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JAN EDSTRÖM

Kuuluuko Turkki Eurooppaan?
� Euroopan unioni sai hiljattain kymmenen uutta jäsenvaltiota. Monet maat haluavat olla mu-
kana varmistamassa osaansa kakusta. Mutta Eurooppa ei ole perintö, jonka jäljelle jäävät jakavat
keskenään; se on yhteisö, jonka tulee syventyä ja ottaa tavoitteekseen turvata Euroopan kanso-
jen ja valtioiden rauhanomainen yhteistyö. Tässä kulttuurilla, historialla, taloudella, arvopohjal-
la ja erityisesti uskonnolla on tärkeä merkitys.

Pian vaatimukset kasvavat entisestään. Joulukuussa EU ottaa kantaa Turkin EU-jäsenanomuk-
seen. Euroopan kirkkojen kanta on, että kysymys Turkin mahdollisesta jäsenyydestä on EU:lle
kohtalonkysymys. Siksi kirkot ovat laatineet pohjapaperin (discussion paper1), jonka pääkohtia
ovat ne olennaiset kysymykset, joita on pohdittava Turkin hakemusta käsiteltäessä ja jo ennen
sitä.

Kirkot toteavat, että EU perustuu yhteisiin arvoihin ja siihen, että niitä noudatetaan. Jo nyt
monet pitävät Turkkia uhkana EU:n sisäiselle vakaudelle ja yhtenäisyydelle. Kymmenen uuden
jäsenen myötä luodaan osittain uusi EU. Sama koskee paljolti Turkin mahdollista jäsenyyttä.
Siksi kysymys EU:n tärkeimmistä tavoitteista on ensisijainen.

Turkkia analysoidessaan raportti kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuskysymyksiin ja us-
konnonvapauteen, jotka ovat kaksi EU:n peruspilaria. Raportti osoittaa selvästi, että Turkin on
vielä kuljettava pitkä tie, ennen kuin sen voidaan katsoa täyttävän ne ihmisoikeuskriteerit, jotka
Euroopan neuvosto on asettanut. Monet uudistukset ovat jääneet aloittamatta ja ne, jotka on
pantu vireille, ovat hyvin puutteellisia.

Vaikka valtio ja uskonto on erotettu toisistaan, on Turkissa yhä miltei mahdotonta olla kristitty.
Uskonnollisilla vähemmistöillä on käytännössä rajalliset mahdollisuudet rekisteröityä. Kiinteis-
tön haltijuutta koskevaa lainsäädäntöä on parannettu, mutta se ei välttämättä näy käytännössä.
Ei-islamilaiset yhteisöt eivät vieläkään saa takaisin niiltä takavarikoitua omaisuutta. Käyttämät-
tömiä kirkkoja muutetaan museoiksi ja moskeijoiksi. Vähemmistökirkot eivät saa kouluttaa
teologeja. Halkin saarella sijaitseva ortodoksinen pappisseminaari suljettiin vuonna 1971, eikä
sitä vieläkään ole avattu lupauksista huolimatta. Ulkomaiden kansalaisilla on vaikeuksia työs-
kennellä seurakuntapappeina ja he kokevat kansalaisuuskriteerit ja oleskeluluvan uusimisvel-
voitteen syrjintänä.

Vaikka kirkot eivät vastustakaan EU:n laajenemista, ne varoittavat niistä seurauksista, joita
EU:n laajeneminen voi aiheuttaa. Kirkkojen mukaan peruskysymys on, minkä tyyppinen unio-
nista halutaan tulevaisuudessa. Kysymys ei voi olla ainoastaan taloudellisin ja poliittisin perus-
tein toimivasta yhteisöstä. Yhteiseen arvopohjaan perustuvan sosiaalisen ulottuvuuden on saata-
va enemmän sijaa, jotta EU:sta tulisi aito yhteisö.

Tietoisuuden Turkin ihmisoikeuspolitiikan puutteista tulisi motivoida muitakin kuin EU:n si-
sällä toimivia kirkkoja tekemään kaikkensa, jotta EU:n kristillis-humanistinen arvopohja säilyisi
ja vahvistuisi, johtotähtenään oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.

1 The Relation of the European Union and Turkey from Viewpoint of the Christian Churches. Discussion Paper,
Brussels 2004.
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JAN EDSTRÖM

Hör Turkiet till Europa?
� Europeiska unionen fick nyligen tio nya medlemsstater. Många länder vill vara med och
försäkra sig om sin del av kakan. Men Europa är inte ett arv som skall delas mellan de efterlevan-
de, utan en gemenskap som skall fördjupas med tanke på tryggandet av ett fredligt samarbete
mellan Europas folk och stater. Här spelar kultur, historia, ekonomi, värdegrund och inte minst
religionen en viktig roll.

Ännu större utmaningar väntar inom kort. I december kommer EU att ta ställning till Turkiets
ansökan om EU-medlemskap. De europeiska kyrkorna anser att frågan om Turkiets eventuella
medlemskap är en ödesfråga för EU. Därför har kyrkorna utarbetat ett discussion paper1, som
fokuserar på relevanta frågor som måste bearbetas innan och i samband med att Turkiets ansö-
kan behandlas.

Kyrkorna konstaterar att EU baserar sig på gemensamma värderingar och att de efterföljs. Re-
dan nu upplevs Turkiet av många som ett hot mot EU:s interna stabilitet och sammanhållning.
Med tio nya medlemmar skapas ett delvis nytt EU. Detsamma gäller i hög grad Turkiets even-
tuella medlemskap. Därför är frågan om EU:s yttersta mål av högsta prioritet.

I sin analys av Turkiet fäster rapporten särskild vikt vid mänskliga rättigheter och religionsfrihet,
två av EU:s grundpelare. Rapporten visar tydligt att vägen ännu är mycket lång innan Turkiet
kan anses uppfylla de mänskorättskriterier som Europarådet ställt upp. Många reformer har
ännu inte inletts och de som inletts uppvisar många brister.

Trots att stat och religion skilts åt är det nästan omöjligt att vara kristen i Turkiet idag. Religiösa
minoritetssamfund har i praktiken begränsade möjligheten att registrera sig. När det gäller fas-
tighetsinnehav har lagstiftningen, men inte nödvändigtvis praktiken, förbättras och fortfarande
kan icke-muslimska samfund inte få tillbaka konfiskerad egendom. Kyrkor som inte är i an-
vändning förvandlas till museer eller moskéer. Minoritetssamfunden är förbjudna att utbilda
teologer. Det ortodoxa prästseminariet på ön Halki utanför Istanbul stängdes 1971 och har
ännu inte öppnats trots löften om det. Utländska medborgare kan svårligen arbeta som försam-
lingspräster och upplever medborgarskapskriterier och förnyandet av uppehållstillstånd som
diskriminerande.

Även om kyrkorna inte motsätter sig att EU utvidgas varnar de för de konsekvenser som ett
ytterligare utvidgat EU kan medföra. Grundfrågan, enligt kyrkorna, är vilken typ av union man
vill ha i framtiden. Det kan inte bara vara fråga om en ekonomiskt och politiskt motiverad
gemenskap. Den sociala dimensionen baserad på en gemensam värdegrund måste få ett större
utrymme om det skall kunna bli en verklig gemenskap.

Vetskapen om bristerna i Turkiets mänskorättspolitik borde motivera inte bara kyrkorna inom
EU att göra sitt yttersta med tanke på bevarande och förstärkande av EU:s kristna humanistiska
värdegrund med rättvisa och respekt för mänskovärdet som ledstjärnor.

1 The Relation of the European Union and Turkey from Viewpoint of the Christian Churches. Discussion Paper, Brussels
2004.
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� Matkanjohtajina toimivat
teol.lis. Veijo Koivula ja Nikean
metropoliitta emeritusarkkipiis-
pa Johannes. Veijo Koivula on
johtanut aikaisemmatkin eku-
meeniset matkat jo neljänä
vuonna. Tällä kertaa meillä oli
suuri ilo ja kunnia saada mu-
kaamme myös metropoliitta Jo-
hannes. Konstantinopolin eku-
meenisen patriarkaatin laajen-
netun synodin jäsenenä hän
huhtikuun 2004 alusta puolen
vuoden ajan asuukin nyt Istan-
bulissa. Synodin kokous yhtenä
päivänä matkamme aikana meni
hänen ohjelmassaan tietenkin
edelle, mutta muina päivinä hän
oli mukanamme ja esitelmöi

MAIJA AITTOLA

Ekumeeninen pyhiinvaellusmatka
Istanbuliin

Oululaiset ekumenian ystävät tekivät jo perinteeksi muodostuneen
kevätmatkan 19.-26. huhtikuuta 2004 Turkkiin, Istanbuliin. Tä-
mä kaupunki on ekumeenisen matkan kohteeksi erittäin sopiva.
Rooman keisari Konstantinoksen (n.274-337) muutettua Byzan-
tiumin kaupungin vuonna 330 valtakunnan pääkaupungiksi ja
oman nimensä mukaan annettua sille nimen Konstantinopoli se on
ollut koko kristikunnan tärkeä keskus. Se oli jo viikinkien käynti-
paikka, pohjoismaisissa saagoissa Miklagardriksi nimitetty. Istanbul
tuli kaupungin nimeksi vasta vuonna 1930. Ortodokseille se on tär-
keä edelleen, koska patriarkaatti sijaitsee siellä. Seitsemän suurta
ekumeenista kirkolliskokousta vuosina 325-787 pidettiin täällä ja
lähialueella. Niissä muotoiltiin sanallisesti kirkon usko uskontun-
nustuksina ja Nikean uskontunnustukseen koko kristikunta yhtyy
edelleen. Näiden kokousten tärkeimpänä saavutuksena voi pitää
sitä, että niissä päästiin yksimielisyyteen Kristuksen todellisesta ju-
maluudesta ja todellisesta ihmisyydestä.

Hagia Sofian seinämosaiikki, Deesis-ryhmä: keskellä Kristus Vapahtaja, vasemmalla Jumalansynnyttäjä ja
oikealla Herran edelläkävijä Johannes Kastaja.
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meille, toimi tulkkina ja piti
saarnan Ruotsin konsulaatin yh-
teydessä olevassa pienessä kir-
kossa pidetyssä ekumeenisessa
jumalanpalveluksessa. Ennen
kaikkea hän oli tehnyt paljon
työtä matkamme onnistumisek-
si jo edeltäpäin.

Matkaseurueessamme oli 36
henkeä. Siihen kuuluivat myös
metropoliitta Panteleimon Ou-
lusta sekä pappisveljet ortodok-
sisen seurakunnan kirkkoherra
Raimo Kiiskinen, katolisen kir-
kon kirkkoherra Paolo Berti ja
Iin kirkkoherra Tapani Ruotsa-
lainen. Erittäin merkittävää oli,
että nyt ensimmäistä kertaa mu-
kana olivat myös Suomen eku-
meenisesta neuvostosta (SEN)
pääsihteeri Jan Edström ja toi-
mistosihteeri Sirpa-Maija Vuo-
rinen.

Kirkkoja, moskeijoita,
museoita ja palatseja

Istanbul, ”Bosporin jalokivi”,
on kiehtova, ilmapiiriltään mel-
ko itämainen kaupunki. Jo kau-
pungin sijainti kahdella mante-

reella on ainutlaatuista. Hotel-
limme sijaitsi vanhan kaupun-
gin alueella Beyazitissa. Matkan
ajankohta oli hyvä. Sää oli kesäi-
sen lämmin, mutta ei helteinen.
Luonnossa oli alkukesän vih-
reys, mantelipuut ja hevoskas-
tanjat kukkivat. Erityisesti jäivät
mieleen Dolmabahçen palatsin
puutarhan värikkäät tuoksuvat
kukat.

Matkaan sisältyi käyntejä
kirkoissa, moskeijoissa ja mu-
seoissa sekä palatseissa. Meillä
oli kaksi hyvää turkkilaista opas-
ta, Ferridon sekä Panayiotis,
joka oli patriarkaatista.

Hagia Sofia oli suuruudes-
saan kaikista vaurioistaan huoli-
matta vaikuttava. Vain Pietarin-
kirkko Roomassa ja muutamat
muut ovat sitä kookkaampia.
Deesisryhmää esittävä 800-lu-
vulla valmistunut seinämosaiik-
ki oli niin puhutteleva, että sen
luota oli vaikea lähteä pois.
Khoran kirkon ja sen 1300-lu-
vulta olevat hienot mosaiikit
saimme myös nähdä. Pyhän Ire-
nen kirkkoa meillä oli tilaisuus
nähdä vain ulkoa päin. Se oli
pääkirkko 300-luvulla Konstan-

tinos suuren aikana ennen Ha-
gia Sofian rakentamista.

Teimme päiväretken Bur-
saan ja Nikeaan (nyk. Iznik).
Bursa on Oulun ystävyyskau-
punki ja meille tarjottiin siellä
lounas. Nikeassa kävimme his-
toriallisella vuonna 787 pidetyn
kirkolliskokouksen paikalla, jos-
sa ovat suurelta osin tuhoutu-
neen Pyhän Viisauden kirkon
rauniot.

