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JAN EDSTRÖM

Eheytyminen tärkeämpää kuin
yhdentyminen
� ”Jeesus Kristus eheyttää ja sovittaa - todistuksemme Euroopassa” oli teemana Euroopan kirkko-
jen konferenssin (CEC) 12. yleiskokouksessa, joka pidettiin 12.6. - 2.7. Trondheimissa. Teema on
jatkoa vuonna 1997 Grazissa pidetyn 11. yleiskokouksen sovitusteemalle. Yleiskokoukseen, joka
pidettiin toisen Euroopan ekumeenisen kokouksen yhteydessä, osallistui yli 10 000 ihmistä eri
puolilta Eurooppaa.

Tärkeä lähtökohta teeman valinnalle oli Charta Oecumenica -asiakirja, jonka CEC:n jäsenkirkot
julkaisivat kaksi vuotta sitten yhdessä Euroopan katolisten piispainkonferenssien (CCEE) kanssa.
Ajatuksena oli, että Trondheimissa jatkettaisiin Chartassa mainittuja keskusteluja tavoitteena vah-
vistaa ekumeenista dialogikulttuuria ja etsiä kirkollisen yhteistyön kriteerejä Euroopan kaikilla
tasoilla, paikallisekumeniasta aina kirkolliseen yhteistyöhön EU:n sisällä.

Chartaa on toisinaan syytetty poliittisten yhdentymispyrkimysten työkaluksi. Pintapuolinen lu-
keminen saattaa antaakin sellaisen vaikutelman. Kirkot ovat kuitenkin toisella asialla: tunnusta-
massa sekä synnin että toivon. Ne tunnustavat olevansa paljolti osallisia Eurooppaa kohdannee-
seen kärsimykseen ja tuhoon. Ne painottavat myös yhteisen eurooppalaisen arvopohjan tärkeyttä,
jonka lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja sellaiset perusarvot kuin rauha, oikeudenmukaisuus ja
solidaarisuus. Kirkot torjuvat myös uskonnon käyttämisen poliittisiin tarkoituksiin. Yksimieli-
syys näistä arvoista voi varmasti tukea Euroopan yhdentymistä, jos lähtökohtana eivät ole poliit-
tiset pyrkimykset vaan evankeliumin sanoma rauhasta, sovituksesta ja eheytymisestä.

Syvemmän ekumeenisen yhteistyön edellytys on kirkkojen välisten suhteiden jumalallinen para-
neminen. Siksi CEC onkin lähettänyt ennen Trondheimin kokousta 60-sivuisen teemadokumen-
tin kaikille kokoukseen osallistujille - melkoinen prosessi sinänsä. Dokumentin tarkoitus on oh-
jailla kokouksen aikana käytäviä keskusteluja.

Teemadokumentin pohjana ovat edelleen monissa kohdin Chartan pyrkimykset, joita ovat toi-
saalta ekumeenisen yhteistyön perustuminen Raamatun, yhteisen tunnustuksen ja apostolisen
perinteen varaan; toisaalta kuvan hahmottelu Euroopan ajankohtaisista haasteista. Tekstin ensim-
mäinen osa esittelee Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulittuna eheyttäjänä, ylösnousseena sovittajana
ja maailmankaikkeuden vapahtajana. Toinen osa syventää Chartan jaksoa kirkkojen vastuusta
Euroopassa.

Teksti ei ole lopullinen, dogmaattinen asiakirja, joka pitäisi virallisesti hyväksyä. Ajatuksena on,
että se tarjoaisi teologiset puitteet ja muodostaisi pohjan keskustelulle, niin että ekumeenisen
liikkeen monet eri näkökannat tulisivat esille. On toivottavaa, että teemadokumentti auttaa kirk-
koja keskittymään ja ottamaan kantaa niihin Euroopan yhteisiin haasteisiin, joista tärkein on
”ilosanoman julistaminen yhdessä sanoin ja teoin kaikille ihmisille pelastukseksi.”

Teemadokumentit ja yleiskokoukset ovat tärkeitä insrumentteja ekumeenisessa työssä. On kui-
tenkin olemassa vaara, että teksteistä ja kokouksista tulee kulisseja, joiden taakse kirkot vetäyty-
vät, jotta eivät joutuisi toteuttamaan niitä ihanteita, joita on yhdessä nostettu esille. Prosessin
tavoitteenahan on kirkkojen sisäinen ja kirkkojen keskinäinen eheytyminen. Vain silloin kirkoista
voi yhdessä tulla se sanoma, josta ne niin sujuvin sanakääntein todistavat.
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JAN EDSTRÖM

Helande viktigare än integration
”Jesus Kristus helar och försonar - vårt vittnesbörd i Europa” var temat för Europeiska kyrkokonfe-
rensens (CEC) 12:e generalförsamling i Trondheim 25 juni till 2 juli. Temat var en fortsättning på
försoningstemat i Graz 1997 då den 11:e generalförsamlingen hölls i anslutning till det andra
europeiska ekumeniska mötet med mer en tiotusen deltagare från Europas alla hörn.

En viktig utgångspunkt för valet av tema var dokumentet Charta Oecumenica som utkom för två
år sedan i samarbete mellan CEC:s medlemskyrkor och Rådet för de europeiska katolska biskops-
konferenserna (CCEE). Tanken var att man i Trondheim skall fortsätta de i Charta nämnda sam-
talen kring förstärkandet av en ekumenisk dialogkultur och kriterier för kyrkligt samarbete på alla
nivåer i Europa, från lokalekumenik till kyrkligt samarbete inom EU.

Charta har ibland beskyllts för att vara ett redskap för politiska integrationssträvanden. En ytlig
läsning kanske kan ge fog för detta. Kyrkorna är dessbättre ute i andra ärenden, nämligen bekän-
nelse, både av synd och hopp. De bekänner sin delaktighet i mycket av det lidande och den ofärd
som drabbat Europa. De betonar också vikten av en gemensam europeisk värdegrund med ut-
gångspunkt i de mänskliga rättigheterna och grundvärden som fred, rättvisa och solidaritet. Kyr-
korna tar också avstånd från bruket av religion för politiska syften. Ett enande kring dessa värden
kan förvisso stöda ett enande av Europa om det har sin utgångspunkt, inte i politiska strävanden,
utan i evangeliets budskap om fred, försoning och helande.

En förutsättning för en djupare ekumenisk samverkan är ett gudomligt helande av relationerna
mellan kyrkorna. Därför har CEC inför mötet i Trondheim sänt ut ett temadokument på sextio
sidor till alla mötesdelegater, en omfattande process i sig. Dokumentet är tänkt som en vägled-
ning med tanke på de diskussioner som kommer att föras under mötet.

Temadokumentet bygger i många stycken vidare på Chartas strävan att dels grunda det ekumenis-
ka samarbete på bibeln, den gemensamma bekännelsen och den apostoliska traditionen och dels
teckna en bild av aktuella utmaningar i Europa. Textens första deln presenterar Jesus Kristus som
den korsfäste helaren, den uppståndne försonaren och universums frälsare. Den andra delen för-
djupar Chartas avsnitt om kyrkornas ansvar i Europa.

Texten är inte ett slutgiltigt, dogmatiskt dokument som skall godkännas officiellt. Istället är det
tänkt att den skall erbjuda en teologisk ram och utgöra ett samtalsunderlag som speglar den
mångfald av perspektiv som finns i den ekumeniska rörelsen. Man får hoppas att temadokumen-
tet hjälper kyrkorna att fokusera på och ta ställning till de gemensamma utmaningarna i Europa,
varav den främsta är att ”i ord och handling tillsammans förkunna evangeliet till alla människors
frälsning”.

Temadokument och generalförsamlingar är viktiga instrument för det ekumeniska arbetet. Ändå
är risken överhängande att texter och möten bli kulisser bakom vilka kyrkorna drar sig för att
förverkliga de ideal man tillsammans fört fram. Målet för processen är ju att ett djupgående
helande inom och mellan kyrkorna skulle bli verklighet. Det är bara då som kyrkorna tillsam-
mans kan bli det budskap som de tillsammans så välformulerat bär vittne om.
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Helsingissä 23.-25.5. järjestetyt
Ekumeeniset Kirkkopäivät ko-
kosivat arvioiden mukaan 115
000 kävijää noin 350 eri tilai-
suuteen. Kirkkopäivien pääta-
pahtumia olivat suuren yleisön
koonneet Senaatintorin konser-
tit Virsi palaa ja Virsi ja tähti
sekä sunnuntain Sirkus Pyhä.
Esplanadin kirkkotorilla, jossa
SENkin oli esittelemässä toi-
mintaansa, vieraili noin 10 000
ihmistä. Kirkkopäivät päättyi-
vät sunnuntaina Senaatintorilla
ekumeeniseen Herran siunauk-
seen: kotimatkalle lähtijät siu-
nattiin matkaan ja toivotettiin
tervetulleiksi seuraaville Kirkko-
päiville Ouluun vuonna 2005.

Ehtoollinen – ykseyden
väline vai päämäärä?

Opillisten kysymysten jaosto kut-
sui Kirkkopäivillä eri kirkko-
kuntia ja kristillisiä yhteisöjä
edustaneita panelisteja esittele-
mään taustayhteisönsä näkemyk-
siä yhteisen ehtoollisen ja kirkon
ykseyden suhteesta. Panelisteina
yhteisöjään edustivat rehtori Väi-
nö A. Hyvönen (vap.), seura-
kunnanjohtaja Klaus Korhonen
(hell.), arkkimandriitta Andreas
Larikka (ort.), pastori Jari Por-
taankorva (bapt.), majuri Antero
Puotiniemi (pel.arm.), TT Matti
Repo (lut.) ja kirkkoherra Marino
Trevisini (kat.).

Ehtoollisyhteyden puuttu-
minen on ollut yksi ekumeeni-
sen liikkeen syntyyn vaikutta-
neista tekijöistä ja rikkoutuneen
yhteyden palauttaminen on yhä
ekumeenisen työskentelyn kes-
keinen tavoite. Kysymys ehtool-
lisesta ja kirkkojen ykseydestä
saavutti erityistä huomiota vii-
me keväänä, kun paavi Johannes
Paavali II julkaisi ehtoollista kä-
sittelevän kiertokirjeen Ecclesia
de eucharistia. Paavin ehtoollista
käsittelevää ensyklikaa osattiin
odottaa erityisesti Saksassa, jos-

sa ekumeenisten kirkkopäivien
yhteydessä oltiin puhuttu jo
ekumeenisen ehtoollistilaisuu-
den järjestämisestä. Saksassa
protestantteja ja katolilaisia on
suurin piirtein yhtä paljon, ja
ehtoollisyhteyden puuttuminen
koskettaa henkilökohtaisesti
suurta osaa Saksan kristityistä.
Keskusteluun osallistuivat myös
Luterilaisen maailmanliiton,

Saksan evankelisen kirkon sekä
Katolisen kirkon teologiset ins-
tituutit.

Kirkkopäiville kokoontu-
neen paneelin puheenvuorot
noudattelivat pääasiallisesti Eu-
roopan tasolla käytyä keskuste-
lua. Yhteisenä toiveena on vuo-
sisatoja jatkuneen kirkon jakau-
tumisen voittaminen ja kristit-
tyjen osallistuminen yhteiselle

Kirkkopäivät aloitti ekumeeninen kulkue Rautatientorilta Senaatintorille. Ku-
vassa pastori Klaus Korhonen, piispa Eero Huovinen, metropoliitta Ambrosi-
us ja piispa Józef Wróbel.

Isä meidän kaikkialla kaupungissa
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ehtoolliselle. Yhteisestä toiveesta
huolimatta on ilmeistä, että eri
kirkot ja kristilliset yhteisöt lä-
hestyvät ehtoolliskysymystä hy-
vin eri tavalla. Eri lähestymista-
vat heijastelevat kunkin yhtei-
sön sisäisiä ehtoolliselle osallis-
tumisen kriteereitä.

Pelastusarmeijassa koroste-
taan sisäiseen armoon luotta-
mista ulkoisten seikkojen sijas-
ta. Koska Jumala ymmärretään
suvereeniksi ja riippumatto-
maksi mistään ulkoisista seikois-
ta, ehtoollista ei ymmärretä sak-
ramenttina eikä pelastuksen vä-
lineenä. Tästä syystä pelastusar-
meija ei vietä ehtoollista vaikka
tunnustaakin sen viettämisen
voivan olla toisille kristityille
siunaukseksi. Vapaakirkossa ja
helluntaiherätyksessä koroste-
taan henkilökohtaista uskoa eh-
toolliselle osallistumisen edelly-
tyksenä. Keskeisellä sijalla on jo
olemassa oleva uskovien yhteys,
jota ehtoollinen ilmentää. Patis-
tiyhdyskunnassa uskoon liite-
tään jäsenyys tiettyyn seurakun-
taan, jonka yhteyden ateria eh-
toollinen on. Myös luterilaisen
kirkon näkökulmasta ehtoollis-
yhteys liittyy läheisesti ehtool-
lista viettävään yhteisöön ja sen
luonteeseen. Ehtoollinen on li-
turginen tapahtuma ja se toimi-
tetaan aina kirkon yhteydessä.
Ehtoollisyhteys on mahdollinen
saman kirkon jäsenten välillä
sekä erillisten sopimusten kautta
myös eri kirkkojen jäsenten vä-
lillä. Katolisen ja ortodoksisen
kirkon näkökulmasta ehtoolli-
nen on kirkon näkyvän yksey-
den ilmaus. Ehtoollisyhteys si-
sältää ja edellyttää yhteisen nä-
kemyksen kirkosta ja kirkon vi-
roista, joiden jatkuvuus erityi-
sesti piispan virassa pyhän Hen-
gen kautta takaa ja turvaa Kris-
tuksen jatkuvan läsnäolon kir-
kossa. Todellisen yhteyden edel-
lytyksenä on yksimielisyys kir-
kon luonteesta.

