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KIRJALLISUUTTA

Suomen patristisen seuran vuosikirjat 1 ja 3

Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa. Studia Patristica Fennica 1. 
Toim. Jussi Junni. Suomen patristinen seura 2014, 193 s.

Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa. Studia Patristica Fennica 3. Toim. 
Jussi Junni. Suomen patristinen seura 2015, 147 s.

Vuonna 2011 perustetun Suomen patristisen seuran tavoitteena on ollut 
koota patristiikan asiantuntijoita yhteen sekä tuoda Suomessa tehtävää 
patristista tutkimusta esille. Kuten professori Gunnar af Hällström ker-
too, seuran juuret ovat Ateenassa järjestetyssä konferenssissa, jonka jälki-
mainingeissa syntyi peräti kaksi tieteellistä patristisen tutkimuksen seu-
raa. Helsinkiin majoittunut Suomen patristinen seura on järjestänyt tähän 
mennessä kolme konferenssia sekä luentoiltoja; lisäksi seuran julkaisutah-
ti on kiihtynyt, ja vuoden 2015 julkaisulistalle osuu peräti kolme teosta. 

Kahden ensimmäisen konferenssin esitelmistä työstetyt artikkeliko-
koelmat haravoivat patristista aineistoa temaattisen työkalun avulla. En-
simmäisen julkaisun teemana on ruumiillisuus varhaiskristillisessä teolo-
giassa. Vaikka kehollisuus on trendikäs teema, varhaiskristillisin silmin 
luettuna se laajenee kysymyksiksi kristillisestä antropologiasta, ihmisen 
luonnosta ja viime kädessä myös ruumiillisen pelastumisen soteriologi-
sista, inkarnaatioon nojaavista, perusteista. 

Ruumiillisuus varhaiskristillisessä teologiassa -teos esittelee paitsi raikasta 
tutkimusta aiheeseen perinteisellä tavalla poimimalla yksittäisiä teologeja 
käsittelyyn (mm. Augustinus, Gregorios Nyssalainen, Tertullianus, Ire-
naeos), niin myös onnistuu mainiosti purkamaan anakronistisia asenteita, 
joita usein varhaisen kirkon ruumiintulkintaan liitetään. Kuva yksiselit-
teisen negatiivisesta ruumiintulkinnasta ei saa tukea kirjan artikkeleilta 
– yhtä ilahduttavaa on myös kirjoittajien raitis kieltäytyminen muovata 
kirkkosisistä ”liian liberaaleja”, sovinnaisemmaksi kuin olivatkaan. Ihmi-
sen kehollisuus ei teologian varhaisina aikoina ollut yksiselitteinen, yksin 
ihmistä määrittävä tai ristiriidaton seikka. Pelastus ei tapahtunut yksin 
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ruumiin kautta, mutta ei myöskään ruumiista vapautumisena. Ruumiilla 
on kiistattomat funktionsa, haittapuolensa kuin myös ihmisen eheyteen 
liittyvät puolensakin. Jussi Junni kiteyttää artikkelissaan Euagrios Pon-
toslaisen antropologista koko teosta leimaavan ruumiillisen rikkauden 
todetessaan, että ”Kaikki on saanut alkunsa Jumalasta, joten myös sielu ja 
ruumis ovat hyviä vaikkakin haasteellisia.” Tutkimus siis näyttäisi tuovan 
moniäänisyyttä varhaiskristilliseen ruumiskuvaan, ja lisäksi näkemystä 
siitä, että ruumis on harvoin yksinään pohdittavana, vaan asettuu osak-
si antropologiaa, aikansa kulttuuria sekä sitä kautta luonnollisesti myös 
osaksi teologiaa.

Toisen teoksen, Pyhä Henki varhaiskristillisessä teologiassa, teema on kir-
javampi kokonaisuus. Tämä ei johdu vain kirjoittajien intressien eriyty-
misestä, vaan jo itse pneumatologian tietystä jäsentymättömyydestä var-
haiskristillisenä aikana. Pyhän Hengen jäljittäminen on todella jäljittäjän 
työtä: siinä missä opillinen ote jämäköityi varhaisina vuosisatoina Isän 
ja Pojan välisen suhteen tarkastelussa, Pyhä Henki samaistettiin paljon 
vaikeammin luonnoltaan ja operaatioiltaan haltuun otettaviin käsitteihin, 
kuten ”elämä” ja ”kokemus”. 