Halkin saarelle teimme lai-
vamatkan. Siellä ei ole autolii-
kennettä ja hevosparivaljakot
kuljettivat meidät kukkulan la-
ella sijaitsevaan Pyhän Kolmi-
naisuuden luostariin ja teologi-
seen seminaariin. Kirkossa oli
aluksi lyhyt rukouspalvelus ja
metropoliitta Apostolos puhui.
Kirkon kullattu ikonostaasi ja
erityisesti sen Pyhää kolminai-
suutta esittävä nimikkoikoni
olivat kauniita. Nimikkoikoni
kuvasi kolmen enkelin vierailua
Aabrahamin ja Saaran luona.
Seminaarin juhlavassa vastaan-
ottohuoneessa professori Basi-
leios Stavrides piti esitelmän.
Laitoksessa on mittaamattoman
arvokas laaja kirjasto. Konstan-

Ryhmäkuva matkalaisista patriarkaatin pihalla liturgian jälkeen.
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tinopolin ekumeeninen patri-
arkka Bartolomeos on opiskellut
tässä seminaarissa. Seminaarin
toiminta on tätä nykyä lakkau-
tettu, mutta rukoilemme, että se
saisi pian jatkua.

Vierailulla patriarkaatissa

Matkan kohokohta oli käyntim-
me Konstantinopolin eku-
meenisessa patriarkaatissa. Osal-
listuimme siellä juhlaliturgiaan.
Patriarkaatin kirkossa oli hyvin
korkealla sijaitseva saarnastuoli,
josta luettiin evankeliumi. Li-
turgian jälkeen patriarkka Bar-
tolomeos otti ryhmämme vas-
taan. Hän puhui hyvin lämpi-
mästi ja muisteli vierailujaan
Suomessa. Metropoliitta Pante-
leimon ja isä Raimo luovuttivat
patriarkalle Oulussa maalatun
Kristus-ikonin. Jan Edström
luki SEN:n puheenjohtajan ark-
kipiispa Jukka Paarman terveh-
dyksen ja Veijo Koivulan kanssa
luovutti SEN:n standaarin. Vei-
jo Koivula puhui koko ryhmän
puolesta ja ojensi lahjana Oulun
tuomiokirkkoa esittelevän kuva-
teoksen. Me saimme jokainen
patriarkan kädestä lahjaksi kau-
niin kaularistin. Tuntui siltä,
että patriarkka Bartolomeos
iloitsi ryhmämme vierailusta ja
tapaamisesta jäi hyvä mieli.

”Joka juo minun antamaani
vettä, ei enää koskaan ole janois-
saan” (Joh.4:14). Nämä sanat
luki Jan Edström bussissa aamu-
hartaudessa ja olimme juuri sil-
loin ylittämässä Bosporin sal-
mea mahtavaa siltaa pitkin. Ju-
mala on istuttanut iankaikki-
suuden ihmissydämeen ja tä-
män janon, jota psalminkirjoit-
taja kuvaa sanoilla: ”Niin kuin
peura halajaa vesipuroille, niin
minun sieluni janoaa sinua, Ju-
mala” (Ps.42:2). Tästä pohjim-
maltaan on kysymys siinä, että
haluamme lähteä pyhiinvaellus-
matkalle. Tässä on myös lähe-
tystyön vaikutin. Saimme kuul-
la lähetystyöntekijä Risto Sora-
mieheltä, miten Jumalan Pyhä
Henki vaikuttaa ihmeellisesti
herättävästi ja kutsuvasti täl-
läkin lähetyskentällä. Nikean
metropoliitta Johannes puhui
saarnassaan hyvin koskettavasti
Jeesuksen haudalle varhain au-
ringon noustessa matkaavien
naisten huolesta ”kuka meille
vierittää kiven hautakammion
ovelta”(Mk.16:3). Huoli ei kui-
tenkaan estänyt heitä menemäs-
tä eteenpäin ja osoittautui ai-
heettomaksi. Jumala oli toimi-
nut. Tästä meidän tulisi ottaa
oppia oman elämämme vaelluk-
sella ja myös yhteisissä pyrki-
myksissämme ekumenian työsa-
ralla.

Metropoliitta Panteleimon ja Isä Raimo luovuttivat patriarkka Bartolomeoksel-
le Oulussa maalatun Kristus-ikonin.

Lähetys- ja
evankelioimistyön

FOORUMI
järjestetään keskiviikkona

24.11.2004 klo 12-16

Ortodoksisen seurakunnan

seurakuntasalissa

(Unioninkatu 39, Helsinki)

Lähetyksen ja evankelioimistyön

keskustelufoorumi on kaikille kiin-

nostuneille avoin tilaisuus. Fooru-

miin kutsutaan erityisesti Suo-

men ekumeenisen neuvoston jä-

sen- ja tarkkailijakirkkojen / -yh-

teisöjen sekä Helluntaiherätyksen

lähetys- ja evankeliointityön paris-

sa toimivia henkilöitä.

Teemana foorumissa on

Evankelioimisen perusteet. Tee-

man käsittely pohjautuu tammi-

kuussa 2004 järjestettyyn Evan-

kelioimiskongressi E4:ään ja sen

puitteissa Suomen ekumeenisen

neuvoston kautta tehdyn kyselyn

palautteeseen.

Järjestelyistä vastaa Lähetys-

yhteistyöryhmä, joka muodostet-

tiin Vivamon lähetysneuvottelun

(1998) jälkeen. Yhteistyöryhmäs-

sä ovat edustettuina Suomen Lä-

hetysneuvosto, Suomen vapaa-

kristillinen neuvosto ja SEN.

Foorumiin osallistuminen on

maksutonta. Aluksi tarjotaan koh-

tuuhintainen lounas.

Sydämmellisesti tervetuloa!

Ilmoittamutumiset jaIlmoittamutumiset jaIlmoittamutumiset jaIlmoittamutumiset jaIlmoittamutumiset ja

tiedusteluttiedusteluttiedusteluttiedusteluttiedustelut

sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi

tai

puh. (09) 1802 369
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Birgitta Rantakari ja Veikko Munyika ovat CUAHA:n puheenjohtajia.

”Kirkkojen on muistettava
maailmanlaajuisesti ja seura-
kuntien paikallisesti, että kun
yksi sen ruumiinosa sairastaa,
niin koko ruumis sairastaa.”
Näin sanoo CUAHA:n nami-
bialainen puheenjohtaja, teolo-
gian tohtori Veikko Munyika.
CUAHA-hanke (Churches Uni-
ted Against Hiv/Aids in Sout-
hern and Eastern Africa) tukee
eteläisen ja itäisen Afrikan eri
kirkkokuntien ja kristillisten yh-
teisöjen tietotaidon jakamista ja
verkostoitumista hiv/aids-työssä.

� Hankkeen erityispiirre on sen
ekumeenisuus. Suomesta muka-
na on luterilaisia, katolilaisia,
helluntailaisia ja ortodoksisia
yhteistyötahoja. CUAHA-työ-
hön osallistuvat muun muassa
Helsingin Diakonissalaitos, Kir-
kon Ulkomaanapu, Suomen Lä-
hetysseura, Ortodoksinen lähe-
tys, Suomen World Vision, Suo-
men Caritas ja FIDA. Hanketta
koordinoi Helsingin hiippakun-
nan Laurentius-säätiö. Päära-
hoittajana on Suomen ulkomi-
nisteriö.

Aids koskettaa kaikkien
kirkkokuntien jäseniä

Maailmassa on noin 42 miljoo-
naa hiv-tartunnan saanutta tai
aidsia sairastavaa. Heistä valta-
osa elää Saharan eteläpuoleisessa
Afrikassa. Esimerkiksi Botswa-
nassa jopa 38 prosenttia aikuis-
väestöstä on hiv-positiivisia tai
sairastaa aidsia.

”Aids koskettaa kaikkien
kirkkokuntien jäseniä. Siksi
kirkkojen yhteistyö on tärkeää”,
sanoo ugandalainen katolinen

MARI TEINILÄ

Suomalainen hanke vahvistaa eri
kirkkokuntien aids-yhteistyötä Afrikassa

lääkäri ja CUAHAn yhteyshen-
kilö Kaggwa Mugagga. Hän vie-
raili viime syksynä Suomessa
Suomen Caritaksen vieraana.

Eri Afrikan maista saatuja
CUAHA-yhteistyön kokemuk-
sia on tarkoitus jakaa myös Suo-
meen ja sen lähialueilla tehtä-
vään aids-työhön. Virossa ja Ve-
näjällä aids-tilanne on pahentu-
nut nopeasti.

Hiv-positiiviset Toivon
lähettiläät

Käytännössä CUAHA merkit-
see kirkkojen ja paikallisten kris-
tillisten yhteisöjen yhteistyötä
esimerkiksi koulutuksessa ja
materiaalin, kuten opetusaineis-
ton, laulujen ja rukousten tuot-
tamisessa.

Suurena yhteistyöhaasteena
on sairastuneiden koti- ja lähi-
hoidon kehittäminen ja aids-or-
pojen tukeminen. Yksin Ugan-
dassa on 1,7 miljoonaa aids-or-
poa.

Toivon lähettiläät (Ambassa-
dors of Hope) ovat yksi selkeästi
ulospäin näkyvä osa CUAHAn
toimintaa. CUAHAn nimeämät
Toivon lähettiläät ovat hiv-posi-
tiivisia tai aidsia sairastavia hen-
kilöitä, jotka omissa yhteisöis-
sään ja seurakunnissaan sekä tie-
dotusvälineissä kertovat koke-
muksistaan sekä toimivat lähitu-
kihenkiöinä omissa yhteisöis-
sään.

Tämän vuoden marraskuus-
sa Suomessakin vieraillee CUA-
HAn afrikkalaisia Toivon lähet-
tiläitä.
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CUAHA:n nimeämät Toivon lähetteliäät Euni Motsa (vas.) ja Vusi Matsebula
(oik.) sekä hiv-positiivinen anglikaanipappi Gideon Byamugisha.

Käytännön teologiaa tarvitaan

”Kirkot tarvitsevat käytännön
teologiaa hiv-positiivisen ja aid-
sia sairastavan ihmisen tukemi-
sessa. Jokaisella pitää olla koke-
mus siitä, että hän on arvostettu
ja rakastettu ihminen”, uganda-
lainen anglikaanipappi Gideon
Byamugisha sanoi CUAHA:n
kokouksessa Tansaniassa viime
syksynä.

Gideon Byamugisha on yksi
ensimmäisistä papeista, joka on
julkisesti kertonut olevansa hiv-
positiivinen. Viime vuodet hän
on kiertänyt luennoimassa eri
puolilla maailmaa kirkkojen
haasteista aids-työssä.

”Seurakunnissa on kahden-
laisia pappeja. Osa kontrolloi
aidsia seurakunnan avulla, toiset
kontrolloivat seurakuntaansa
aidsilla. Edelliset painottavat ju-
listuksessaan elämää, jälkimmäi-
set pelottelevat kuolemalla. Tu-
loksia aids-työssä saavutetaan
vain asettumalla elämän puolel-
le. Toivottomuuden kieli pitää
muuttaa toivon kieleksi”, Bya-
mugisha sanoi.

Taistelu stigmaa vastaan

Puheissaan Gideon Byamugisha
painottaa usein sitä, että kirkoil-
la on erityistehtävä hiv-positii-
visten ja aidsia sairastavien stig-
man poistamisessa sekä ihmisar-
von korostamisessa.

Aidsiin liittyvän häpeän
poiskitkemistä sekä toivoa pai-
nottaa myös eteläafrikkalainen
anglikaanipappi Japé Heath.

Hän koordinoi viime vuon-
na perustettua eri kirkkokuntiin
ja kristillisiin yhteisöihin kuulu-
vien afrikkalaisten hiv-positii-
visten työntekijöiden yhteenliit-
tymää Anerelaa. Verkostoon
voivat liittyä myös sellaiset työn-
tekijät, joiden lähipiirissä on
hiv-positiivisia ihmisiä. Tällä
hetkellä järjestössä on noin 70
jäsentä.

”Sitten kun Anerelassa on
satoja jäseniä, voimme entistä
tehokkaammin taistella kirkois-

sa hiv-positiivisuuteen ja aidsiin
liittyvää stigmaa, häpeän leimaa
vastaan”, Heath sanoi tämän
vuoden maaliskuussa osallis-
tuessaan CUAHA:n kokouk-
seen Tansaniassa.

CUAHAn ekumeenisuus
heijastuu myös Suomeen

”CUAHA on ollut merkittävä
verkostoija eri kirkkokuntien ja
kristillisten yhteisöjen välillä.
Mukana oleville tahoille hiv/
aids on niin suuri yhteinen asia,
että yhteistyö on erilaisia teolo-
gisia taustoja tärkeämpää”, FI-
DAn kehitysyhteistyökoordi-
naattori Olli Pitkänen sanoo.