Paneelin puheenjohtajana
toiminut Kirkon koulutuskes-
kuksen johtaja Simo Peura tote-
si yhteenvedossaan, että kaikilla
ehtoollista viettävillä kirkoilla

on selvästi olemassa joitakin eh-
toolliselle osallistumisen kritee-
reitä. Erilaisten edellytysten kir-
jon toisessa päässä ovat kirkot,
jotka kutsuvat ehtoollispöytään-
sä kaikkia uskovia kristittyjä,
toisessa taas kirkot, joiden mu-
kaan ehtoollisyhteys edellyttää
laajaa opillista yksimielisyyttä.
Yhteistä kirkoille ja kristillisille
yhteisöille on kuitenkin se, että
kysymys ehtoollisen luonteesta
liittyy olennaisesti jokaisen yh-
teisön identiteettiin. Koska eh-
toollinen koskettaa paitsi yksit-
täisen kristityn myös kirkkoyh-
teisöjen identiteettiä, on ilmeis-
tä että ehtoollisyhteyden tiellä
eteneminen vaatii kärsivällisyyt-
tä. Erityisen kipeinä esimerkkei-
nä Simo Peura mainitsi eku-

meeniset avioiliitot, joissa eri
kirkkojen ehtoollispöydät erot-
tavat perheenjäsenet toisistaan.
Käydyn keskustelun perusteella
Simo Peura totesi, että kirkkoja
yhdistää toisaalta kaipaus yhtey-
teen, toisaalta kipu vallitsevasta
erosta. Tämän kaipauksen ja ki-
vun ilmentymänä hän kehotti
käyttämään niin sanottua sovin-
non merkkiä, jossa asettamalla
oikea käsi ristiin vasemmalle ol-
kapäälle ehtoolliselle tulija vies-
tittää, ettei voi vastaanottaa eh-
toollista mutta pyytää siunausta.

Kirkkopäivien seminaarissa
käyty keskustelu toi esiin ehtol-
liskysymyksen ajankohtaisuu-
den ja vaikeuden. Panelistit toi-
vat toisaalta esiin kirkkojen yh-
teisen halun työskennellä kohti

Katolinen ruusukko oli rukousaskartelijoiden suosikki.
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yhteistä ehtoollista, toisaalta
työskentelyn hankaluuteen liit-
tyvän turhautumisen vaaran.
Monet ajattelevat, ettei ehtool-
linen voi olla väline kirkon yk-
seyden tavoittelussa. Yhteisen
ehtoollisen puuttuminen ei kui-
tenkaan ole kirkon ykseyden
eikä kristittyjen yhteyden este.
Yhteinen ekumeeninen työ eri
kristillisten perinteiden tunte-
miseksi ja yhteinen rukous kir-
kon ja koko maailman puolesta
jatkuvat kirkkojen työskennel-
lessä ehtoollisyhteyden saavut-
tamiseksi.

Minna Hietamäki
TM, Opillisten kysymysten

jaoston sihteeri

Rukousaskartelu keräsi
kaikenikäiset
kirkkopäivävieraat yhteen

Ekumeenisen neuvoston nuoriso-
jaoston järjestämään Ikoni, ruu-
sukko vai rukoushelminauha? -

tilaisuuteen osallistui satakunta
henkeä. Ortodoksisen seurakun-
nan salissa pidetyssä tapahtumas-
sa oli mahdollisuus tutustua eri
kirkkokuntien perinteisiin konk-
reettisen tekemisen ja yhteisen ru-
kouksen kautta.

Lauantai-iltapäivän sateinen
sää ei haitannut rukousaskarte-
lun toteutumista. Päinvastoin,
lämpimässä ja kodikkaassa sisä-
tilassa oli mukavaa istahtaa het-
keksi tekemään ikoneja, ruusuk-
koja tai Martin Lönnebon ideoi-
mia luterilaisia rukoushelmi-
nauhoja. Ensimmäiset osallistu-
jat saapuivatkin paikalle hyvissä
ajoin ja ryhtyivät heti toimeen.
Iltapäivän aikana paikan päällä
vieraili ilahduttavan paljon vä-
keä. Osanottajien ikä vaihteli
alle kouluikäisistä eläkeikäisiin.
Tämä oli järjestelytiimille mie-
luinen asia, sillä tapahtuman
kautta haluttiin tuoda esille, että
rukous ja siihen liittyvä konk-
reettinen osallistuminen kuulu-
vat kaikenikäisille. Itä-Suomesta
paikalle tulleet naiset totesivat-

kin, että oli kiva kerrankin tehdä
jotain itse, eikä vain kuunnella,
kun muut puhuivat.

Tapahtuman järjestelyistä
vastasivat nuorisojaoston lisäksi
ekumeeninen työryhmä, birgit-
talaissisaret ja ortodoksinen seu-
rakunta. Näin ohjelman toteu-
tukseen saatiin moniulottei-
suutta ja käytännön ekumeeni-
suutta. Ortodoksit vastasivat ti-
lojen lisäksi ikoniaskartelusta.
Paikan päällä oli myös ikoni-
maalari Sinikka Koskinen, joka
kertoi halukkaille ikonien teke-
misen monista haasteista. Varsin
suosittuja olivat myös katoliset
rukoushelmet, ruusukot, joiden
valmistamista birgittalaissisaret
Ricarda ja Dina kärsivällisesti
ohjasivat. Sisarten mukanaolo
taisi olla monelle tapahtuman
kohokohta, sillä heidän välitön
ja sydämellinen läsnäolonsa teki
moneen vaikutuksen. Myös lu-
terilaisiin rukoushelmiin pääsi
tutustumaan ekumeenisen työ-
ryhmän opastuksessa.

Tilaisuudessa oli esillä eri

Panelistit Muhammed Ishaq, Isra Lehtinen ja Marjatta Jaanu-Schröder.
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kirkkokuntien rukousperinnet-
tä esitteleviä kirjoja, esineitä ja
rukouksia. Tapahtuman levollis-
ta ilmapiiriä kuvaa se, että moni
otti tuolin ja istahti lukemaan
kirjoja kaikessa hiljaisuudessa.
Mitään pakkoa toiminnalle ja
askartelulle ei ollut, vaan paikal-
la sai kierrellä ja katsella rauhas-
sa ympärilleen.

Tilaisuuden lopuksi pidet-
tiin yhteinen hartaushetki, jossa
ortodoksi-isä Paul Hesse siunasi
tehdyt kättentyöt. Birgittalaissi-
sarten johdolla rukoiltiin osa
ruusukkorukouksesta ja käytet-
tiin samalla juuri valmistuneita
ruusukkoja. Lopuksi Olli-Matti
Hirvonen johdatti kuulijat lu-
terilaisen rukoushelminauhan
maailmaan. Kaiken kaikkiaan
tapahtumaa voi pitää erittäin
onnistuneena ja myönteisenä
kokemuksena. Tällaiselle maan-
läheiselle ekumenialle on selväs-
ti tilausta. Tarvitsemme sydän-
ten ja kätten rukousta, jotta to-
della voisimme olla yhtä ja ym-
märtää toisiamme.

Ulla Varkki
TM, tilaisuuden vastuuhenkilö ja

ekumeenisen työryhmän jäsen

Uskonnot kohtasivat
kaupungissa

”Jos yhtä uskontoa vastaan hyö-
kätään, se on kuin hyökkäys kaik-
kia paikkakunnalla tai kaupun-
gissa vaikuttavia uskontoja koh-
taan”, sanoi tohtori Ataullah Sid-
diqui, joka toimii vanhempana
tutkijana Islamilaisessa säätiössä
Leicesterissä, Englannissa. Tohtori
Siddiqui oli toinen pääpuhujista
Helsingin Kirkkopäivillä 23.5.
pidetyssä seminaarissa ”Jumala
kanssamme - vakaumuksen to-
teuttaminen kaupungissa”.

Toinen pääpuhuja, teol.tri
Seppo Rissanen, joka on Suo-
men Lähetysseuran johtaja, viit-
tasi siihen, miten uskonnot ovat
syntyneet kaupungeissa. - Eri
uskontojen kohtaamisista on
tullut elävä osa myös suomalais-
ta kaupunkielämää. Kaupungit

ovat aina olleet uskontojen koh-
taamispaikkoja. Aina on ja tu-
leekin olla aktiivista kohtaamis-
ta eri uskontojen välillä, sanoi
Rissanen, joka mieluummin pu-
hui uskontojen kohtaamisesta
kuin uskontodialogista. ”Koh-
taaminen on neutraalimpi ter-
mi, joka ei ole niin rasitettu”,
hän totesi.

Siddiqui kertoi omista koke-
muksistaan dialogityöstä ja us-
kontojen välisten kohtaamis-
paikkojen luomisesta omassa
maassaan. ”Uskominen ja kuu-
luminen yhteisöön ja sen yhtei-
sön kulttuuri kulkevat kaikki
käsi kädessä. Koraani tuo esille,
että Jumala on antanut jokaiselle
yhteisölle erilaisen polun ja tien.
Erilaiset uskonnot nähdään osa-
na Jumalan suunnitelmaa. Yh-
teiskunnallisista kysymyksistä
tulee keskustella ja väitellä. Tar-
koitus on päästä yksimielisyy-
teen, pakkoa tai väkivaltaa ei hy-
väksytä. Muslimien tulee teh-
dä yhteistyötä kaikkien kanssa,
jotta rauha ja oikeudenmukai-
suus turvattaisiin”, sanoi tohtori
Siddiqui.

Hän piti tärkeänä, että myös
Euroopassa asuvien muslimien
tulisi oppia elämään vähemmis-
töinä eri puolilla maailmaa. ”Ei
ole yksi ainoa tapa olla musli-
mi”, Siddiqui totesi. Itse hän on
syntynyt Intiassa mutta asunut
lapsesta lähtien Iso-Britanniassa.
”Opiskelin nuorena katolisessa
koulussa, jossa luin Raamattua
joka päivä. Tunnen siis kristin-
uskon perustan jonkin verran,
mikä on auttanut minua dialo-
gityössä.”

Yhteinen tehtävä kullakin
paikkakunnalla asuville on mää-
rittää yhteiskunnassa kolmella
osa-alueella normeja joiden
avulla saavutetaan keskeiset asi-
at, Siddiqui painotti. Keskeistä
on ennakkoluulojen poistami-
nen, erilaisten vaikeuksien, esi-
merkiksi naisten ja lasten ase-
man helpottaminen sekä oikeu-
denmukaisuuden vakiinnutta-
minen. Tärkeätä on edistää ih-
misten hyvinvointia niin, että
heidän uskonsa, elämänsä, ajat-

telunsa, jälkipolvensa ja omai-
suutensa turvataan. Listaan voi
lisätä ihmisten omanarvontun-
non, vapauden, sosiaalisen hy-
vinvoinnin ja ihmisten välisen
veljeyden turvaamisen.

Seminaarin paneeliin osallis-
tuivat TM Marjatta Jaanu-Sch-
röder katolisesta kirkosta, pää-
toimittaja Isra Lehtinen Suo-
men Islamilaisesta Yhdyskun-
nasta, isä Heikki Huttunen or-
todoksisesta kirkosta ja imaami
Muhammed Ishaq Munkkinie-
men Al-Iman moskeijasta. Pa-
nelistit nostivat esille omakoh-
taisia kokemuksia uskontojen
välisestä kohtaamisesta. Uskon-
nollisuus ja hengellisyys olivat
panelisteille yhteisiä tekijöitä,
joiden pohjalta on mahdollista
keskustella sekä uskonnonva-
pauden toteuttamisesta että us-
konnon yhteiskunnallisesta
merkityksestä. Seminaarin yksi
puheenjohtaja Varol Abdrahim,
Suomen Islam seurakunnasta
(tataarit), kertoi miten hän itse
kokee mahdollisena elää vä-
hemmistönä säilyttäen oman
kulttuurinsa ja kielensä.

Suomessa asuu noin 20 000
muslimia, heistä suurin osa kau-
pungeissa. Suomalaisille musli-
meille tällä hetkellä tärkeä kysy-
mys on oman hautausmaan saa-
minen. Toinen pohdinnan aihe
on, että tarvitaanko islaminus-
koisille lapsille oma koulu. Isra
Lehtinen, itsekin koululaisen äi-
ti sanoi, että viime aikoina hän
on kääntynyt oman koulun
puolustajaksi. Tavallinen koulu
ei aina osaa ottaa huomioon
muslimien tarpeita ja toiveita.
Jos oma koulu perustetaan, se ei
kuitenkaan saa eristäytyä muus-
ta yhteiskunnasta.

Muhammed Ishaq siteerasi
Koraania ja sanoi, että näiden
jakeiden mukaan muslimit elä-
vät rauhassa ja yhteisymmärryk-
sessä kaikenlaisten ihmisten
kanssa heidän uskostaan riippu-
matta. On myös hyvä, että kai-
killa on oikeus harjoittaa us-
koaan ja elää kulttuurinsa vaa-
timalla tavalla.

