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KIRJALLISUUTTA

Johannes Krysostomoksen liturgian teksti avattu

Chrysostomosliturgin – förda anteckningar under arbetet med nyöversättningen 
2010–2012. Mikael Sundkvist, red. Stiftelsen för Finlands ortodoxa kultur-
centrum i samarbete med Anastasis Media AB. Växjö 2014.

Johannes Krysostomoksen jumalallinen liturgia sai arvoisensa ruotsin-
noksen vuonna 2012. Hyvää ja kaunista nykyruotsia. Vastaavaa suomen-
kielistä	käännöstä	jäämme	vielä	odottamaan.	Viimeisin	huolella	tehty	suo-
malainen	käännös	on	vuodelta	 1953.	 Sen	kieliasua	parannettiin	vuonna	
2003,	mutta	kyseessä	ei	ollut	uusi	käännös.	

Isä	 Mikael	 Sundkvist,	 TT,	 julkaisee	 nyt	 käyttöömme	 käännöstyön	
kaikki eri vaiheet sisältävät muistiinpanot arvovaltaisen käännöstyöryh-
män tekemistä huomioista ja käymistä keskusteluista käännösprosessin 
aikana vuosina 2010–2012. Aineisto on korvaamaton mahdollisesti tule-
valle suomalaiselle käännöstyöryhmälle ja samalla valtaisa tiedonlähde 
kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Pyhän Johannes Krysostomoksen nimeä kantava liturgia on kirkkom-
me tavallisin liturgiapalvelus ja samalla kaikkein vaativimpiin kuuluva 
tekstikokonaisuus.	Esillä	olevassa	työssä	on	lähdetty	siitä,	että	ensin	selvi-
tetään,	mitä	tekstissä	todella	sanotaan.	On	haettu	kreikkalaisen	lähtöteks-
tin	oikeata	filologista	ja	teologista	ymmärtämistä.	Sellainen	ei	ole	yhden	
tutkijan tai kääntäjän tehtävä, vaan siihen tarvitaan hyvin organisoitu 
työryhmä.

Sundkvist kokosi joukon asiantuntijoita, jonka johtoryhmässä toimivat 
Suomesta hänen lisäkseen isä Sergius Colliander sekä Michael Hjälm ja 
Paul	Nordgren	Ruotsista.	Ensimmäisenä	tehtävänä	tuli	kehittää	kelvolli-
nen ruotsin kielen taso ortodoksista jumalanpalvelusta ilmaisemaan. Ke-
väällä	2010	ryhdyttiin	 tekemään	esitutkimuksia.	Kreikkalaisena	 tekstinä	
liturgian analysoi Tua Korhonen tyylin ja retoriikan kannalta, Michael 
Hjälm	puolestaan	käsitteli	 tekstin	 liturgisteologista	viitekehystä.	Mikael	
Sundkvist	tutki	 liturgian	runsasta	raamatunkäyttöä,	suoria	lainauksia	 ja	
alluusioita	eli	viitteellisiä	lainauksia.	Varsinainen	raakakäännöstyö	annet-
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tiin	esitutkimukset	tukena	dominikaani-isä	(OP)	Anders	Piltzille	ja	David	
Heith-Stadelle Lundin yliopistosta. Heidän kummankin tuli valmistaa 
erikseen oma käännöksensä, joista Mikael Sundkvist laati ehdotuksen 
laajennetun ruotsalais-suomalaisen projektiryhmän käsiteltäväksi. Emeri-
tusprofessori	Lars	Huldénia	pyydettiin	tyylillisesti	muokkaamaan	projek-
tiryhmän	tulosta.	Teksti	annettiin	koekäyttöön	ja	lähetettiin	lausunnoille,	
minkä jälkeen Kotimaisten kielten keskuksen Monica Äikäs antoi vielä 
arvokkaita huomioita tyylistä. 

Näin	laajalle	pohjalle	järjestettyä	työryhmää	ja	hyvin	koordinoitua	yh-
teistyötä ei Suomen ortodoksisessa kirkossa ole vielä milloinkaan nähty. 
Työryhmä	on	tehnyt	kulttuurityön,	mikä	on	myös	ymmärretty	työtä	ra-
hoittaneissa	säätiöissä	Suomessa	ja	Ruotsissa.	