FIDAn kanssa yhteistyössä
toimivat helluntaikirkot ja -seu-
rakunnat ovat olleet pontevasti
mukana CUAHA-hankkeissa
Keniassa, Ugandassa, Tansanias-
sa, Etiopiassa ja Ruandassa.

”Kokemukset yhteistyöstä
ovat olleet todella hyviä. Nyt sa-
malla paikkakunnalla toimivat
eri tahot voivat yhdistää resurs-

sejaan ja sitä kautta tehostaa
aids-työtään. Meillä oli jo ennen
CUAHAa omia hiv/aids-hank-
keita, mutta verkostoituminen
eri kirkkojen kanssa on lisännyt
työn mielekkyyttä. Oikeaa ja ai-
toa ekumeenisuutta on löyty-
nyt”.

Pitkäsen mukaan tätä eku-
meenisuutta on jo heijastunut
Suomeenkin, ainakin niihin
suomalaisiin, jotka ovat hank-
keessa mukana.

”Tulevaisuudessa CUAHA
voi rikastuttaa Suomea ekumee-
nisesti vieläkin laaja-alaisem-
min”, Pitkänen uskoo.

Kirjoittaja Mari Teinilä on lute-
rilainen ja hän työskentelee Ko-
timaa-lehden uutispäällikkönä.
Hän on osallistunut CUAHA-
työskentelyyn erityisesti tiedotuk-
seen liittyvissä kysymyksissä.

CUAHAn kotisivut internetistä
löytyvät seuraavasta osoitteesta:
www.cuaha.info
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Ekumeenisissa tilaisuuksissa on
lähes aina mukana jokin ruko-
uksellinen elementti. Miksi ru-
kous voi olla ongelmallinen asia
kristityille, jotka ovat kokoontu-
neet yhteen ekumenian hengessä
– eikö nimenomaan rukous yh-
distä kristittyjä?

� Näitä kysymyksiä ei pohdita
ainoastaan Suomen ekumeeni-
sessa kentässä, vaan ne ovat
nousseet esiin ympäri maailmaa.
Ekumeenisen liikkeen suhtautu-
minen jumalanpalveluselämään
on sen historian aikana ollut
enemmän tai vähemmän kokei-
levaa. Murinaa on alkanut kuu-
lua ainakin ortodoksien puolel-
ta, sillä useat heistä kokevat, että
toiminnasta puuttuu tasapaino
ja järjestys.

Suomen ekumeeninen neu-
vosto järjesti Helsingissä
3.5.2004 seminaarin otsikolla
”Yhteinen jumalanpalvelus ja
rukous”. Seminaari alkoi Paki-
lan Hyvän Paimenen kirkossa
ekumeenisella aamurukouksel-
la, jonka pohjana käytettiin län-
tistä kaavaa ja jonka osista olivat
vastuussa eri kristityt: johdanto
(katolinen), sanaosa (luterilai-
nen), rukousosa (vapaakirkolli-
nen) ja päätös (ortodoksinen).

Sillisalaatista
tunnustuksellisuuteen

Seminaarin ensimmäisessä alus-
tuksessa Helsingin metropoliitta
Ambrosius pohti yhteisen ru-
kouksen problematiikkaa. Hä-
nen mukaansa on kunnioitetta-
va eri perinteiden ymmärrystä
siitä, mitä yhteinen rukous voi

olla. Suomen kontekstissa ollaan
jo aika pitkällä – tuskin kukaan
ortodoksi viittaa kanoniin, joka
kieltää rukoilemisen harhaop-
pisten kanssa, kuten tapahtuu
eräissä paikalliskirkoissa.

Metropoliitta Ambrosius
muistutti uskon ja rukouksen
yhteydestä (lex orandi, lex cre-
dendi), joka elää voimakkaana
ortodoksisessa ajattelussa. Kan-
sainvälisessä ekumeenisessa kes-
kustelussa ovat tällä hetkellä
käytössä termit ”confessional
common prayer” (edustaa tietyn
tradition kirkollista identiteet-
tiä) ja ”inter-confessional com-
mon prayer” (poimitaan ele-
menttejä eri traditioista).

Ortodoksien näkökulmasta
olisi ensisijaisesti parasta toimia
tietyn perinteen mukaan, mutta
toisaalta metropoliitta Ambro-
sius muistutti luovista liturgisis-
ta traditioista, kuten Tuomas-
messu ja Taizé-liike. Lopuksi
hän kannusti kuulijoita luovuu-
teen ja rohkeuteen.

Kirkon koulutuskeskuksen
johtaja, sittemmin Lapuan piis-
paksi valittu Simo Peura kom-
mentoi keskustelua sanoen, että
isäntätaho vastaa sekä jumalan-
palvelusten pitämisestä että vas-
tuun jakamisesta. – Se, jolta
pyydetään vastuun jakamista,
päättää voiko osallistua ja mi-
ten.

RIINA NGUYEN

Yhteinen rukous ja jumalanpalvelus
ekumeenisena kysymyksenä

Lehtori Pekka Metso
oli sitä mieltä, että

”sillisalaattipalvelus”
ei ole toimiva

vaihtoehto.
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Ehtoollinen päämäärä, ei
lähtökohta

Yleisvikaari Tuomo T. Vimpari
katolisesta kirkosta alusti paavin
kiertokirjeiden pohjalta ja muis-
tutti, ettei kristittyjen yhteinen
rukous ole vähäisempää, vaikka
ehtoollisyhteyttä ei vielä olisi-
kaan. Ehtoollinen on päämäärä,
ei lähtökohta. – Jos viettäisim-
me jo nyt yhteistä ehtoollista, se
voisi toimia varsinaista tarkoi-
tusta vastaan, jonka pitäisi to-
teutua totuudessa ja rakkaudes-
sa, Vimpari totesi. Kristittyjen
identiteetti näyttäisi olevan
enemmän eukaristista kuin kas-
tettuna olemista. Vimpari kysyi-
kin, pitäisikö ajatusmallia uu-
distaa.

Osallistujien joukosta esitet-
tiinkin puheenvuoro, jossa eh-
dotettiin enemmän sanajuma-
lanpalveluksia ehtoollispalvelus-
ten sijaan. Ehtoollispöytä on
avoin kaikille kastetuille kristi-
tyille mm. metodisti-, vapaa- ja
adventtikirkossa. Ortodoksises-
sa, katolisessa ja luterilaisessa
kirkossa ehtoollinen jaetaan
vain oman kirkon jäsenille. On
myös hyvä muistaa, että ehtool-
linen ei merkitse samaa asiaa
kaikissa kirkoissa tai yhteisöissä.

Jumalanpalvelusmalleja

Veijo Koivula luterilaisesta kir-
kosta esitteli neljä ekumeenisten
jumalanpalvelusten mallia, joita
käytetään mm. Suomessa. En-
simmäisessä, peräkkäisten pal-
velusten mallissa toimitetaan
kunkin tunnustuksen mukainen
palvelus esim. vaelluksen aika-
na. Osallistujat oppivat tunte-
maan toistensa perinteitä eivät-
kä tunne reviiriään uhatuksi.
Toisaalta palvelukset vievät pal-
jon aikaa ja osallistujat saattavat
jäädä vain tarkkailijan asemaan
todellisen rukousyhteyden si-
jaan.

Jaettujen tehtävien mallissa
käytetään jonkin kirkon kaavaa,
johon eri kristityt tuovat oman
kontribuutionsa. Malli on aina-

kin visuaalisesti ekumeeninen,
mutta painottuu usein jonkun
perinteen mukaiseksi etenkin,
jos järjestäjät eivät uskalla luot-
taa toisiinsa ja jakaa vastuuta.

Fuusiomalli muistuttaa edel-
listä, mutta edellyttää kunkin li-
turgisen perinteen kunnioitta-
mista tasa-arvoisesti. Koivula
kertoi Oulussa jo vuosia jatku-
neesta katolilaisten, luterilaisten
ja ortodoksien toimittamista
palveluksista, jotka on tehty
fuusiomallin mukaan. Valmiste-
lussa ja toteutuksessa on maalli-
koilla ollut suuri osuus. Mallin
ongelma on liturgisen eheyden
toteutuminen, koska itäinen ja
läntinen liturginen perinne ovat
erilaiset.

Neljäs malli on ns. palapeli-
malli, joka perustuu läntiseen
sanajumalanpalveluskaavaan
(vrt. em. aamurukous). Malli
antaa mahdollisuuden eri tun-
nustuksille valmistella heidän
näköisensä kokonaisuus. Heik-
koutena on lähtöoletus, jossa
oletetaan kaikilla olevan tällai-
nen nelijakoinen kaava ja toi-
saalta osat eivät välttämättä pai-
notu tasaisesti.

Lehtori Pekka Metso kom-
mentoi Koivulan alustusta herä-
tellen osallistujia näkemään hie-
man erilaisia näkökulmia. Orto-

doksien puolesta voidaan tode-
ta, että ns. sillisalaattipalvelus ei
oikein toimi. Ensimmäisenä he-
rää nimittäin kysymys siitä,
mikä on se yhteisö, joka ko-
koontuu rukoilemaan. Näkyykö
sen rukouksessa yhteinen usko
”yhdestä suusta ja yhdestä sydä-
mestä”?

Jonkin ortodoksiseen palve-
lukseen kuuluvan elementin
(esim. suitsutus) tuominen toi-
sen kirkon kaavaan ei välttämät-
tä enää pidä sisällään samaa
merkitystä kuin sen alkuperäi-
sessä kontekstissa. Siksi tarvit-
taisiin kärsivällisyyttä ja tasapai-
non etsimistä ekumeenisia ru-
koushetkiä suunniteltaessa.

Seminaariin osallistujien
joukossa oli useita SEN:n nuori-
sojaoston Spiritualiteetti-pro-
jektissa toimivia. He ovat jo
muutaman vuoden ajan pohti-
neet yhteisen rukouksen esteitä
ja mahdollisuuksia ja päässeet
keskusteluissaan syvemmälle
kuin yksipäiväinen seminaari
millään ehti. Projektin pohjalta
näyttäisi valmistuvan ekumeeni-
nen laulu- ja rukouskirja. Siihen
sisällytetään yhteisiksi sopivia
tekstejä, eri tunnustuksille omi-
naista materiaalia sekä teksti-
osuuksia, jotka valottavat pro-
jektissa käytyä keskustelua.
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Näköala - Utsiktin nelikym-
menvuotinen historia on tiivis-
tetty yksiin kansiin. Kirjan al-
kulehdillä lukee, että teos on
omistettu ”heille, joiden usko,
toivo ja rakkaus ovat innosta-
neet ja innostavat kantamaan
ekumenian kultaista soihtua
maan ja maailman ääriin”. Yksi
näistä henkilöistä on ehdotto-
masti Heikki Nuutinen, jonka
käsialaa historiikki on.

� Heikki Nuutinen kirjoitti so-
dasta palattuaan ylioppilaaksi
vuona 1945 ja aloitti heti seu-
raavana vuonna opinnot val-
tiotieteellisessä tiedekunnassa.
Vuonna 1949 Helsingin yliopis-
ton nuori maisteri aloitti työt
Kauppias-lehden toimitussih-
teerinä – vailla minkäänlaista
toimittajakokemusta. Lehti-
maailma vei kuitenkin miehen
mennessään, ja siitä tuli Nuuti-
selle sekä työ että harrastus.

Nuutinen kertoo tutustu-
neensa 1950-luvun alkuvuosina
aikakauslehdentoimittajien jär-
jestön tilaisuuksissa päätoimit-
taja, sittemmin professori Erkki
Saloseen, joka kehotti nuorta
Nuutista lukemaan alan kirjoja
ammattitaidon kartuttamiseksi
niin, että selviäisi niistä tentissä-
kin. Tämä neuvo vei Nuutisen
opiskelemaan lehdistöoppia sil-
loiseen Yhteiskunnalliseen Kor-
keakouluun ja vuonna 1966 hän
väitteli tohtoriksi Tampereen
yliopistossa – väitöskirja oli hä-
nen ensimmäinen lehdistöhisto-
riaan liittyvä julkaisunsa.

”Älä sitten häiritse ihmisiä”

Lehdistöhistoria on Heikki
Nuutiselle rakas harrastus, joka
alkoi jo silloin, kun hän oli mu-
kana työelämässä. Jäätyään eläk-

keelle vuonna 1984 Nuutinen
saattoi omistautua tutkijanural-
leen lähes kokopäivätoimisesti.
Hän on tuttu näky Helsingin
yliopiston pääkirjastossa sekä
sen naapurissa, Kansallisarkis-
tossa. Nuutisen vaimo Eila tu-
kee miestään tämän harrastuk-
sessa. ”Kun lähdin ensimmäise-
nä eläkepäivänäni kirjastoon,
Eila sanoi minulle, että älä sitten
häiritse ihmisiä kun hillut siel-
lä”, kertoo Nuutinen hymyillen.

