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JAN EDSTRÖM

Rukousperinne
� Entisinä aikoina kuningas päätti kansan uskonnosta. Nykyään siitä päättää jokainen itse. Vuo-
sisataisen perinteen mukaisesti valtiovalta antaa julistuksen neljästä kiitos-, katumus- ja rukous-
päivästä. Nyt kysellään, voiko demokraattisesti valittu presidentti perinteisesti kristityssä maassa,
joka takaa kansalaisilleen uskonnonvapauden, antaa nimensä ekumeeniseen rukouspäiväjulistuk-
seen. Eduskunta on jokin aika sitten saanut käsiteltäväkseen esityksen laiksi ekumeenisesta ru-
kouspäiväjulistuksesta.

Esityksen mukaan vuosittainen rukouspäiväjulistus valmisteltaisiin ekumeenisesti ja esiteltäisiin
presidentille ilman että valtioneuvosto enää esittäisi asiaa ratkaistavaksi. Rukouspäiväjulistusta ei
enää myöskään julkaistaisi asetuskokoelmassa.

Rukouspäiväjulistus on ikivanha traditio, joka korostaa kristillisiä ja yleisinhimillisiä perusarvoja
yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Siinä on myös ehdotukset kirkkojen saarnateksteiksi jokaisena
neljänä rukouspäivänä. Käytännössä rukouspäiväjulistus on ilmaus maan kristillisestä kulttuuri-
perinnöstä.

Moni ei juurikaan kiinnittänyt huomiota rukousperinteeseen ennen kuin sitä uhkasi lakkautta-
minen. Lakkauttamisuhka syntyi oikeusministeriön tavasta tulkita rukouspäiväjulistuksen ase-
maa suhteessa perustuslakiin ja uuteen uskonnonvapauslakiin. Tulkinnan mukaan valtionpää-
miehen ei tule ottaa kantaa minkään uskon tai uskonnon puolesta, vaan julistus tulee jättää kirk-
kojen sisäiseksi asiaksi. Tämän katsotaan sopivan paremmin yhteen perustuslain suomien vapa-
uksien ja oikeuksien sekä presidentille laissa määrättyjen tehtävien kanssa.

Lakiesitys perustuu sekä kirkkojen että monien päätöksentekijöiden toivomukseen rukouspäivä-
perinteen jatkumisesta. Perinne voisi jatkua myös ilman presidentin myötävaikutusta, mutta sillä
ei silloin olisi samaa yhteiskunnallista painoarvoa. Lisäksi rukouspäiväjulistus tuo esiin asioita,
jotka ovat yhteisiä sekä kirkoille että valtiolle, kuten sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja lähimmäi-
sestä huolehtiminen. Jos perinne jatkuu, tulee julistuksen kehotus todennäköisesti lieventymään,
jotta tekstiä ei koettaisi loukkaavaksi.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen, joka ei ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, ei
ole asettunut vastustamaan rukouspäiväjulistuksen allekirjoittamista. Myöskään muiden uskon-
tojen edustajat eivät ole vaatineet perinteen lopettamista - käsitteleväthän rukouspäivien teemat
yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, kotia ja perhettä, kiitollisuutta ja rauhaa; asioita, jotka eivät ole vierai-
ta uskoa tunnustavalle mutta joita ei voi pitää loukkaavina uskonnottomienkaan näkökulmasta.

Ehkä keskustelu rukouspäiväjulistuksesta edistää suomalaisten myönteistä suhtautumista omaan
kulttuuriperintöönsä heidän joutuessaan kosketuksiin muiden kulttuurien kanssa - edellyttävät-
hän eri uskontojen ja uskonsuuntien edustajat, että kaikki osapuolet voivat rauhassa tunnustaa
omaa vakaumustaan ja tuntea juurensa. Toisen edessä oma vakaumuksemme syvenee ja hioutuu.

Rukouspäiväjulistus ei ole ollut kirkoille mikään arvovaltakysymys - eihän Jumala sen enempää
kuin kirkkokaan ole riippuvainen virallisesta rukouspäiväjulistuksesta. Asiaa voi pikemminkin
pohtia käänteisesti: eivätkö maamme ja sen johto tarvitse esirukousta? Rukous ja esirukous ovat
varmasti vaikuttaneet siihen, että maatamme on monivaiheisen historian jälkeen siunattu rauhal-
la ja vapaudella. Kirkot ja seurakunnat rukoilevat säännöllisesti tasavallan presidentin, eduskun-
nan ja hallituksen puolesta; samoin viisaan päätöksenteon puolesta. Näin ne tekevät jatkossakin
riippumatta siitä, annetaanko rukouspäiväjulistus vai ei.
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JAN EDSTRÖM

Bönetradition
� Förr beslöt kungen vilken religion folket skulle ha. Idag besluter var och en själv. Enligt en
medeltida tradition utfärdar statsmakten ett plakat om fyra bot- och bön- och tacksägelse dagar.
Idag är frågan huruvida en demokratiskt vald president i ett traditionellt kristet land som garan-
terar religionsfrihet åt sina medborgare kan låna sitt namn till ett ekumeniskt böndagsplakat. En
proposition med förslag till lag om det ekumeniska böndagsplakatet har nyligen avgetts till riks-
dagen.