Sisältö	on	järjestetty	siten,	että	työryhmän	uusi	käännös	juoksee	rinnan	
kreikkalaisen	lähtötekstin	kanssa.	Kommentit	ja	viitteet	ovat	sivu-	ja	ala-
marginaaleissa.	Saamme	tietää,	että	paras	kreikkalainen	tekstilaitos	on	ns.	
Rooman editio vuodelta 1950. Kirjan lopussa on kiintoisa ja tarpeellinen 
David Heith-Staden selvitys krysostomosliturgian editiohistoriasta.

Viiteapparaatin	eri	tasot	on	korostettu	painoteknisin	keinoin	ruotsin-
noksessa.	Näin	 löytyvät	helposti	 sanojen	selitykset,	viitteet	Raamattuun	
ja	etenkin	loppuviitteet,	jotka	systemaattisesti	seuraavat	numeroinnillaan	
liturgiatekstin	 eri	 osia.	 Loppuviitteisiin	 on	 tallennettu	 työryhmän	 huo-
miot ja eri näkemykset sekä perustelut, joiden pohjalta on kulloinkin tehty 
käännösratkaisut.

Loppuviitteiden	runsaasta	ja	tyhjentävästä	aineistosta,	jota	suosittelen	
lämpimästi, poimin tässä vain muutaman esimerkin:

Alkusiunauksen	kohdalla	on	pohdittu,	voiko	ihminen	siunata	Juma-
laa. Tästä on esimerkkejä Bibel 2000 -käännöksessä, ja työryhmä on omak-
sunut	johdonmukaisesti	ilmaisulle	εὐλογητός	käännöksen	’siunattu’,	ku-
ten Ruotsin roomalaiskatolinen kirkkokin omissa käsikirjoissaan. Meillä 
Raamatunkäännöskomitea antaa käännökseksi samoissa tapauksissa 
’ylistetty’.	Alkusiunauksessa	on	tunnetusti	’kiitetty’.

Rukouksessa Taivaallinen Kuningas - -	Pyhän	Hengen	epiteeettinä	käy-
tetty	Παράκλητος	on	perinteisesti	käännetty	’Lohduttaja’.	Tarkempi	mer-
kitys	on	ollut	kauan	tiedossa,	mutta	tuttua	sanaa	ei	ole	haluttu	muuttaa,	
koska	Lohduttajaa	on	pidetty	vakiintuneena.	Ruotsintajat	ovat	tästä	irrot-
tautuneet	 ja	täsmentäneet	ilmaisuksi	’Auttaja’,	kuten	Uudessa	testamen-
tissa on (vrt. Joh. 14:26).
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Kaikkein pyhin Kolminaisuus - -, Παναγία Τριάς, Пресвятáя Трóице, Tri-
nité toute-sainte, All-Holy Trinity. Arkkipiispa Johannes vierasti jo metro-
poliittana	ollessaan	absoluuttista	superlatiivia	suomen	kielessä	 ja	rupesi	
käyttämään	eurooppalaisista	kielistä	 tuttua	rakennetta	Kaikkipyhä Kolmi-

naisuus,	 josta	kaikessa	hiljaisuudessa	 luovuttiin,	kun	se	huomattiin	suo-
men	 kielen	 vastaiseksi.	 Olisi	 voinut	 kuvitella,	 että	 indoeurooppalainen	
etuliitteinen	Allheliga Treenighet olisi sopinut ruotsinnokseen, johon tuli 
Heliga Treenighet.	Käännösryhmä	ei	kelpuuttanut	etuliitteistä	muotoa	eikä	
pitänyt	sitä	kielellisesti	onnistuneena	eikä	dogmattisesti	olennaisena	epi-
teettinä	Jumalalle	ja	Jumalansynnyttäjälle,	koska	esim.	Ekumeenista	patri-
arkkaakin	tituloidaan	”Hänen	jumalallinen	kaikkipyhyytensä”	(Ἡ	Αὐτοῦ	
Θειοτάτη	Παναγιότης).

Muista - - Kristuksessa diakoneja - - on	yksinkertaistettu	muotoon	muista 

- - diakoneja. Lähteiden perusteella rukous syntyi kirkon elämässä aika-
kautena, jolloin toimi kahdenlaisia diakoneja. Toisaalta niitä, jotka pal-
velivat Kristuksen mysteerejä, ja toisaalta niitä, jotka jakoivat ruokaa ja 
juomaa tarvitseville. Nykyään tätä eroa ei rukouksessa tarvitse mainita.