Sinnikäs harrastus on tuotta-
nut runsaasti hedelmää ja jul-
kaistujen teosten lista on pitkä.
Lehdistöhistorian tutkimusta
Nuutinen on tehnyt vuosien
varrella sekä aikakaus- että sano-
malehdistöstä. Näköala-Utsik-
tin historiikin lisäksi Nuutinen
on julkaissut lehdistöhistoriikit
myös neljän muun järjestön,
Suomen Sairaanhoitajain Kris-
tillisen Seuran, Birgitalaissisar-
ten Ystävien, Suomen Gideo-
nien ja Suomen Valkonauhalii-
ton lehdistä. Kaikki Nuutisen
tutkimat lehdet ovat olleet hä-
nelle itselleen jo ennestään tut-
tuja ja merkityksellisiä. Suomen

Sairaanhoitajain Kristillisen
Seuran lehti Viesti oli tuttu vai-
mon kautta, Gideonien jäsen
Nuutinen on itse. Seurakunnan
poikatyön konkari jatkaa yhä
suomenlinnalaista ”poikakerho-
perinnettään” jakamalla oman
vanhan kansakoulunsa, nykyi-
sen Suomenlinnan peruskoulun
ala-asteen kolmasluokkalaisille
Gideonien Uudet testamentit.

”Valintaperusteena on ollut
myös se, että nämä pikku kirjat,
monografiat, olisivat omin voi-
min kirjoitettavissa”, kertoo
Nuutinen. Hän haluaa pitää
harrastuksen puhtaasti omana
hankkeenaan eikä halua siihen
lehtiä julkaisevien tahojen ra-
hoitusta. Näköalan lehdistöhis-
toriikkikin syntyi puhtaasti voi-
leipäpalkalla, ja eräistä aivan ta-
vallisista toimiston aamukah-
veista muodostui kirjanjulkista-
mistilaisuus, kun ovisummeri
yllättäen soi ja alaovella seisoi
Heikki Nuutinen painotuorei-
den kirjojen kanssa.

Aivan yksin Nuutinen ei
kuitenkaan urakkansa kanssa
ole: erityistä kiitosta hän haluaa

SANNA YLÄ-JUSSILA

HEIKKI NUUTINEN KIRJOITTI NÄKÖALA-UTSIKTIN LEHDISTÖHISTORIIKIN:

Neljäkymmentä vuotta näköalapaikalla
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antaa Sanoma Oy:n nyt jo eläk-
keellä olevalle visualistille Jorma
Laaksolle, joka eläkkeelle jäädes-
sään lunasti työkoneensa itsel-
leen ja on pitänyt huolta Nuuti-
sen kirjojen visuaalisesta ulko-
asusta aina graafisia kuvioita ja
kansia myöten. Yhteistyö Laak-
son kanssa on jatkunut jo vuosi-
kymmeniä: hänen käsialaansa
oli jo Nuutisen väitöskirjan ul-
koasu.

Avarakatseisuutta ja
kärsivällisyyttä

Myös Suomen ekumeeninen
neuvosto on Heikki Nuutiselle
tuttu järjestö. Hän on toiminut
SEN:ssa Suomen Liikemiesten
Lähetysliiton edustajana vuo-
desta 1991 vuoteen 1996 asti.

”Siru on uskollisesti lähettä-
nyt minulle Näköala-lehden
vielä neuvoston toimikauteni
päätyttyäkin, joten siitä seura-
si luonteva jatko tutkimuksel-
le birgittalaislehden jälkeen –
luonteva erityisesti birgittalaissi-
sarten ekumeenisuuden ansios-
ta”, kommentoi Nuutinen Nä-
köala-Utsiktin valitsemista tuo-
reimman lehdistötutkimuksen-
sa kohteeksi.

Neuvostossa oltiin Nuutisen
valinnasta ilahtuneita ja kiitolli-
sia. Lehdistöhistoriikin ”sivu-
tuotteena” tuli tehtyä myös toi-
nen tärkeä työ: kirjoitustyön
aluksi Nuutinen ryhtyi täyden-
tämään Helsingin yliopiston
kirjaston Fennica-kokoelman
Näköala-Utsiktin vuosikertoja.
Etsintäkuulutusten jälkeen ko-
koelmassa olevat vuosikerrat
ovat nyt täydellisinä kenen ta-
hansa asiasta kiinnostuneen lu-
ettavissa.

Nuutisen tarkkanäköiset
huomiot Näköalan vuosien var-
silta ovat tiivistetty aikamatka
menneiden vuosien ekumeeni-
seen ilmastoon. Näköalan histo-
rian merkkihahmoiksi nousivat
Nuutisen tutkimuksessa profes-
sori Seppo A. Teinonen ja diako-
ni Pentti Laukama. ”Teinosen
lennokkaita ajatuksia ja ehdo-
tuksia minun oli aivan pakko se-

Mikrobilehti jatkaa taivaltaan
Nuutinen määrittelee historiikkinsa tavoitteeksi tehdä selkoa Nä-
köala-Utsiktin vuosien 1962–2002 julkaisijoista, toimituksesta,
ulkoasusta, taloudesta ja sisällöstä. Näköalan juuret ovat Kristilli-
sen Kulttuurin Liitossa, joka alkoi julkaista Näköalaa jäsenlehte-
nään vuonna 1962. Joulukuussa 1964 Kristillisen kulttuurin liitto
ja Suomen ekumeeninen neuvosto tekivät sopimuksen siitä, että
ne julkaisevat Näköalaa yhdessä. Yhteistyö jatkui vuoteen 1967
asti, jolloin Kristillisen Kulttuurin Liitto luopui Näköalan julkai-
semisesta lähinnä taloudellisista syistä. Vuosina 1968 ja 1977 jul-
kaisuyhteistyötä tehtiin Suomen Ekumeenisen Seuran kanssa ja
vuonna 1978 Suomen ekumeeninen neuvosto ryhtyi julkaisemaan
lehteä kokonaan yksin.

Näköala-Utsikt -lehden historiikki antaa varsin yksityiskohtai-
sen kuvan lehden vaiheista aina sen ulkoisista puitteista sisällölli-
siin kysymyksiin. Nuutinen on lehdistöhistoriikkia kirjoittaessaan
eritellyt Näköalaa myös numeroin. Kaiken kaikkiaan Näköala-Ut-
siktissa on neljänkymmenen vuoden aikana ilmestynyt 3138 kir-
joitusta. Luettelosta, johon on koottu erilaisten artikkelien ja mui-
den tekstien kirjoittajien nimet, löytyy 621 nimeä. Varsin merkit-
tävä joukko ihmisiä on siis vuosien varrella osallistunut Näköala-
Utsiktin tekemiseen.

Tutkimuksensa päätteeksi Nuutinen viittaa professori Matti
Kuusen Suomen aikakauslehdistön 200-vuotisjuhlassa vuonna
1982 pitämään juhlaesitelmään ”Dinosauruslehdet ja mikrobileh-
det”, eli suuret ja pienet lehdet, valtalehdet ja marginaalilehdet.
Kuusi kuvailee mikrobilehtien merkitystä seuraavasti: ”Minä en
väheksy ruohonjuurilehtien merkitystä. Ne eroavat valtalehdistä,
niin kuin käsityö eroaa teollisuustuotannosta, niin kuin linnun-
laulu eroaa kovaäänismusiikista. Jos valtalehdillä menee huonosti,
se on sen merkki, että teollisuudella menee huonosti. Mikrobileh-
tien hyvin- ja pahoinvointi kertoo itse kulttuuri-ilmastomme tilas-
ta vähän samaan tapaan kuin tietyt jäkälälajit ovat ilman puhtau-
den tai saastepitoisuuden herkimpiä mittareita.”

Kuusi toteaa esitelmässään, että dinosauruslehdet saattavat
kuolla sukupuuttoon, mutta mikrobilehdet ovat luultavasti läsnä
myös silloin, kun Suomen aikakauslehdistö viettää 300-vuotisjuh-
laansa. Nuutinen toteaa, että Kuusen tulevaisuudenennuste yli 20
vuoden takaa pätee edelleen. ”Samalla kun tänä aikana monet di-
nosauruslehdet ovat vaipuneet haudan lepoon kirjastojen kata-
kombeihin, mikrobilehti Näköla-Utsikt jatkaa yhä katkeamaton-
ta, yli 40-vuotista taivaltaan kaukaisen Suomen tuulisella Kataja-
nokalla ja pitää korkealla ekumenian kultaista soihtua maailman
muiden ekumeenisten aikakauslehtien rinnalla”, Nuutinen päät-
tää historiikin.

lostaa tutkimuksessani. Lauka-
ma puolestaan nousi esiin hah-
mona, joka teki paljon taitavaa
ja uhrautuvaa työtä lehden hy-
väksi.”

Lukuisat Näköalan kanssa
vuosien varrella puurtaneet ih-
miset ovat piirtäneet työllään
kuvaa suomalaisesta ekumenias-
ta. Nuutinen näkee tuon kuvan
varsin myönteisenä. ”Suomalai-
nen ekumenia on mielestäni

Näköala - Utsiktin perusteella
erinomaisen avarakatseista, su-
vaitsevaista, kärsivällistä ja toi-
vorikasta. Jospa tämä ekume-
nian ’aalto’ saisi pyyhkäistä yli
maamme kristikansan monin
kohdin niin toisarvoisilta tuntu-
vien erimielisyyksien ja viedä ne
mennessään. Mikä todistus syn-
tyvä yksimielisyys olikaan kai-
kille muille”, pohtii Heikki
Nuutinen.
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Johanneksen seurakuntasalissa.
EYCE:n koulutusasioista vastaa-
va Corrie Block kertoi Ketkosta
TETE (Training Ecumenical
Trainers in Europe) – koulutus-
ohjelman esikuvana. Lehtori
Anja Huurinainen-Kosunen tar-
kasteli vähemmistöuskonnon
opetusta peruskoulussa uuden
uskonnonvapauslain valossa.
Yksi Ketkon ”isistä”, rovasti
Pekka Hietanen pohti sitä, mi-
ten ekumeniakasvatuksen haas-
teisiin on vastattu eri aikoina.
Paneelikeskustelussa pureudut-
tiin erilaisiin ekumeenisiin kas-
vatuskonteksteihin: perheeseen,
kouluun, seurakuntaan ja järjes-
töekumeniaan sekä siihen, mil-
laisin eväin ekumeniakasvatusta
tapahtuu.

Yleisö, jota paikalle olisi
mahtunut enemmänkin, osallis-
tui aktiivisesti keskusteluun esit-
täen teräviä kysymyksiä ja huo-
mioita. Tärkeänä asiana pidet-
tiin esimerkiksi sen huomioi-

mista, että Helsingin ympäris-
tön ja maaseudun ekumeeniset
tilanteet poikkeavat suuresti toi-
sistaan. Näin ollen myös tarpeet
ja haasteet ovat erilaisia.

Juhlapäivä päättyi vapaa-
muotoiseen illanviettoon Hel-
singin Vapaaseurakunnan tilois-
sa. Siellä oli pienen purtavan li-
säksi mahdollisuus nauttia myös
Vapaaseurakunnan bändin mu-
sisoinnista.

Ketkolla näyttää olevan ky-
syntää edelleen. Ensi syksynä al-
kavalle kurssille on jo parisen-
kymmentä ilmoittautunutta –
mukaan mahtuu vielä, jos ei ole
luterilainen!

Lisätietoja Ketkosta:

SENnj:n koulutussihteeri
Anna-Maija Viljanen-Pihkalalta
anna-maija.viljanen@helsinki.fi
tai 050 3080159

Sunnuntaina 25.4. vietettiin
Ketkon eli Kansainvälisen ja
ekumeenisen toiminnan koulu-
tusohajelman 20-vuotisjuhlia
Helsingissä. Vuosien mittaan
Ketko on muuttunut pyrkien
aina vastaamaan ajan haastei-
siin. Tavoite lienee kuitenkin ol-
lut koko ajan sama: antaa nuo-
rille aikuisille valmiuksia koh-
data eri tavalla uskovia kristit-
tyjä.

� Päivä alkoi Ruoholahden
kappelissa anglikaanisella mes-
sulla, jonka toimitti rev. Rupert
Moreton. Avustajana toimi mm.
SENnj:n puheenjohtaja Tuomas
Alasaukko-oja.