Enligt förslaget skall det årliga böndagsplakatet beredas ekumeniskt och föredras för presidenten
utan att statsrådet längre lägger fram förslag till avgörande. Böndagsplakatet skall inte heller mera
publiceras i författningssamlingen.

Böndagsplakatet är en hävdvunnen tradition som uttrycker kristna och allmänmänskliga grund-
värden i ett samhälleligt perspektiv. Det innehåller också förslag till kyrkorna om predikotexter
för var och en av de fyra böndagarna. I praktiken är böndagsplakatet ett uttryck för landets kristna
kulturarv.

Många hade knappast uppmärksammat denna bönetradition innan den blev nedläggningshotad.
Nedläggningshotet kom efter justitieministeriets tolkning av böndagsplakatets ställning i förhål-
lande till grundlagen och den nya religionsfrihetslagen. Enligt denna tolkning anser man att ett
statsöverhuvud inte bör ta ställning för någon enskild tro eller religion, utan att plakatet skall
göras till kyrkornas interna angelägenhet. Detta anses stå i bättre samklang med de grundläggan-
de fri- och rättigheterna och med presidentens lagstadgade uppgifter.

Att ett lagförslag föreligger grundar sig både i kyrkornas önskan om en fortsättning på bön-
dagstraditionen och i många beslutsfattares vilja att ge uttryck för samhällets kristna kultutraditi-
on. Traditionen kunde fortsätta också utan presidentens medverkan men skulle då inte längre ha
samma samhälleliga tyngd. Böndagsplakatet för dessutom fram angelägenheter som är gemen-
samma för kyrka och stat, såsom social rättvisa och omsorg om nästan.

Om traditionen fortsätter som ett statligt påbud kommer plakatets uppmaning sannolikt att
mildras för att texten inte skall upplevas kränkande.

Rebublikens president Tarja Halonen, som själv inte är medlem av något religionssamfund, har
inte motsatt sig undertecknandet av böndagsplakatet. Inte heller har representanter från andra
religioner krävt att traditionen skall läggas ned. Böndagarnas teman handlar om enhet och ge-
menskap, hem och familj, tacksamhet och fred, ämnen som varken är främmande för religiöst
troende eller kan anses vara kränkande för religionslösa.

Kanske kan diskussionen om böndagsplakatet medverka till att finländare börjar bejaka sitt kul-
turarv i dialogen med andra kulturer. I mötet med andra religioner och trosåskådningar förutsätts
att alla parter är trygga i sin tro och övertygelse och känner sina rötter.
I dialogen med den andra fördjupas och slipas vår övertygelse.

Böndagsplakatet har inte varit någon prestigefråga för kyrkorna. Varken Gud eller kyrka är bero-
ende av ett offentligt böndagsplakat. Däremot kan man ju, om man vänder på saken, fråga sig om
inte landet och dess ledning behöver förbön. Bön och förbön har säkert bidragit till att vårt land
efter en mångskiftande historia välsignats med fred och frihet. Kyrkor och församlingar ber regel-
bundet för president, riksdag och regering och för vishet i beslutsfattandet. Det kommer de att
fortsätta med, med eller utan böndagsplakat.
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Tänä vuonna on vietetty
Pyhän Birgitan juhlavuot-
ta. Hänen syntymästään on
tullut kuluneeksi 700 vuot-
ta. Birgitta on keskiajan
tunnetuin pohjoismaalai-
nen nainen, joka julistet-
tiin pyhimykseksi vuonna
1391. Tänään hän on li-
säksi paavi Johannes Paa-
vali II:n vuonna 1999 te-
kemän päätöksen mukaan
myös Euroopan suojeluspy-
himys yhdessä Fransiskus
Assisilaisen ja Katariina Si-
enalaisen kanssa. Meillä
Suomessakin on juhlavuo-
den aikana valotettu näyt-
telyjen, julkaisujen, esitel-
mien ja konserttien avulla
Birgitan persoonaa, sano-
maa ja hengellistä perintöä.