Liturgian anaforaosassa kuoron vastaus rauhan laupeutta, kiitosuhria on 
tekstikriittisin	perustein	korjattu	muotoon	 laupeutta ja rauhaa kiitosuhriksi 
(barmhärtighet	och	frid,	ett	lovets	offer).

Paavo	Saarikosken	ajoista	lähtien	(1940-luvulla)	on	pohdittu,	mitä	sinun 

omaasi sinun omistasi me sinulle edeskannamme kaiken tähden ja kaiken edestä (τὰ	
σὰ	ἐκ	τῶν	σῶν	σοὶ	προσφέρομεν,	κατὰ	πάντα	καὶ	διὰ	πάντα)	tarkoittaa.	
Ruotsinnos kuuluu nyt: Detta som är ditt och av dig frambär vi till dig i allt 
och för allt.	Tästä	on	pitkähkö	selvitys	loppuviitteissä,	mutta	aivan	lopullista	
vastausta ei vieläkään saada. Tekstikritiikkiä ei tässä tapauksessa käytetä-
kään, vaan tyydytään liturgian textus receptus -ratkaisuun. Tällaista metodia 
Mikael Sundkvist on itse kuvannut ”johdonmukaiseksi epäjohdonmukai-
suudeksi”, mikä kuulostaa varsin osuvalta, kun on kyseessä ortodoksisen 
kirkon jumalanpalvelusteksti. Ortodoksisuus on elämää.

Arimo Nyström
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Kansankirkon jälkeen

Patrik Hagman, Efter folkkyrkan – en teologi om kyrkan i det efterkristna sam-

hället. Artos. Skellefteå 2013, 267 s.

Pohjoismaiden kirkot ovat suurien haasteiden edessä. Itse asiassa haas-
teet ovat täällä jo nyt. Tilanne on päällä, kuten sanonta kuuluu. Arviot 
tilanteesta	 vaihtelevat	 hädästä	hyssyttelyyn.Tilanne	koskettaa	 erityisesti	
suuria kirkkoja, kuten luterilaisia kirkkoja Suomessa ja Ruotsissa. Näihin 
kirkkoihin	kuuluu,	tai	on	kuulunut,	merkittävä	enemmistö	maan	kansa-
laisista. Myös Suomen ortodoksista kirkkoa voidaan tietyin varauksin tar-
kastella suurten luterilaisten kirkkojen rinnalla.

Åbo Akademissa työskentelevä teologian tohtori Patrik Hagman (s. 
1976) pureutuu pohjoismaisten kirkkojen kriisiin kirjassaan Efter folkyrkan. 
Hagmanin väitöskirja Iisak Niniveläisestä julkaistiin Oxfordissa vuonna 
2010. 

Puheenvuoroja	kaivataan	ja	Hagmanin	kirja	on	sekä	punnittu	ja	kär-
jekäs	 sellainen.	Hagmanin	keskeinen	huomio	on,	että	kriisi	on	 jo	 täällä.	
Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea teologisesta kriisistä, mikä ilme-
nee	kirkkojen	kykenemättömyytenä	lähestyä	itseään	teologisesti.	Kyse	ei	
siten	ole	”tuotteen”	markkinointiongelmasta,	vaan	perustavanlaatuisesta	
identiteettikysymyksestä.

Keskeinen	huomio	Hagmanilla	 liittyy	eroon	valtion	 ja	yhteiskunnan	
välillä. Valtio yksin ei muodosta ympäröivää yhteiskuntaan. Toinen pää-
huomio	 liittyy	 kirkkoon	 yhteisönä.	 Kirkossa	 on	 vallalla	 eräänlainen	 jä-
senyyssekaannus:	 on	 sekä	 ”paperijäsenyyttä”	 että	 ”elävää”	 jäsenyyttä.	
Kolmas kantava teema kirjassa on kirkon henkilökunnan ja ”asiakkaiden” 
välillä vallitseva jännite. Nämä huomiot tekevät perustelluksi kysyä, mitä 
tai missä on kirkko? Juuri jäsenyyskysymyksen kohdalla kirkkojen teolo-
ginen epäselvyys ilmenee selkeimmin.

