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HENGELLISEN ELÄMÄN SYVENTÄMISEKSI 

PYHIEN ISIEN HENGESSÄ 

20. VUOSIKERTA 1963 

POIMINTOJA PAIMEN

KIRJEESTÄ 

Porvoon piispa Karl-Erik Forssell v. 1962 ilmestyneessä paimenkir

jeessään "Låt oss lyssna" kertoo ortodoksisesta kirkosta saamistaan 

vaikutelmista. Seuraavassa ko. kohdat tekijän itsensä selostamina ja 

suomentamina. 

Sivu 43. Tässä vertailen kuinka tullaan en kirkkokuntien kirkkoi

hin -

Kreikk.ort.kirkossa tehdään ristinmerkki jo ulko-oven yläpuolella ole

van ikonin edessä. Sitten ostetaan vahakynttilöitä. Ne sytytetään, en

simmäinen tavallisesti Ristiinnaulitun kuvan edessä, toinen Jumaian

synnyttäjän edessä, kolmas ehkä rakkaimman pyhän ikonin edessä, 

mutta viimeinen melkein aina vainajien muistoksi. Sitten ehkä terveh

ditään hiljaa jotakin hyvää ystävää - ehkä joku suutelee vanhaa 

herttaista rouvaa poskelle -, mutta sitten syvennytään liturgiaan." 

* 

Sivu 69. Tässä luvussa kerron mitä en kirkot - itse kirkkoraken

nukset - ovat opettaneet minulle -



"On olemassa toinen kirkko Turussa, joka myöskin on opettanut 
minua kuuntelemaan esineitten ja symbolien sanatonta saarnaa. Tar
koitan Engel'in piirtämää kaunista kreikkalais-ortodoksista kirkkoa 
kauppatorin varrella. Ensin astuin siihen tuntien itseni vieraaksi ja ute
liaaksi. Vähitellen se kävi minulle hyvin rakkaaksi, jopa kuin kodiksi. 
Kummallista kyllä isä Gunnar Osby'stä oli se, joka oikein avasi sil
mäni näkemään sitä ihanuutta, joka tässä kirkossa asuu. Gunnar Ro
sendahl vieraili kerran Turussa ja minä tahdoin näyttää hänelle venä
läisen kirkon. Olimme siellä ensin eräänä lauantai-iltana vigiliassa ja 
sitten seuraavana päivänä liturgiassa. Isä Gunnar i'hastui niin kirkkoon 
ja jumalanpalvelukseen, että hän ei millään tahtonut lähteä sieltä. 
Hänellä oli saarna omassa jumalanpalveluksessamme Mikaelinkirkossa 
klo 12, ja minun onnistui töin tuskin saada hänet ulos kirkosta ja au
toon niin että me ennätimme ajoissa Mikaelinkirkkoon. Silloin minä 
ymmärsin mikä lahja kreikkalais-ortodoksinen kirkko oli minullekin. 
Jumala on ollut minua hyvin lähellä siellä. Siitä minä saan kertoa 
toisessa yhteydessä. Tässä tahdon vaan kiitollisuudella todistaa siitä, 
että juuri täällä kivet ja värit, hopea ja kulta ovat saaneet olla Juma
lan saarnaajina ja että paljon sellaista, mikä on "vain" symbolia, juuri 
tässä kirkossa on ruvennut elämään ihmeellistä, pyhää torkoitusta 
täynnä olevaa elämää silmieni edessä. Kirkko on ympyrän muotoinen. 
Sitä kaunistavat 16 suurta pilaria, jotka kannattavat kupoolia, jonka 
sisäkatto on kuin tähtitaivas kultaisine tähtineen sinisellä taivaalla. 
Seinät ovat, niinkuin kreikkalais-ortodoksisessa kirkossa aina, täynnä 
ikoneja. Kun pappi suitsuttaa kirkkoa, ensin ikonostaasin pyhiä kuvia 
-- ensin Vapahtajan kuvaa ja sitten Jumalansynnyttäjän ja sen jäl
keen muita pyhäinikoneja --, niin tämä merkitsee että hän ikäänkuin 
sulkee kaikki seurakunnan rukouksiin, ja kun hän sitten suitsuttaa niitä 
jotka ovat tulleet kirkkoon, niin se merkitsee että me kaikki olemme 
ikäänkuin suljetut näkymättömään maailmaan. Juuri tässä kirkossa 
tämä tuntuu minusta erikoisen vaikuttavalta. Ulkona kohisee kaupunki. 
Täällä me olemme - kirkon hiljaisuudessa. Mutta lähempänä meitä 
kuin kirkon muurit on elävä vaikkakin näkymätön muuri pyhiä ja mart
tyrejä, koko Jumalan näkymätön maailma ympäröi meidät. Ja kes
kellä on Jeesus Kristus. Ja vahakynttilät palavat. Usein olen suurella 
kiitollisuudella ajatellut Tito Collianderin ihania kirjoja, joissa hän kä
sittelee kreikkalais-ortodoksista hurskautta ... " 