Teol.tri Seppo Rissanen ih-
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Imaami Ifran Biklici oli yksi Kirkko-
päiville osallistuneista kosovolaisis-
ta hengellisistä johtajista. Hän koh-
tasi piispa Eero Huovisen ekumee-
nisessa kulkueessa.

metteli, miten molemmat kau-
pungissa syntyneet uskonnot,
islam ja kristinusko, ovat koh-
danneet myös vakavimmat
haasteensa sekularisoituneessa
kaupungissa. Hän mainitsi eri-
tyisen haasteen, jonka Pariisi on
tuonut. Kristinusko on joutu-
nut käymään läpi Pariisin ja va-
listuksen ajan tuomat haasteet
ja sopeutumaan niihin. Tällai-
nen työ on islamilla ehkä vielä
edessään. Kehitys länsimaisissa
kaupungeissa on johtanut sii-
hen, että kaupunki ei ole enää
yhteisö, vaan paikka, jossa asuu
yksilöitä. ”Pariisia ja sen tuomaa
kehitystä ei tarvitse pelätä. Sen
kanssa voi oppia elämään.”

Toisen esimerkin Seppo Ris-
sanen otti Jerusalemista. Sen
vanhassa kaupungissa on luotu
jokaiselle kolmelle vanhalle us-
konnolle omat erilliset alueet.
Uskonnon harjoitus ei näin
loukkaa toisen uskonnon edus-
tajia. On kuitenkin kysyttävä,
eivätkö eri uskontojen edustajat
mahdu samaan kaupunkiin il-
man erillisyyttä.

Uskontojen välinen dialogi
tarkoittaa keskusteluja eri
uskontojen keskeisistä tee-
moista, arvoista ja katso-
muksista. Dialogissa pyri-
tään toisen uskon ja uskon-
non aitoon ymmärtämiseen
ja keskinäisen erilaisuuden
kunnioittamiseen. Se on
myös yhteistä oppimista.
Dialogilla luodaan pohjaa
ihmisoikeuksien ja rauhan
edistämiselle eri puolilla
maailmaa.

(KT/SEN)
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Erilaisuuden kokeminen vah-
vistaa. Erilaisia kieliä, tapoja,
ihonvärejä, uskontoja, vaatteita.
Kansantanssiesitys näytti, että
vain osan väriloistosta ja liik-
keistä olin etukäteen saattanut
kuvitella. Koko ajan tuntui vain
tulevan yhä lisää rytmin ja ilon
leikkiä. Erilaisuus vahvistaa sii-
hen, että minullakin on paikka
tässä moninaisuudessa. Kullakin
reilusti oma paikka.

� Juttelin Yermasoyian kyläkir-
kossa ortodoksipapin kanssa.
Seisoimme kirkkosalin keski-
osassa. Pappi oli selin ikonite-
lineeseen ja minä kasvot sitä
kohti. Syrjäsilmällä näin, että
kirkkoon tuli nuorehko, roteva
mies. Hän käveli ikonin luo,
suuteli sitä ja ryömi telineen
alta. Puhuin muutaman kerran
tapahtumasta suomalaisten
kanssa. Mietiskelin, että var-
maan ottaa vahvan nuoren mie-
hen luonnolle tehdä juuri noin.
Ryömiessä on nöyrryttävä lat-
tian rajaan ja osoitettava kun-
nioitusta. Miten me luterilaiset
osoitamme korkeimman aukto-
riteetin kunnioitusta, kyselin
minä. Keskustelukumppanit to-
tesivat, että kysymys on mie-
lenkiintoinen. Minä en kuiten-
kaan osaa siihen vastata, olen
helluntailainen, totesi yksi. Toi-
nen kertoi olevansa pelastusar-
meijan eläkkeellä oleva upseeri.
Kolmas oli eronnut kirkosta.
Oliko niin, että luterilainen ei
sanonut mitään?

Satumaa-tango soi
virsilaulujen illassa

Turistit ja täällä vakinaisesti asu-
vat ovat Suomessa eri kristillis-
ten seurakuntien jäseniä tai eivät
kuulu mihinkään seurakuntaan.

MATTI PERÄLÄ

Ekumeniaa opettelemassa -
sattumuksia Kyproksella

Jumalanpalvelus on kuitenkin
täällä kaikkien yhteinen asia, sa-
moin virret ja hengelliset laulut.
Näiltä kokeneilta muiden seura-
kuntien kristityiltä olen saanut
hyvää mietittävää. Ravintoloi-
den lauluiltoja varten tein mo-
nisteen: toiseen paperiin koko-
sin virsiä ja toiseen hengellisiä
lauluja. Ensimmäisessä illassa
joku kysäisi: ”Pitääkö paikkan-
sa, että Satumaa-tango on tulos-
sa virsikirjaan?” Siihen en otta-
nut kantaa, mutta siitä pitäen
Satumaa laulettiin virsien ja
hengellisten laulujen saumassa
useina iltoina. Lokki-valssi syr-
jäytti sittemmin tangon - ihmi-
sen kaipuuta molemmat. Valit-
sin kuitenkin illan monisteeseen
tutuimpia virsiä. Linjakysymys
oli siinä, otanko mukaan laulel-
mia, ikivihreitä iskelmiä ynnä
muita sellaisia. En ottanut. Sa-
noin, että oma sieluni sietää kyl-
lä monenlaista musiikkia, mutta
tässä on tarkoitus tarjota hengel-
listä ravintoa kirkkaasta lähtees-
tä. Tangon uskonnollinen ulot-
tuvuus on saattanut jäädä mie-
leen muutaman vuoden takaa
ylioppilaskirjoitusten uskonnon
kysymyksistä. Sittemmin pidin
taivas- ja muusta kaipuusta Sa-
tumaa-seminaarin. Ensimmäi-
sessä virsilaulujen illassa olin
kyllä kahden vaiheilla. Baaritis-
kin äärellä törisi paikallisia uk-
koja. Vielä kitaraa kaulalle nos-
taessa ajattelin, että tuleeko vir-
sien veisuusta mitään tässä ym-
päristössä. ”Päivä vain ja hetki
kerrallansa.” Upea kokemus.
Kymmenet suomalaiset lähtivät
tosissaan veisaamaan.

Muita kristittyjä

Kyproslainen ei juuri tiedä
muista kristityistä. Ortodoksi-

nen kirkko on niin kattava, ettei
tilaa juurikaan ole muulle, ei
edes ajatuksissa, tiedollisesti-
kaan. Baarin myyjä kyseli, mikä
meidän kirkkomme on Suomes-
sa ja miten se eroaa kristillisestä
kirkosta. Oluthanan äärellä yri-
tin varovasti raottaa kysymystä
kristillisestä kirkosta. Ortodok-
sinen kirkko on tällä saarella
kristillinen kirkko. Muut ovat
jotain muuta. Katolinen kirkko
tiedetään, mutta se edustaa il-
meisesti monille uskonnollista
länttä. Joku saattaa tietää, että
on olemassa protestanttisia kirk-
koja. Hänelle protestanttisuus
tarkoittaa kuitenkin suurin piir-
tein samaa, kuin englantilai-
suus, englantilaiset. Useimmilla
ei ole luterilaisesta kirkosta mi-
tään tuntumaa.

Kävin piispantalossa. En
piispaa tapaamassa, mutta ta-
lousasioista vastaavan papin
kanssa minulla oli mielenkiin-
toinen keskustelu. Kun kerroin
hänelle Suomen kirkosta, hän
oli yllättynyt kuullessaan messu-
uudistuksesta. Hän tuntui ole-
van enemmän sillä kannalla,
että kirkon tuhatvuotisen histo-
rian aikana ei ole ollut juuri syy-
tä muutoksiin. Seuratessamme
ristin heittämistä mereen huo-
masin, että kansan suut liikkui-
vat piispan liturgisen laulun tah-
dissa. Siinä rannan isoilla kivillä
tasapainoillessani kansan reaktio
herätti minussa kunnioitusta.
Kansa on juurtunut kirkon pe-
rinteeseen. He osaavat kirkkon-
sa liturgian.

Ekumeeninen hautausmaa?

Kyproksen Suomi -seuran uutis-
lehdessä (Sinikello 2/03) kerrot-
tiin piispan, kunniakonsulin ja
konsulaatin virkailijan keskuste-
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lusta. Uusille hautausmaille tul-
laan rakentamaan erityinen alue
”ei -ortodokseille”.

Voisivatko hautausmaat olla
ekumeenisia? Puoliso voi Kyp-
roksella piispan luvalla tulla
haudatuksi ortodoksipuolisonsa
sukuhautaan. Tosin sellaisiakin
kommentteja olen kuullut, että
kun kattavia jäsenrekisterei-
tä ei ole, ei asiassa ole ongel-
mia. Mutta miltä tuntuisi
haudata tai tulla haudatuksi
salaa?

Erään ravintolan pöytä-
keskustelijat olivat sitä
mieltä, että kaikkein suvait-
semattomimpia ovat kui-
tenkin muslimit. Heille mi-
kään muu kuin oma usko ei
ole, eikä voi olla, oikeaa. Ta-
lomme siivooja-talonmies
on muslimi. Voisiko olla ys-
tävällisempää ja auttavai-
sempaa henkilöä? Moni on
kertonut minulle maailman
tilanteeseen liittyvää huol-
taan. On tuntunut pahalta,
että olemme menossa kohti
kristityn ja islamilaisen
maailman välistä sotaa. Tä-
täkö ystävällistä talonmiestä
vastaan minun pitäisi alkaa
sotimaan?

Ekumenia on kohtalon
yhteyttä

Oma kokemukseni? Yh-
teistyö katolisen kirkon
kanssa on sujunut hyvin.
Luterilaisen seurakunnan
jumalanpalveluksia soittaa
vapaaehtoisena englantilai-
nen, eläkkeellä oleva musii-
kinharrastaja. Messumme
alkaessa katoliset tungeksi-
vat ulos ja luterilaiset sisään.
Oman messumme aikana
katolisen kirkon jäseniä on
kirkossa harjoittamassa
omaa hartauttaan. Jotkut
heistä tulevat ehtoolliselle-
kin, vaikka eivät varmaan
suomen kieltä ymmärrä. He
näkevät kuitenkin, että
alussa on rippi, ja että eh-
toollisesta on kysymys.
Riittänee ekumeniaksi.

Taksimies kuunteli uutisia.
Kysyin, mitä kieltä hänen uuti-
sissaan puhutaan. Arabiaa, hän
vastasi, ja näytti hyvin surullisel-
ta. Irakista puhuttiin ja sodan
etenemisestä.

Sellainen on tullut mieleeni,
että ekumenia on ihmisten koh-
talon yhteyttä.

TT Matti Perälä on Kuusankos-
ken seurakunnan kirkkoherra ja
Kouvolan rovastikunnan läänin-
rovasti. Hän on toiminut Kyprok-
sella suomalaisen seurakunnan
pappina joulukuusta 2002 huhti-
kuuhun 2003.
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Millainen olisi ekumeeninen hautausmaa? Kuva on Kyproksen Limassolista, Agios
Nikolaoksen kirkon vieressä olevan hautauskappelin portilta.
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En av de stora utmaningarna i
det ekumeniska arbetet är rela-
tionerna mellan organisations-
ekumeniken och den katolska
kyrkan. Som känt är den katols-
ka kyrkan inte medlem i Kyrkor-
nas Världsråd (KV), däremot är
den sedan 1968 representerad i
KV:s teologiska arbete, Faith
and Order. F&O -kommissio-
nen har 120 medlemmar; män,
kvinnor, präster, lekmän och
akademiker från olika kyrkor
och samfund. I många länder är
katolska kyrkan emellertid full-
värdig medlem i olika nationella
och lokala ekumeniska råd och
arbetsgrupper. Detta är en rätt
ny företeelse. Det var först efter
Andra Vatikankonciliet (1962-
1965) som katolska kyrkan akti-
verade sig i det ekumeniska ar-
betet på allvar. Detta fick ett
konkret uttryck i vårt eget land
när Katolska kyrkan i Finland
år 1968 upptogs som medlem i
Ekumenisk rådet i Finland.

� Andra Vatikankonciliet utgör
en vattendelare inte bara för den
katolska kyrkan, utan för hela
kristenheten och inte minst för
det ekumeniska arbetet, efter-
som katolska kyrkans relation
till andra kyrkor och samfund
då definierades på nytt. Konci-
liet publicerade fyra konstitu-
tioner, nio dekret och tre dekla-
rationer. Vanligen brukar man
nämna den dogmatiska konsti-
tutionen Lumen Gentium och
det ekumeniska dekretet Unita-
tis redintegratio (UR) som sär-
skilt viktiga för det ekumeniska
arbetet. Enligt UR främjar kris-
ten enhet kyrkans mission efter-
som Gud har kallat alla männis-
kor till den frälsande enhetens
synliga sakrament, som är Kristi
kyrka. UR flyttar katolikernas
fokus för ekumeniken från tan-

JAN EDSTRÖM

Nationella råd som redskap för kristen
enhet - Relationerna till katolska kyrkan

ken att andra kristna skall åter-
vända till den romersk-katolska
kyrkan till tanken på Kristus
som källa och centrum för
kyrklig gemenskap.

Katolska kyrkans ekumeniska
vägkarta

Enligt konciliets ekumeniska
‘vägkarta’ är katolska kyrkan
inte identisk med Kristi kyrka
men lever och finns i denna
(subsistit in). Andra kyrkor och
samfund förvaltar många heliga
sanningar och handlingar men
deras medlemmar lever i en
ofullkomlig gemenskap med ka-
tolska kyrkan. Denna enhet, om
än ofullkomlig, grundar sig på
tron och dopet. Ekumenikens
förutsättning är omvändelse och
förnyelse; också katolska kyr-
kans del i splittringen medges.
Enligt katolska kyrkans san-
ningshierarki framskrider eku-
meniskt arbete enligt en viss
ordning; läran om frälsning och
sakrament anses t.ex. viktigare
än läran om ämbete och helgon.