Efter folkkyrkan on hyvä muistutus teologian tarpeesta aivan kirkko-
jen	arjessa.	Kirkkojen	on	itse	kerrottava	mitä	ne	ovat	ja	haluavat	olla.	Se	
on	tehtävä	nimenomaan	teologisesti.	Kirkkojen	ei	tule	toimia	niin,	että	ne	
vain	jäävät	odottamaan	kunnes	joku,	vaikkapa	valtio,	kertoo	mikä	on	nii-
den paikka ja tehtävä.

Kesän	325	tapahtumat	herättävät	ristiriitaisia	ajatuksia.	Tiedetään,	että	
keisari	otti	tuolloin	vastaan	sadoittain	piispoja,	jotka	olivat	kokoontuneet	
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ensimmäiseen yleiseen kirkolliskokoukseen Nikeassa. Tilanne oli piispoil-
le varmaan hämmentävä. Keisarillisissa tiloissa asteli juhlavieraina kovia 
kärsineiden	esipaimenten	joukko.	Osa	nilkutti,	toisilta	puuttui	joku	raaja	
ja joukossa oli myös kidutuksessa sokeutuneita. Keisarin kerrotaan ter-
vehtineen Niilin laakson piispaa Pafnutiosta suutelemalla hänen silmä-
kuoppaansa,	 silmänsä	 tämä	 oli	 menettänyt	 juuri	 vainoissa.	 Hagmanin	
kirja	 pureutuu	 tähän	 jo	 toista	 tuhatta	vuotta	 sitten	 alkaneeseen	kohtaa-
miseen	kirkon	ja	valtiovallan	välillä.	Hän	käsittelee	erityisesti	luterilaisen	
regimenttiopin	taustoja	ja	esittää	sitä	kohtaan	perusteellista	kritiikkiä.	Eri-
tyisesti	yhdysvaltalainen	aiheeseen	liittyvä	teologia	on	vahvasti	esillä.

Ortodoksisilla kirkoilla on myös ollut – ja on edelleen – omat rajanve-
tonsa. Se ilmenee milloin kirkon ja valtiovallan sinfoniana, milloin mart-
tyyriutena. Suomen ortodoksinen kirkko ei ole suuren enemmistön kirk-
ko.	Sen	jäseniä	on	vain	runsas	prosentti	Suomen	väestöstä.	Silti	Suomen	
ortodoksinen kirkko kantaa huolta yhteisistä asioista ja on avoin kaikille 
yhteiskunnan jäsenille. Hagmanin loppusanat tulevaisuuden kansankir-
kosta sopivat mielestäni hyvin neuvoksi myös ortodokseille: ”Avoin kan-
sankirkko	 ei	 välttämättä	ole	 laitos-	 tai	 virkamieskirkko.	Vastakkainaset-
telu avoimuuden ja selkeyden tai yhteisön ja inklusiivisuuden välillä ei 
ole	pakollinen.	Päinvastoin,	yhteisöön	voidaan	toivottaa	tervetulleeksi	ja	
siellä voidaan tulla vastaanotetuksi. Avoimuus joka ei ole yhteydessä sel-
keyteen	on	vain	tyhjyyttä.	On	toki	mahdollista	olla	yhteisö	ja	selkeä	vailla	
avoimuutta...”

Lars Ahlbäck
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Kokemuksellisen teologian puheenvuoro

Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos, Empirical Dogmatics of the Orthodox 

Catholic Church. According to the Spoken Teaching of Father John Romanides. 

Vol. 2. Holy Trinity – Creation – Fall – Incarnation – Church – Life after 
Death. Critical Presentation. Translated by Sister Pelagia Selfe. Birth of the 
Theotokos Monastery. Levadia 2013, 456 s.

Professori John Romanides (k. 2001) oli kreikkalainen teologi, joka pyrki 
palauttamaan	 pyhien	 isien	 empiirisen	 teologian	 ortodoksien	 tietoisuu-
teen. Ortodoksinen traditio tarjoaa hänen mukaansa ihmisille todellisen 
terapeuttisen	menetelmän	elämän	kirkastamiseen.	Siksi	Romanides	hyl-
käsi läntisen tavan tarkastella teologiaa. Hänen mukaansa se edustaa mo-
dernia	skolastista	intellektuaalisuutta,	joka	on	luonteeltaan	spekulatiivista	
ja metafyysistä.