"Olen oppinut (juuri tässä kirkossa) kuinka symbolit ovat ikään
kuin sellaisia kohtia, joiden kautta näkymätön, iankaikkinen elämä tu
lee meitä lähelle. Symbolinen liikkuminen, tapa jolla kädet ilmaisevat 
rukousta, ikoni joka on oikealla tavalla tehty, raskaat kultaiset kruu
nut morsiusparin päällä, morsiamen ja sulhasen kulku ympäri kirkkoa, 
papin johtamina - kaiken tämän kautta näkymätön maailma puhut-
telee minua ... " *

2 

Sivu 96. 

"Oletko kuunnellut venäläisten ikonien sanomaa? Tai tuntuvatko ne 
sinusta - niinkuin minustakin ennen tuntuivat - oudon elottomilta? 
Etkö ole koskaan huomannut että juuri Kristus-ikoneissa melkein aina 
on niin kuninkaallinen, ylevä piirre? Usein Kristus istuu valtaistuimella 
-- käsi korotettuna siunaukseen tahi pitäen evankeliumia. Usein Kris
tusta ympäröi Ma.ria ja Johannes tai enkelit. Liikuttava yksityiskohta 
on että kun enkelit kunnioittavasti kumartavat Kristus-Kuningasta ja 
ojentavat kätensä häntä kohtaan, niin heidän kätensä ovat kätketyt 
manttelin laskoksiin. Kristus on niin pyhä, niin korkea, niin suuri, että 
eivät edes enkelit voi häntä lähestyä toisella tavalla kuin näin mitä 
syvimmässä nöyryydessä. Että Kristuksella kreikkalais-ortodoksisessa 
ikoni-taiteessa on tämä kuninkaallinen ilme, johtuu tietysti siitä, että 
kreikkalais-ortodoksisessa kirkossa Kristuksen ylösnousemuksella on 
keskeinen sija. Enemmän kuin Golgatan risti merkitsee siellä ylösnous
sut Kristus, Kristus Voittaja, Christus Victor. Siitä syystä kai tätä Kris
tusta aina ympäröi niin ihmeellisen puhdas "noli me tangere"-tun
nelma, "älä tule minua liian lähelle, älä koske minuun." 

* 

Sivulla 123 - kerron elämäni kulusta ja siitä kuinka Jumala on kul
jettanut minua niin, että olen oppinut tuntemaan eri kirkkokuntia ja 
eri ryhmiä -