Medverkan i nationella
ekumeniska råd

Katolska kyrkans deltagande i
de nationella ekumeniska rå-
dens verksamhet är ett direkt re-
sultat av Andra Vatikankonci-
liet. Vid tiden för konciliet var
katolska kyrkan inte med i nå-
got enda nationellt råd. Numera
är katolska kyrkan representerad
i många nationella råd över hela
världen. I Europa, 16 länder, i
Afrika och Oceanien, 12 länder
vardera, i Karibien, 11 länder.
Också i Asien, Latinamerika och
Nordamerika är man medlem i
flera nationella råd. Samman-
lagt är katolska kyrkan full med-
lem i 58 av 103 kända nationella

ekumeniska råd. I många andra
länder har katolska kyrkan ett
begränsat samarbete med natio-
nella kristna råd. I fyra länder är
kyrkan observatör eller konsul-
tativ medlem och i en del andra
länder finns det samarbete utan
formella relationer. I tolv länder
i mellanöstern är katolska kyr-
kan fullvärdig medlem genom
det regionala organet Mellanös-
terns kyrkoråd (Middle East
Council of Churches). I USA
tillhör katolska kyrkans stift 41
ekumeniska råd på delstatspla-
net och är observatör i minst sex
andra.

Riktlinjer för det ekumeniska
arbetet

Katolska kyrkan presenterade
1993 ett dokument, Directory
for Oecumenism, med riktlinjer
för förverkligandet av principer
för det ekumeniska arbetet i frå-
ga om samarbete mellan och
inom nationella och regionala
ekumeniska organisationer. Do-
kumentet definierar ekumenis-
ka råd som en av de mera per-
manenta strukturerna för det
ekumeniska arbetet. Ett råd an-
svarar inför medlemskyrkorna
och eventuella andra kristna or-
ganisationer som är medlemmar
av rådet. Samarbete, dialog och
övervinnande av missförstånd
hör enligt dokumentet till de
ekumeniska organisationernas
viktigaste uppgifter.

Råden viktiga för samarbete

Råden är ett viktigt sätt för ka-
tolska kyrkan att ha kontakter
till andra kyrkor och samfund.
Det tillkommer den lokala bis-
kopen att i samförstånd med Va-
tikanens råd för främjande av
kristen enhet besluta om och
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övervaka kyrkans medverkan i
ekumeniska råd. Dokumentet
skiljer klart på kyrka och eku-
meniska råd och är mån om att
betona de formella aspekterna,
ss. stadgar och beslutsfattande,
rörande samarbetet i råden. Det
ekumeniska arbetet på det na-
tionella planet får inte strida
mot katolska kyrkans egna prin-
ciper. Särskilt viktig är det att
inse att varje råd är unikt och
bör formas av hänsyn till den lo-
kala situationen efter moget
övervägande. Katolskt med-
lemskap i lokala, nationella eller
regionala råd kan inte jämföras
med frågan om ett eventuellt
medlemskap i Kyrkornas världs-
råd. KV kan visserligen kalla na-
tionella råd till samarbete
men har ingen auktoritet eller
kontroll över dessa råd eller de-
ras medlemskyrkor.

Aktuell studie

I en pågående ekumenisk studie
om aktuella utmaningar i eku-
meniska organisationer tas spe-
ciell hänsyn till den katolska
kyrkans medverkan. Studien
kommer enligt planerna av vara
klar 2004 och blir ett viktigt
redskap i analysen av katolska
kyrkans roll i rådsekumeniken.
Den viktigaste frågan hänför sig
till de omständigheter, problem,
metoder och konsekvenser som
katolska kyrkans medverkan -
eller frånvaro - resulterar i för de
nationella och regionala eku-
meniska råden. Bland de frågor
som är särskilt viktiga för un-
dersökningen är katolskt med-
lemskap/observatörsstatus, mo-
deller för medlemskap, former
för representation, ekumenisk
attitydfostran, officiella uttalan-
den, beslutsfattande, dialoger,
samt alternativ till fullvärdigt
medlemskap. Att det sistnämn-
da är viktigt kan man förstå mot
bakgrunden av att katolska kyr-
kans stora medlemsantal globalt
och lokalt ansetts utgöra ett hin-
der för fullvärdigt medlemskap
framför allt i ekumeniska råd
som baserar sin representation

på medlemskyrkornas medlem-
santal.

Historisk utveckling

Katolska kyrkans ekumeniska
utveckling kan beläggas via offi-
ciella dokument och uttalan-
den. År 1975 utkom det första
officiella dokumentet om ka-
tolsk medverkan i ekumeniska
råd, Ecumenical Collaboration
(EC).10 Dokumentet var ban-
brytande för katolsk medverkan
i rådsekumeniken och utgör ut-
gångspunkten för kommande
dokument som

Directory. Medlemskap i
ekumeniska råd uttrycker enligt
EC en förståelse för råden som
redskap - bland flera andra.
Genom att vara medlem bekräf-
tar kyrkan den redan existeran-
de, om än ofullkomliga, enhe-
ten mellan kyrkorna. Råden är
instrument för främjande av en
fördjupad enhet och ett effek-
tivare kristet vittnesbörd, inte
slutmålet i enhetsarbetet. Do-
kumentet betonar rådens bety-
delse för det praktiska samarbe-
tet snarare än det dogmatiska,
även om lärofrågor också kan
ingå i rådens verksamhet. Kyr-
korna bär dock själva det slutgil-
tiga ansvaret för samtal i läro-
frågor.

Kyrkornas världsråd och ka-
tolska kyrkan har mötts flera
gånger i en samarbetsgrupp,
1971, 1986 och 1993, för sam-
tal om frågor rörande de natio-
nella rådens verksamhet. Vid en
konsultation mellan KV och de
nationella ekumeniska råden
1993 betonade kardinal Cas-
sidy, dåvarande ledaren för ka-
tolska kyrkans råd för främjande
kristen enhet, den mänskliga di-
mensionen i ekumeniskt arbete
och betydelsen av den ekume-
niska attitydfostran som råden
bidrar med.

En av vår tids främsta eku-
mener, den katolska teologen
Jean Marie Tillard (1927-2000)
sammanfattar synen på ekume-
niska råd på följande sätt:

Ett ekumeniskt råd möj-

liggör en ‘dialog i kärlek’. Ge-
nom att bryta isoleringen och ge
kunskap om varandra kan det
ekumeniska mötet långsamt
smula sönder misstroende, för-
domar och traditionellt agg.
Trots att varje kyrka i början
hoppas kunna överföra sina
egna åsikter och konfessionella
ambitioner på andra finner vi
att något händer mellan med-
lemmarna som gradvis övervin-
ner varje enskild grupps intres-
sen och anspråk. Genom att lära
oss älska varandra, medvetna
om och i respekt för de olikheter
som existerar, kan vi så små-
ningom lära oss den enhet som
Gud vill.

ERF och katolska kyrkan i
Finland

ERF  strävade  redan  på  1960-
talet  att  efterleva  Kyrkornas
världsråds rekommendationer
om samtal med kyrkor och sam-
fund som ännu deltog i det eku-
meniska arbetet. 1964 föreslog
en arbetsgrupp inom ERF att
Katolska kyrkan i Finland eller
dess representant skulle inbju-
das till rådets möte. ”Rådet och
den romerska kyrkan” var temat
för årsmöte samma år, men
beslutet om att bevilja katolska
kyrkan medlemskap dröjde till
1968, tre år efter att Vatikan II
avslutats. Ekumeniska rådet i
Finland var således ett av de
första nationella råden som be-
viljade katolska kyrkan med-
lemskap. Genom sitt aktiva del-
tagande i rådets verksamhet har
Katolska kyrkan i Finland och
dess representanter i ERF bidra-
git till den kärlekens dialog som
borde få känneteckna all ekume-
nisk verksamhet.
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Olin kuullut ja lukenut Saksan
kirkkopäivistä ennenkin, mutta
kun Turun arkkihiippakunnan
tiedotuslehti mainosti Berliinin
ekumeenisia kirkkopäiviä työn-
tekijöiden jatkokoulutukseen
liittyvänä tapahtumana, uskal-
sin anoa Turun Katariinanseu-
rakunnalta mahdollisuutta
päästä Berliinin. Näin tapah-
tuikin ja olen tällä hetkellä
täynnä kirkkopäivämuistoja,
joista turkulaiset pääsevät naut-
timaan pitkin kesää eri sanan-
julistustilaisuuksissa sopivien
matkakuvausten myötä.

� Kirkkopalvelujen henkilö-
kunta huolehti matkajärjeste-
lyistä alusta loppuun. Kirkko-
palvelut oli ehdottanut myös
suomalaisille erityisesti soveltu-
vaa ohjelmaa, kuten Suomalais-
ten kirkkotekstiilien näyttelyn
avajaiset Finnland-Instituutissa
ja ”Sinua siunata tahdon”, suo-
malaisten ekumeeninen juhla,
jossa arkkipiispa Leo ja piispa
Wille Riekkinen siunasivat ve-
dellä ja leivällä saksalais-suoma-
laisen kirkkokansan. Marjatta
Haapanen oli ohjannut musiik-
kikavalkadin, joka oli kaunis

Ihmeellinen  ilmestysvuorikokemus

MARTTI HIRVONEN

Matkakertomus Berliinin ekumeenisilta kirkkopäiviltä 28.5.-1.6.2003

osoitus Saksan suomalaisten elä-
västä seurakuntarakkaudesta.

Keskiviikon ohjelmassa oli
myös kutsuvastaanotto Suomen
suurlähetystössä. Siellä vallitsi
luonteva ja lämmin ilmapiiri, ja
tilaisuus muodosti hyvän lähtö-
kohdan kirkkopäivävieraiden
keskinäiselle kohtaamiselle. Sa-
man päivän iltana oli avajaisju-
malanpalvelus Brandenburgin
portin edustalla ja hakeuduin
varsin hyvälle kuuloetäisyydelle
läheiseen puistoon yhdessä noin
150 000 kirkkopäiväosallistujan
kanssa. NNKY-liiton pääsihtee-
ri Pirjo-Liisa Penttinen, erin-
omainen Berliinin tuntija, opas-
ti minut ajoissa paikalle ja näin
pääsin heti mukaan kirkkopäi-
väjuhlintaan. Puistossa tapasim-
me pastori Heikki Palmun, joka
pastori Lasse Vahtolan ja piispa
Ilkka Kantolan kanssa muodosti
lisäkseni arkkihiippakunnan ne-
liapilan kirkkopäivillä.

Ensimmäinen ilta sujui yk-
sin kävellessä Unter den Linden-
katua pitkin ja poikin. Lukuisia
kojuja ja esittelypöytiä oli ra-
kennettu matkalle Brangen-
burgin portilta kohti Evanke-
lista tuomiokirkkoa, Berliner
Domia, ja sadattuhannet ihmi-
set täyttivät kadut ja tienoot.
Tunnelma oli miellyttävä ja rau-
hallinen niin ensimmäisenä il-
tana kuin koko kirkkopäivien
ajan.

Kirkkopäivien maratontaival

Helatorstaina lähdin tutustu-
maan messukeskuksessa tarjot-
tavaan ohjelma-antiin. Ensiksi
osuin kirjamessualueelle, joka
alkoi kiinnostaa minua niin ko-
vasti, että itse helatorstain pää-
sanoma jäi lähinnä satunnaisten
tilanteiden varaan. Raamattu-
tunnit, musiikkitilaisuudet, to-
distus- ja mietiskelykokoukset

tarjosivat näkymän kirkolliseen
kirjoon vertaansa vailla. Ihmis-
oikeudet ja kirkkojen vastuu
maailmantalouden kehityksestä
olivat ne työpajat, jotka kiin-
nostivat minua eniten. Koko
näyttelyalueen yleiskuva välitti
silmien eteen ekumeenisen kar-
tan, joka kuvasti aktiivista ja
huolellisesti suunniteltua kirk-
kokuntien välistä toimintaa
Saksassa.

Yhteinen todistus ja palvelu
kulkevat käsi kädessä ja erään-
lainen uskonnollinen vähem-
mistöasema ja maallistumiske-
hitys saavat kristityt lyöttäyty-
mään yhteen evankeliumin sa-
noman tuomiseksi lähelle ja
kauas. Olen näkevinäni Saksan
ekumeenisessa kehityksessä uu-
distusmieltä, jolla saattaa ajan
mittaan olla jopa ratkaiseva
merkitys Kristuksen yhden kir-
kon olemassaololle koko Euroo-
passa.

Berliinin helatorstain tuulet
puhalsivat lämpimästi: lähes
kolmenkymmenen asteen läm-
pötila yllätti takametsien miehet
ja naiset. Reppu, juomapullo ja
lenkkitossut olivat tarpeellinen
varustus kirkkopäivien mara-
tontaipaleilla! Yksi pyhäpuku
riittää, jos sekään on tarpeen.

”Olkaa siunaukseksi”

Perjantaina löysin kaksi kohdet-
ta, jotka olin etsinyt etukäteen
720-sivuisesta Kirkkopäiväoh-
jelmakirjasta ”Ihr sollt ein Segen
sein” (1.Moos. 12:2). Maail-
manuskonnot, -rauha ja -etiikka
osasto kiinnosti ehkä senkin
vuoksi, että sen vastuujärjestön
johtaja on sveitsiläinen huippu-
teologi Hans Küng. Näin tar-
joutui tilaisuus kuunnella tätä
kiisteltyä ja kiitettyä katolista
teologia, joka on joutunut luo-
pumaan oppituolistaan katoli-

Suomalaista kirkkotekstiilitaidetta oli
esillä Berliinin Finnland-Instituutis-
sa. Kuvassa tekstiilitaiteilija Katri
Haahdin suunnittelema Korson kir-
kon messukasukka.
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sen teologian opettajana. Lau-
antaina hänen ”saarnatuolinsa”
juurelle kokoontui n.7000 kuu-
lijaa. Küng keskittyi esitykses-
sään erinomaisella tavalla Jeesus
Nasaretilaiseen ja hänen uudis-
tavaan ja radikaaliin tapaansa
kohdata syrjäytyneet, lapset,
naiset, samarialaiset ja syntiset,
haavoille lyödyt. Jeesuksen ju-
listama Jumalan valtakunta oli
jotain aivan muuta, kuin mitä
jähmettynyt ja vain omien ra-
kenteiden vaalimisesta huolehti-
va instituutio edustaa. Küngin
viesti oli myönteinen: Jeesuksen
pelastussanoma antaa voimaa
arkiseen työhön olla kristittynä
ilman pyhimyksen sädekehää.
Tässä ja nyt, todellisesti vailla
glamouria, syvästi ja aidosti.