Romanides oli professori Georges Florovskin (k.1979) oppilas. Flo-
rovskin tavoin hän arvosti suurten isien opetusta empiirisestä teologi-
asta.	Olen	esitellyt	Romanideksen	koulutustaustaa	ja	teologista	ajattelua	
aiemmin Empiral Dogmatics of the Orthodox Catholic Church -kokoelman en-
simmäisen	englanninkielisen	osan	esittelyssä	(Ortodoksia	52,	2013,	s.	134-
137).	Nyt	esittelen	kyseisen	kokoelman	toisen	osan,	joka	on	luonteeltaan	
elävää teologista ja historiallista dogmatiikkaa.

John	Romanideksen	tavoitteena	on	ilmaista	ortodoksisen	kirkon	teo-
logia yksinkertaisesti. Opetus ihmisen syntiinlankeemuksesta ja pelastuk-
sesta	on	vahvasti	läsnä.	Pelastukseen	liittyen	Romanides	tuo	esille	kirkon	
terapeuttisen	metodin,	jonka	avulla	ihminen	voi	saavuttaa	Jumalan	avulla	
parantumisen synnin sairauksista. Usko, rukous, teologia ja dogma ovat 
ihmisen	 jumalallisen	 kirkastumisen	 terapeuttisia	muotoja	 ja	 siihen	 joh-
tavia	 tienviittoja.	Kirkon	perimmäinen	 tehtävä	maailmassa	 on	parantaa	
ihminen hengellisestä sairaudesta. Ihmisen hengellinen parantuminen al-
kaa,	kun	hän	tunnistaa	sairautensa.	Se	puolestaan	edellyttää	katumusta	ja	
murehtimista.

Pelastavan	 tien	 tuntemiseen	 liittyy	 Romanideksella	 edellä	 mainittu	
spekulatiivisen teologian kritiikki. Vain pyhien isien teologia on kirkon 
parantavaa	 tiedettä,	 opetusta	 kirkon	 jäsenten	 hengellisestä	 terveydestä.	
Näin	 väittäessään	 Romanides	 haluaa	 osoittaa	 akateemiselle	 teologialle	
tien	länsimaisvaikutteisesti	pietismistä	takaisin	patristiseen	teologiaan	ja	
hesykasmiin.	Hän	esittää,	että	kirkon	isien	teologiassa	Jumalan	olemassa-
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olon tunteminen ei tapahdu rationaaliseen kyvyn perusteella vaan ihmi-
sen puhtaaksi mieleksi kutsutussa sydämessä.

Romanides kritisoi läntistä sivilisaatiota hallitsevaa pyrkimystä on-
neen. Yksipuolinen onnen etsintä on syynä yksilökohtaisten ja yhteis-
kunnallisten epäkohtien takana olevaan hengelliseen sairauteen. Onnen 
utopia	on	sairastuttanut	ihmiskunnan.	Ainoaksi	parantavaksi	lääkkeeksi	
Romanides	tarjoaa	pyhien	isien	terapeuttista	opetusta	sydämen	puhdistu-
misesta, valistumisesta ja kirkastumisesta.

Romanideksen mukaan kirkko ajautuu taikauskoon, jos se torjuu tera-
peuttisen	lähestymistavan.	Hengellisenä	sairaalana	elämisen	sijaan	kirkko	
alkaa	 silloin	 toteuttaa	maagisia	 seremonioita.	Vaarana	 on	myös	mieltää	
ortodoksinen kirkko ainoastaan ideologiana, sosiaalisena tai uskonnolli-
sena	organisaationa.	Kun	elämän	ja	opin	autenttisuus	kadotetaan,	aikam-
me	legalistinen	uskonto	muuttuu	sakramentaalisesti	ritualismiksi.	Tämä	
on surullista arkipäivää pitkälle maallistuneissa ortodoksisissa paikallis-
kirkoissa.	Näin	todetessaan	Romanides	tarttuu	aikamme	kipeään	ongel-
maan:	 nykyajan	 ”ortodoksit”	 kieltävät	 elämässään	 kirkon	 terapeuttisen	
opetuksen ja käytännön.