� Eräs juhlavuoden merk-
kitapahtumista oli Kansan
Raamattuseuran Pyhälle
Birgitalle omistetun kirkon
vihkiminen viime keväänä
Lohjan Vivamossa. Ensi
kuulemalta saattaa vaikut-
taa yllättävältä, että henki-
lökohtaista uskonratkaisua ja
evankelioimista korostava suo-
malainen herätysliike nimeää
talkoovoimin rakennetun kau-
niin kirkon Rooman paavin py-
himykseksi julistaman ruotsalai-
sen Birgitan mukaan. Tarkem-
min ajatellen ratkaisu on kui-
tenkin luonteva ja perusteltu. Se
johtaa meidät tämän artikkelin
aiheeseen: Birgitta ja ekumenia.
Hyvät lukijat, kutsun teidät nyt
kanssani tutustumismatkalle,
eräänlaiselle pienelle pyhiinvael-

RISTO CANTELL

Pyhä Birgitta – ekumenian edelläkävijä
Artikkeli perustuu alustukseen, joka on pidetty Turun Tuomiokirkossa 8.10.2003 osana
Pyhän Birgitan juhlavuoteen liittyvää luentosarjaa.

Yksityiskohta firenzeläisestä Del Pa-
radison birgittalaisluostarista peräi-
sin olevasta käsikirjoituksesta 1500-
luvulta. Upea käsinkirjoitettu teos
kuuluu Helsingin yliopiston kirjaston
kokoelmiin. Kuva: Kirkon tiedotus-
keskus.

lukselle, Pyhän Birgitan ja
ekumenian kiehtovaan
maailmaan etsimään vasta-
usta kysymykseen: Mitä te-
kemistä Pyhällä Birgitalla
ja ekumenialla on keske-
nään?

Ekumenia tarkoittaa
pyrkimystä kirkon yksey-
teen ja kristittyjen keski-
näiseen yhteyteen. Sanaa
”ekumenia” sen nykyisessä
merkityksessä ei Birgitan
aikana käytetty, mutta Bir-
gitta oli epäilemättä oman
aikansa kirkon uudistaja ja
sen ykseyden edistäjä, siis
ekumenian edelläkävijä.
Tänään hän on Euroopan
suojeluspyhimys, jonka esi-
kuva ja perintö kutsuvat
myös meitä kirkon yksey-
den ja uudistuksen tielle.

Yhteyttä ja jakautumista

Ekumeenista liikettä on sa-
nottu viime vuosisadan
merkittävimmäksi herätys-
liikkeeksi. Erityisesti lähe-
tyskentiltä ja nuorista kir-
koista saadut virikkeet ja
teologinen tutkimus nosti-
vat kirkon ja sen ykseyden

tärkeiksi haasteiksi 1900-luvun
kirkoissa. Viime vuosisataa on-
kin kutsuttu myös kirkon vuosi-
sadaksi. Jeesuksen rukous hänen
oppilaittensa ykseyden puolesta
(Joh. 17:21) sai vastakaikua kir-
koissa.

Uusi testamentti opettaa,
että Jeesus Kristus perusti vain
yhden kirkon, joka apostoli Paa-
valin opetuksen mukaan on
Kristuksen ruumis. Tämä kirk-
ko on olemukseltaan yksi. Kir-
kon jakautuminen ei ole Juma-
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lan tahdon mukaista. Se on
Kristuksen tahdon vastaista,
synnin seurausta.

Apostolisen tekojen kauniin
kuvauksen mukaan Jerusalemin
alkuseurakunnassa vallitsi sopu
ja yksimielisyys: ”Seurakunta
kuunteli ja noudatti uskollisesti
apostolien opetusta. Uskovat
elivät keskinäisessä yhteydessä,
mursivat yhdessä leipää ja rukoi-
livat. – Uskovat pysyttelivät yh-
dessä, ja kaikki oli heille yhteis-
tä” (Apt. 2: 42, 44). Tämä on-
nellinen aika ei kestänyt kauan.
Jo korinttilaiskirjeissä Paavali
kuvaa seurakunnissa vallinneita
jännityksiä ja riitoja ja kehottaa
kaikkia palaamaan rauhaan, rak-
kauteen ja yksimielisyyteen. Va-
litettavasti jakautuminen alkoi
jo varhain vanhan kirkon aika-
na.