Yksityinen pyhiinvaellukse-
ni suuntautui Dietrich Bon-
hoefferin vanhempien kotita-
loon, joka on nykyään Bonhoef-
ferin elämäntyötä kunnioitta-
vana kotimuseona ja tutkimus-
keskuksena. Talon alakerrassa
on Bonhoefferin elämää esitte-
levä näyttely. Tätä nuori saksa-
lainen tutkija selosti niin perus-
teellisesti ja nopeasti, että hädin
tuskin pysyin mukana, vaikka
olin samoja kuva-aiheita selail-
lut jo yli 10 vuoden ajan. Talon
yläkerrassa on tutkijankammio,
jossa Bonhoeffer kirjoitti osan
Etiikka-teoksestaan ja tapasi
nuoren viehättävän morsiamen-
sa Maria von Wedemeyerin, jo-
ka kuvaa kirjeessään ihastut-
tavalla tavalla vierailuaan Bon-
hoefferin kodissa. Marian kirje
on tallella yläkerran huoneessa,
jossa säilytetään tuon hienon
teologin muutakin esineistöä ja
kirjallisuutta.

Yhteyttä rakentava asiakirja

Perjantai-iltapäivän kohokoh-
dan muodosti Charta Oecume-
nicaa käsittelevä tilaisuus, jossa
selviteltiin asiakirjan velvoitta-
vuutta kaikille Euroopan kristi-
tyille. Kokoustila oli niin täysi,
että vain hetken saatoin ohi-
mennen kuulostella mitä sisällä
tapahtui. Samana iltana klo 18

alkaneeseen Charta Oecumeni-
can allekirjoitusjuhlaan osasin
mennä ajoissa. Seurasin tapah-
tumaa ovensuusta hyvältä näkö-
ja kuuloetäisyydeltä ja olin to-
distamassa historiallista allekir-
joitusta, jolla Saksan kirkkokan-
sa sitoutui noudattamaan asia-
kirjan yhteyttä rakentavaa tehtä-
vää. Tunnen Charta Oecumeni-
can sisällön melko tarkasti ja
sain itsekin mahdollisuuden al-
lekirjoittaa asiakirjan tuhansien
muiden ystävien kanssa.

Lauantai kului kirjaostoksil-
la Kirkkopäivien messukeskuk-
sessa. Uutta ja ajankohtaista teo-
logista, ekumeenista ja hengel-
listä kirjallisuutta oli saatavilla
runsain määrin. Omasta matka-
laukustanikin tuli turhan pai-
nava, kun hankin arviolta yli
2000 sivua saksankelistä teolo-
giaa.

200 000 hengen seurakunta
koolla

Sunnuntaina lähdin ajoissa pää-
tösjumalanpalvelukseen ”Gottes
Segen für alle Welt” Valtiopäivä-
talon edustan aukiolle. Päätös-
jumalanpalvelus oli erinomai-
nen osoitus kirkkopäivien eku-
meenisesta ilmapiiristä. Saksan
evankelisten kirkkojen neuvos-
ton puheenjohtaja Manfred
Kock Hannoverista ja katolinen
kardinaali Karl Lehmann Main-
zista olivat kuin veljet keske-
nään. He täydensivät oivallisesti
toisiaan voimakkaalla vuo-
rosaarnallaan valaen uskoa kris-
tittyjen yhteisen todistuksen
mahdollisuuksiin myös tästä
eteenpäin. Jumalanpalveluksen
musiikki oli mukaansatempaa-
vaa, reipasta, iloista, nuorekasta
ja samalla harrasta. Kuorot ja
muusikot olivat valmistautuneet
huolellisesti tehtäväänsä ja muo-
dostivat yhdessä Luojan armon
auringonpaisteen kanssa upeat
puitteet päätösjumalanpalveluk-
selle ja arviolta 200 000 hengen
kirkkokansalle.

Kirkkopäivien onnistumisen
taustalla oli seitsemän vuoden
suunnittelutyö. Paljon on kiinni

järjestelytaidosta ja henkilöke-
miasta. Minulle syntyi ainakin
päätösjumalanpalveluksen lo-
pulla tohtori Elisabeth Raiserin
ja professori Hans Joachim
Meyerin puheista käsitys, että
johtoparivaljakko oli puhalta-
nut yhteen hiileen. Meyer on
katolinen entisen Itä-Saksan
alueelta ja Raiser evankelinen.
Yhdessä Berliinin vastaavien
kirkkokuntien piispojen kanssa
he olivat kyenneet rakentavaan
yhteistyöhön, jota voinee luon-
nehtia yhteydeksi ja ykseydeksi
erilaisuudessa. Niin monimuo-
toinen ekumeenisten kirkkopäi-
vien sisältö oli, että siitä riittää
pohdittavaa pitkäksi aikaa tule-
vaisuuteen.

Toivottavasti vuonna 2008
saamme olla uudelleen koolla
Berliinissä ekumeenisilla kirk-
kopäivillä ja tuolloin viettää yh-
dessä Herran pyhää ehtoollista
hyvällä omallatunnolla, kuten
Jumalan lasten sopii. Pyhä Hen-
ki valmistakoon meitä yhteiseen
pöytään luovalla ja innoittavalla
tavalla, johtaen kirkkoaan salat-
tuja teitä Jumalan tahdon to-
teuttamiseen jo maan päällä.
Matkan varrella hyviä levähdys-
paikkoja ovat ensi vuonna pidet-
tävät katoliset kirkkopäivät Ete-
lä-Saksassa ja Hannoverin evan-
keliset kirkkopäivät vuonna
2005.

Kirjoitta ja on Turun Katarii-
nanseurakunnan kappalainen ja
SEN:n paikallisen yhteyden jaos-
ton jäsen vuodesta 1980.
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KALEVI VUORELA

Ortodoksisuutta eilen ja tänään

LUETTUA

Helsingin ortodoksinen seura-
kunta 1827-2002.
Toimittanut Petri Piiroinen.
Helsinki 2002.

� Harvan suomalaisen seura-
kunnan elämään sisältynee yhtä
paljon maan monivaiheista his-
toriaa, kohtalonvuosia ja valoi-
saa tulevaisuuden toivoa kuin
Helsingin ortodoksisen seura-
kunnan vaiheisiin kuluneiden
175 vuoden aikana. Ja tuskin
monellakaan seurakunnalla on
yhtä monipuolista, arvokasta ja
hyvin toimitettua juhlakirjaa
kuin tämä 500-sivuinen teos. Jo
sen monet vanhat ja uudet va-
lokuvat ovat dokumentti sinän-
sä.

Kirja käsittää parikymmentä
erillistä lukua, jotka valaisevat
seurakunnan toiminnan eri
puolia ja ajanjaksoja. Kukin kir-
joittaja on oman alansa asian-
tuntija. Kirja on kuitenkin ko-
konaisuus, mosaiikki, josta hah-
motamme seurakunnan kasvot
selkeinä ja ilmeikkäinä. Eri lu-
vuissa on toki selostettu muuta-
mia tapahtumia kahteen tai kol-
meenkin kertaan, mutta se ei
mielestäni häiritse, sillä kullakin
kirjoittajalla on oma näkökul-
mansa, joka voi tuoda kuvaan
uusia sävyjä ja ulottuvuuksia.
Kirjan lopussa on tarkka ja pe-
rusteellinen luettelo seurakun-
nan työntekijöistä sekä tekstissä
mainituista henkilöistä.

Seurakunta on taustaltaan
venäläinen, sen juuret ovat Kar-
jalassa. Suomen sodan jälkeen
Helsinkiin ja varsinkin Viapo-
riin saapui venäläistä sotaväkeä,
kaupunkiin muutti venäläisiä
kauppiaita ja muiden ammat-
tien harjoittajia. Kauppaneuvos
Sinebrychoffista tuli kaupungin
varakkain porvari. Keisarin ja

viranomaisten myönteinen suh-
tautuminen oli merkittävä tekijä
uutta seurakuntaa perustettaes-
sa. Arkkitehti Carl Ludvig Engel
sai tehtäväkseen Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkon suunnittelun,
ja kirkko valmistui 1827 aikai-
semmin rakennetun Nikolain
kirkon vierelle. Maamme suurin
ortodoksinen kirkko, Neitsyt
Marian kuolonuneen nukkumi-
sen eli Uspenskin katedraali, vi-
hittiin 1868 ja se on siitä lähtien
painanut näkyvän ja arvokkaan
leimansa kaupunkikuvaan. Lii-
sankadun pappilatalo kotikirk-
koineen valmistui 1905 ja hau-
tausmaan uusi Pyhän Eliaan
kirkko 1958.

Seurakunnan alueella on eri
aikoina ollut useita muitakin
kirkkoja ja kappeleita, varsinkin
varuskuntien yhteydessä. Kau-
nis esimerkki niistä on Viaporin
Aleksanteri Nevskin kirkko, jo-
ka valmistui 1849 ja oli toimin-
nassa vuoteen 1918. Kirkko oli
ahkerassa käytössä, ja sen edus-
talla järjestettiin juhlallisia pa-
raateja. Varsinkin Krimin so-
dan aikoihin saarilla asusti run-
saasti sotaväkeä ja sotilaiden
perheenjäseniä. Mainittakoon,
että Viaporissa oli myös katoli-
nen sotilaskappeli, jota tarvittiin
ennen Pyhän Henrikin kirkon
valmistumista eli vuotta 1860.
Oma ortodoksikirkkonsa oli
muun muassa  Turun kasarmilla
ja Kaartin kasarmilla. Lisäksi
kenraalikuvernöörin virkatalos-
sa Esplanadilla ja keisarillisessa
palatsissa (nyk. presidentinlin-
nassa) oli pieni kotikirkko.

Sortovuosina autonomian
ajan loppupuolella venäläisen ja
suomalaisen väestön välit ajoit-
tain kiristyivät, esiintyi nurjaa
suhtautumista ja ennakkoluu-
loja puolin ja toisin. Tämä tie-

tenkin heijastui myös seurakun-
tien elämään. Vallankumouksen
ja Suomen vapaussodan jälkeen
venäläinen sotaväki poistui
maasta, sen kirkot suljettiin ja
niiden arvokas esineistö joutui
toisinaan jopa hävityksen koh-
teeksi. Rahvaanomainen venä-
läisviha saattoi kohdistua myös
ortodoksisiin seurakuntiin. Mo-
net ulkopuoliset koettivat tosin
myös auttaa ortodokseja sopeu-
tumaan uuteen tilanteeseen itse-
näisessä tasavallassa, vaikka sa-
naa ekumenia ei ehkä vielä tun-
nettukaan. Ortodoksinen kirk-
ko oli saamassa valtiokirkon ase-
man, mutta edellytyksenä sille
oli suhteiden katkaiseminen Ve-
näjän kirkkoon.

 Toisen maailmansodan jäl-
keen Helsingin ortodoksisen
seurakunnan jäsenmäärä lisään-
tyi huomattavasti Karjalan siir-
toväen, maalta muuttajien ja
myöhemmin ns. paluumuuttaji-
en ja muiden ulkomaalaisten
ansiosta. Nykyisin seurakunnan
jäsenmäärä on yli 18000 hen-
keä, ja siihen liittyy vuosittain
satoja uusia jäseniä. Seurakun-
nan alue on huomattavasti laa-
jempi kuin Helsingin kaupun-
gin alue. Seurakunta on suoma-
laistunut mutta samalla kan-
sainvälistynyt, siihen kuuluu
useita erikielisiä vähemmistöjä.
Nykyisin jumalanpalvelukset
pidetään Uspenskin katedraalis-
sa suomeksi ja Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa slaavin kielellä.
Seurakunta on ansiokkaasti mu-
kana pääkaupunkiseudun eku-
meenisessa toiminnassa ja Suo-
men ekumeenisessa neuvostos-
sa. Jumalanpalvelusten lisäksi se
huolehtii koulujen uskonnon-
opetuksesta, tekee nuorisotyötä,
hoitaa julkaisutoimintaa ja an-
taa kirkkomusiikin ja ikonimaa-
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lauksen opetusta.