Kirkon elämän kirkon menestymistä mitataan sillä, missä laajuudessa 
se	pyhittää	ihmisen	elämää.	Jos	ihmiset	paranevat	synnin	ja	himojen	maa-
ilmasta,	se	merkitsee	kirkon	elämän	terveyttä	ja	hyvinvointia,	Romanides	
opettaa.	Ihminen,	 joka	todellisesti	osallistuu	kirkon	elämään,	jakaa	Kris-
tuksen elämän. Osallistuminen mysteerioihin ei tällöin ole muodollista 
eikä	maagista.	Kirkon	terapeuttinen	teologia	kannustaa	uskovia	rakkau-
teen, diakoniaan ja katumukseen. Legalistinen uskonto puolestaan kehit-
tää valheellisen auktoriteetin ja voimistaa juridista ilmapiiriä.

Romanideksen	 isien	 teologiaan	 sitoutunutta	 empiiristä	 ortodoksista	
dogmatiikkaa	on	ilo	lukea.	Siinä	kirkon	hesykastinen	traditio	liittyy	sakra-
mentaaliseen elämään. Yhdessä ne johtavat ihmisen puhdistumiseen, va-
listumiseen ja kirkastumiseen. 

Romanideksen	 teologista	 ajattelua	 voi	 luonnehtia	 profeetalliseksi,	
apostoliseksi,	patristiseksi	 ja	ekklesiologiseksi.	 	Hänen	ajattelunsa	esille-
tuomiseen on tuskin sopivampaa synteesin tekijää kuin teossarjan toimit-
taja	Nafpaktoksen	metropoliitta	Hieroteos.	Kreikan	kirkon	piispana	hän	
jatkaa	omana	opettajanaan	vaikuttaneen	John	Romanideksen	empiirisen	
teologian	tietä.	Teoksissaan	metropoliitta	Hieroteos	on	nostaneet	esiin	or-
todoksisen psykoterapian elämän myönteisyyden ja aikamme ortodoksi-
sen kouluteologian kriisin.

 Jarmo Hakkarainen
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Ortodoksisuus elämän tienä

Andrew Louth. Introducing Eastern Orthodox Theology. Society for Promot-
ing Christian Knowledge. London,  2013, 172 s.

Andrew Louth  on  Durhamin yliopiston patristisen teologian ja bysantin-
tutkimuksen emeritusprofessori. Hänen tutkimuksellisen mielenkiintonsa 
kohteita	ovat	muun	muassa	bysanttilainen	ikonografia,	 jumalanpalvelu-
selämä, teologia ja mystiikka. Louth on lisäksi tutkinut nykyajan venä-
läistä ja romanialaista teologiaa. Louthin keskeisiin teoksiin lukeutuvat 
Maximus the Confessor (1996), St John Damascene. Tradition and Originality 

in Byzantine Theology (2002) ja Greek East and Latin West. The Church, AD 

681-1071 (2007).  Louth toimii myös pappina Englannissa Moskovan pat-
riarkaatin	alaiseen	Sourozhin	hiippakunnan	kuuluvassa	Durhamin	seu-
rakunnassa.

Nyt esiteltävä teos perustuu Louthin Amsterdamin vapaassa yliopis-
tossa	vuosina	2011-2012	pitämiin	yleisöluentoihin.	Kirjaksi	muutettuina	ne	
tarjoavat lukijalle selkeän ja mielenkiintoisen johdannon ortodoksiseen teo-
logiaan. Kirja ei ole tiivistelmä ortodoksisen kirkon historiasta, kirkon ope-
tuksista ja käytännöistä, vaan se on liturgiassa ja rukouksessa tapahtuvan 
Jumalan	kohtaamisen	näkökulmasta	rakennettu	kirkon	teologian	esitys.	

Louth tuo kirjassaan esille ortodoksisen kirkon teologisen perinnön ja 
ristiriidat siten kuin ne nousevat Jumalan kohtaamisen teologiasta. Kirjan 
teemoina ovat opetukset Pyhästä Kolminaisuudesta, luomisesta, Kristuk-
sesta, synnistä, kuolemasta ja katumuksesta, ihmisestä Jumalan kuvana, 
sakramenteista, ikoneista, ajasta ja liturgiasta, viimeisistä ajoista ja ikui-
sesta elämästä. Ortodoksinen teologia ei kuitenkaan ole Louthin mukaan 
uskonjärjestelmä tai joukko rationaalisesti määriteltyjä opinkappaleita. 
Oikein	ymmärrettynä	se	on	elämän	tie.

