia. 

Karkeasti jaotellen Suomessa on kanttorin toiminnan kannalta kolmen-
laista käytäntöä palvelusten toimittamisen suhteen: 1) lauletaan ja luetaan 
ainoastaan välttämättömin seurakunnassa vakiintuneen tavan mukaan, 2) 
muuten edellisen tapaan, mutta laulettavissa osuuksissa käytetään mah-
dollisimman paljon ns. ”konserttikappaleita” eli kuoro ”esiintyy” usein 
”korkealta ja kovaa”, 3) pyritään käyttämään mahdollisimman monipuo-
lisesti käytettävissä olevaa jumalanpalveluskirjallisuutta. Viimeksi mai-
nittuun tapaan liittyy pyrkimys, Härkösen sanoin, ”huolehtia jumalan-
palvelusten rikkauden siirtämisestä kirkossa rukoilijoiden kuultaviksi.” 
Palvelusten pituus on joillekin itseisarvo ja kuuleekin joskus valitettavan 
sitä, että palveluksia lyhennellään. Näin varmaan tehdään, mutta usein 
palvelusten pituus ei riipu tekstien määrästä, vaan laulettavien ”konsert-
tikappaleiden” pituudesta tai laiskasta laulamisesta. Pitkät ja huonosti 
valmistetut saarnat ovat myös yksi palveluksen kestoon vaikuttava syy. 

Härkösen kirja käsittelee monipuolisesti palvelusten eri osia. Onnis-
tuneimpana osiona pidän stikiiroiden laulamiseen ja lukemiseen annet-
tuja ohjeita. Kirjassa on paljon kohtia, joista voi olla eri mieltä. Mukana 
on myös virheellisiä ohjeita. Liian usein toistuu ilmaisu ”nykykäytännön 
mukaan…”

Huomioita ja korjauksia

Seuraavassa käyn läpi joukon tekemiäni havaintoja kirjan etenemisjärjes-
tystä seuraten. Osaltaan huomiot ovat kommentteja Härkösen teokseen. 
Toisaalta nostan esille jumalanpalvelusten toimittamisesta muualla annet-
tuja ohjeita.2



140

Raamatun lukukappaleet

Härkösen mukaan ”Evankeliumia luetaan suuren paaston aikaa lukuun 
ottamatta jokaisessa aamupalveluksessa.” Mitä Härkönen tällä tarkoittaa? 
Sitäkö, että jokaisessa liturgiassa luetaan evankeliumi? Mainitsematta on 
jäänyt, että evankeliumi luetaan myös paaston ensimmäisellä viikolla suu-
ren ehtoonjälkeisen palveluksen lopussa. Lukukappaleita käsittelevässä 
osiossa olisi voinut selvittää minkä järjestelmän mukaan epistola- ja evan-
keliumilukukappaleet muodostuvat.

Kirkkoisien tekstit

Härkösen mukaan palveluksissamme luetaan paikoin kirkkoisien tekste-
jä. Tämä herättää kysymyksen siitä, missä päin Suomea tekstejä luetaan? 
Ehkä tästä syystä Härkönen toteaakin, ettei seurakunnissa nykykäytän-
nön mukaan kyseisiä tekstejä tavallisesti lueta. Pyhien elämäkertoja si-
sältävää Synaksarionia tosin on maassamme julkaistu jo melkoinen sarja. 
Olisi toivottavaa, että se nuo tekstit otettaisiin jumalanpalveluskäyttöön. 

Polyeleo

Tarkennuksena polyeleon toimittamisesta annettuihin ohjeisiin on tarpeen 
todeta, että typikonin mukaan Neitsyt Marian juhlina polyeleopsalmina 
on Ps. 45: 2-18: ”Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja…”. Triodionin 
ohjeen mukaan laskiaissunnuntaista alkaen ”kunniallisen ristin ylentä-
misjuhlaan asti ei toimiteta Polyeleota. Se lauletaan vain Herran juhlien 
vigilioissa (agripnioissa)”. Toisin sanoen polyeleo kuuluu kirkon ns. ”tal-
viaikaan”, mutta ”kesäaikana” se toimitetaan ainoastaan agripnioissa eli 
kokoöisissä palveluksissa. ”Talviaikaan” kuuluvat puoliyöpalveluksessa 
kaksi Basileios Suuren rukousta (Orologion s. 376 ja Vigilia s. 116) ja katis-
moiden luvussa on oma järjestyksensä.