Artikkelikokoelma sisältää esityksiä Pyhän Hengen roolista niin eku-
meenisen dialogin, reliikkiteologian, mystiikan kuin varsinaisen dogmi-
historiankin puitteissa. Etenkin dogmihistorialliset esitykset (Pihkala, 
Metso) antavat tukea asiaan vasta tutustuvalle, kun muut artikkelit puo-
lestaan case-tyyppisesti rikastavat tätä runkoa. Kuten todettua, toinen 
artikkelikokoelma kärsii hieman teemastaan huolimatta tulokulmien ha-
janaisuudesta, mikä ei kenties ollut vältettävissä. Artikkelit sinänsä ovat 
hyvinkin asiantuntevia ja huolellisia. 

Patristista tutkimusta ei suomeksi ole liiaksi esillä. Esitellyt artikkeli-
kokoelmat täyttävät tarvetta monipuolisesti. Lisäksi seura on julkaissut 
suomeksi Basileios Suuren luomiskertomuskommentaarin, ja julkaisusar-
jaan liitetään tänä vuonna vielä yksi väitöskirja.  Ansiokasta työtä, joiden 
hedelmien soisi päätyvän sekä populaarimpiin pöytiin että oppimateri-
aaliksi.

Ari Koponen
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Luostarielämä on ristin kantamista

Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos, Orthodox Monasticism as the Way 

of Prophets, Apostles and Martyrs. Levadia: Birth of Theotokos Monastery 
2011, 508 s.

Luostarielämä on Kristuksen käskyjä noudattava, evankeliumin mukai-
nen ja katumuksellinen elämänmuoto. Korkeasti Pyhitetyn metropoliitta 
Hieroteoksen (s. 1945) mukaan elämä luostarissa merkitsee kristillistä elä-
mää: profeettojen, apostolien ja marttyyrien elämäntapaa. 

Kirjoittajan mukaan luostarielämä osoittaa, että ortodoksinen kirkko 
on olemukseltaan askeettinen. Luostarikilvoitus julistaa kilvoittelijan puh-
distumista synnistä. Munkki tai nunna harjoittaa askeesia saavuttaakseen 
jumaloitumisen ja kokeakseen Vapahtajan ristin mysteerion. Kristus kukisti 
suuressa rakkaudessaan ristillä kuoleman, saatanan ja synnin. Luostarikil-
voittelijan osallistuminen jumaloitumiseen on ristin salaisuuden persoo-
nallista kokemista. Kristus toistaa voittonsa kuolemasta, sielun vihollisesta 
ja synnistä jokaisessa kilvoittelijassa, joka toivoo häneltä yhteistoimintaa 
tähän taisteluun. Ristin kokeminen merkitsee osallistumista puhdistavaan, 
valistavaan ja jumaloittavaan Jumalan luomattomaan energiaan. 

Metropoliitta Hierotheoksen mukaan ortodoksinen luostarielämä ta-
kaa kilvoittelijoille empiirisen tiedon Jumalasta: Jumalan tuntemisen ja 
parantumisen Kristuksessa. Askeesi liittyy läheisesti himojen hoitamiseen 
ja hyveiden vastaanottamiseen. Luostarielämän ihanteen kautta käy sel-
väksi, että kirkko on hengellinen sairaala. Ortodoksinen askeesi parantaa 
kirkon jäseniä synnin sairauksista. Jos kirkkoa tarkastellaan ilman luosta-
rielämää ja sen mukaista parantumista sielun himoista, tarkastelun koh-
teena on maallistunut kirkko. 