Teoksensa alussa Louth nostaakin esille ortodoksikristityn elämän to-
dellisen	tulikokeen:	marttyyriuden	ja	kirkon	jäsenten	kokeman	vainon	maa-
ilmassa.	Ortodoksikristitty	 elää	 langenneessa	maailmassa	 kodittomana	 ja	
muukalaisena.	Hänen	tienviittoinaan	ovat	usko,	rukous,	askeesi	ja	teologia.	

Pyhittäjä	Maksimos	Tunnustajan	(k.	662)	teologisen	opetuksen	henges-
sä	Louth	kirjoittaa,	että	Jumalan	kaitselmus	tulee	ilmi	Kristuksen	ihmisek-
si syntymisessä, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessa. Nämä kolme 
teemaa yhdistyvät Kristuksen pyhään mysteerioon, jossa on kyse ihmisen 
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osallistumisesta kirkossa hengelliseen eheytymiseen ja jumaloitumiseen 
Kristuksessa. Etenkin kirkon pyhät salaisuudet luovat yhteyden Kristuk-
sen salaisuuteen eli kirkkoon Kristuksen Ruumiina. 

Yhteys Kristukseen on korostuneen eukaristista: Kristus tekee osallis-
tumisen Jumalan elämästä mahdolliseksi antamalla itsensä pyhässä eu-
karistiassa ihmisten ravinnoksi. Pyhä ehtoollinen on Jumalan todellisen 
rakkauden ilmaus sekä hänen universaalisen lahjansa antamisen ja jaka-
misen kohtu.

Kristus	eheyttää	itsessään	inhimillisen	luonnon.	Hän	tuhoaa	saatanan	
ihmisiä hallitsevan mielivallan ja tekee tyhjäksi sielunvihollisen petoksen. 
Kristus	on	uudistanut	ihmisen	luonnon	entiseen	kauneuteensa,	mutta	luon-
non eheytymisen täytyy toteutua myös ihmisen persoonallisessa elämässä.

Augustinus		(k.	430)		kehitti	lännessä	opetuksen	ihmisen	alkuperäises-
tä synnistä (lat. peccatum originale), jonka mukaan Aadamin synti periytyi 
koko ihmiskunnalle sairauden tavoin. Koska ihmissuku jakaa Aadamin 
syyllisyyden, ihmisen kuolema kasvaa Jumalan tahdosta ja oikeudenmu-
kaisuudesta.	Louth	muistuttaa,	että	tällainen	käsitys	alkuperäisestä	syn-
nistä on idän isille vieras. Heidän mukaansa ihminen peri taipumuksen 
tehdä	syntiä,	mutta	ei	Aadamin	tekemän	synnin	syyllisyyttä.

Pyhien isien opetusperinteen mukaisesti Louth yhdistää ihmisyyden 
Jumalan	 kuvaan.	Näin	 tehdessään	 hän	 on	 bysanttilaisen	 teologian	 luo-
vuttamattomassa	keskiössä.	Ihmiskuvalle	rakentuu	myös	käsitys	kirkos-
ta: kirkko on palveleva yhteisö, jonka uskolliset jäsenet ovat elämässään 
Jumalan kuvan kantajia. Ihminen elää Jumalan kuvana, jos hän rakastaa 
kirkon pyhässä askeesissa Jumalaa ja lähimmäisiään. 

Louthin mukaan pelastuminen ei näin ollen merkitse pelkästään us-
koa Kristukseen, vaan syvää sydämessä ja mielessä tapahtuvaa Kristuk-
sen kokemista rakkaudessa ja käskyissä. Ortodoksinen usko on suuri ja 
pyhä mysteerio. Ihmisen hengellinen parantuminen alkaa kuuliaisuudes-
ta Jumalalle. Tämä johtaa kirkon hengen mukaiseen katumukseen, hil-
jaisuudessa ja rukouksessa tapahtuvaan askeesiin – sekä viime kädessä 
Jumalan kohtaamiseen.

Jarmo Hakkarainen
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Tietolähde ortodoksisuudesta

Seisokaamme hyvin. Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen oheismateriaali. 

Toim.	Risto	Aikonen	&	Sirpa	Okulov.	Suomen	ortodoksinen	kirkko.	Kuo-
pio 2013, 198 s.