Juhlista ei tahdottu tehdä
Ketkon ylistystä, vaan pikem-
minkin haluttiin tarkastella eku-
meniakasvatusta eri näkökul-
mista. Päivä jatkuikin ”Miksi
ekumeenista kasvatusta tarvi-
taan?” -aiheisella seminaarilla

ANNA-MAIJA VILJANEN-PIHKALA

20-vuotias Ketko:
ekumeniakasvatusta tarvitaan

Panelistit Jaana Viiri-
mäki, Aaro Rytkönen,
Riina Nguyen, Arja
Vaulas ja Matti Peipo-
nen keskustelivat eri-
laisista ekumeenisista
kasvatuskonteksteis-
ta. Puhetta johti Soile
Salorinne.
Kuva: Panu Pihkala.
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Pingstvänner har vanligen för-
hållit sig svalt till ekumenik,
dvs. organiserat samarbete mel-
lan kyrkorna med en synlig kris-
ten enhet som mål. Däremot har
man varit öppnare inför prak-
tiskt samarbete, gemensam bön
och evangelisation. På det per-
sonliga planet har kontakterna
mellan pingströrelsen och andra
kyrkor och samfund ofta varit
öppen och otvungen. Många
färgstarka personer inom ping-
strörelsen har med sin vidsynthet
och vision om kristen enhet bid-
ragit till att få pingstvännerna
engagerade i dialogarbete med
andra kyrkor och samfund. En
av de viktigaste händelserna un-
der det senaste århundradet är
dialogarbetet mellan katoliker
och pingstvänner som inleddes
1972. Tyvärr har denna dialog
uppmärksammats alltför litet i
det ekumeniska arbetet.

� Den svenska kristna dagstid-
ningen Nya Dagen skrev den 10
oktober 2003 om närmanden
mellan pingströrelsen och den
katolska kyrkan med anledning
av att Stockholms katolska stift
fyllde 50 år.

Under denna period har re-
lationerna mellan katoliker och
pingstvänner i Sverige fö-
rändrats från ömsesidig mis-
stänksamhet till återkommande
manifestationer av enhet och
samförstånd. Det mest konkreta
beviset på samarbete är boken
Jesusmanifestet som skrivits av
katolska biskopen Anders Arbo-
relius och pingstledaren Sten-
Gunnar Hedin. Boken är en re-
aktion på ärkebiskop KG Ham-
mars uttalanden där han försö-

ker bidra till att flytta de dogma-
tiska formuleringarna om t.ex.
jungfrufödsel och Jesus som
Guds son från trons centrum till
dess periferi. I slutet av novem-
ber 2003 ordnades en offentlig
debatt på Sigtunastiftelsen mel-
lan Anders Arborelius, KG
Hammar och Sten-Gunnar He-
din. Mot slutet av samtalet fick
de tre debattörerna svara på frå-
gan hur de såg på varandras tros-
vittnesbörd. Hedin började med
att berätta hur hans syn på ka-
tolska kyrkan förändrats mycket
under årens lopp. Som ung
pingstvän betraktade han ka-
tolska kyrkan, och då särskilt je-
suiterna, som trons fiender. Idag
ser han också katoliker som sina
trossyskon. 1

Katoliker och pingstvänner
möts

Det är knappast någon tillfäl-
lighet att relationerna mellan
pingstvänner och katoliker har
förändrats radikalt de senaste
femtio åren. Den främsta orsa-
ken till förändringen kan hittas i
den karismatiska förnyelse-
väckelsen, som växte fram i köl-
vattnet av Andra Vatikankonci-
liet. Påven Johannes XXIII som
1961 öppnade konciliet bad:
”Gudomlige Ande, förnya dina
under i vår tid som en ny
pingst.”

Som en följd av detta upple-
ver många i den katolska grenen
av den karismatiska förnyelsen
att påven blivit bönhörd. Det
var 1967 som den karismatiska
väckelsen inom den katolska
kyrkan började bland en grupp
studenter i Pittsburgh, USA.
Idag räknar man med att 90

miljoner katoliker betraktar sig
som en del av den karismatiska
väckelsen.

Viktiga initiativ

Om påven kan anses ha bidragit
till den katolska kyrkans öpp-
ning mot den karismatiska för-
nyelsen finns det också på
pingsthåll personer som öppnat
vägen för en djupare förståelse
mellan pingstvänner och katoli-
ker. Pastor David du Plessis
(1905–1987), född i Sydafrika
och verksam i USA, också kallad
”Mr Pingst”, fick genom Kyr-
kornas världsråd kontakt med
den katolska kyrkan. Han träffa-
de personligen påvarna Johan-
nes XIII, Paul VI och Johannes
Paulus II och deltog också som
speciellt inbjuden gäst i Andra
Vatikankonciliet. Ett konkret
resultat av du Plessis kontakter
till katolska kyrkan var dialogen
mellan den internationella ping-
strörelsen och katolska kyrkan
som inleddes 1972, ledd av du
Plessis själv. Sedan dessa har dia-
logen fortsatt under ledning av
bl.a. Cecil Roebeck, pingstvän
och ekumen och en gång ko-
lumnist i den numera nedlagda
finska tidningen Credo.

Början på dialogarbetet

Dialogarbetet mellan katoliker
och pingstvänner började med
personliga möten mellan goda
vänner och teologer från olika
håll inom pingströrelsen och ka-
tolska kyrkan. Det som hände
vid dessa icke-protokollförda,
inofficiella samtal, bönestunder
och personliga möten angav to-
nen för den officiella dialogen.

JAN EDSTRÖM

Dialogen mellan katoliker och
pingstvänner
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På liknande sätt fick också Kyr-
kornas världsråd och Ekumenis-
ka rådet i Finland sin början.
Bland pingstvännerna var mots-
tåndet mot dialogen starkt. Få
pingstsamfund gav den sitt stöd
och pastor du Plessis lyckades
aldrig få dialogen på Värld-
spingstkonferens agenda. För
Vatikanen utgör dialogen ett
undantag, eftersom man vanli-
gen för dialog med etablerade
kyrkor och samfund, inte med
en rörelse representerad av vän-
ner till en ledande person, i det-
ta fall pastor du Plessis.

Femårsplaner

Dialogen organiserades i
femårsperioder med ett möte
per år. 1972-76 bestod pingst-
delegationen också av karismati-
ker från olika protestantiska
kyrkor. Teman var den heliga
Andens roll i den kristnes liv, i
kyrka, bön och gudstjänst. Un-
der den andra perioden (1977,
1979–82) deltog inte karismati-
ker från andra kyrkor. Samtalen
behandlade tro och erfarenhet,
biblisk hermeneutik, tungotal,
helande, den gudstjänstfirande
församlingen, skrift och traditi-
on, Maria, och församling-
stjänsten. Innan den tredje peri-
oden inleddes (1985-89), där
David du Plessis (d.1987) ersat-
tes av sin bror Justus, ville Vati-
kanen ge pingstvännerna tid att
få ett mera officiellt stöd för dia-
logen. Temat var olika perspek-
tiv på begreppet koinonia. Den
fjärde femårsperioden (1990–
97) har haft ett bredare stöd från
pingstvännerna och resulterat i
det hittills viktigaste dokumen-
tet Evangelisation, proselytism
och gemensamt vittnesbörd. En
femte omgång inleddes 1998
och handlar om kristen initiati-
on och dopet i den heliga An-
den.

Frågor aktualiserade i
dialogarbetet

Walter Hollenweger lyfter i en
översikt2 över dialogen speciellt
fram temata som bibelns inspi-
ration, andens verk, dopet och
dess etiska konsekvenser. Ping-
strörelsens första trosdokumen-
tet från 19063 nämner inte
inspirationen, kanske för att det
ansågs allt för självklart. Senare
har bibelns inspiration och ofel-
barhet blivit en del av pingströ-
relsens credo under påverkan av
fundamentalistisk kristendom.4

En pingstvän kan under vissa
omständigheter ta emot en särs-
kild uppenbarelse från den heli-
ga Anden. För en katolik måste
en personlig uppenbarelse un-
derställas kyrkan. En för
pingstvänner viktig uppenbarel-
se var när Smith Wigglesworth
uppmanade pastor David du
Plessis från Sydafrikas apostolis-
ka trons kyrka, ett av de mest re-
aktionära samfunden, att bära
fram pingstens budskap till alla
kyrkor inklusive Vatikanen. När
du Plessis motvilligt åtog sig
detta uppdrag blev han persona
non-grata hos det stora norda-
merikanska samfundet Assemb-
lies of God.

Barndop kontra troendedop
har varit den största stötestenen,
trots att pingströrelsen inte från
början klart tog ställning för vu-
xendop. Många pingstsamfund
praktiserar också barndop.
Dopet är att övergå från mörk-
rets rike till ljusets rike, den
döpte är ljusets barn. Hur skall
dopet ses mot bakgrunden av
döpta kristna, pingstvänner som
katoliker, ibland väljer att ställa
sig på mörkrets? En sydafri-
kansk pingstledare tog t.ex.
öppet ställning för apartheidpo-
litiken. Vid ett tillfälle tillspetsa-
des diskussionen när det fram-
kom att det under apartheidti-
den i Sydafrika hände att en
(vit) medlem av pingströrelsen
utsatte en annan (svart) medlem
av pingströrelsen för tortyr och
omänsklig behandling. Ande-
dopet har också setts i ett nytt

ljus. Trots att pingströrelsen
starkt betonar andedop och tun-
gotal är det endast 35 % som ta-
lar i tungor i pingstkyrkor där
andedopet tas som ett tecken på
gudstillhörighet (initial sign).5

Ett slående exempel på sam-
stämmighet är diskussionen
kring rättfärdiggörelse genom
tro. Pingstvännerna står närma-
re den katolska rättfärdiggörel-
seteologin än reformatorernas.
Redan tidigare har det konstate-
rats att det inte finns några prin-
cipiella skillnader gällande re-
formationsteologins kärna. Är
då pingströrelsen en katolicism
utan präster, en sorts katolsk an-
dlighet utan den juridiska struk-
turen, frågar sig Hollenweger.6

Faktum kvarstår att pingströrel-
sen är mycket framgångsrik i ka-
tolska länder. Hur skall man då
förstå detta att pingstvänner är
mycket anti-katolska? Handlar
det om någon form av missförs-
tådd självförståelse?

Forskning kring dialogarbetet

Dialogen mellan pingstvänner
och katoliker har dokumente-
rats grundligt. Trots detta är det
sällan det skrivs något i ämnet
varken i kristen eller sekulär
press. Ändå förs dialogen mellan
representanter för majoriteten
av världens kristna. Katolska
kyrkan räknar med en miljard
medlemmar, och till pingströ-
relsen hör minst 250 miljoner
människor, räknar man också
med de nyare karismatiska sam-
funden, t.ex. afrikanska lokala
samfund, blir siffran ännu
högre.

En första analys av dialogen
gjordes av Arnold Bittlinger7,
som för en tid var anställd av
Kyrkornas världsråd och kunde
introducera pingstteologerna till
den ekumeniska rörelsen. Jerry
L. Sandidge var pingstvän men
doktorerade på den pingst-ka-
tolska dialogen vid det belgiska
katolska universitet i Louvain.
Katoliken Paul D. Lees doktor-
savhandling lades fram vid det
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påvliga universitet i Rom och
fick ett gott mottagande av Vati-
kanen. David Cole, USA, be-
handlar i sin undersökning eku-
menisk ecklesiologi också ur ett
katolskt perspektiv, rätt ovanligt
för en pingstvän. Finländaren
Veli-Matti Kärkkäinen, sedan
1999 professor vid Fuller Uni-
versity i Kalifornien, disputera-
de 1998 om läran om den heliga
Anden, pneumatologin, i ka-
tolska kyrkan och pingströrel-
sen.8

Dialogarbetets följder och
utmaningar

Som framkom vid Kärkkäinens
doktorsdisputation 1998 har
den pingst-katolska dialogen va-
rit officiell från Vatikanens sida
medan den haft ett varierande
stöd hos pingstvänner. Pingst-
vännernas delegationer har hu-
vudsakligen bestått av pastorer
och universitetsteologer från
nord, medan de unga kyrkorna i
syd, som har ett helt annat ut-
gångsläge, varit klart underrep-
resenterade. Genom dialogen
har pingströrelsen bearbetat sin
traditionellt antiekumeniska at-
tityd. Den har också hjälpt Vati-
kanen att förstå pingströrelsens
bevekelsegrunder.

Sedan 1994 för Kyrkornas
världsråd en dialog med pings-

tkyrkor världen över. Mötena
har förlagts till olika världsdelar
(Peru 1994, England 1995, Ni-
geria 1996, Costa Rica 1996,
Equador 2001, Sydkorea 2002)
för att skapa relationer mellan
den ekumeniska rörelsen och
nya, nationellt förankrade
pingstkyrkor. De här unga kyr-
kornas medverkan i ekumeni-
ken kan vara av avgörande bety-
delse för Kyrkornas världsråds
trovärdighet som världskyrkoor-
ganisation.

Perspektiven är annorlunda
och ekumeniska framstegen tar
lång tid att nå fram. Detta kons-
taterades av en puertoricansk
doktorand, pingstvän, vid ett
disputationstillfälle i det katols-
ka universtitet i Freiburg,
Schweitz år 1986. När dokto-
randen inte ännu hänvisat till
dokumenten från Andra Vati-
kankonciliet ville professorn
veta varför. Svaret löd: – Doku-
menten från Andra Vatikankon-
ciliet har inte nått Puerto Rico
ännu. Svaret är betecknande för
mycket av den tröghet som
präglar det ekumeniska dialo-
garbetet. Å ena sidan är det na-
turligtvis bra att dialogarbetet
får tid på sig. Å andra sidan är
det viktigt att de framsteg som
en gång gjorts resultaten når alla
nivåer i de kyrkliga strukturer-
na, inte minst gräsrotsnivån.