Luostarikutsumuksen valinnut ihminen harjoittaa rukouselämää, jossa 
tulee ilmaistuksi ihmisen rakkaus Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan. Puhtaan 
rukouksen hedelmänä on elämän yksinkertaisuus, rakkaus, nöyryys, kestä-
vyys ja viattomuus. Luostarirukous yhdistyy erottamattomasti hesykasmiin, 
pyhän hiljaisuuden teologiaan. Pyhien isien mukaan pyhä hiljaisuus tar-
koittaa aistien, ajatusten ja sydämen hiljaisuutta sekä ruumiin ja sielun rau-
haa. Metropoliitta Hieroteoksen mukaan hesykastisessa elämässä on kyse 
Jumalan tuntemisen terapeuttisesta metodista. Se eroaa läntisten uskonnol-
listen ryhmien skolastisesta ja moralistisesta opetuksesta.  
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Munkki tai nunna aloittaa luostarielämän luopumalla maailmasta 
ja kasvattamalla itsessään Jumalan mielen mukaista nöyryyttä. Ne ovat 
ensimmäinen ehto luostarielämän onnistumiselle. Ortodoksinen luosta-
rielämä merkitsee ristin kantamista. Luostariasukas kieltää elämässään 
aineelliset hyvyydet ja maailmallisuuden. Hän ei ainoastaan luovu kai-
kesta vihkimystä edeltävästä aineellisuudesta, vaan elää vihkimyksen 
jälkeenkin omistamatonta elämää. Maailmasta vetäytyminen merkitsee 
luopumista kaikesta aineellisesta, omista tottumuksista, mielipiteistä ja 
ihmissuhteista. Se tarkoittaa myös oman tahdon ja ruumiin kieltämistä.

Nöyryys on maailmasta luopumisen jälkeen luostarikilvoittelijan seu-
raava hyve. Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa: ”Olkaa johtajillenne kuuliai-
set, totelkaa heitä. He valvovat öitä teidän vuoksenne, koska joutuvat ker-
ran tekemään teistä jokaisesta tiliä.” (Hepr. 13:17). Nöyryyden päämäärä 
on pelastus eli vapautuminen omasta tahdosta ja Jumalan tahdon toteut-
taminen elämässä. 

Luostarielämä vääristyy hirvittäväksi mielivallaksi, jos luostarin johta-
ja nöyryyttää muita munkkeja – tai hiippakunnan piispa alaisuudessaan 
olevia igumeneja ja munkkeja. Pyhittäjä Markus Askeetti (k. 436) vertaa 
aviorikoksen tekijään piispaa tai igumenia, joka ei osoita tehtävässään 
nöyryyttä, vaan toteuttaa omaa langennutta tahtoaan.

Luostarikilvoittelu merkitsee Jumalan rakkauden elämistä todeksi. 
Olennaista kilvoittelijan elämässä on sydämen puhtaus. Se tarkoittaa aja-
tusten ja mielen puhtautta. Munkin tai nunnan nöyryys ja köyhyys perus-
tuvat evankeliumiin. Jumala antoi esimerkin nöyryydestä ja köyhyydestä 
Kristuksen ihmiseksi syntymisessä. Siinä näkyy Jumalan suunnaton rak-
kaus ihmistä kohtaan.

Pyhittäjä Simeon Uusteologi (k. 1022) ylistää munkkia, joka luopuu 
maailmasta ja ottaa luostarin taivaallisen pelastuksen turvapaikakseen. 
Munkki heittää sielustaan pois lihallisen tavan ajatella ja pukeutuu Pyhän 
Hengen kirkkaaseen pukuun. Hänen on elettävä langenneessa maailmas-
sa mitään omistamattomana ja muukalaisena omalle tahdolleen. Nämä 
asiat tuntuvat vierailta ajassamme, jolloin munkit ja munkkipapiston 
edustajat, erityisesti piispat elävät ylellisesti.

Metropoliitta Eustatios Tessalonikilainen (k. 1195) viittaa aikansa 
munkkeihin, jotka eivät eläneet ylevän luostarikutsumuksensa mukaises-
ti. Nämä langenneet munkit omistautuivat maalliselle kaupalle ja liike-
toiminnalle.  He käyttivät hyväkseen munkkeutta lisätäkseen varallisuut-
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taan myymällä viljaa, viiniä ja kaikkea mahdollista. Pyhä Eustatios kutsuu 
heitä ironisesti pyhiksi raharuhtinaiksi, liikemiehiksi ja kauppiaiksi. He 
olivat suureen skeemaan vihittyjen munkkien irvikuvia.