Monet seurakunnan papit ja
muut työntekijät ovat olleet hie-
noja persoonallisuuksia, joiden
muisto tämän juhlakirjan an-
siosta säilyy entistä kirkkaam-
pana tulevillekin sukupolville.
Heistä on erityisesti mainittava
rovasti Aleksander Hotovitski,
joka työskenteli Helsingissä
1914-1917 ja luetaan kirkon
pyhien pappismarttyyrien jouk-
koon. Ennen Helsinkiin tuloa
hänellä oli 20 vuoden ansiokas
virkaura Pohjois-Amerikassa
muunmuassa New Yorkin ka-
tedraalirovastina. Helsingissä
hän joutui työskentelemään le-
vottoman sotatilan aikana. Hän
oli loistava sananjulistaja, kuuli-
joiden joukossa vallitsi valtava
tungos. Pääsiäisyönä 1915 mo-
net eivät lainkaan mahtuneet si-
sälle katedraaliin; heille pidet-
tiin aamupalvelus ulkona kirkon
ylätasanteella. Keisari Nikolai II
vieraili Helsingissä helmikuussa
1916 ja kävi muun muassa Us-
penskin katedraalissa. Syksyllä
1917 Moskovan metropoliitta
kutsui Hotovitskin Moskovan
Kristus Vapahtajan katedraalin
papistoon. Pian sen jälkeen Ve-
näjällä alkoi vainon aika. Pap-
pien toimet lakkautettiin, säh-
köt katkaistiin ja lämmitys lo-
petettiin. Vuonna 1922 Hoto-
vitski joutui vankilaan, sitten
hänet ”armahdettiin”. 1924 hä-
net vangittiin uudelleen ja kar-
kotettiin kolmeksi vuodeksi Si-
periaan. Syksyllä 1937 hänet
vangittiin viimeisen kerran.
Syytä ei kerrottu. Hänen elä-
mänsä päättyi luultavasti Mos-
kovan laidalle rakennetulla am-
pumaradalla, jolla teloitettiin
sinä vuonna 20000 ihmistä,
heistä neljäsosa papistoa met-
ropoliitasta lähtien. Hotovitski
kanonisoitiin 1994 Kremlin his-
toriallisessa Uspenskin kated-
raalissa. Suomea tilaisuudessa
edusti Helsingin seurakunnan
nykyinen kirkkoherra Veikko
Purmonen.

Lämpimästi inhimillisiä ja
jopa liikuttavan kauniita ovat ne
juhlakirjan luvut, joissa seura-
kunnan paimenten lapset ku-
vailevat isiensä elämänvaiheita.
Niiden joukossa on kertomus,
jossa pastori Mitro Repo kertoo
isästään rovasti Tapani Revosta
ja omasta vaelluksestaan hänen
jalanjäljissään. Mitro oli ikäjär-
jestyksessä yhdeksäs perheen 13
lapsesta. 4-vuotiaasta lähtien
hän oli tietoisesti astellut isänsä
askelissa, ensin kynttiläpoikana,
lukijana ja laulajana ja sitten it-
sekin pastorina vieläpä samassa
seurakunnan virassa kuin isänsä.

Tapani Repo palveli Helsin-
gin ortodoksista seurakuntaa
1947-1981, kuolinpäiväänsä as-
ti. Lapsena Mitro oli käynyt ke-
säisin isän kanssa Hangon kir-
kossa, joka oli saatu pelastetuksi
sodan vammoilta. Kirkon vih-
kimisjuhlassa 1950-luvulla isä
oli puhunut ”liian rohkeasti” sii-
tä, että neuvostojoukot olivat
häpäisseet kirkon, mutta eivät
olleet onnistuneet sitä tuhoa-
maan. Tämän johdosta hän oli
saanut nuhteet arkkipiispalta,
joka oli kirjoittanut, että ”kuu-
lijoiden joukossa saattaa olla
henkilöitä, jotka ovat yllätyk-
seksemme neuvostomielisiä”.
Isän toimittaessa liturgiaa äiti ja
vanhemmat sisarukset lauloivat
kuorossa, pienemmät leikkivät
auringonsäteiden kanssa palve-
luksen aikana. Ina Colliander
ikuisti puureliefiin ainakin pie-
nen Varvaran auringon valon lä-
päisemänä. Maria Colliander
kertoi, miten pieni, pyöreä Mit-
ro meni kesken liturgian kunin-
kaanovista kenenkään huomaa-
matta alttariin ja toisti kaikki
isän liikkeet.

Tapani Repo kuoli työnsä
ääreen isänpäivän aattona 7. 11.
1981. Seuraavana päivänä hä-
nen olisi pitänyt toimittaa kol-
me hautausta, mutta silloin hän
jo itse lepäsi paareilla. Muuta-
maa viikkoa aikaisemmin ark-
kipiispa Paavali oli käynyt ta-

paamassa entistä opiskelutove-
riaan. Hän oli myös kutsunut
Mitron nykykreikan opettajaksi
Kuopion pappisseminaariin. Sa-
malla tavoin isä oli opettanut
kreikkaa Helsingissä jo vuodesta
1957. Kun poika lähti virka-
matkalle Kuopioon, isä tarjosi
hänelle matkalukemiseksi Plato-
nin koottujen teosten ensim-
mäisen niteen omistuskirjoituk-
sella ”23-vuotiaalle kreikan ja la-
tinan kielen opettajalle isältä”.
Viimeisenä iltanaan isä Tapani
oli käynyt ystäväperheen luona
saunomassa ja palannut uupu-
neena kotiin. Hän oli saunan ys-
tävä samoin kuin arkkipiispa
Paavali, joka piti saunaa miltei
kahdeksantena sakramenttina.
Yön aikana isä Tapani nukahti
rauhallisesti kuolonuneen, ja aa-
mulla lapset kokoontuivat pap-
pilataloon toimittamaan muis-
topalvelusta.

Isä Tapani ihasteli, miten
mahtavaan seurakuntaan hän oli
päässyt työhön. Hän tarkoitti
henkistä rikkautta, monikult-
tuurisuutta ja -kielisyyttä. Hän
oli aito ekumeenikko, häntä oli
helppo lähestyä. Tähän Mitron
toteamukseen saatan itsekin yh-
tyä. Kävin näet opiskeluaikana
1960-luvulla ahkerasti AC:n
(Academicum Catholicumin) ko-
kouksissa, joissa rovasti Repo
toisinaan vieraili yhdessä Tito
Collianderin kanssa henkevänä
ja suosittuna esitelmöitsijänä.
Joskus kokouksia pidettiin myös
Liisankadun pappilatalossa.

Yksi asia minua askarrutti
lukiessani Mitron kaunista ker-
tomusta: Mistä johtuu, että jot-
kut pojat koko elämänsä ajan as-
televat uskollisesti isänsä jalan-
jäljissä, toiset taas eivät? Miksi
enkelit eivät ohjaa kaikkien poi-
kien ja tyttöjen askelia tasatahtia
eteenpäin ja ylöspäin, kohti
kirkkautta?

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva
lehtori ja Birgitan ystävä -lehden
päätoimittaja.
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Diane Kessler & Michael Kin-
namon, Councils of Churches
and the Ecumenical Vision.
Risk Book Series. WCC Publica-
tions, Geneva 2000.

� Diane Kessler och Michael
Kinnamon har tillsammans
skrivit en liten (86 sidor) bok
om ekumeniska råd och organi-
sationer och sin syn på hur dessa
bör förhålla sig till den övergri-
pande ekumeniska visionen.
Författarna säger sig skriva uti-
från ett amerikanskt, protestan-
tiskt, perspektiv. Även om de
olika amerikanska ekumeniska
rådens situation och erfarenhet
ofta får tjäna som exempel är ut-
gångspunkten för boken Kyr-
kornas världsråd och de regio-
nala och nationella ekumeniska
råden i Västeuropa, Nordame-
rika, Sydostasien och södra Afri-
ka. Det geografiska perspektivet
är, med andra ord, brett. Det
faktum att övervägande ro-
mersk-katolska eller ortodoxa
områden (t.ex. det som tidigare
kallades Östeuropa, och Syd-
amerika) sällan nämns beror
förmodligen inte på annat än att
de ekumeniska strukturerna är
relativt få och lösa i dessa områ-
den.

Bokens första och sista kapi-
tel handlar om den ekumeniska
rörelsens visioner och framtid i
stort, medan de övriga åtta ka-
pitlen tar upp de ekumeniska rå-
dens olika problem i förhållande
till dessa visioner. Författarna
tar bl.a. upp ämnen som de eku-
meniska rådens historia, deras
teologiska grund, medlemskap i
råden, ekumeniskt ledarskap,
andlighet och ekumenik, och
frågan om ekumeniska råd bor-
de inkludera också represen-
tanter för andra, icke-kristna,

religioner.
Författarna identifierar tre

aspekter av den ekumeniska vi-
sionen som de menar har stor
betydelse för de ekumeniska rå-
den: 1) Det Gud gjort i Jesus
Kristus samlar de kristna redan
innan dessa fattat några gemen-
samma beslut. Detta relateras
till att Kyrkan är en. Alla de oli-
ka kristna kyrkorna och konfes-
sionerna hör till denna enhet,
som Gud själv skapat; 2) Enhet
är en förutsättning för Kyrkans
förnyelse – och Kyrkans förnyel-
se är en förutsättning för dess
enhet. Ett annat sätt att uttrycka
detta är, enligt författarna, att
säga att ekumenik inte handlar
om att kompromissa eller pole-
misera med andra, utan om att,
utifrån en insikt om att evan-
geliet är större än någon enskild
kyrkas tradition eller vittnes-
börd, föra en gemensam kamp
för sanningen; 3) Kyrkans enhet
och förnyelse är intimt sam-
manhängande med hela skapel-
sens enhet och förnyelse. Eku-
menik handlar därför även om
såväl global som lokal rättvisa
och fred.

Jag kan själv, vid en efter-
tänksam paus i läsningen, bara
omfatta den tredje aspekten,
medan jag lägger de två första
det amerikanska, protestantiska,
perspektivet till last. Om dessa
tre punkter verkligen utgör kär-
nan av den ekumeniska visionen
i till exempel KV, så som förfat-
tarna menar, förstår jag nu bätt-
re varför de österländska orto-
doxa kyrkorna (d.v.s. min egen
kyrkofamilj) känner sig margi-
naliserade.

Ett intressant problem som
boken tar upp är hur man bäst
bevarar kontinuiteten i den eku-
meniska rörelsen i allmänhet

och de ekumeniska råden i syn-
nerhet. Jag kan gott tänka mig
att boken till den delen kunde
vara bra för sådana som är, eller
håller på att bli, engarerade i
ekumeniska organisationer på
olika nivåer. Kesslar och Kinna-
mon ger en kortfattad, men vär-
defull, introduktion till grund-
frågor som en ekumenisk neofyt
annars är tvungen att läsa mel-
lan raderna på många olika mö-
ten och seminarier. Grundfrå-
gorna måste ständigt upprepas
för att inte bli bortglömda.

ALEKSEJ SJÖBERG

Ekumeniska visioner och organisationer

LUETTUA
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Pieni Pyhiinvaelluskirja
julkaistu

� Teol. lis., pastori Kalle Elon-
heimon kirjoittama Pieni py-
hiinvaelluskirja julkaistiin 13.
toukokuuta. Idea kirjasta lähti
itämään jo riemuvuonna 2000,
kun Kalle Elonheimo toimi
SEN:n pyhiinvaellussihteerinä.
Riemuvuosi on elvyttänyt van-
haa Eurooppalaista pyhiinvael-
lusperinnettä myös Suomessa, ja
suomalaiselle pyhiinvaelluskir-
jalle on selvästi tilausta.

Elonheimon Pieni pyhiin-
vaelluskirja kertoo lyhyesti py-
hiinvaellusten historiasta, mutta
ennen kaikkea se on matkakirja
vaellusreitin varrelle. Näppärästi
reppuun tai taskuun mahtuva
kirja on pyhiinvaeltajan hartaus-
kirja: se sisältää rukouksia, raa-
matunlauseita ja lauluja vael-
luksen varrella käytettäväksi. Li-
säksi Elonheimo on koonnut
kirjaan vinkkejä siitä, kuinka
valmistautua pyhiinvaellukselle.
Kirjasta löytyvät myös kartat
Suomen tunnetuimmista py-
hiinvaellusreiteistä, Pyhän Jaa-
kon tiestä sekä Pyhän Henrikin
tiestä. Karttapiirrokset ovat Jor-
ma Halmeen käsialaa.

Kirjailija itse rohkaisi käyttä-
mään Pientä pyhiinvaelluskirjaa
niin yksin kuin ryhmässä, ly-
hyillä ja pitemmillä vaelluksilla.
”Jo matka omaan kotikirkkoon
voi olla pyhiinvaellus”, totesi
Elonheimo.

Saksan ekumeenisilla
kirkkopäivillä allekirjoitettiin
Charta Oecumenica

� Saksan ensimmäiset eku-
meeniset kirkkopäivät johtivat
merkittävään lähentymiseen
kirkkojen välillä. Kirkkopäiviä
ei koskaan aikaisemmin ole vie-
tetty yhteisesti evankelisten (re-
formoitujen ja luterilaisten), or-
todoksien ja katolilaisten kes-
ken. Yhteyden rakentamisesta
kirkkokuntien välille kertoo

Kirjailija ja taustatiimi: kartanpiirtäjä Jorma Halme, toimistosihteeri Sirpa-
Maija Vuorinen, pastori Kalle Elonheimo ja kustannustoimittaja Pekka Saa-
rainen.

myös Berliinissä allekirjoitettu
Charta Oecumenica, jota pide-
tään yhtenä uudemman kirk-
kohistorian tärkeimmistä asia-
kirjoista. Asiakirjan allekirjoit-
tivat Saksan evankelisten kirk-
kojen neuvoston puheenjohtaja
Manfred Kock sekä katolisen
piispainkokouksen puheenjoh-
taja Karl Lehmann. Asiakirjaan
yhtyi lisäksi 16 Saksan kirkko-
jen yhteistyöelimen jäsenkirk-
koa ja yhteisöä, näiden joukossa
mm. anglikaanit, ortodoksit,
metodistit, vapaakirkot ja Pelas-
tusarmeija.