1 Ett annat bevis på samförstånd mel-
lan pingstvänner och katoliker är
dialogen i sydtyska Rottenburg där
pingströrelsens teologer erkänt kyr-
kofädernas lära som ett gemensamt
kristet arv.

2 Walter Hollenweger i The Ecume-
nical Review: Roman Catholics and
Pentecostals in Dialogue, April
1999, Geneve.

3 Omfattat av Apostolic Faith Move-
ment lett av William Seymour un-
der väckelsen på Azuza Street

4 Walter Hollenweger i The Ecume-
nical Review: Roman Catholics and
Pentecostals in Dialogue, April
1999, Geneve.

5 David Barret i Dictionary of Pente-
costal and Charismatic Movements,
”Global Statistics” s. 830

6 Walter Hollenweger i The Ecume-
nical Review: Roman Catholics and
Pentecostals in Dialogue, April
1999, Geneve

7 Arnold Bittlinger, Papst und
Pfingstler: Der romisch-katholi-
sche/pfingstliche Dialog und seine
omenische Relevanz, Studies in the
Intercultural History of Christiani-
ty no.16, Frankfurt, Peter Lang.
1978.

8 Veli-Matti Kärkkäinen: ”Spiritus
ubi vult spirat.
Pneumatology in Roman Catholic-
Pentecostal Dialogue 1972–1989".
Vid Fulleruniversitetet finns även
ett du Plessis -arkiv.
Se även http://catchlife.org/
david_du_plessis.htm
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Maahanmuuttajille avustusmahdollisuus, tarkemmat tiedot alla ole-
vista yhteystiedoista. Lastenhoitomahdollisuus alustusten aikana.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Kristillisen opintokeskuksen kanssa.
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naisjaosto

Sydämellisesti tervetuloa!

Mukana ohjelmassa:
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Kanznahi (kat.), Päivi Kasala (ort.), Marja-Liisa Laihia
(Kirkkohallitus, ev.lut.), Auli Nukarinen (kat.),
Iris Rajamaa (metod.), sisar Riccarda (kat.),
Riitta Räntilä (SEN, NNKY), Pirkko Siili (ort.)
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naisten ekumeeninen kokoontuminen

Lohjan Vivamossa  28.-29.8.2004
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för att bli hörda i kyrkan. Teolo-
gi är ofta dokumenterad praxis
formad av människor under
mycket varierande ofta svåra
omständigheter. Jonson berättar
hellre än analyserar, vilket gör
att boken som består av 68 es-
séer på några sidor är lätt att ta
till sig, inte minst på grund av
ett lysande språk.

Boken kan läsas på flera sätt.
Naturligtvis är det en personlig
skildring om ett aktivt ekume-
niskt engagemang. Men boken
fungerar också som en nutid-
shistorisk skildring av kyrkans
roll i föränderlig värld. Det
kanske viktigaste av allt är att
boken antyder några svar på frå-
gan om vad det är som motive-
rar människor ge sig ut på resan
till Ekumene och fortsätta arbe-
ta för kyrkans enhet och gemen-
samma vittnesbörd. Svaren är
antagligen lika många som män-
niskorna. Ändå finns det i Jon-
sons skildring en aspekt som ly-
ser igenom mer än något annat.
Ekumenik är framför allt möte.
Ett möte med människor som i
sin tur formats av mötet med en
treenig Gud, skapelsen och den
situation de funnits i. Så länge
detta möte sker är kyrkan rele-
vant i världen. Därför inger bo-
ken hopp och jag tror att Jonson
gärna ser boken som en stafett-
pinne att ge vidare till en ny ge-
neration som vill fortsätta resan
Ekumene, landet bortom.

JOHN VIKSTRÖM:

Där ärlighet och sanning
är. Att tro och tänka idag.
Fontana Media 2003.

� Ärkebiskop emeritus John
Vikström vandrar på bokens
pärm med målinriktade steg i
ett landskap på gränsen mellan
sommar och höst. Målinriktad
har också Vikströms teologiska
vandring varit. Pärmen, bild
och titel sätter koordinaterna för
denna vandring, som nu fortsät-
ter också i bokform efter aktiv
tjänst. Under sin vandring har
John Vikström ofta befunnit sig
i gränslandet. Jag kommer ihåg
hans inledningsanförande vid
Nordiska ekumeniska rådets
möte i Åbo 1993 när han ut-
vecklade tankar om gränslandet
som platsen för kunskap och
möte. Denna bok handlar också
om möten, mellan tro och tvi-
vel, kyrka och samhälle, glädje
och sorg, sjukdom och hälsa.
Texterna är samlade från många
olika sammanhang och följaktli-
gen finns här allt från begrav-
ningstal till anföranden. Urvalet
är berikande för läsaren och bes-
krivande med tanke på innehål-
let. Teologin är ju till sin natur
reflekterande och kontextuell,
den uppstår som svar på frågor
eller som reaktion på olika före-
teelser. För den som likt förfat-
taren vill fördjupa sig i den krist-
na tron, dess bibliska grund och
dess relation till dagens värld ger
boken många intressanta och
välbehövliga perspektiv.

Jan Edström

JONAS JONSON:

Vänner kallar jag er. En resa till Ekumene.
Cordia 2004.

LUETTUA

� Den ekumeniska resan sedd
genom kyrkornas och de eku-
meniska organisationernas föns-
ter är väldokumenterad. Proto-
koll och officiella redogörelser är
tillgängliga för ekumener och
forskare. Personliga reseminnen
finns det också gott om och
många har mer eller mindre
strukturerat tagit sig för att do-
kumentera sin personliga eku-
meniska resa. Ändå lyckas bis-
kop Jonas Jonsson som få andra
fånga den gemensamma resan.
Han gör det genom sitt eget
fönster betraktande förbipasse-
rande platser, händelser och
människor. Många är de perso-
ner (han nämner själv 227 av de
viktigaste ekumeniska påverkar-
na) som suttit i samma resekupé
som han och delat tro och liv,
glädje och sorg under resans
gång. Vänner har de ofta förbli-
vit trots skiftande öden och erfa-
renheter.

Jonsons första anhalt på re-
san är en blå port på Kreta un-
der ett ekumeniskt arbetsläger
för ungdomar 1961. Därefter
går resan vidare i kronologisk
ordning genom Kyrkornas
världsråds olika skeden till olika
delar av världen färgad av några
av de viktigaste politiska händel-
serna från 1960-talet över mil-
lennieskiftet. Vi möter bland
annat pionjärerna i det ekume-
niska arbetet, människorättsför-
kämpar i Sydafrika, de ortodo-
xas grå martyrium under Sovjet-
tiden, kvinnors och ungas kamp
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Kun väännän hanasta, sieltä tu-
lee vettä. Kun olen sairas, voin
marssia terveyskeskukseen. Mi-
nulle on lähes itsestäänselvyys,
että olen saanut käydä koulua ja
oppia lukemaan ja kirjoitta-
maan. Suurelle osalle maailman
ihmisistä nämä asiat eivät ole
arkitodellisuutta. Vastuuviikko
puuttuu tähän asiaan vuosien
2004-2005 teemalla, joka on
palvelujen kauppa.

� Vastuuviikkoa vietetään tänä
vuonna tuttuun tapaan loka-
kuun lopussa, 24.–31.10. Vas-
tuuviikko on Kirkon Ulko-
maanavun ja Suomen ekumee-
nisen neuvoston yhteisesti to-
teuttama kansainvälisyyskasva-
tuksen ja vaikuttamisen viikko.
Se haluaa herättää suomalaisia
kantamaan vastuuta koko maa-
ilmasta ja erityisesti kehitys-
maista sekä näkemään yhteydet
maailmanlaajuisen kehityksen ja
suomalaisen elämäntavan välil-
lä. Tänä vuonna vastuuviikko
järjestetään jo 27. kerran.

Vuosina 2004-2005 vastuu-
viikko liittyy kansalaisjärjestö-
jen ja kirkkojen toteuttamaan
maailmanlaajuiseen kauppa-
kampanjaan, Trade Justice Mo-
vementiin, jota koordinoi
KUA:n brittiläinen sisarjärjestö
Christian Aid. Kampanjan vies-
tit, joihin vastuuviikko yhtyy,
ovat seuraavat:

EI. Rikkaat ja valtaapitävät
eivät saa pakottaa köyhiä vapaa-
kauppaan ja yksityistämiseen.

KYLLÄ. Jokaisella on oikeus
veteen, terveydenhuoltoon ja
peruskoulutukseen.

Kaikki ei saa olla kaupan

On selvää, että joudumme mak-
samaan saadaksemme palvelui-

SANNA YLÄ-JUSSILA

Ei kaupan – Inte till salu
ta. Ravintolalounaan hinta pitää
sisällään paitsi raaka-ainekus-
tannukset myös korvauksen
henkilökunnan tekemästä työs-
tä. Julkiset palvelut ovat kuiten-
kin luonteeltaan erilaisia kuin
muut palvelut. Niiden tulisi olla
kaikkien saatavilla. Kampaajalla
käyminen tai hienossa ravinto-
lassa illallistaminen eivät ole ih-
misoikeuskysymyksiä. Vesihuol-
to, peruskoulutus ja terveyden-
huolto sen sijaan ovat. Jokaisella
maailman ihmisellä tulisi olla
oikeus näihin peruspalveluihin
tulotasosta riippumatta – ne ei-
vät voi olla kaupan! Näin tode-
taan myös useissa kansainvälisis-
sä ihmisoikeussopimuksissa ja
julistuksissa.

Maailman todellisuus on
kuitenkin räikeässä ristiriidassa
näiden julistusten ja sopimusten
kanssa. 1200 miljoonaa ihmistä
on vailla puhdasta vettä ja noin
115 miljoonaa kouluikäistä lasta
jää peruskoulutuksen ulkopuo-
lelle. Arviolta 1,5 miljoonaa las-
ta menehtyy rokotuksen puut-
teessa tavallisiin lastentauteihin.

Mahdollisuus vaikuttaa ja
muuttaa maailmaa

Valtioiden velvollisuus on huo-
lehtia kansalaistensa ihmisoi-
keuksien toteutumisesta. Näi-
den oikeuksien toteutumisessa
julkisilla palveluilla on merkittä-
vä rooli. Monissa etelän köyhis-
sä maissa on huomattu, että yk-
sityistäminen tekee näistä perus-
palveluista niin kalliita, että ne
eivät ole köyhimpien ihmisten
saatavissa. Siksi vastuuviikon
viesti on Ei kaupan – Inte till
salu. Vastuuviikon uusi teema
koskettaa koko maailmaa. Yksi-
tyistämiseen liittyvät kysymyk-
set ovat ajankohtaisia paitsi ete-
län maissa myös Euroopassa ja

Suomessa. Yhteiskunnan ylläpi-
tämät julkiset palvelut ovat tääl-
läkin siirtymässä yksityisten yri-
tysten käsiin.

Palvelujen kauppaan liitty-
vät kysymykset eivät ole yksin-
kertaisia. On mahdotonta sanoa
suoraviivaisesti, mikä on hyvää
ja mikä pahaa. Sinun ei kuiten-
kaan tarvitse olla maailman
kauppapolitiikan asiantuntija
ottaakseni kantaa ihmisille elin-
tärkeiden julkisten palveluiden
puolesta. Vastuuviikko tarjoaa
käyttöösi monipuolisen toimin-
tapaletin, josta voit valita itselle-
si sopivimman tavan vaikuttaa
oikeudenmukaisemman maail-
man puolesta.

Tekstin pohjana on käytetty Timo
Frilanderin laatimaa vastuuvii-
kon esitettä.

Vastuuviikon uusi aineisto
valmistuu elokuun alussa. Sii-
hen kuuluu uutta teemaa kä-
sittelevä esite, juliste, virike-
vihko ja CD, jolta löytyy vas-
tuuviikon tunnuskappale se-
kä aiheeseen liittyviä aamun-
avauksia.

Elokuun alussa avautuvat
myös vastuuviikon uudet, en-
tistä laajemmat ja monikäyt-
töisemmät kotisivut osoit-
teessa
www.vastuuviikko.fi.
Käy tutustumassa!

Lisätietoja vastuuviikosta an-
tavat KUA:n vaikuttamistoi-
minnan koordinaattori Timo
Frilander, p. (09) 180 2373, ja
Suomen ekumeenisen neu-
voston projektisihteeri Sanna
Ylä-Jussila, p. (09) 180 2369.
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Kristittyjen ykseyden
rukousviikon aineisto
2005
� Kristittyjen ykseyden rukous-
viikkoa vietetään 18.–25.1.
Ensi vuonna viikon teema on
englanniksi ”Christ, the one
foundation of the church”. Tee-
ma perustuu ensimmäisen ko-
rinttilaiskirjeen lukuun kolme,
jossa käsitellään Paavalia Juma-
lan työtoverina.