Metropoliitta Hieroteoksen teos on ajankohtainen. Omana aikanamme 
on hengellisen uskottavuuden kannalta keskeistä kantaa huolta siitä, mi-
ten paikallisessa kirkossa ymmärretään ortodoksinen luostarielämä. Met-
ropoliitta Hieroteos kysyy aiheellisesti, mihin luostarielämä perustuu, jos 
siitä puuttuu hesykastisen rukouksen, nöyryyden ja lähimmäisen palvele-
misen terapeuttinen maailma. Jos itseään ortodoksisena pitävä luostariyh-
teisö ei ole ihmisiä parantavia hengellinen sairaala, se sairastuttaa ihmisiä 
hengellisesti ja epäonnistuu perinpohjaisesti ortodoksisen luostarielämän 
toteuttamisessa.

Ortodoksista luostarielämää kutsutaan bysanttilaisessa perinteessä 
”yleväksi kutsumukseksi” ja ”enkelielämäksi”. Se kutsuu miehiä ja naisia 
pyhään elämään, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Luostariasukkaan 
kutsumuksena on elää enkelien tavoin sielun ja ruumiin puhtaudessa ja 
jatkuvassa rukouksessa. Hän ei etsi elämässään maallisia iloja, nautintoja 
tai maallista seuraa. Vanhan sanonnan ”lääkäri, paranna itsesi” mukaises-
ti hän huolehtii pelastuksestaan.

Ortodoksinen luostarielämä tarjoaa luostarikilvoittelijalle empiirisen 
tiedon Jumalasta ja ortodoksisen psykoterapeuttisen metodin ihmisen pa-
rantumisesta ja Jumalan tuntemisen kokemuksesta. Siksi luostarielämällä 
on ollut merkittävä tehtävä ortodoksisen opin muotoutumisessa ja eteen-
päin viemisessä. Ortodoksisen kirkon opillinen tietoisuus yhdistyy lähei-
sesti kirkon askeettiseen elämään.

Jarmo Hakkarainen



176

Jyrkkä kanonikokoelma tutkimuksen kohteena

David Heith-Stade, The Rudder of the Church. A Study of the Theory of Canon 

Law in Pedalion. Lund University Publications 2014, 229 s.

Pedalion (kr. πηδάλιον, s. peräsin) on pyhän Nikodemos Hagioreiteksen eli 
Pyhävuorelaisen (1749–1809) ja Agapios Leonardoksen (1714–1815) laatima 
kreikkalais-ortodoksisen kirkko-oikeuden säädösten eli kanonien kokoel-
ma. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1800 Leipzigissa kirkollisella 
painatusluvalla ja tarkistusten jälkeen uudelleen vuonna 1841 Ateenassa. 
Vaikka Pedalion ei koskaan ole ollut virallinen kreikkalais-ortodoksinen ka-
nonien kokoelma, se on ollut hyvin vaikutusvaltainen etenkin Venäjällä ja 
Romaniassa. Vuonna 1957 ilmestyneen yksityisen englanninkielisen kään-
nöksen siivittämä sen vaikutus on levinnyt eri puolille maailmaa. 

Ruotsalainen David Heith-Stade esittelee väitöskirjassaan The Rudder 

of the Church Pedalionia kirkko-oikeuden tutkimuksen näkökulmasta. 
Tekijä analysoi kirkko-oikeuden käsitettä ja oikeuden soveltamisen ky-
symystä Pedalionissa. Yksi väitöskirjan erikoispiirteitä on, että siinä ei 
esitellä työn metodologiaa ja lähtökohtia. Johdannossa pitäydytään lä-
hinnä vain keskustelemaan saksalaisen juristin ja historioitsijan Rudolph 
Sohmin (1841–1917) kirkko-oikeuden käsitteestä. Yllättävä on myös väi-
töskirjan rikas kymmenensivuinen ruotsinkielinen yhteenveto. Se toimii 
erinomaisena johdantona Pedalionin maailmaan, mutta ei kerro mitään 
tutkimuksen lähestymistavasta. 