Kardinaali Cassidylle korkea
suomalainen kunniamerkki

� Kardinaali Edward Idris Cas-
sidy on saanut tasavallan presi-
dentti Tarja Halosen myöntä-
män Suomen Leijonan Ritari-
kunnan suurristin. Korkean
tunnustuksen Suomen ja Pyhän
Istuimen sekä Roomalaiskatoli-

sen kirkon ja Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon välisten yhte-
yksien rakentamisesta luovutti
arkkipiispa Jukka Paarma sun-
nuntaina Turussa. Tilaisuudessa
läsnä oli myös Suomen Vatikaa-
nin suurlähettiläs Antti Hynni-
nen.

Kardinaali Cassidy on toimi-
nut Vatikaanin diplomaattisissa
tehtävissä ja viimeksi Paavillisen
kristittyjen ykseyden edistämi-
sen neuvoston presidenttinä ja
vastannut kirkkonsa ekumeeni-
sista yhteyksistä. Hän on vierail-
lut usein Suomessa, viimeksi
Helsingin Yliopiston Studia Ge-
neralia -sarjan luennoitsijana
vuonna 2000. Vuonna 2001
hän toimitti Helsingin katolisen
piispan Jósef Wróbelin piispak-
sivihkimyksen luterilaisessa Jo-
hanneksen kirkossa Helsingissä.

Kardinaali Cassidyllä oli kes-
keinen rooli Roomalaiskatolisen
kirkon ja Luterilaisen maail-
manliiton asiakirjan ”Yhteinen
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julistus vanhurskauttamisopis-
ta” hyväksymisessä vuonna
1999. Julistuksessa kirkot to-
teavat saavuttaneensa yksimie-
lisyyden vanhurskauttamisopin
perustotuuksista ja etteivät
1500-luvulla lausutut vanhurs-
kauttamista koskevat oppituo-
miot kohdistu enää nykyisiin
kirkkoihin.

Kardinaali Edward Cassidy
tapasi Suomessa luterilaisen, ka-
tolisen ja ortodoksisen kirkon
edustajia sekä osallistui Pyhän
Henrikin ekumeenisen pyhiin-
vaelluksen osanottajien mat-
kaan siunaamiseen Turun tuo-
miokirkossa. Vierailunsa yhtey-
dessä kardinaali osallistui patri-
arkka Bartolomeos I:n kutsuma-
na myös ekumeeniselle Itäme-
ren ympäristöristeilylle. (KT)

Pyhiinvaeltajat Pyhän Henrikin
jalanjäljissä

� 9.-15.6. pyhiinvaeltajien
joukko kulki jälleen kirkkohis-

me samassa veneessä”, sanoi Si-
piläinen.

Ympäristösymposiumiin
osallistui noin 200 teologia, tut-
kijaa, poliitikkoa sekä ympäris-
töliikkeiden ja tiedotusvälinei-
den edustajaa eri maista ja eri
kirkkokunnista. Sipiläinen to-
tesi tämän antavan mahdolli-
suuden pohtia teemaa monesta
eri näkökulmasta.

Bartolomeuksen ohella sym-
posiumin suojelijana oli Eu-
roopan komission puheenjohta-
ja Romano Prodi. Laivalla Hel-
singissä pidetyssä seminaarissa
puheenjohtajana toimi arkki-
piispa Jukka Paarma. Kaiken
kaikkiaan Itämeri-symposium
vieraili viidessä eri maassa 2.-
8.6. välisenä aikana. (KT)

Minna Hietamäelle SEN:n
stipendi

� Suomen ekumeenisen neu-
voston stipendirahastosta on
12.6. myönnetty 2 000 € apu-
raha TM Minna Hietamäelle.
Apurahan hakijoita oli 18 ja
SEN:n hallitus piti kaikkia ha-
kemuksia ekumeenisesti kiin-
nostavina, hyvin perusteltuina
ja ajankohtaisina.

TM Minna Hietamäen väi-
töskirjatutkimuksen aihe Kon-
sensuksen käsite ekumeenisena ky-
symyksenä on erityisen ajankoh-
tainen. Tutkimuksen tarkoituk-
sena on selvittää ekumeenisten
konsensusasiakirjojen käsitystä
oppikonsensuksen luonteesta.
Tutkimuksen pääasiallisena läh-
demateriaalina ovat Leuenber-
gin konkordia, Yhteinen julistus
vanhurskauttamisopista -asia-
kirja sekä Kirkkojen maailman-
neuvoston ortodoksien osallis-
tumista käsittelevän erityisko-
mission tuottama aineisto. Hie-
tamäki tekee tutkimustaan Hel-
singin yliopiston teologisessa
tiedekunnassa, se kuuluu eku-
meniikan alaan ja ilmestyy eng-
lannin kielellä.

toriallisesti merkittävillä
paikoilla. Pyhiinvaeltajat
siunattiin matkaan Turun
Tuomiokirkossa, ja sieltä
suunnattiin kohti Köy-
liön kirkkokaria, jonne
vaellus sunnuntaina päät-
tyi. Vaeltajia oli matkalla
kolmisenkymmentä. Kai-
ken kaikkiaan vaeltajille
kertyi käveltyjä kilomet-
rejä noin 110.

Symposiumissa
vaadittiin nopeita
toimenpiteitä Itämeren
suojelemiseksi

� Itämeren tilanne ja tu-
levaisuus oli keskeisenä
aiheena ekumeenisessa
ympäristösymposiumissa,
joka järjestettiin Konstan-
tinopolin ekumeenisen
patriarkan Bartolomeos
I:n aloitteesta. Esillä oli-
vat mm. laivaliikenteen ja
öljynkuljetuksien aiheut-

tamat ongelmat.
Risteilynä toteutetun sym-

posiumin teemana oli Uskonto,
tiede ja ympäristö. Ocean Mo-
narch -laiva vieraili Helsingin
satamassa perjantaina 6.6. ”Itä-
meri on yksi maailman saastu-
neimmista meristä. Sen tilanne
ei ole kuitenkaan toivoton. Toi-
menpiteisiin on ryhdyttävä kui-
tenkin nopeasti”, kirkon yhteis-
kunnallisen työn sihteeri Ilkka
Sipiläinen totesi symposiumin
keskeisimmästä annista.

Ongelmia aiheuttaa esimer-
kiksi se, että monissa maissa jä-
tevesiä menee edelleen puhdis-
tamattomina suoraan mereen.
Sipiläinen on ollut mukana työ-
ryhmässä, jossa pohditaan kes-
tävän kehityksen käsitettä.

”Olen tuonut esiin ekumee-
nisten yhteisöjen, lähinnä Kirk-
kojen Maailmanneuvoston, ke-
hittämän kestävä yhteisö -käsit-
teen. Se tarkoittaa sekä ihmisten
välisiä että ihmisen ja luoma-
kunnan välisiä yhteisöjä. Olem-
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Itämeren ympäristösymposiumin näyttämö-
nä toiminut Ocean Monarch-laiva oli ankku-
rissa Helsingissä 6.6.
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Suomen ekumeenisen neuvoston väki luovutti Isä Robertille viirin kiitokseksi monikymmenvuotisesta uurastuksesta
kristittyjen yhteyden parissa.

Isä Robert 90 vuotta

� Toukokuun alussa juhlittiin
Myllyjärven ekumeenisessa kes-
kuksessa Isä Robert de Caluwén
90-vuotissyntymäpäivää kol-
mensadan vieraan voimin. Isä
Robertia saapuivat onnittele-
maan ystävät ja yhteistyötahot,
eri kirkkokuntien edustajat, iko-
nimaalarit, heraldikot ja eku-
menian ystävät. Pääsihteeri Jan
Edström totesi onnittelupu-
heessaan Isä Robertin olevan
monille suomalaisen ekumenian
henkilöitymä. ”Monet kerrat
olemme vastanneet Ekumeeni-
sessa neuvostossa kyselyihin,
että onko tämä nyt se Eku-
meeninen keskus? Mistä Isä Ro-
bertin tavoittaa?” Monikaan ei
vielä tiedä, mikä on Suomen
ekumeeninen neuvosto, mutta
useat tuntevat Ekumeenisen
keskuksen ja sinut, isä Robert.

Isä Robert tuli Suomeen
vuonna 1940, ja perustamas-
saan Ekumeenisessa keskuksessa
hän on asunut neljäkymmentä
vuotta. Myllyjärven ekumeeni-
nen keskus on monille tuttu
paikka esimerkiksi ikoninmaa-
lauskurssien kautta.

Kirkot netissä

� Internet - verkkotunnusten
(domain) saaminen helpottuu.
Syyskuun alussa voimaan tuleva
verkkotunnuslaki parantaa suo-
malaisten .fi -verkkotunnusten
saatavuutta. Hakijoiden valin-
nanvapaus lisääntyy, kun yleis-
sanat vapautuvat käyttöön. Sa-
malla se tarkoittaa sitä, että nii-
den väärinkäyttö helpottuu.
Verkkotunnuksien varaaminen
maksaa 5 euroa kuukaudessa /
verkkotunnus. Syyskuun alussa
alkanee kilpajuoksu verkkotun-
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nusten hankkimiseksi. Se, joka
ensimmäisenä ehtii tietyn verk-
kotunnuksen varaamaan, saa oi-
keudet käyttää sitä haluamal-
laan tavalla. Jotta kiusallisilta
väärinkäytöiltä vältyttäisiin,
Viestintävirasto on valmis rekis-
teröimään mm. kirkoille tärkei-
tä verkkotunnuksia vielä tällä
hetkellä voimassa olevan lain ai-
kana eli ennen 1.9. Samanlaisia
mahdollisuuksia on tarjottu
koululaitokselle, puolustusvoi-
mille, poliisille ja muille vastaa-
ville tahoille. Suomen ev.-lut.
kirkon kirkkohallitus ja Suo-
men ekumeeninen neuvosto
neuvottelevat parhaillaan mah-
dollisuudesta varata juuri sel-
laiset ekumeenisesti kiinnosta-
vat verkkotunnukset, joista on
vaikea kuvitella, että ne olisivat
vain yhden kirkon käytössä,
esim. www.jeesus.fi.
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Helsingin ekumeeniselta toimi-
kunnalta saimme tänne SENin
toimistoon tiedon suunnitteilla
olevasta kirkkopäiväkulkueesta
jo hyvissä ajoin alkuvuodesta,
eikä osallistumispäätös  ollut
vaikea. Tottahan kesäiseen kul-
kueeseen osallistumme! Kerran-
kin ekumeeninen kulkue lämpi-
mänä vuodenaikana. Niin usein
on paleltu tammipakkasilla kris-
tittyjen ykseyden rukousviikol-
la, että tuskin maltoimme odot-
taa kesäistä vaellusta. Ekumee-
nisen toimikunnan ohjeet olivat
ristisaattoperinnettä seurailevat.
Banderolleja ei neuvottu otta-
maan, vaan kristillisiä symboleja
kuten viirejä, lippuja, ristejä,
ikoneita. Meillä toimistossa on
oikoumene-tunnuksella varus-
tettu seinävaate, jonka katsoim-
me tarkoitukseen sopivaksi. Si-
nivalkoista vaatetta olimme kat-
selleet tähän asti vain seinällä,
mutta nyt keksimme sille uutta
käyttöä. Jan nikkaroi sopivan
kantovarustuksen ja sai sitten
kunnian kantaa oikoumene-lip-
pua. Sää oli perjantai-iltana 23.
toukokuuta mitä parhain. Ko-
koontumisessa Rautatientorilla
näytti ekumeenisen toimikun-
nan puheenjohtajalla Arto Ant-
turilla kiirettä riittävän, hän oh-
jasi kulkueeseen osallistuvia.
Ekumeenisen toimikunnan sih-
teeri Seppo S. Kosonen kantoi
ristiä. Helsingin luterilaisen, or-
todoksisen ja katolisen hiippa-
kunnan piispat kulkivat kul-
kueen johdossa. Etujoukoissa
oli myös muita luterilaisia piis-
poja sekä muiden kirkkojen joh-
tajia. Täydellisen ekumeenista!
Laajennuksen ekumenian ei-
klassiseen osaan toi kulkueeseen
osallistunut kosovolainen imaa-
mi Ifran Biklici. Hän oli yksi
kolmesta hengellistä johtajasta,
jotka yhdessä saapuivat Kirk-
kopäiville Kosovosta arkkipiispa
Jukka Paarman ja Suomen eku-

meenisen neuvoston kutsuma-
na. Muut kosovolaisvieraat oli-
vat kirkkoherra Randjel Denic
(ort.) ja kirkkoherra Don Matej
Palic (kat.).

Kulkueeseen osallistui noin
1500 henkeä ja saapuminen Se-
naatintorille oli vaikuttava, se
tapahtui venäläisten kellojen
soidessa koskettavalla tavalla.
Tyylikkäästi kulkue eteni ylös
tuomiokirkon portaita ja päätyi
kuuntelemaan Sinfonia Lahden
vaikuttavaa virsikonserttia. Kul-
kue oli loistava esimerkki pai-
kallisekumeenisesta idearikkau-
desta, hyvästä suunnittelusta ja
toteutuksesta. Ekumeenisesta
ristisaatosta muodostui kaunis
ja mieliinpainunut aloitus iki-
muistoisille Helsingin kirkko-
päiville.

Ristisaattojen alkuperä on
jakamattoman kirkon ajassa,
jolloin kasteoppilaat vaelsivat
kulkueessa kastepaikalta kirk-
koon. Kristillisten tapojen juu-
ret ovat usein juutalaisuudessa ja
niin tässäkin tapauksessa. Esiku-
vina kristittyjen kulkueille ovat
olleet muun muassa israelilais-
ten vaellukset juhlille Jerusale-
min temppeliin. Kaikkien kris-
tillisten kulkueiden idea on
sama. Ne kuvaavat seurakunnan
olemusta vaeltavana Jumalan
kansana. Kulkueessa tai ryhmän
kärjessä kannettava risti kertoo,
ketä kulkijat haluavat elämäs-
sään seurata ja yhdessä kulke-
minen vahvistaa yhteenkuulu-
vuuden ja yhteisen uskon koke-
musta. Lisää kulkueista ja
muusta kristillisestä symbolii-
kasta voi lukea Pentti Lempiäi-
sen verrattomasta kirjasta Ku-
vien kieli, vertauskuvat uskossa ja

elämässä, Helsinki 2002.