Aineiston ovat laatineet eri
kirkkokuntiin kuuluvat Slovaki-
an kristityt. Aineiston keskeise-
nä ajatuksena on se, että kaiken-
laisia kristittyjä yhdistää heidän
uskonsa Kristukseen, kirkon
kulmakiveen.

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikon suomennettu aineis-
to lähetetään seurakuntiin Nä-
köalan numeron neljä mukana
vuoden lopussa. Englanniksi ja
ranskaksi aineisto on luettavissa
Kirkkojen Maailmanneuvoston
nettisivuilla, www.wcc-coe.org.

KMN:n väkivallan
vastainen kampanja
� Kirkkojen Maailmanneuvos-
to lanseeraa maailmanlaajuisen
kampanjan ”On the wings of a
dove”, jolla halutaan puuttua
naisiin ja lapsiin kohdistuvaan
väkivaltaan. Kampanja järjeste-
tään 25.11.–10.12.2004, ja se
on osa KMN:n väkivallan vas-
taista vuosikymmentä. KMN
haluaa rohkaista paikalliskirk-
koja osallistumaan kampanjaan
niin, että tämän vuoden advent-
tiaikana eri puolilla maailmaa
osoitettaisiin solidaarisuutta
kaikkia niitä naisia ja lapsia koh-
taan, jotka ovat väkivallan uhre-
ja.

Ekumeeninen taidekappelihanke etenee

Euroopan ekumeeniset sihteerit kohtasivat

EKUMEENINEN KRONIKKA

� Turkuun kohoavan Pyhän
Henrikin ekumeenisen taide-
kappelin rakennustyöt ovat
käynnissä. Kappelin peruskivi
muurattiin maanantaina 10.5.
Kappelin rakentaminen aloitet-
tiin helmikuussa juhlallisin me-
noin tapahtuneella maapohjan
siunaamisella.

Peruskiven muuraamistilai-
suudessa puhui arkkipiispa Juk-
ka Paarma ja Nikean metropo-
liitta Johannes vihmoi peruski-
ven pyhitetyllä vedellä. Siunaus-
tilaisuudessa avustivat lehtori
Jouni Elomaa katolisesta kirkos-
ta ja pastori Taisto Toivola hel-
luntaiherätyksestä.

Peruskirjan tekstin luki Lou-
nais-Suomen syöpäyhdistyksen
toimitusjohtaja Kari Ojala, sillä
kappeli rakennetaan syöpäyh-
distyksen toiminta- ja palvelu-
keskuksen naapuriin. Peruskir-

jassa toivotaan taidekappelin vä-
littävän elämyksiä ja elämänus-
koa syöpäpotilaille ja heidän
omaisilleen sekä kaikille vaikean
sairauden kohteeksi joutuneille.

Peruskiven muuraamisen
yhteydessä kätkettävään lieriöön
laitettiin kappelin peruskirja,
tällä hetkellä käytössä olevat ko-
likot sekä useiden lehtien tuo-
reimpia numeroita: Aamun
Koitto, Kirkko ja me, Kotimaa,
Näköala-Utsikt, Turun sanomat
sekä Åbo Underrättelser.

Kappelin kannatusyhdistyk-
sen puheenjohtaja Pekka Soini
arvioi, että kappeli valmistuu
vuoden vaihteessa, mikäli lop-
purahoitus saadaan kuntoon.
Kaikkiaan kappelin rakentami-
nen tulee maksamaan 1,6 mil-
joonaa euroa. Lisärahoitusta tar-
vitaan vielä 350 000 euroa.

� 15.-18.4. pidettiin Tallinnan
Pyhän Birgitan luostarissa Eu-
roopan ekumeenisten sihteerien
vuotuinen neuvottelu (NCC-
meeting), johon myös SEN:n
pääsihteeri Jan Edström osallis-
tui. Ensimmäisenä päivänä esi-
teltiin välähdyksiä kansallisten
neuvostojen viime toimikaudel-
ta. Toisena päivänä EKK:n pää-
sihteeri Keith Clements esitteli
EKK:ssa laaditun uuden doku-
mentin perusajatuksia (Docu-
ment of Spiritual and Ethical
Dimension of Europe). Sen jäl-
keen Suomen ev.lut. kirkon tut-
kimuskeskuksen johtaja Kimmo
Kääriäinen esitteli poimintoja
World Values 2000 -tutkimuk-
sen Eurooppa-katsauksesta siitä,
miten eri maissa suhtaudutaan
perinteisiin kristillisiin arvoihin.
Viimeisenä kuultiin Tri Hugo

Ritsbekin lukema ja Viron Bap-
tistiyhdyskunnan esimiehen
Joosep Tammon kirjoittama
kommenttipuheenvuoro edelli-
siin alustuksiin.

Iltapäivällä tutustuttiin Vi-
ron ekumeeniseen tilanteeseen,
keskusteltiin Viron kirkkojen
johtajien kanssa ja osallistuttiin
ekumeeniseen jumalanpalveluk-
seen Tallinnan uudessa metodis-
tikirkossa, jossa myös iltapäivän
tapaaminen pidettiin. Kolman-
tena päivänä osallistuttiin plena-
rityöskentelyyn, jonka aiheina
olivat mm. Reconfiguration of
the ecumenical movement, Eu-
ropean process, 3rd Ecumenical
Assembly in Romania, Crisis in
Irak, Pre-Assembly evaluation of
WCC. Euroopan ekumeenisten
sihteerien seuraava kokous pide-
tään 1.–3.4.2005 Slovakiassa.
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hösten 2003 att bilda ett Eku-
meniskt Institut för Norden och
inleda en nygammal verksam-
het.

Sigtunastiftelsen erbjuder
alltså åter rum för nordisk eku-
menisk reflektion.

Den 18 och 19 april höll
EIN sitt första arrangemang, ett
Ekumeniskt Idéforum under te-
mat I försoningens tjänst – Kyr-
kans framtid i Norden med 45
deltagare från Danmark, Est-
land, Finland, Island och Sveri-
ge. Dessutom deltog Dr Keith
Clements, generalsekreterare i
Europeiska Kyrkokonferensen,
och Sylvia Raulo, programsekre-

� Ekumeniskt Institut för Nor-
den, EIN, har bildats av Sigtu-
nastiftelsen och ett treårigt pro-
jekt för nordisk ekumenik har
inletts.

1940 etablerades Nordiska
Ekumeniska Institutet i Sigtuna
- ett resultat av många års förar-
bete och av stora visioner om
det ekumeniska arbetet som en
möjlighet att uppnå Kyrkans
enhet och försoning mellan fol-
ken. Nordiska Ekumeniska In-
stitutet blev 1990 Nordiska eku-
meniska rådet, NER, med säte i
Uppsala. Inför nedläggningen
av Nordiska ekumeniska rådet,
beslöt Sigtunastiftelsens styrelse

Nordisk ekumenik söker nya vägar

EKUMEENINEN KRONIKKA

Armenian apostolisen kirkon katolikos Karekin II vieraili Suomessa

terare för Europa i Kyrkornas
Världsråd.

Ekumeniskt Idéforum är ett
årligt arrangemang och erbjuder
en möjlighet till reflektion över
kyrkans roll och funktion i vår
tid och en möjlighet att gemen-
samt forma den ekumeniska
agendan i vår del av världen.

EIN leds av en samrådsg-
rupp, som består av företrädare
för de kyrkor som hittills lovat
att bära EIN ekonomiskt under
den treåriga projekttiden, näm-
ligen Evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland, Svenska kyrkan
och Svenska Missionskyrkan.

� Katolikos Karekin II, Arme-
nian apostolisen kirkon johtaja,
vieraili Suomessa 2.-6. kesäkuu-
ta arkkipiispa Jukka Paarman ja
arkkipiispa Leon kutsusta.

Armenian kirkon valtuus-
kunta tutustui Suomen kirkko-
jen elämään Helsingin ja Turun
seudulla. Armenialaiset tutus-
tuivat myös pappiskasvatukseen
sekä tapasivat luterilaisen ja or-
todoksisen kirkon ulkomaa-
napujen sekä Suomen Pipliaseu-
ran edustajia.

Katolikos Karekin II osallis-
tui ehtoopalvelukseen Uspens-
kin katedraalissa ja puhui siellä
yhteiseen illanviettoon kokoon-
tuneille Suomen ja lähialueiden
armenialaisille. Sunnuntaina
hän osallistui jumalanpalveluk-
seen Turun Tuomiokirkossa.
Katolikos Karekin II tapasi
myös pääministeri Matti Vanha-
sen ja vieraili Eduskunnassa.

Huolimatta 70 vuoden ateis-
min kaudesta Armenian aposto-
liseen kirkkoon katsoo kuulu-
vansa kolme miljoonaa maan

3,4 miljoonasta asukkaasta. Yh-
tä monesta miljoonasta ulkoar-
menialaisesta huomattava osa
elää Yhdysvalloissa ja eri puolilla
Eurooppaa ja Lähi-itää.

Hänen Pyhyytensä Karekin
II Nersissian on Armenian apos-

Katolikos Karekin II pitää kiitospuhetta illallisella. Vieressä istuu toinen vierai-
lun isännistä, arkkipiispa Leo.

tolisen kirkon 132. katolikos.
Kirkko vietti äskettäin tunnus-
tetun asemansa 1700-vuotisjuh-
laa.

Arkkipiispa Paarma vieraili
Armeniassa elokuussa 2002.
(KT)
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Hristos anesti! Alithos anesti!
Kristus nousi kuolleista! Totises-
ti nousi! Ylösnousemusilon tun-
nelmassa olimme koolla Kons-
tantinopolin patriarkaatissa he-
leässä säässä perjantaina 23.4.
kun vieressä oleva kuva otettiin.
Pyhän Georgioksen kirkon juh-
laliturgian jälkeen odottelimme
pääsyä patriarkka Bartolomeok-
sen vastaanotolle kun kanssam-
me jutustelemaan tuli pirteä
rouva, joka tuntui kovasti iloit-
sevan tavatessaan suomalaisia.
Metropoliitta Johannes keskus-
teli hänen kanssaan kreikaksi ja
tulkitsi meille muille, että rouva
kertoi olevansa tavallinen seura-
kuntalainen Konstantinopolis-
ta. Nopeasti ohikiitäneestä het-
kestä jäi lämmittävä muisto. Li-
turgiaan osallistui ihmisiä kir-
kon täydeltä. Metropoliitta Jo-
hannes kertoi, että sinne tullaan
eri puolilta Konstantinopolia ja
erityisesti sunnuntaisin litur-
giaan osallistuu usein Kreikasta
tulleita pyhiinvaeltajia.

Patriarkka Bartolomeos I:n
tapaaminen oli niin ikään iki-
muistoinen. Patriarkka on luon-
nossa paljon nuorekkaampi
kuin kuvissa ja hänen tapansa
keskustella on hyvin sydämelli-
nen ja valoisa. Meistä suomalai-
sista luonnollisesti tuntui mie-
luisalta, kun hän puhui maas-
tamme niin kauniisti, ”Finland -
the land I love”. Hän muisteli
Suomen-vierailujaan ja ylisti
maamme historiaa ja korkeaa si-
vistys- ja koulutustasoa. Patri-
arkka mainitsi myös, että kun
hän viime vuonna tapasi sekä ta-
savallan presidentin että päämi-
nisterin, nämä molemmat olivat
naisia. Lopuksi hän antoi vielä
kannustavan tuen maamme esi-
merkilliselle ekumeeniselle elä-
mälle. Jossain Patriarkan resi-
denssin lukuisten lahjojen ko-
koelmassa on nyt Oulussa maa-
lattu ikoni, Oulun tuomiokir-

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja

kosta kertova kuvateos ja Oi-
koumene-viiri, joka SEN:n pu-
heenjohtaja Jukka Paarman ter-
vehdyksen kera luovutettiin Pat-
riarkalle. Kun pääsihteeri kir-
jeen lukemista aloittaessaan sa-
noi, että tervehdys on arkkipiis-
pa Paarmalta, totesi Patriarkka:
”a friend of mine”.

Monikerroksisen historian,
taiteen, tieteen, sähäkän liiken-
teen, kaupankäynnin, minareet-
tien rukouskutsujen ja 15 mil-
joonan ihmisen sekaan keskelle
itää ja länttä saavuimme yhtenä
huhtikuisena maanantaina.
Meitä oli 36 henkeä, pääosa Ou-
lun ekumenian edustajia. En-
simmäisen illan päivällismeinin-
ki tarjosi pehmeän laskun orien-
taaliseen elämään, kun ateri-
oimme täysin länsimaisesti si-
sustetun hotellimme ravintolas-
sa. Illallinen oli american style ja
pianisti soitti Straussia. Juuri
tällainen Istanbul sitten olikin,
länsimainen ja itämainen, hul-
vaton sekoitus molempia.