Ensimmäinen suuri jakautu-
ma tuli vuonna 451 Khalkedo-
nissa pidetyn neljännen eku-
meenisen kirkolliskokouksen
jälkeen, kun ortodoksisten ja
orientaalisten kirkkojen tiet er-
kanivat toisistaan. Seuraava ja
vielä suurempi jakautuma ta-
pahtui vuonna 1054. Siitä lähti-
en idän ortodoksinen ja lännen
katolinen kirkko ovat kulkeneet
eri teitä, vaikka niiden oppi
eroaa oikeastaan vain käsityksis-
sä paavin asemasta.

Ruotsin Pyhä Birgitta kuu-
luu kristikunnan läntiseen haa-
raan, vaikka häntä arvostetaan ja
kunnioitetaan tänään myös or-
todoksisessa perinteessä. Birgi-
tasta ja ekumeniasta puhuttaessa
on aluksi kysyttävä kuka ja mikä
oli ja on tämä Pyhä Birgitta,
jonka juhlavuotta parhaillaan
vietetään?

Hurskas nuoruus

Birgitan elämänvaiheet ovat var-
sin tunnetut. Hän syntyi 7. lo-
kakuuta 1303 Finstan kartanos-
sa Uplannissa varakkaaseen ja
vaikutusvaltaiseen perheeseen.
Birgitan isä Birger Persson oli
laamanni ja ritari, tunnettu ja ri-
kas suurmaanomistaja. Myös

äiti Ingeborg Bengtintytär oli yl-
häistä syntyperää. Birgitta Bir-
gerintytär sai hyvän kasvatuk-
sen. Hän oppi lukemaan ja kir-
joittamaan jo varhain ja tutustui
lapsuudessaan myös lakiasioi-
hin. Koti oli hurskas ja tasapai-
noinen. Kirkko ja kristillinen
usko kuuluivat luonnollisina
osina sen elämänpiiriin. Birgitta
oli 11-vuotias äidin kuollessa
vuonna 1314.

Lapsuudesta asti Birgitta oli
syvästi uskonnollinen. Hänellä
oli vahva mielikuvitus ja kyky
kuvalliseen ajatteluun. Pienestä
pitäen hän näki näkyjä, jotka
määräsivät ratkaisevasti hänen
myöhempää elämäänsä ja
uraansa. Hän rakasti lapsesta
asti palavasti Vapahtajaansa,
Herraa Jeesusta Kristusta, jonka
risti ja kärsimys tekivät suuren
vaikutuksen pieneen Birgittaan.
Birgittalaisjärjestön myöhempi
tunnus AMOR MEUS CRU-
CIFIXUS EST (rakkauteni on
ristiinnaulittu) nousee todennä-
köisesti Birgitan lapsuudenajan
näyistä.

Isänsä tahdon mukaisesti
Birgitta meni vain 13-vuotiaana
naimisiin Ulf Gudmarinpojan
kanssa. Avioliitossa syntyi kah-
deksan lasta, joista erityisesti ty-
tär Katariina oli äitinsä työn jat-
kaja. Birgitan asemaa ruotsalai-
sessa yhteiskunnassa osoittaa
muun muassa se, että hän palve-
li ja opetti useita vuosia kunin-
gas Maunu Eerikinpojan nuorta
puolisoa kuningatar Blankaa.
Puolisonsa Ulfin kanssa Birgitta
teki pyhiinvaellusmatkan Pyhän
Olavin haudalle Nidarosin tuo-
miokirkkoon Trondheimiin
vuonna 1339 ja kahta vuotta
myöhemmin (1341) Santiago
de Compostelaan Espanjaan.

Birgitan elämä muuttui radi-
kaalisti aviopuolison kuollessa
vuona 1344. Tästä lähtien hän
keskitti kaiken tarmonsa kutsu-
muksensa toteuttamiseen, kir-
kon uudistamiseen ja uuden
luostarijärjestön perustamiseen.
Sen aikaansaaminen on myös
hänen suuri saavutuksensa.

Tarmokas tahtonainen

Monissa Birgittaa kuvaavissa
lähteissä korostetaan hänen tai-
tavuuttaan, tarmokkuuttaan ja
hurskauttaan. Birgitan persoona
jää kuitenkin paljolti hänen luo-
mansa järjestön ja sen historian
varjoon. Birgitan luonnetta ja
persoonaa paremmin tunnetaan
hänen elämäntyönsä ja sen vai-
kutus historiassa.