Heith-Stade aloittaa tutkimuksensa esittelemällä Pedalionia, sen his-
toriallista reseptiota ja ortodoksisen kirkko-oikeuden lähteitä. Esittely on 
luonteeltaan teksti- ja lähdekriittinen. Se sisältää esimerkkejä Pedalionin 
esitieteellisestä ja osittain mielivaltaisesta lähteiden käytöstä. Tärkeän 
vertailukohdan muodostavat 1100-luvun klassiset itäroomalaiset kirkko-
oikeuden tuntijat Alexios Aristeros, Johannes Zonaras ja Theodoros Balsa-
mon. Pedalion perustuu suurelta osin heidän työnsä varaan.

Tekstikriitistä keskustelua seuraa Pedalionin tärkeimpien dogmaa-
tis-teologisten lähteiden esittely. Näitä ovat Eugenios Voulgariksen 
(1716–1806) Theologikon, Pietari Mohylan (1596–1647) Ortodoksisen uskon 

tunnustus ja metropoliitta Platon Moskovalaisen (1737–1812) Katekeesi. 
Heith-Stade nimeää myös Pedalionin tärkeimmän kirkkohistoriallisen 
lähteen: Dositheos Jerusalemilaisen (1641–1707) teoksen Dodekabiblos.  
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Pedalionin lähteisiin liittyen keskusteluun ilmaantuu eettis-teologinen 
pohdinta. Tekijä ilmaisee oman kritiikkinsä ja teologisen näkynsä lähinnä 
sananvalintojen avulla: ”On these issues Pedalion differs from both the 
tradition of Byzantine canon law and Voulgaris, since it adhers to Christian 
primitivism (although based on a historically false view of primitive 
Christianity) and sees the primitive church as normative” (s. 130).

Vertailu varsinkin Voulgariksen teologian kanssa paljastaa, että Peda-
lion määrittelee kirkollisen tradition (etenkin ekumeeniset kirkolliskoko-
ukset), piispan viran ja kirkko-oikeudelliset kanonit karismaattisesti. Niis-
sä ei siis nähdä varsinaista inhimillistä jatkuvan tarkkailun ja muutoksen 
alaista elementtiä. Pedalionin mukaan kirkollinen traditio on Jumalan 
kirjoittamatonta sanaa. Tästä esimerkiksi seuraa, että Pedalion kyseen-
alaistaa arvojen hierarkian seitsemän ekumeenisen kirkolliskokouksen ja 
muiden kirkko-oikeudellisten lähteiden välillä. 

Tradition tulkinta tukee Pedalionissa näkyvää roomalaiskatolisen 
kirkon vastaista tunnustuskunnallista kampanjaa. Esimerkkinä voidaan 
mainita kysymys valtakirkon ulkopuolella kastettujen käännynnäisten 
vastaanotosta. Vaikka ekumeenisten kirkolliskokousten linja vaatii kastet-
ta vain poikkeustapauksissa, Pedalion tukee jyrkkää linjaa. Aivan erityi-
sesti näin on läntisen kirkon kohdalla. Yhtenä historiallisena selityksenä 
Pedalionin jyrkkyydelle on 1700-luvun kirkollinen pirstoutuminen. Kaksi 
kolmasosaa ortodoksisesta kirkosta Ukrainassa ja osa Antiokian patriar-
kaattia liittyi tuolloin poliittisten tilanteiden ja sisäisten erimielisyyksien 
tuloksena roomalaiskatoliseen kirkkoon. Tilanteeseen reagoi erityisen 
voimakkaasti ekumeeninen patriarkka Kyrillos V (1748–51, 52–57), joka 
teologi Eustratios Argentiniksen tukemana julisti kaikki ei-ortodoksien 
kasteet mitättömiksi. 

Pedalion pohjustaa patriarkka Kyrilloksen teologista linjaa painot-
tamalla Apostolisia kanoneja. Se pitää niitä erheellisesti historiallisesti ai-
dosti apostolisina. Todellisuudessa ne ovat peräisin 200- tai 300-luvulla 
kirjoitetusta, todennäköisesti syyrialaisperäisestä tekstistä, joka sisältyy 
Constitutiones Apostolorum -teoksen kahdeksanteen lukuun. Pedalionissa 
siteerataan myös pyhän piispa Kyprianus Karthagolaisen (200-luku) jyrk-
kiä käsityksiä kasteesta. Muiden kirkko-isien ja ekumeenisten kirkollisko-
kousten kastetta koskevia toteamuksia tulkitaan näiden lähteiden valossa. 