Antifonit

Kanttorin käsikirja tuntee vain juhlina laulettavan 4. sävelmän antifonin. 
Kaikkina sunnuntaipäivinä on kuitenkin sävelmän mukaiset antifonit, joi-
ta ”nykykäytännön mukaan” ei tosin lauleta.

Kanoni

Typikonin mukaan kanonin tropareiden välillä ei lausuta liitelauselmia 
ilmestyspäivänä 25.3, koska kyseessä on enkelin ja Jumalansynnyttäjän 
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keskustelu. Ajatus keskustelusta korostuu ohjeessa, että tropareissa kaksi 
laulajaa tai kuoroa vuorottelee. Samanlainen huomautus on typikonissa 
25.12 ja 6.1. kohdalla. Syytä selittämättä suurina juhlina kanonin 9. vei-
suun kuuluvat ylistyslauselmat jätetään Härkösen mukaan ”suomalai-
sessa käytännössä” pois. ”Pyhä on Herra…” on häneltä myös kokonaan 
unohtunut. Kiitosstikiiroihin liittyvistä evankeliumistikiiroista ei myös-
kään ole mainintaa.

Liturgia

Joulun jälkeisenä sunnuntaina voidaan kreikkalaisen käsikirjan mukaan 
toimittaa Jaakobin liturgia.

Jumalansynnyttäjän juhlina on liturgiassa omat antifonit. Erityista-
pauksen muodostaa ilosanoman juhla eli ilmestyspäivä 25.3. Typikonin 
mukaan ”juhla siirretään ja palvelus lauletaan itse pääsiäispäivänä yhdis-
tettynä ylösnousemuspalvelukseen”, jos se sattuu suureksi perjantaiksi tai 
suureksi lauantaiksi. Syy juhlan siirtämiseen on typikonin mukaan siinä, 
että ”yksinkertainen kansa ei käsitä Hengen syvyyksiä”. Kun juhla siirre-
tään ”voidaan laulaa ja melodoida iloista iloisen yhteydessä ja järkevästi 
estetään iloisen ja murheellisen sekaantuminen”. Juhlan siirtämisen taus-
talla on Kristuksen Suuren Kirkon halu ratkaista ”ilmeisen epänormaali 
tilanne”, joka ilmenee ristiriitana laulettaessa samassa palveluksessa Tä-

nään riippuu ristinpuussa Hän ja Tämä on Neitseen juhla tai Oi Jeesus, valitus-

kyyneleitä Sinun tähtesi vuodattaen ja Ylienkeli Gabriel toi taivaasta ilosanoman. 
Typikonin mukaan palveluksen siirtäminen koskee vain kaupunkeja ja 
kyliä, ”mutta luostarien typikonit säilykööt ennallaan ja muuttamattomi-
na kunnioituksesta niiden vanhoja perustajia ja isiä kohtaan, mutta myös 
luostarielämän erilaisuuden ja ylhäisyyden takia.”

Piispallinen liturgia

”Pyhien isiemme esirukouksien tähden…” sijaan pitäisi lukea: ”Pyhän 
esipaimenemme esirukouksien tähden…”

Puutteita
Kirjaan olisi suonut lisättävän tarkemmat joulun (25.12), teofanian (6.1.) 
ja ilmestyspäivän (25.3) sekä Suuren viikon palveluksien toimittamiseen 
liittyvät ohjeet. Niiden sisällyttäminen teokseen olisi ollut liturgisen 
ekonomian kannalta tärkeää. Joulun ja teofanian vigiliat alkavat Vigilia-
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käsikirjan mukaan aina suurella ehtoonjälkeisellä palveluksella. Palvelus 
alkaa suurella ehtoojälkeisellä palveluksella silloin, kun juhlan aattona on 
illalla toimitettu suuri ehtoopalvelus ja sitä seuraava liturgia. Useimmissa 
seurakunnissa nämä aaton palvelukset jäävät toimittamatta. Olenpa silti 
ollut 25.12. aamulla palveluksessa, joka alkoi suurella ehtoonjälkeisellä 
palveluksella, koska kuoro halusi laulaa ”Kansamme on Jumala…”. Jos 
liturgiaa ei näiden juhlien aattona toimitettaisikaan, olisi liturgisen ekono-
mian kannalta ja pastoraalisista syistä tärkeätä silti aloittaa palvelus suu-
rella ehtoopalveluksella (palveluksen liturgisten ja raamatullisten tekstien 
vuoksi).