"Mikä salainen voima veti minut Turun ortodoksiseen kirkkoon? 
Oliko se kerran peloittavien lapsuuden muistojen vetovoima? Muis
tonhan minä poikavuosiltani pitkäpartaisia ja pitkätukkaisia venäläisiä 
pappeja Helsingissä. Tai oliko se ainoastaan jumaluusopillista uteliai
suutta? Ehkä se alussa oli niin. Mutta hyvin pian tuli varmuus: tässä
hän on kirkko joka aivan lähellä minua elää omaa, rikasta elämäänsä! 
Tässä minulle tarjottiin yhteyttä uskonelämään, joka tosin oli toisenlai
nen kuin mihin nuorena olin tottunut, mutta josta saattoi tulla raikas 
pulppuava hengellisen uudistuksen ja ilon lähde. Täällä minä sain op
pia kirkon elämän syvää symboliikkaa. Jokaisella liikkeellä, jokaisella 
äänenpainolla, jokaisella kuvalla on merkityksensä. Minä näin kuinka 
ihmiset suurella kunnioituksella ja hartaudella kumarsivat ja lankesivat 
polvilleen Kristuksen ja Jumalansynnyttäjän ja pyhien eteen. Minä 
näin, kuinka toiset lankesivat polvilleen ja painoivat otsansa kirkon 
lattiaan. Eräässä vigiliassa minä sain kokea jotain hyvin ihmeellistä. 
Suuret kruunut ja kaikki lamput sammutettiin kun luettiin Vanhasta 
Testamentista. Kirkko oli pimeä. Mutta läpi tuon pimeän kirkon minä 
näin Kristuksen kuvan loistavan. Ristiä en nähnyt. En voinut nähdä, 
että Kristus oli ristiinnaulittu. Mutta minä näin hänet -- näin kuinka 
hän levitti kätensä meille kaikille. Niin Kristus loistaa jo Vanhassa Tes
tamentissa. Ja pappi, joka toimitti vigilian, piti vahakynttilää kädes-
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saan lukessaan Pyhästä Raamatusta. Hän piti sitä kädessään, ikään
kuin upotettuna käteensä, niin että koko hänen kätensä oli kuin lyhty 
iai valon läpikuultava kukka. Ja minä ajattelin: niin pitäisi meidän 
olla kokonaan valon läpitunkemia. Minä opin myös jotain näkymättö
män maailman läheisyydestä. Vainajat ovat niin lähellä. Enkelit ovat 
iähellä. Pyhät ovat lähellä. lankaikkisuus ei ole mikään kaukainen 
maa, vaan syli meidän ympärillämme. Mutta ennen kaikkea: Kristus 
elää. Kristus on ylösnoussut. Kreikkalais-ortodoksisen kirkkovuoden 
kohokohtahan on pääsiäisyön liturgia. Se alkaa hämärässä kirkossa 
noin klo 1/212 illalla. Kristus on kuollut. Kukkien koristama arkku 
keskellä kirkkoa muistuttaa siitä. Arkun ääressä lausutaan rukouksia, 
veisataan lauluja. Kaikki on hiljaisuutta ja odotusta. Sitten joku sytyt-
1ää kynttilänsä - ja naapuri sytyttää oman kynttilänsä naapurin kynt
tilästä. Yhtäkkiä koko kirkossa kynttilät syttyvät -- ne kimmeltävät 
hämärässä. Kulkue järjestäytyy. Laulava,1 kirkkokuoron ja ristinkanta
jain johtamina me lähdemme ulos kirkosta ja kuljemme kirkon ympäri 
paasraisyössä. Kirkonkellot soivat. Kuoro laulaa. Kun tulemme ta
kaisin, kirkon ovet ovat suljetut. Saamme odottaa. Yö on kylmä. 
Kynttilät sammuvat käsissämme kun kylmä tuuli puhaltaa. Meidän 
täytyy sytyttää ne uudelleen. Yhtäkkiä kuuluu: "Kristus on ylös nous
sut" -

Kristus nousi kuolleista, 
kuolemalla kuoleman voitti 
ja haudoissa oleville elämän antoi ... 

Ja me astumme kirkkoon, joka säteilee satojen kynttiläin valossa 
ja joka kolmen tunnin aikana nyt on oleva täynnä tätä riemuvirttä · 
"Kristus on ylösnoussut -- Hän on totisesti ylösnoussut". Tämä on 
kirkkovuoden kohokohta. Mutta ihmeellistä on että tämä pääsiäis
evankeliumi antaa leimansa koko kreikkalais-ortodoksiselle vuodelle. 
Alussa minusta tuntui oudolta että milloin ta'hansa tulin kirkkoon -
aina tekstit olivat pääsiäis-motiivia. Niin, tämä on kreikkalais-ortodok
sisen kirkon "signum": ylösnousemususkoa, ylösnousemusiloa -" 

daulurauhaa 

LUKIJOILLEEN 

TOIVOTTAA 

HEHKUVA HIILLOS 

HEH KUVA HIILLOS 

Ortodoksinen Veljestö r.y. 

Toimituskunta: 

Arkkipiispa Paavali (vastaa

va) ja Aleksanteri Kasanko. 

Kuopio 1963. 

Oy. Kuopion Kansallinen Kirjapaino 