Muutamat luonnehdinnat
ovat kuitenkin mahdolliset tätä
keskiajan poikkeuksellisen vai-
kutusvaltaista ja omaperäistä
naista arvioitaessa. Birgitta oli
vahva ja tarmokas pohjoismai-
nen ihminen. Hän oli itsenäi-
nen nainen aikana, jolloin nai-
sen asema oli kokonaan toinen
kuin meidän aikanamme. Hän
oli kuuliainen ja nöyrä, mutta
samalla sitkeä ja luja. Hänen
kuuliaisuutensa kohdistui en-
nen kaikkea Jumalaan ja hänen
antamaansa kutsumukseen. Bir-
gitta oli kuuliainen myös van-
hemmilleen ja aviovaimona
puolisolleen. Hän oli lapsiaan
rakastava äiti ja toimelias per-
heenemäntä. Hänen miehensä
Ulf oli monien julkisten tehtä-
viensä vuoksi paljon poissa ko-
toa ja tällöin Birgitta hoiti itse-
näisesti perheen taloutta. Hän
oli suurperheen ja –talouden
vallankäyttäjä ja päätöksenteki-
jä.

Birgitta oli keskiajan katoli-
sen kirkon uskollinen tytär ja
sen kasvatti. Hän oli myös roh-
kea näkyjen näkijä. Birgitan vi-
siot hämmensivät valtaapitäviä
ja antoivat uutta suuntaa kirkon
työlle. Birgitta oli keskiajan
Ruotsissa ja Euroopassa harvi-
nainen, poikkeuksellisen mer-
kittävä poliittinen vaikuttaja ja
moraalinen viestinviejä. Koska
hän ei ollut kuningatar eikä hal-
litsija, hänellä ei ollut mitään
muodollista poliittista asemaa
eikä valtaa, mutta silti ei mikään
eikä kukaan voinut estää tätä
rohkeaa, pelotonta naista toimi-
masta. Hän kehotti, varoitti ja
uhkasi yksityisiä ihmisiä, hallit-
sijoita ja valtaapitäviä. Birgitta
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palautti kuninkaan, piispojen ja
paavin mieleen heidän velvolli-
suutensa. Hän sekaantui arkaile-
matta Ruotsin ja Euroopan poli-
tiikkaan ja otti reippaasti kan-
taa. Hän ei pelännyt keisaria,
kuninkaita eikä paaveja. Birgi-
tan voimakkaat kannanotot syn-
nyttivät sekä myönteisiä että
kielteisiä reaktioita.

Neuvonsa ja kehotuksensa
Birgitta ilmaisi useimmiten il-
mestyksissään, joissa Jumala,
Kristus, Neitsyt Maria tai joku
pyhimyksistä puhui hänelle.
Birgitan ilmestykset olivat Raa-
matun sanan sovellutusta 1300-
luvun konkreettisissa poliittisis-
sa ja yhteiskunnallisissa tilan-
teissa. Birgitta oli vakuuttunut
näkyjensä ja ilmestystensä aitou-
desta. Hän mielsi itsensä Van-
han testamentin profeettojen
kaltaiseksi Jumalan sanansaat-
tajaksi. Hän tavoitteenaan oli
tehdä ihmisistä hyviä kristittyjä,
”Jumalan ystäviä”.

Birgitta ja Rooman rappio

Birgitta oli kirkon uudistaja.
Hän halusi palauttaa paaville

sen aseman, joka Rooman piis-
palle kuuluu. Birgitan visio oli,
että paavin tulee uudistaa kuuria
ja palata Avignonsta Roomaan.
Ilmestyksessä Kristus, joka sanoi
Birgitalle: ”Mene Roomaan ja
pysy siellä, kunnes saat nähdä
paavin ja keisarin, ja puhu heille
minun puolestani ne sanat, jot-
ka minä sinulle sanon.” Birgitta
lähetti ensin vuonna 1348 Tu-
run piispan Hemmingin ja Al-
vastran luostarin priorin Petruk-
sen sanansaattajinaan paavin
sekä Ranskan ja Englannin ku-
ninkaiden luo. Heillä oli muka-
naan Birgitan ilmestys ja kunin-
gas Maunu Eerikinpojan suosi-
tuskirje. Paavi sai kehotuksen
palata Roomaan ja uudistaa ho-
vinsa, kuninkaiden puolestaan
tuli sopia riitansa Ranskan
kruunusta. Hemmingin ja Pet-
ruksen matka ei kuitenkaan
tuottanut toivottua tulosta, siksi
Birgitta lähti itse seuraavana
vuonna Roomaan, jonne hän
saapui vuonna 1350. Ikuinen
kaupunki oli turmeluksen val-
lassa eikä Birgitta säästellyt sa-
nojaan arvostellessaan paavin
edustajia ja kirkon surkeaa tilaa.
Birgitta jäi pysyvästi Roomaan.