Kohti syvempää liturgista elämää

Liturgiseen kasvatukseen ja koulutukseen tulisi kirkkokunnassamme 
kiinnittää entistä enemmän huomiota. Nykyään tärkeimpänä pidetään 
ns. liturgista koreografiaa. Palvelusten toimittaminen on papin, kanttorin, 
lukijan ja laulajien yhteistyötä. Siksi on tärkeätä, Härkösen sanoin, yhdes-
sä ”huolehtia jumalanpalvelusten rikkauden siirtämisestä kirkossa ru-
koilijoiden kuultavaksi.” Nuoremmassa kanttorikunnassa on kiitettävää 
kiinnostusta jumalanpalveluselämän syventämiseen. Fundamentalistinen 
typikoniin tuijottaminen ei ole liturgiikkaa. Typikonia voisi verrata meri-
merkkeihin jotka ohjaavat kulkemaan oikeata väylää ja valitsemaan oikein 
käytettävät tekstit.

Kirkkokuntamme ongelma on, että jumalanpalvelusten raamatullisen 
kielen käytöstä ei päästä yksimielisyyteen. Vuoden 1992 raamatun kään-
nös on aikanaan otettu käyttöön ja se on alttarievankeliumin kielenä. Sa-
moin sitä käytetään uudessa liturgian nuottilaitoksessa. Muutama vuosi 
sitten ilmestyi psalmien Septuagintan (LXX) mukainen käännös, jonka 
käännösprosessista ja tuloksesta voidaan olla montaakin mieltä. Kirkko-
kansan yhtenä mielipiteenä lainaan FT Laura Jetsun Ilomantsin kirkon 
120-vuotisjuhlassa 20.7.2012 pitämää juhlapuhetta: ”Liian usein uudis-
tetut ja muokatut tekstit vievät myös kuulijalta mahdollisuuden pyhän 
tunnistamiseen, kun tuttuus häviää. Pahimmillaan voi käydä niin, että 
kenties entistä tarkemmin alkukielistä ilmaisua noudattava, mutta juuri 
siitä syystä huonolle suomelle käännetty, alkuperäisemmäksi tarkoitettu 
teksti muuttuukin vain alkukantaisemmaksi. Kaikki muutokset eivät to-
dellakaan ole olleet onnistuneita eivätkä ole lisänneet ymmärrettävyyttä. 
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Mielestäni tärkeintä on kuitenkin se, että emme unohtaisi sitä todellista 
vaaraa, että näihin aitouden ja alkuperäisyyden vaatimuksiin sisältyy 
aina, väistämättä myös fundamentalismin siemen. Jumalanpalveluksiin ja 
muuhun kirkolliseen toimintaan osallistuvista valtaosa on keski-ikäisiä ja 
sitä iäkkäämpiä naisia, sen me kaikki tiedämme. Tämä aktiivisten osallis-
tujien joukko ei vaadi muutoksia.”

Uskon ja toivon, että kirkkokunnassa löytyy henkistä kasvua liturgi-
sen elämän syvempään löytämiseen. Liturgiikan tunteminen antaa ky-
vyn löytää tarvittaessa oikeat keinot palvelusten oikeaan lyhentämiseen. 
Vigilia – kokoöinen palvelus – ei voi olla keskimäärin puolitoista tuntia 
kestävä tapaus lauantai-iltana kello 18.00-19.30. Se on pikemminkin vi-
gilian irvikuva, varsinkin jos siitä puuttuvat leipien siunaus, sävelmän 
mukainen antifoni, eksapostilaario ja evankeliumistikiira. Toinen vakava 
kysymys on ajan pyhittäminen. Ei voi olla oikein se, että aamupalveluksia 
toimitetaan iltaisin ja ehtoopalveluksia aamuisin!