***

Kulkuevauhtiin päästyämme
siirryimme seuraavaksi Pyhän
Henrikin tielle. Maanantaina
9.6. istuimme koko toimiston
väki kirkossa, joka Topeliuksen
Maamme-kirjan mukaan on kai-
kista Suomen kirkoista suurin ja
mahtavin. Turun tuomiokir-
kossa tapahtui pyhiinvaeltajien
matkaansiunaaminen. Siunat-
tuina suuntasimme sateeseen
Nunnapolkua taivaltamaan.
Nunnapoluksi kutsutaan Turun
tuomiokirkosta Koroistennie-
men ja Maarian kirkon kautta
Ruskolle ja edelleen Maskun
kautta Nousiaisten kirkolle joh-
tavaa Pyhän Henrikin tien osaa.
Paikoitellen suurilla kivilaatoilla
päällystetyn tien nimi viittaa py-
hiinvaeltajiin, jotka kulkivat Tu-
rusta piispa Henrikin ensim-
mäiselle hautapaikalle Nousiai-
siin. Pyhiinvaellusreitistä ker-
tovat yhä monet Nunnapolun
varren paikannimet, kuten Her-
ranpiltinpaltta, Piispanmäki ja
Nunnalähde. Sade huuhtoi mei-
tä hellästi ja pisarat piristivät.
Kaikilla oli oikeanlainen varus-
tus ja sää oli sateesta huolimatta
lempeän lämmin. Ruskolla pais-
toi jo aurinko ja osallistuimme
kauniissa keskiaikaisessa kivi-
kirkkossa iltahartauteen.

Ennen sitä dominikaani-
maallikkoveli Jouni Elomaa esit-
teli kirkon vieressä olevan en-
simmäisen suomalaissyntyisen
Turun piispan Maunu I:n muis-
tokiven. Maunu I oli kotoisin
Ruskon Merttelän kylästä ja hän
toimi piispana 1291-1308.
Maunu I:n toimesta Turun tuo-
miokirkko vihittiin kristillisen
kirkon riemuvuonna 1300, kun
piispa Henrikin pyhäinjäännök-
set oli sitä ennen siirretty Nou-
siaisista Turkuun. Vaellus jäi
meidän osaltamme yhteen päi-
vään. Iltaruskon jo sammuttua
saavuimme Helsinkiin ja seu-
raavana päivänä palasimme iloi-
sin mielin töihin, olimmehan
saaneet vaeltaa Pyhän Henrikin

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja
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jalanjäljissä.
Kokemäellä sijaitsevalta ke-

sämökiltä minulle tarjoutui uusi
mahdollisuus liittyä vaeltajien
joukkoon lauantaina 14.6. Vael-
tajien joukko saapui hyväkun-
toisena ja päivettynein kasvoin
Kokemäelle, jossa Pyhän Henri-
kin saarnahuoneella pidetyn
hartauden jälkeen oli ristisaatto
Kokemäen kirkkoon Kesä-Hen-
rikin iltamessuun. Kirkkoherra
Heikki Hämäläinen viittasi pu-
heessaan Heprealaiskirjeen ke-
hotukseen muistaa johtajia ja
niitä, jotka meille julistivat Ju-
malan sanaa. Heidän uskonsa
on syytä ottaa esikuvaksi. Koke-
mäkeläiset ovat halki vuosisato-
jen vaalineet Sant Henrikin
muistoa. Jopa neljänsadan vuo-
den takaa on säilynyt kirjallinen
selostus kokemäkeläisestä peri-
mätiedosta ja siitä, miten paik-
kakuntalaiset tuohon aikaan pi-
tivät huolta Pyhän Henrikin
muistopaikasta. Heikki Hämä-
läinen jatkoi, ettei tietenkään
riitä, että meillä on pyhää muis-
toa tallettavat vanhat hirret ja
niitä suojaava tiilinen kappeli.
Meillä tulee ennen kaikkea olla
sama usko, joka oli apostoleilla
ja heidän seuraajillaan, tämä py-
hille kertakaikkisesti annettu us-
ko talletettuna sydämen kappe-
liin. Puheensa päätteeksi hän to-
tesi, että on aihetta tänä toisen
pohjoismaisen pyhän, Pyhän
Birgitan, juhlavuonna omaksua
hänen lyhyt rukouksensa ja ru-
koilla sitä ahkerasti. Herra, näy-
tä minulle tie ja tee minut haluk-
kaaksi sitä kulkemaan.

***

”Mistä löytyy hengellinen koti?”
otsikoi Kotimaan ja Kirkkopal-
velujen Talentti-lehti 6/2003.
Kannessa on Espanjan manner-
ta muistuttavan alueen kartta.
Tämän ”henkimaan” suurin
kaupunki on Usko ja toiseksi
suurin Yhteys. Kiinnostavia
kohteita ovat Karismakukkulat,
Näkyvuori, Hihhuliharju, Kir-
javiisaan lahti, Kilvoitus ja Py-
hiinvaellus. Saarina reunoilla

ovat Kerubi, Serafi, Väärät pro-
feetat ja karikkona Älyn karik-
ko.

Kiinnostavat jutut, sillä vael-
taminen, etsiminen ja paimen-
tolaisuus tulvivat lehden joka si-
vulta. Näköalan toimituskun-
nan jäsenenä pitkään vaikutta-
nut Merja Merras kertoo Hei-
nolan naisyhteisöstä, jossa nais-
ten keskinäinen tuki ja kristil-
linen usko antavat kasvuvälinei-
tä yhteisön jäsenille. Uskoa il-
mennetään ortodoksisen perin-
teen mukaan. Tuntuu hyvältä
lukea, että yhteisö elää rauhaisaa
ja rakentavaa elämäänsä. Ensi
kerran kuulin naisyhteisöstä,
kun se vielä oli haaveena Merjan
ajatuksissa. Vuodet ovat vieri-
neet ja haaveet toteutuneet.

***

Kesäisen illan viihdykkeeksi so-
pivat tietokilpailut. Hyvä kysy-
myssarja käsittelee maamme
paikannimiä. Ensimmäinen ky-
symys voi kuulua: Montako pai-
kannimeä maassamme on? Vas-
taus: 800 000 (Maanmittaus-
laitoksen nimistörekisterin mu-
kaan). Jos tietokilpailu järjeste-
tään järven rannalla, on erityi-
sen paikallaan kysyä: Montako
Pyhäjärveä Suomessa on? Vas-
taus: 42. Pyhälampia on 18, Py-
häjokia 15, Pyhälahtia 11. Siinä
vesistöt ja seuraavaksi vuoristo:
Pyhämäkiä 16, Pyhävaaroja 10
ja Pyhävuoria 9. Nämä tiedot
koskevat nimirekisterin nimiä.
Suomen peruskartoilta löytyy
kuitenkin yli tuhat Pyhä- tai
Hiisi-alkuista järveä, niemeä ja
tunturia. Pyhä-sanan juuret löy-
tyvät pronssikaudelta, sana on
muinaiskantasuomeen omak-
suttu germaaninen laina. Hiisi-
sanan merkitys muuttui 1600-
luvulla, kun ajan kristillisten
opettajien mukaan kaikki muut
uskonnot olivat pakanallisia ja
peräisin paholaisesta. Tällöin
hiisikin sai merkityksen pahana
paikkana, paholaisena tai hel-
vettinä. Vironkielessä sana ”hiis”
tarkoittaa edelleen pyhää lehtoa.

Pääasiallisena lähteenä edel-

liseen on käytetty Risto Loune-
man uuden uutukaista kirjaa:
Suomen kansan pyhät paikat.
240-sivuinen kuvateos kertoo
omasta menneisyydestämme,
johdattelee lukijan mielenkiin-
toisille paikoille Hangon Hau-
ensuolen kalliopiirroksilta Uts-
joen Mantojärven kirkkotuville.
Kirjailija on käynyt katsastamas-
sa puolentuhatta paikkaa ja ker-
too kuvin ja sanoin, mikä paik-
ka on pyhä ja mistä syystä. Kun
on tähän kirjaan tarttunut, ei
sitä heti halua näpeistään pääs-
tää. Hakemistoa tosin kaipaa,
kun paikannimiä on niin run-
saasti. Kiehtova kuvateos, joka
antaa monia virikkeitä ja kan-
nustaa lähtemään matkalle kau-
niissa kotomaassamme.

***

Kesälukemista ja muita eväitä
voi kätevästi kuljetella oikoume-
ne-tunnuksin varustetussa kas-
sissa, jollaisia voi tilata toimis-
tostamme hintaan 2 €/kpl. Kas-
si on sininen kangaskassi, jossa
valkoisella hollantilaisen Rob
Lucasin suunnittelema uudistet-
tu oikoumene-tunnus, joka
Kirkkojen maailmanneuvostos-
sa otettiin käyttöön viime vuon-
na. KMN toivoo, että sitä alet-
taisiin käyttää myös kansallisissa
neuvostoissa kaikkialla maail-
massa. Olemme tämän nume-
ron kakkossivulle sijoittaneet tä-
män oikoumene-laivan. Vähi-
tellen uusi dynaaminen laiva
korvaa aikaisemman. Soitin
Rob Lucasille ja kyselin suun-
nitteluvaiheen tuntemuksia.
Hän kertoi, että oli laatinut mo-
nia ehdotuksia, joista nyt käy-
tössä oleva valittiin. Hän oli
muun muassa suunnitellut lai-
van mastona olevan ristin taakse
keltaisen auringon! Hyvä ajatus,
mutta siihen ei ollut KMN:n
väki syttynyt. Lisää uudistukses-
ta seuraavassa numerossa.

Tätä kirjoittaessani on mel-
koisen kylmä kesäsää, mutta lu-
kiessanne on jo varmasti läm-
mintä ja aurinkoista. Hyvää ja
virkistävää kesäkautta kaikille!
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Palautusosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Mitä tehdä vastuuviikolla?

Vastuuviikon seminaaripäivä Helsingissä 22.9.2003 klo 9-16.30

Vastuuviikkoa vietetään tänä vuonna 19.-26.10., samalla teemalla kuin menneenäkin
vuonna: Kenen leipää syömme? on edelleen ajankohtainen kysymys. Tuore aineisto, Ruo-
kaostoskortti ja Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja, haastavat meitä pohtimaan sitä,
kuinka ostoskärryjemme sisältö vaikuttaa maailman nälkään. Miten meidän valintamme
lähikaupan hyllyjen välissä voivat muuttaa maailmaa?

Vastuuviikon seminaaripäivä on tänä vuonna suunniteltu juuri Sinulle, joka päh-
käilet, kuinka viettää vastuuviikkoa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.
Nuoret ovat tänä päivänä varteenotettavia kuluttajia: monet heistä käyvät töissä ja heillä
on runsaasti euroja käytössään. Useat nuoret ovat myös ajattelevia kuluttajia, jotka teke-
vät tietoisia ja eettisiä valintoja ennen kassalle marssimistaan.

Me haluamme tarjota vinkkejä nuorteniltojen, raamisten, opiskelijailtojen ja muiden vas-
taavien kohtaamisten suunnitteluun. Miten eettisen kuluttamisen ja kristittyjen yhteisen
vastuun kysymyksiä voi käsitellä asiantuntevasti, mukaansatempaavasti ja hauskasti? Mil-
laisia toimintamalleja nuorille voi tarjota?

Päivään sisältyy asiantuntijan luento, käytännön vinkkejä vastuuviikon materiaalin käytös-
tä, Ruokapelistä, Reilusta kaupasta sekä yhteistä työskentelyä ja ideointia näiden aihepii-
rien parissa.

Seminaaripäivä järjestetään maanantaina 22.9.2003 Helsingissä, Meritullin seurakun-
takodissa (Meritullintori 3, 3. krs.). Paikka on kävelymatkan päässä keskustasta, mut-
ta aivan lähelle pääsee myös nelosen ratikalla. Aloitamme aamulla klo. 9.00 ja päätämme
päivän 16.30.

Päivän hinta on vain 10 €, joka sisältää koulutusaineiston, aamiaisen, kahvin sekä oman
kokkimme kokkaaman Reilun lounaan.

Ilmoittautumiset 8.9. mennessä Suomen ekumeeniseen neuvostoon, 09-1802369 tai
sähköpostitse osoitteeseen sanna.yla-jussila@kolumbus.fi. Samasta paikasta voit kysyä
myös lisätietoja.

UUTTA AINEISTOA VASTUUVIIKOLLE

Vastuuviikon uusi aineisto on nyt saatavilla. Tämän vuoden aineisto, Ruokaostoskortti
ja Vastuullisen kuluttajan ruokaostoskirja, rohkaisevat kuluttajia pohtimaan sitä, kuin-
ka meidän ostoskärryjemme sisältö vaikuttaa maailman nälkään.

Ruokaostoskortti on tilaajalle ilmainen, kirjan hinta on 2 €. Lisäksi saatavissa on A3-
kokoinen juliste, jonka hinta on 0,50 €. Myös viime vuoden aineisto on yhä ajankohtais-
ta ja sitä voi tilata ilmaiseksi.

Aineistoa voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta Marjatta Salorannalta, PL 185, 00161 Hel-
sinki, puh. (09) 1802 465, faksi (09) 1802 207, marjatta.saloranta@evl.fi.