Sieltä hän seurasi tar-
koin synnyinmaansa
tapahtumia ja otti nii-
hin jatkuvasti terävästi
kantaa.

Vuonna 1371 Bir-
gitta lähti pyhiinvael-
lukselle Pyhään maa-
han. Palattuaan sieltä
terveys heikentyneenä
hän asettui asumaan
nykyisen Piazza Farne-
sen laidalla sijaitsevaan
taloon, jossa tänäänkin
on birgittalaissisarten
luostari. Vajaan vuo-
den sairastettuaan Bir-
gitta kuoli 23.7.1373
Roomassa. Hänet hau-
dattiin Birgitan talon
lähellä olevaan San Lo-
renzo in Panisperna -
kirkkoon, mistä hänen
ruumiinsa seuraavana

vuonna siirrettiin Vadstenaan
Ruotsiin.

Roomassa ollessaan Birgitta
laati luostarisäännön, joka poh-
jautuu augustinolaisluostarien
perinteeseen. Paavi Urbanus V
antoi vuonna 1370 luostarisään-
nölle ensimmäisen vahvistuksen
ja Birgitalle luvan perustaa Vad-
stenan luostarin. Vadstenan
luostari oli sekä naisille että mie-
hille. Luostarin johtajana oli ab-
bedissa, joka oli Neitsyt Marian
sijainen maan päällä. Vadstenan
pääluostari sai keskiajalla 25 ty-
tärluostaria eri puolille Euroop-
paa. Meille suomalaisille tunne-
tuimmat ovat vuonna 1438 pe-
rustettu Armon laakson luosta-
ri, jonka luostarikirkko palvelee
tänäkin päivänä Naantalin seu-
rakuntaa, ja Tallinnan liepeille
vuonna 1346 perustettu Piritan
luostari, jonka kirkon raunioi-
den tuntumassa on jälleen bir-
gittalaissisarten luostari ja vie-
rastalo.

Vuonna 1377 paavi Grego-
rius XI palasi Avignonista Roo-
maan ja samana vuonna alkoi
Birgitan kanonisointi eli pyhi-
mykseksi julistamisen prosessi.
Seuraavina vuosina vahvistettiin
Birgitan luostarisääntö tarkiste-
tussa muodossa. Vadstenan

Pyhää Birgittaa esittävä puuveistos Naantalin kirkon alttarikaapista
(n. 1490–1510). Kuva: Kirkon tiedotuskeskus
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luostari vihittiin vuonna 1384.
Lokakuun 7. päivänä 1391 paa-
vi Bonifatius IX julisti Birgitta
Birgerintyttären pyhimykseksi.

Oman aikansa rohkea
reformaattori

Pyhä Birgitta oli rohkea kirkon
uudistaja. Hänen uudistusohjel-
mansa oli nimenomaan paluuta
Raamattuun ja kirkon vanhojen
opettajien opetuksen ja elämän
malliin. Birgitan ihanteena oli
vita apostolica (apostolinen elä-
mä). Hän oli oman aikansa re-
formaattori ja eräällä tavalla
myös ekumenian edelläkävijänä.
On tosin myönnettävä, että
kaikki Birgitan ilmestykset eivät
ole kovinkaan ekumeenista.
Hän kannusti esimerkiksi ku-
ningas Maunu Eerikinpoikaa
ristiretkelle Novgorodia vastaan
käännyttämään karjalaisia ja pa-
kanoita, siis käytännössä paka-
noiden lisäksi myös ortodoksi-
kristittyjä. Birgitta antaa näys-
sään ristiretkelle hengellisen pe-
rustelun. Lainaan keskiajan ete-
vää tutkijaa, professori Kauko
Piristä, joka kirjassaan Suomen
kirkon historia toteaa seuraavas-
ti: ”Birgitta tunnusti kyllä, ettei
ketään voitu saattaa pakolla Ju-
malan valtakuntaan”. Samalla
hän kuitenkin selitti, että ”oh-
dakkeet on ensin tukahdutetta-
va, jotta kukat voisivat kasvaa.
Kuninkaalle tuli olla mukanaan
kaksi lippua, ensinnä ristin ja ar-
mahduksen lippu, jolla tarjo-
taan rauhaa. Ellei sitä oteta vas-
taan, nostetaan vanhurskauden
lippu, joka tarkoittaa väkival-
taista alistamista. Vapaaehtois-
ten ristiretkeläisten innostuk-
seen perustuvan retken tulokse-
na Birgitan mielessä väikkyy
tuomiokirkon perustaminen
vallatulle alueelle Inkeriin.” (Pi-
rinen, Suomen kirkon historia
1, 95)

Karjalan ja koko Suomen
arkkipiispan – nykyisen Nikean
metropoliitan – Johanneksen
osallistuminen Birgitan juhlalli-
suuksiin osoittaa, että myös or-

todoksisessa kirkossa nähdään
Pyhä Birgitta tänään kristittyjen
yhteyksien vahvistajana eikä nii-
den vaikeuttajana.