Jyrki Härkösen laatima Kanttorin käsikirja on hyvä keskustelun ava-
us liturgisen elämän lainalaisuuksista. Eräistä virheistä huolimatta se on 
hyödyllinen teos.
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Viitteet
1 Näistä mainittakoon Ehtoo- ja aamupalvelus arkipäivinä (1970); Otteita suuren 

paaston jumalanpalveluksista (1980). Kyseessä on uusintapainos Sergei Okulovin 
toimittamasta kirjasta, jossa kaikki viittaukset Rukous- ja hartauskirjaan ovat vir-
heellisiä; Pyhä ja suuri paasto II (1971); Pyhä ja suuri paasto III (1976); Juhlaminea 
(1987), jossa esimerkiksi elokuun 15. päivän aamupalveluksen kanonin 9. vei-
sun keskelle on tullut Helatorstain aamupalveluksen kanonin 9. veisun tekstejä 
(s. 137). Ilmestymättä ovat vielä ainakin suuren paaston Triodion, Minea ja Okto-

ehoksen arkipäivien tekstit. Näistä on tosin käytössä ”villejä” käännöksiä, joita 
aikoinaan käänsivät rovastit Johannes Seppälä ja Aleksanteri Kasanko. Jostain 
syystä OKJ ei ole pystynyt toimittamaan näitä tekstejä käyttöön edes monis-
tettuina. Pääsiäiskauden kirja Pentekostarion on olemassa suomeksi, mutta esi-
merkiksi parina viime vuonna pääsiäisyön televisiopalveluksien alku on ollut 
jotain aivan muuta kuin mitä Pentekostarionissa on osoitettu.

2 Tämän kirjoittajalla on käytössä yllä olevassa nootissa mainitut Seppälän kään-
nökset, Moskovassa1954 julkaistu näköispainos Pyhän Synodin toimittamasta 
Typikonista ja Kreikan kirkon vuosittain ilmestyvä laajat liturgiset ohjeet sisältä-
vä Díptyha.
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Jari Knuutinen

Jumalallinen liturgia. Toimittanut ja nuotittanut Juhani Matsi. Käännös- ja 
toimitustyö: Arimo Nyström, nunna Ksenia ja nunna Kristoduli.
(Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto & Maahenki 2011, 380 s.)

Ihminen taitaa perusluonteeltaan olla erittäin mukavuudenhaluinen. Ta-
pojensa orja, joskus jopa patalaiska. Siitä mihin on kotiutunut ja mihin on 
tottunut, minkä on opetellut ja oppinut ja mistä tuttuudessaan on tullut 
turvallista, siitä halutaan pitää tiukasti kiinni. Muutokset ja uuden oppi-
minen vaativat vaivannäköä ja siksi sellaisiin suhtaudutaan torjuen, joskus 
jopa lähtökohtaisesti. Mieleeni jäi kun muutama vuosi sitten kirkkokuoro 
alkoi opettelemaan uusittua Isä meidän -rukousta. Silloin jotkut kuorolai-
sista ilmoittivat heti kättelyssä olevansa mieluummin vaiti tekstin ajan. 
Syynä oli se että aiempi versio oli hyvin verissä, luissa ja ytimissä ja sitä 
oli käytetty jo ikuisuuden, joten ”miksi hyvää tekstiä pitää mennä sörk-
kimään”. Pelkkä sanamuodon ”iankaikkiseen” vaihtuminen ”iankaikki-
sesta iankaikkiseen” tuntui ärsyttävältä. On tunnettua että miesmuisti on 
käytännössä muutama vuosi. Nyt myös ikuisuus tuli tarkemmin määritel-
tyä: se on siis noin 60 vuotta.

En tiedä että millainen vastaanotto oli vuonna 1865 Pyhän synodin 
määräyksellä, jonka mukaan ”jumalanpalveluksissa on alettava käyttä-
mään suomen kieltä”. Muutoksen on silloin täytynyt olla todella raju kun 
ikiaikainen, tuttu ja turvallinen palvelus muuttui täysin. Gospodi gospodi ei 
enää kaikunut kirkkosaleissa. Ainakin tuohon verrattuna ero uusitun ja 
edellisen liturgiakirjan välillä on pieni.

Juhani Matsin johtama seitsenhenkinen asiantuntevista kanttoreista 
koostunut työryhmä on ahkeroinut valtaisan, viisi vuotta kestäneen urak-
kansa ja sen seurauksena seurakunnilla on nyt käytössään Jumalallinen 

liturgia.
Saatuani uuden kirjan käteeni, ensimmäiseksi kiinnitin huomiota sen 

huoliteltuun ulkoasuun. Kansi on juhlavasti koristeltu. Kirja on hieman 
isompi, myös yli kaksi kertaa painavampi, josta on pääteltävissä että jul-
kaisu sisältää paljon enemmän tekstejä ja nuotteja. Näyttäisi siis siltä että 
nuottitelineissä ollut useiden kirjojen ja monisteiden kasa ja sen kanssa 
puljaaminen vähenisi huomattavasti. Myös ennen palveluksen alkua tu-
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tuksi tulleista klemmarisulkeisista päästäisiin eroon. Yli kilon paino taas 
tarkoittanee että nuottitelinepaikat ovat entistä suositumpia, sillä kirjan 
piteleminen pitkän palveluksen ajan tuntuu laulajan käsissä.