Heith-Stade tutkii kirkko-oikeudellisten kanonien soveltamista ana-
lysoimalla keskeisten käsitteiden käyttöä. Erityisesti on syytä mainita 



178

antinomiset käsiteparit ”oikeus” ja ”hoito” eli akríbeia ja oikonomía sekä 
”oikeus” ja ”tapa” eli akríbeia ja synetheia. Ensimmäisen antinomian histo-
riallinen tausta rakentuu osaltaan edellä mainitun Kyprianus Karthagolai-
sen käsityksille. Hänen mukaansa kasteet pää- tai äitikirkon ulkopuolella 
ovat oikeudettomia. Siksi kaikki kirkon yhteyteen palaajat on kastettava. 
Toisaalta taustalla ovat ekumeenisten kirkolliskokousten päätökset, jois-
sa Kyrprianuksen käsitykset rajataan sielunhoidollisista syistä koskemaan 
vain tietyistä lahkoista tulevia. 

Pedalionin syntyä edeltävät kirkko-oikeuden tuntijat tulkisivat ja tu-
kivat ekumeenisten kirkolliskokousten korjaavia päätöksiä ius posterioris 
(myöhempi normi on aikaisempaa tarkempi)- ja ius universalius (yleiskir-
kollinen normi on muita oikeampi) -periaatteiden pohjalta. Pedalion aset-
taa käytännössä oman oikeus-käsitteensä sekä hoito-käsitteen että näiden 
myöhempien tulkinnallisten linjojen yläpuolelle. Sama koskee käsitteiden 
oikeus ja tapa välistä antinomiaa. Koska kirkko-oikeudellisten kanonien 
oikea tarkoitus on johtaa kristityt elämää antavaan katumukseen, ei niitä 
voi soveltaa millä tavalla hyvänsä. Heith-Stade väittää, että Pedalionin ka-
rismaattisesti motivoitu kirkollisen tradition- ja hierarkian käsitys asettaa 
oikeuden tavan yläpuolelle. Asetelma kääntyy tietyissä tapauksissa kanoni-
en oikeaa tarkoitusta vastaan. Tekijän mukaan näin selvästikin tapahtuu ai-
kaisemmin kastettujen käännynnäisten vastaanottoa koskevan tulkinnan 
kohdalla. 

Keskustellessaan tutkimuksensa tuloksista, Heith-Stade vertailee lyhy-
esti Pedalionin kirkollisen traditon tulkintaa ”Jumalan kirjoittamattomana 
sanana” myöhempiin kirkko-oikeuden tuntijoihin. Näitä ovat Pantelei-
mon Rodopoulos, Panyotis Trembelas, Patrick Viscuso ja etenkin Nikodim 
Milaš. Suurin ero on siinä, että vain Pedalion näkee kirkko-oikeudelliset 
kanonit ”karismaattisina” eli enemmän tai vähemmän suorana Hengen 
puheena. Myöhemmille tulkitsijoille kanonit ovat myös ”pyhiä”, mutta 
tavalla joka ei tue Pedalionin teologista ”primitivismiä”.

Heith-Staden väitöskirjaa voi luonnehtia yksinkertaisen ja kuvailevan 
otteen varaan rakennetuksi Pedalionin kirkko-oikeuden tulkinnan moni-
ulotteiseksi lähde- ja teologis-moraaliseksi kritiikiksi. Vaikka on ilmisel-
vää, että kirjoittaja on äärimmäisen kriittinen monia Pedalionin keskeisiä 
piirteitä kohtaan, hän ei varsinaisesti keskustele kritiikkinsä tuloksien 
merkityksestä eikä niiden mahdollista soveltamista. Tämä normatiivinen 
tehtävä jää lukijan vastuulle. 
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Heith-Staden toimintatapa on yllättävä, mutta kontekstin pohjalta 
ymmärrettävä: valtiollinen, juuriltaan protestantinen ja jälki-kristillinen 
”teologinen” tiedekunta ei yksinkertaisesti ole luonnollinen konteksti tär-
keälle keskustelulle, jolle tämä huolellisesti tehty väitöskirja antaa aiheen.

Johannes Pulkkanen 