Kirkon ykseyden rakentaja

Valtaosa Birgitan näyistä ja toi-
minnasta on kuitenkin luonteel-
taan kirkon yhteyttä rakentavaa.

Vaikka ekumeeninen liike
varsinaisesti on vasta myöhem-
pien vuosisatojen ilmiö, Birgi-
tan elämä ja toiminta ovat pää-
osin sopusoinnussa sen kanssa,
mitä Vatikaanin II kirkollisko-
kous opettaa ekumeniadekree-
tissään Unitatis redintegratio
(Ykseyden palauttaminen): ”To-
dellista ekumeenisuutta ei ole
olemassa ilman sisäistä käänty-
mystä, sillä ykseyden kaipuu saa
alkunsa ja kypsyy mielen uudis-
tumisesta, itsensä kieltämisestä
ja runsaana virtaavasta rakkau-
desta” (Unitatis reditegratio,
nro.7). Asiakirjan mukaan ”sy-
dämen kääntymystä ja pyhää
elämänvaellusta sekä kristittyjen
ykseyden puolesta kannettuja
yksityisiä ja julkisia rukouksia
on pidettävä ikään kuin koko
ekumeenisen liikkeen sieluna,
niitä voidaan syystä nimittää
hengelliseksi ekumeenisuudek-
si” (UR, nro.8).

Tässä mielessä Birgitan toi-
minta oli määrätietoisen eku-
meenista. Hän tahtoi kuuliaise-
na Kristuksen tahdolle elää py-
hää elämää ja osallistua säännöl-
lisesti messuun ja rukoushet-
kiin. Birgitta korosti myös ihmi-
sen henkilökohtaisen käänty-
myksen merkitystä. Oikea eku-
menia edellyttää tänäänkin sekä
koko kirkon että sen kaikkien
jäsenten uudistumista ja samalla
myös halua ja valmiutta kriitti-
seen oman kirkon ja ihmisen
oman sydämen itsetutkisteluun
ja parannuksen tekoon.

Pyhästä Birgitasta ja hänen
ekumeenisesta merkityksestään
puhuttaessa ei tule rajoittua vain
hänen omaan aikaansa ja omaan
toimintaansa. Birgitan perusta-
ma luostarijärjestö vaalii hänen

hengellistä perintöään ja toteut-
taa hyvin perustajansa eku-
meenisia ihanteita. Birgittalais-
järjestö (Ordo Sanctissimi Sal-
vatoris) jatkaa perustajansa Py-
hän Birgitan työtä ja säilyttää
hänen muistoaan. Birgitan tytär
Katariina oli äitinsä kuoleman
jälkeen keskeinen vaikuttaja bir-
gittalaisjärjestössä. Hän huoleh-
ti äitinsä pyhäinjäännösten toi-
mittamisesta Ruotsiin. Katarii-
na asettui Vadstenan luostariin,
jossa hän kuoli vuonna 1381.

”Ykseys on tehtävämme”

Tänään Pyhän Birgitan sääntö-
kunta toimii aktiivisesti eri puo-
lilla maailmaa. Sillä on kolme
eri haaraa: Englannissa, Hollan-
nissa ja Saksassa toimiva kes-
kiajan luostareiden keskeytymä-
töntä perinnettä jatkava haara;
espanjalainen haara, joka on pe-
rustettu 1600-luvun alussa ja jo-
hon kuuluu 1700- ja 1800-lu-
vuilla perustettuja tytärluosta-
reita Meksikossa, ja niin kutsut-
tu ruotsalainen haara, jonka pe-
rusti vuonna 1911 ruotsalais-
syntyinen Äiti Elisabeth Hessel-
blad. Tämän merkittävän haa-
ran pääluostari on Birgitan ta-
lossa Roomassa ja sitä on johta-
nut vuodesta 1979 lähtien taita-
vasti ja tarmokkaasti pääabbe-
dissa Äiti Tekla (Famiglietti).

Tämän kolmannen haaran
birgittalaissisarten erityisenä
kutsumuksena on kirkon yksey-
den puolesta rukoileminen ja
toimiminen sekä vieraanvarai-
suus. Heidän kauniina tunnus-
lauseenaan onkin La Unita e
missione nostra, ykseys on teh-
tävämme.