Uutta julkaisua onkin saatu odottaa. Seurakunnassa useampi kanttori 
ja laulaja ovat ehtineet päivittää vanhan kirjan tekstejä. Uusi uskonnon-
tunnustuskin on ollut jo tovin monisteena kirjan sivulle liimattuna. Ajan 
kulumisesta kertoo että vuoden 1954 painoksessa pyydetään Herraa an-
tamaan pitkää ikää pyhimmälle patriarkalle Athenagoraalle ja korkeasti 
siunatulle isällemme Karjalan ja koko Suomen arkkipiispalle Hermannille 
sekä Helsingin hiippakunnan piispalle Aleksanterille. Nyt piispojen nimet 
on korvattu pilkkuviivoilla, joten uutta painosta ei liene ihan lähiaikoina 
odotettavissa.

Uusi kirja on vanhaa painosta selkeämpi; rakenne on sinällään tut-
tu mutta kunnollinen sisällysluettelo nopeuttaa oikean veisun etsimistä. 
Mukaan lisätty ohjeisto, typikon, on erinomainen opas laulajille liturgian 
sisällön parempaan ja syvempään tuntemiseen.

Koska tropari- ja kontakkitekstejä on tarkistettu, oli ne saatava kun-
nolla painetuksi. Edellisessä liturgiakirjassa oli kohtia, joissa teksti ei ollut 
helpoimmin ymmärrettävää. Vanhentunut kieli myös saattoi nykykuuli-
jan korviin kuulostaa jopa humoristiselta. Esimerkiksi helatorstain ensim-
mäisessä antifonissa lauletun tekstin ”paukuttakaa käsiänne kaikki kan-
sat” luoma mielikuva ei ehkä ole enää sellainen mitä aikoinaan liturgian 
suomennoksesta vastaavat miettivät.

Toisaalta vanhan kielen ilmaisuissa oli myös omaa runollista kauneut-
taan. Psalmi 34 totuttiin laulamaan seuraavin sanoin: ”Minä kiitän Herraa 
joka aika, Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun 
sieluni kerskaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat”. Uusi versio on muo-
dossa: ”Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kii-
tosta, Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan 
hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.” Se tuntuu vanhaan verrattuna liki ka-
pulakieleltä selittäessään auki lauseen merkitystä mutta samalla vähentä-
en tekstin laulettavuutta vanhassa melodiassa.

Ajan myötä mieliin syöpyneet tutut tekstit ja rakkaat melodiat muo-
dostavat niihin tottuneille oman maailmansa, jossa välillä sanojen van-
hahtava runollisuus vain vahvistaa palveluksen mystisyyttä. Ihan kaikkea 
ei ymmärrä, mutta onko se välttämätöntäkään? Yksi tekstin tarkistuksen 
haasteista on, että samalla kun lauseet pitää muuttaa ymmärrettävimmik-
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si, niin lauseiden arkipäiväistyessä, miten säilyttää laulettavuus ja tuo ru-
nollinen kauneus? Esimerkkinä mainittakoon autuaaksijulistus eli kolmas 
antifoni. Vanhan version tasaisen ja säännöllisen rytmin luoma hypnoot-
tisuus tuntuu uudessa versiossa haalentuneen. Syy on tekstinmuutoksel-
la, joka sekä lisääntyneiden konsonattien ja vähentyneiden vokaalien että 
poukkoilevan sanarytmin takia tuntuu menettäneen paljon. 

Samoin paikoitellen joissain tropareissa laulaja joutuu sisäistämään 
rytmityksen aivan uudelleen, kun uusi teksti ensialkuun tuntuu laulaessa 
kömpelöltä ja tankkaavalta. Olisiko ajateltavissa että laulettavia kirkollisia 
tekstejä tarkistettaessa konsultteina käytettäisiin laulutekstien ammattilai-
sia, samoin kuten näyttämöteoksissa suomentaessa on jo pitkään tehty?