Konstantinopolissa kuin ko-
tonaan liikkuvan Nikean metro-
poliitta Johanneksen informatii-
vinen päivällispuhe toi iltaam-
me paikallisväriä. Puheessaan
hän kertoi Turkin oloista ja
meille selvisi muun muassa se,
että Ekumeeniseen patriarkaat-
tiin kuuluu Turkissa vain pieni
ortodoksisten seurakuntien
määrä, joihin kuuluu vajaa 3000
henkilöä. Seurakuntia on vain
Istanbulissa, koska Turkin la-

kien mukaan organisoituja seu-
rakuntia ei saa olla kaupungin
rajojen ulkopuolella. Kristillisiä
jumalanpalveluksia saa pitää
vain siellä sijaitsevissa kirkoissa.
Muualla Turkissa pidettäviin ju-
malanpalveluksiin tulee hakea
erityinen lupa.

Tiedot hätkähdyttivät meitä.
Turkkia ovat eräät suomalaiset
poliitikot ajaneet EU:n jäsenek-
si erityisesti siksi, että Turkki
voisi toimia sillanrakentajana
nykyisten EU-valtioiden ja isla-
milaisten maiden välillä. Mutta
eikö täydellinen uskonnonva-
paus ole yksi EU:n sillanraken-
nuksen tukipilareista?

Sanaa Istanbul kuulee toisi-
naan selitettävän islamilaisit-
tain, että se tulisi sanoista: ”is-
lam bol”, täynnä islamia. Ni-
kean metropoliitalta saimme
heti vierailumme alkajaisiksi sel-
keän selityksen. Silloin kun kau-
pungin nimi vielä virallisestikin
oli Konstantinopoli, oli se krei-
kankielisen Bysantin asukkaille
kaupunki, polis. Kun bysantti-
laiset menivät Konstantinopo-
liin, he sanoivat ”eis teen polis”,
mikä taas äännettiin kreikan ii-
muuntumasta johtuen: ”iistiin-
polis”.

Seuraavana aamuna he-
räsimmekin jo viiden vaiheilla
minareeteista kuuluvaan ruko-
uskutsuun. Islam ei kuullun
mukaan ole sidottu sakraalitilo-
jen sisälle! Kaupunkikuvassa sil-
miinpistävintä on moskeijoiden
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ja niiden minareettien määrä ja
se, että katukahviloissa istui
enemmän miehiä kuin naisia,
eikä kukaan näyttänyt juovan
olutta, vaan yleensä teetä. Poik-
keuksellisen rauhallista terassi-
elämää, vesipiippua poltellen ja
lautapelien klassikkoa, back-
gammonia pelaten.

Historian siipien havina oli
kaikkialla läsnä, eikä vähiten Ni-
keassa, jossa katedraalin rauni-
oilla vietimme ikimuistoisen
hartaan hetken Nikean nykyisen
metropoliitan johdolla. Nikea
(Iznik) on maailman sisustus-
asiantuntijoiden tiedossa erityi-
sesti kaakeliensa ansiosta. Niitä
on kaupungissa valmistettu jo
1400-luvun lopulta alkaen. Iz-
nik on kuuluisa myös muusta
keraamisesta tuotannostaan. Al-
kuaikojen laattojen värityksissä
käytettiin väreinä ainoastaan si-
nistä ja valkoista, mutta myö-
hemmin kun lasitustaito kehit-
tyi, tulivat myös muut värit, ku-
ten punainen, mukaan. Iznik-
kaakeleilla on koristeltu muun
muassa Istanbulin Sininen mos-
keija ja Topkapi-palatsi. Kaake-
leita kaikkialla ja osuvia orna-
mentteja! Iznik-keramiikan ku-
vioinnin inspiraatio on tullut
kiinalaisesta posliinista, jota
silkkitien kautta tulvi Turkkiin.
Topkapi-palatsissa on Kiinan
jälkeen suurin yhtenäinen kiina-
laisen posliinin kokoelma.

Kun Istanbulia lähestyy me-
reltä, ymmärtää, miksi juuri
tämä paikka on historian saatos-
sa ollut niin tärkeä ja tavoiteltu.
Luonnon lahdelma, Kultainen
sarvi, tarjosi kaupungille täydel-
lisen sataman. Se, joka hallitsi
tätä paikkaa, hallitsi kaikkea lai-
valiikennettä Mustaltamereltä
Välimerelle. Huikaiseva koke-
mus on nähdä kaupunki iltava-
laistuksessa. Saapuessamme ret-
keltämme Bursasta ja Nikeasta,
oli jo myöhäinen ilta ja ylittäes-
sämme Kultaista sarvea maail-
man kuudenneksi pisintä riip-
pusiltaa pitkin, pidätteli moni
hengitystään kun miljoonakau-
pungin valot kukkuoloilla loisti-
vat asetelmassa, jossa ruutukaa-

vasta ei ollut tietoakaan. Saman-
tapainen kokemus tuli niiden
osaksi, jotka hakivat tornikoke-
musta Galatan tornista. Kerran
elämässä -hetkiä.

Pyhän kolminaisuuden luos-
tariin ja kirkkoon Halkin saarel-
la oli kiintoisaa tutustua, vaikka
kirkon arvokkain ikoni, 700
vuotta vanha Esirukouksissa lak-
kaamaton Jumalanäiti ja Kris-
tuksen ristiinnaulitseminen (kak-
siosainen ikoni) olikin lähetetty
New Yorkin Metropolitan-mu-
seoon Byzantium: Faith an Po-
wer 1261–1557 -näyttelyyn.

Luostarin johtaja metropo-
liitta Apostolos, isä Dorotheos
ja professori Basileios Stavrides
esittelivät korkealla kukkulalla
kauniin metsän ympäröimänä
sijaitsevaa luostaria, jonka histo-
ria ulottuu 800-luvulle. Luosta-
rin yhteydessä toimi 1844-1971
teologinen koulu, josta ehti val-
mistua 950 teologia. Monesta
tuli piispa, arkkipiispa tai patri-
arkka, myös patriarkka Bartolo-
meos on koulun entisiä oppilai-
ta ja toiminut myös sen varade-
kaanina. Vuodesta 1971 alkaen
on oppilaitos ollut suljettu Tur-
kin valtion määräyksestä. Tun-
tuu äärimmäisen käsittämättö-
mältä, että valtio ei edelleenkään
ole suostunut koulun uudelleen
avaamiseen, vaikka luostarissa
saadun informaation mukaan
sillä olisi täydet mahdollisuudet
toimia. Koulun uudelleenavaa-
misen puolesta meitä kehotet-
tiin hartaasti rukoilemaan.

Kokoonnuimme luostarin
suureen ruokasaliin patriarkaa-
tin tarjoamalle lounaalle. Mauk-
kaita ruokalajeja oli monia ja
aterian aluksi litsattiin punaisel-
la ja kullalla värjätyt pääsiäismu-
nat. Pieni tapahtuma, mutta an-
toi aterian kululle iloisen ja lem-
peän etumerkin. Lämmin ate-
riayhteys oli upea kokemus.
Pöytä oli hevosenkengän muo-
toinen ja aistikkaasti koristeltu
syreenein ja hortensioin. Hui-
pennukseksi muodostui se, että
aterian päätteeksi pöydän kuk-
ka-asetelmat purettiin ja itse
metropoliitta Apostolos jakoi

kukat seurueen naisille. Vai jäi-
köhän tämä vain erityisesti mei-
dän naisten mieliin?

Hristos anesti! - tervehdys
tuli matkan aikana erityisen tu-
tuksi. Metropoliitta Apostolos
totesi, että tervehdykseen sisäl-
tyy koko ortodoksinen teologia.
Hän kertoi iloitsevansa siitä,
että tulimme vieraaksi juuri pää-
siäiskaudella.

Matkamme viimeisenä ilta-
na tapasimme Sinisen moskei-
jan vieressä sijaitsevassa ravinto-
lassa Armenian kirkkoon kuulu-
via kristittyjä nuoria, musiikista
ja tanssista kiinnostuneita tyttö-
jä ja poikia. Nämä nuoret tar-
mokkaasti vakuuttivat, että voi-
vat kristittyinä elää ja käydä
koulua vapaasti. ”Aikaisemmin
on ollut ongelmia, mutta ei
enää.” Toivomme, että kehitys
etenee tähän suuntaan. Kuulles-
saan, että olemme Suomesta,
nuoret kohteliaasti kutsuivat
meitä seuraavaksi illaksi kirk-
koonsa tilaisuuteen, jossa esitet-
tiin armenialaisia tansseja. Vali-
tettavasti istuimme lentoko-
neessa, kun tanssit alkoivat,
mutta kutsu on edelleen voi-
massa.

Ekumeenisessa elämässä on
hyvää sekin, että voi kokea toi-
sen kristillisen kirkon elämää ja
tapoja ja oppia niistä itsekin.
Pääsiäisilo omassa luterilaisessa
kirkossani tuntuu toisinaan
unohtuvan heti pääsiäispyhien
jälkeen, vaikka liturgisesti pää-
siäinen yhä jatkuu. Aika yleinen
on toivotus: ”hyvää pääsiäisen
jälkeistä aikaa!” Tarkoitus ei ole,
mutta tulkinnaksi voi tulla:
”Ohi on!” Keskeisten juhliensa
mukaan kirkkovuosi jakautuu
joulu- ja pääsiäisjaksoon, kertoo
Pentti Lempiäinen kirjassaan
Pyhät ajat. Itse asiassa meidän
vähän vanhempien pitäisi erään
vanhan tutun ruotsalaisperäisen
kepeän joululaulun kautta tie-
tää, että pääsiäistä jouluun ja
joulua pääsiäiseen asti kestää,
mutta sen paastonaika estää (dä-
remellan kommer fasta). Kristus
on ylösnoussut! – Totisesti ylös-
noussut! Heleätä kesää kaikille!
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Palautusosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

USKO JA LUONNONSUOJELU
Luostariveljien- ja sisarten XXXI:nen kansainvälinen ja ekumeeni-
nen tapaaminen Uudessa Valamossa, 12.-19.7. 2004

Tapaamisen aiheena on uskonelämä ja luomakunnan säilyttäminen. Luennot käsitte-
levät tätä aihepiiriä hyvin monista näkökulmista, kuten ”Rukous, sitoutuminen luon-
nonsuojeluun”, ”Ihminen, luomakunnan pappi” ja ”Pyhän Serafim Sarovilaisen suhde
luontoon”. Luentojen lisäksi ohjelmaan kuuluu paneelikeskustelu sekä yleinen keskus-
telutilaisuus.

Luennoitsijoina toimivat muun muassa Tallinnan ja koko Viron metropoliitta
Stephanos (ort.), tohtori Lukas Visscher (ref.), äiti Genevieve Kaiken Suojeluksen
luostarista (ort.), dominikaani André Louf (kat.), professori Fernando Rodriguez Garra-
pucho (kat.) sekä äiti Maïre, Dinklagen luostarin abbedissa (kat.).

Tapaamiseen ovat tervetulleita myös sääntökuntiin kuulumattomat maallikot. Luen-
tokielenä on ranska.

Lisätietoja: SEN:n PEJ:n jäsen
pastori Martti Hirvonen
martti.hirvonen@evl.fi
p.02-2617 276

KRISTINUSKO JA VÄKIVALTA
SEMINAARI perjantaina 24.9.2004 klo 9–16
Kirkkohallituksen juhlasalissa, Satamakatu 11, Helsinki

9.30 Kristinusko ja väkivalta
Seminaarin tavoitteet ja Väkivallasta sovintoon -vuosikymmen
piispa Juha Pihkala, Väkivallasta sovintoon -työryhmän puheenjohtaja

9.45 Sovinto ja sovitus teologisina käsitteinä
yliopistolehtori, TT Tommi Lehtonen, Helsingin yliopisto

12.15 Kristillinen retoriikka väkivallan oikeuttajana
professori, FT Jukka-Pekka Puro, Tampereen yliopisto

13.45 Hengellinen ja uskonnollinen väkivalta kirkkojen sisällä
rovasti Liisa Tuovinen

15.50 Seminaarin päätös
piispa Juha Pihkala

Luvassa on lisäksi runsaasti tasokkaita kommenttipuheenvuoroja sekä yhteistä kes-
kustelua. Keskustelua vetävät ja seminaarin juontavat uskontokasvatussihteeri
Pekka Y. Hiltunen ja pääsihteeri Jan Edström. Seminaarin ohjelma löytyy kokonai-
suudessaan Suomen ekumeenisen neuvoston kotisivuilta osoitteesta
www.ekumenia.fi.

Seminaari on maksuton ja osa Kirkkojen Maailmanneuvoston Väkivallasta
sovintoon -vuosikymmenen viettoa.

Tervetuloa!
Lounaan hinta 6,80 euroa (keitto, salaatti, leipä ja jälkiruoka).

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
(15.9.2004 mennessä):

projektisihteeri
Kati Jääskeläinen

(09) 1802 210 tai 050 324 3173
kati.jaaskelainen@evl.fi

www.evl.fi/vakivallastasovintoon