Käsillä	olevan	teoksen	toimittaminen	on	noussut	tarpeesta	tuottaa	perus-
materiaalia ortodoksisen kirkon piirissä tapahtuvan uskontokasvatuksen 
tueksi.	Kirjaan	pyydetty	kirjoittajiksi	asiantuntijoita	kirkon,	koulun	ja	yli-
opiston	piiristä.	Teos	on	toimitettu	huolella,	kuvat	ovat	informatiivisia	ja	
ilmiasu	on	kaiken	kaikkiaan	elävä	ja	tasapainoinen.	Kirja	käsittelee	orto-
doksista	kirkkoa,	sen	perinnettä	ja	historiaa	kattavasti.	Kirjan	aiheenkäsit-
tely	on	keskusteleva	ja	ortodoksisen	kirkko	pyritään	esittelemään	laajem-
massa viitekehyksessä. 

Kirjan	alussa	Pekka	Metso	tarkastelee	kirkon	katekeettisen	kasvatuksen	
perustaa historiallisesta, opillisesta ja käytännön näkökulmasta. Luku päät-
tyy	varhaisen	kirkon	käytännöistä	johdettuihin	näkökulmiin	katekumeeni-
opetukseen tänään. Tämä vahvistaa mielikuvaa vahvasta historiallisesta jat-
kumosta	kirkollisen	uskontokasvatuksen	piirissä.	Matti	Sidoroff	käsittelee	
artikkelissaan liturgian lähtökohtia ortodoksisessa perinteessä. Tämä osio 
tarjoaa ortodoksiseen perinteeseen tutustuvalle peruskäsitteistön erityisesti 
jumalanpalveluselämän	ja	–tilan	hahmottamiseksi.	

Sirpa	Okulovin	kirjoittama	luku	on	kirjan	kolmas	luku.	Siinä	käsitel-
lään	 kristillistä	 raamattukäsitystä	 sekä	 esitellään	 Raaamatun	 keskeiset	
kirjat. Tässä luvussa huomioidaan myös erilaisia kristillisten kirkkokun-
tien näkemyksiä Raamatusta. Tämä käsittely on toteavan tasapuolista ja 
varmasti erityisen hyödyllistä ortodoksisuuteen ja kristinuskoon tutus-
tuvalle	henkilölle.	Seuraava	luku	käsittelee	ortodoksisen	uskon	perustaa.	
Raimo	 Sissosen	 kirjoittamassa	 luvussa	 käsitellään	monipuolisesti	mutta	
samalla onnistuneen tiiviisti ortodoksisen uskon pääkohdat. 

Seuraavaksi	Juhani	Räsänen	esittelee	ortodoksisen	kirkon	ja	kristinus-
kon kirkkohistoriaa apostolisesta seurakunnasta tähän päivään. Luvussa 
kuvataan	kiinnostavasti	 vuosisatoja	 kestänyttä	 rajankäyntiä	 idän	 ja	 län-
nen	välillä.	Etenkin	tämän	luvun	Suomen	historiaa	käsittelevään	osuuteen	
soisi ihmisten tutustuvan laajemmin. Tämä antaisi hyvän perustan orto-
doksiseen kirkkoon tutustumista varten. Tätä lukua seuraa luontevasti 
Risto	Aikosen	 ortodoksisen	 kirkon	 nykytilannetta	 Suomessa	 käsittelevä	
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luku.	 Luvun	 avulla	 lukija	 saa	 kattavan	 käsityksen	 ortodoksisen	 kirkon	
toiminnasta sekä käytännön asioiden hoitamisesta kirkon yhteydessä ja 
yhteiskunnassa. 

Kirjan	päättää	rukouksia	sekä	asiakirjoja	esittelevä	osio.	Rukousta	kä-
sittelevän	osan	ensimmäinen	rukous	on	uskontunnustus.	Tämä	puhutte-
lee	lukijaa	ja	ilmentää	myös	kirjasta	välittyvää	ortodoksisen	uskon	koko-
naisvaltaista	luonnetta.

Oikeastaan ainoat asiat, joita lukija jää kaipaamaan ovat asiasana- ja 
henkilöhakemistot	 kirjan	 lopusta.	Yksittäiset	 käsitteet	 voivat	 liittyä	mo-
neen	aihepiiriin	ja	hakemisto	nopeuttaisi	asioiden	etsimistä	kirjasta.

Varsinaisen kohderyhmän ohella kirja sopii hyvin tietolähteeksi esi-
merkiksi	 ortodoksisuutta	vähemmän	 tunteville	 opettajille	 tai	 ortodoksi-
suudesta muuten kiinnostuneille.

Martin Ubani