Työryhmän jäsen kanttori Maria Takala-Roszczenko kirjoittaa kirjan 
esipuheessa: ”Maailma ja suomen kieli ovat muuttuneet puolessa vuo-
sisadassa eikä liturginen kieli voi myöskään jäädä kehityksestä jälkeen”. 
Työryhmällä on ollut valtava haaste ollessaan kahlehdittuna uuteen kään-
nökseen, mutta istuttaessaan sitä vanhoihin melodioihin. Huolellisesti 
tehty työ ansaitsee suuren kiitoksen. Työryhmä on silti saanut osakseen 
närkästynyttä kritiikkiä siitä miten ”tuokin kohta on menty pilaamaan”. 
Voisi kysyä, onko lopultakaan sörkitty niinkään varsinaista sanomaa kuin 
piintyneitä tapoja?   

Vaikka uusi julkaisu on isompi ja paksumpi (samaa kokoa kuin käy-
tössä olleet liturgian täydennysosavihkoset), itse nuottikuva on pienem-
pää. Vanhassa kirjassa yhdellä sivulla on 4x2 nuottiriviä, kun puolestaan 
uuteen versioon on mahdutettu 10x2 nuottiriviä, yli puolet enemmän. 
Yksi nuottirivi on vanhassa painoksessa keskimäärin 0,5 cm korkeampaa. 
Valitettavinta on tekstin pieni fonttikoko, mikä tekee laulamisen etenkin 
hämärissä kirkkosaleissa haasteelliseksi. Myös kirjakustantamo Maahen-
gen aiemmista nuottijulkaisuista tuttu omituisen ylileveä sisäsivun margi-
naali kaventaa nuottiriviä aivan turhaan. Vanhaan painokseen verrattuna 
uusi kirja onkin enemmän tyhjää täynnä. Epäilemättä asioista päättäneet 
ovat perinpohjaisen punninnan jälkeen päätyneet juuri tähän kirjakokoon 
ja valittuihin marginaaleihin. Taustoja tuntematta voi silti todeta että ni-
menomaan nuottikirjoihin erikoistuneet kirjapainot näyttävät pystyvän 
laulajaystävällisempään painojälkeen.

Laulun sujuvuuden kannalta hienoa on isompi sivunumerointi. Tosin 
eihän se edelleenkään liian kookas ole. Suurempien kuorojen takimmaiset 
laulajat eivät kanttorin näyttämänä vieläkään ehkä kunnolla erota sivu-
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numeroita. Jospa niitä ei silti enää tarvitsisi kynäillä suuremmiksi siinä 
määrin kuin tähän asti.

Uusi julkaisu pyrkii liturgiakäytäntöjen monipuolistamiseen. Vaihto-
ehtoja on lisätty. Mukana on ilahduttavasti myös tuoreempia, kotimais-
ten tekijöiden kuten esimerkiksi Pekka Torhamon ja Leonid Bashmakovin 
perinteitä kunnioittavia sävelmiä. Sunnuntain ehtoollislauselma esiintyy 
myös pitkänä veisuna. Arkipäivien antifonit ovat nyt neliäänisinä sovituk-
sina kuten juhlapäivien antifonitkin. 

Vaihtoehtojen lisääntymisen käytännön seuraus on, että palveluksen 
edetessä laulajan on plarailtava sivujen yli; enemmän kuin kaksi sivun-
vaihtonauhaa olisi ollut tarpeen. Tutuksi tulleista klemmarisulkeisista ei 
siis päästykään eroon. Onneksi vielä valmistetaan isoja paperiklemmarei-
ta.

Ortodoksisen musiikin erityisominaisuudet asettavat nuotinnokselle 
omat haasteensa. Etenkin resitatiiviteksti ja sen merkkinä käytettävä sym-
boli joka musiikissa on myös kaksoiskokonuotin merkki .

Kaksoiskokonuotti on pituudeltaan 8/4 mutta ortodoksissa musiikissa 
merkkiä on käytetty riippumatta siitä mikä on resitatiivikohdan musii-
killinen pituus. Vanhassa liturgiakirjassa jopa yhden sanan kohdalle on 
saatettu laittaa kaksoiskokonuotti, mikä ei vastaa lähellekään tuon kohdan 
laulettua kestoa.  

Tällainen musiikillinen epäloogisuus hankaloittaa nuotinkirjoittamista 
koska ohjelmien logiikka rakentuu nuottien aika-arvojen, ei sanojen tai 
tavujen mukaan. 
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Ehkä nuottikirjan lopullinen painokoko ei ole ajoissa ollut nuotintaji-
en tiedossa, koska nuottisivut näyttävät siltä että ne olisi tehty isompaan 
kokoon ja sitten taittajan toimesta pienennetty kirjan lopulliseen kokoon 
sopiviksi. Tämän seurauksena tekstin sujuvuus laulaessa hieman kärsii, 
koska sanojen välinen tyhjä tila tuntuu summittaiselta, sanat hyppivät sil-
missä, eikä teksti aina istu niin luontevasti nuottikuvaan kuin vanhassa 
painoksessa. Näyttää myös siltä, etteivät tekijät ole täysin osanneet hyö-
dyntää tietokone-ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia selättää resitatiivi-
merkinnän aiheuttamia ongelmia.

Liturgiakäytäntö vaihtelee seurakunnittain. Kanttorit laulattavat suo-
sikkejaan, mikä tuo oman rikkautensa ja paikallisvärinsä palveluksiin. 
Nuoremman kanttorisukupolven rakastamat bysanttilaiset ja bulgarialai-
set sävelmät eivät ole vielä mahtuneet mukaan. Ne saattaisivatkin van-
hemmille kirkkolaulajillemme tuntua vielä liian oudoilta ja vaikeilta op-
pia. Olen huomannut että jo Kristus nousi kuolleista sävelmän esittäminen 
muilla kielillä saattaa joillekin laulajille olla liian haasteellista.

Tuttuja lauluja on mukava laulaa, joten esimerkiksi tenoria harmittaa, 
että tutuksi tulleesta Vanhan Simonin luostarin Kerubiveisusta on mu-
kaan valittu ”arkisempi” sovitus, kuin ns. muoviliturgiassa oleva soinnul-
lisesti rikkaampi sovitus. Vanhaan versioon tottuneella kestänee sisäistää 
laulu, jossa on sama melodia ja sanat mutta soinnutus eroaa. Toisaalta 
esimerkiksi vanhan version nelisointua (liturgiassa harvinaista), jossa te-
norit kaksintavat stemmansa, on harvoin palveluksissa kuultu –  ainakin 
pienemmissä seurakunnissa, koska kanttori on kiitollinen jos paikalla olisi 
edes yksi tenori.

Uuden haasteen laulajille ja kanttoreille tuo myös lisätty vaihtelevuus sä-
vellajeissa; tutun palvelussävellajin F-duurin ja d-mollin jatkuvuutta on 
paikoitellen rikottu nostamalla joitain lauluja sävelaskeleen ylemmäksi, 
G-duuriin tai e-molliin. Uskon että ratkaisu on tarkkaan punnittu ja sen 
toimivuus palveluksissa testattu.
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Saattaa olla, että joissain seurakunnissa vie aikaa ennen kuin uutta kir-
jaa aletaan täysipainoisesti käyttää. Vanhat tutuksi tulleet kirjat ja vihkoset 
pitävät vielä pintansa. Uusien tekstien sisäistäminen tulee viemään oman 
aikansa varsinkin kuorolaisilta, jotka vajavaisen nuotinlukutaitojen vuok-
si joutuvat opettelemaan korvakuulolta ja oppimaan muistamalla.

Se miten hyvin liturgiatekstin uudistajat ja kirjan tekijät ovat onnistu-
neet tavoitteissaan, tulee aika näyttämään. Uusissa teksteissä ja melodiois-
sa riittää opiskeltavaa pitkäksi aikaa, eikä kuorolaisen tarvitse ainakaan 
valittaa siitä, että laulettaisiin samoja veisuja viikosta toiseen.

Jos uudistustahti pysyy samana, tämä jäänee viimeiseksi painetuksi 
liturgiakirjaksi. Paljon ennen seuraavaa puolivuotissataa käytössämme 
tullee olemaan lukulaitteet, joissa on digitaalisessa muodossa kaikki nuo-
tit ja tekstit. Laulajien ei silloin enää tarvitse huolehtia sivunkäännöksistä 
tai klemmareista. Ja teksti nuotteineen näkyy selvänä ja kirkkaana likinä-
köisimmillekin laulajille. 