Äiti Teklan toimeliaassa joh-
dossa birgittalaissisaret ovat
omaksuneet merkittävän roo-
lin nykyaikaisessa ekumeniassa.
Roomassa olevan historiallisesti
arvokkaan ja vieraanvaraisen
Birgitan talon lisäksi Rooman
lähistöllä Fara Sabinassa oleva
Farfan luostari on muodostu-
nut merkittäväksi ekumeenisek-
si keskukseksi, jossa pidetään



NÄKÖALA/ UTSIKT 4/2003
9

säännöllisesti tärkeitä ja kan-
sainvälisesti arvostettuja eku-
meenisia seminaareja. Niiden
suunnittelusta ja toteutuksesta
vastaa kansainvälinen ekumee-
nisesti koottu neuvottelukunta,
jossa on mukana myös vahva
pohjoismaisten luterilaisten
kirkkojen edustus.

Pyhän Birgitan työ jatkuu

Birgittalaissisarilla on ollut vii-
me vuosina vahva panos myös
useiden Pyhän Birgitan muisto-
päivien vieton suunnittelussa ja
toteutuksessa. Vuonna 1991
vietettiin Roomassa Birgitan
kanonisaation eli pyhimykseksi
julistamisen 600-vuotisjuhlaa.
Sen yhteydessä oli Roomassa
historiallisessa Palazzo Canzella-
riassa Pyhän Birgitan sanomaa
nykyajalle valottava arvovaltai-
nen asiatuntijaseminaari. Juhlal-
lisuuksien kohokohtana oli paa-
vi Johannes Paavali II:n yhdessä
Ruotsin ja Suomen arkkipiispo-
jen, Upsalan arkkipiispan Bertel
Werkströmin ja Turun ja Suo-
men arkkipiispan John Vikströ-
min sekä Tukholman ja Helsin-
gin katolisten hiippakuntien
piispojen Hubertus Branden-
burgin ja Paul Verschurenin
kanssa Pietarin kirkon pääaltta-
rilla toimittama iltarukous, ves-
per. Silloin tapahtui ensimmäis-
tä kertaa, että paavi toimitti ju-
malanpalveluksen Rooman Pie-
tarin kirkossa yhdessä muiden
kirkkojen johtajien kanssa. Mo-
nesti aiemmin muiden kirkko-
jen piispat ovat olleet läsnä paa-
vin toimittamissa jumalanpalve-
luksissa, mutta Pyhän Birgitan
juhlan yhteydessä kyseessä oli
ensimmäinen yhteisesti toimi-
tettu jumalanpalvelus, joissa
paavin lisäksi myös luterilaiset
arkkipiispat saarnasivat ja yh-
dessä paavin kanssa siunasivat
kirkkokansan.

Suomen luterilaisen kirkon
piispat ovat säännöllisesti vuo-
desta 1985 lähtien yhdessä Hel-
singin katolisen hiippakunnan
pappien kanssa viettäneet Pyhän

Henrikin päivän 19.1. tienoilla
hänen muistomessuaan Santa
Maria sopra Minerva -kirkossa
Roomassa. Katolista ja luterilais-
ta messua vietetään vuorovuo-
sin. Birgittalaissisarten pääabbe-
dissa Äiti Tekla ja joukko birgit-
talaissisaria on säännöllisesti ol-
lut läsnä näissä Pyhän Henrikin
messuissa. Tammikuun eku-
meenisella rukousviikolla on
myös vietetty suomalainen (osin
ruotsinkielinen) messu Pyhän
Birgitan talon Santa Katarinan
kappelissa. Jumalanpalveluksen
jälkeisistä kirkkokahveista ovat
huolehtineet birgittalaissisaret.

Pyhän Birgitan perinteitä
vaalien Rooman birgittalaissisa-
ret ovat kauniilla tavalla huoleh-
tineet myös Roomassa asuvien
suomalaisten ja ruotsalaisten lu-
terilaisten hengellisestä elämästä
ja mahdollisuuksista osallistua
omalla äidinkielellä toimitettui-
hin jumalanpalveluksiin. Birgi-
tan talo, Casa di Santa Brigida,
on muodostunut monille suo-

Birgitan rukous
Kiiruhda, Herra, valoksi yöhön.
Kuolevan lailla ikävöin sinua.
Sano sielulleni,
ettei sinun sallimattasi tapahdu mitään
ja ettei mikään sinun sallimasi
ole lohdutonta.
Oi Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
joka vaikenit tuomitsijoittesi edessä,
hillitse kieltäni,
kunnes olen oivaltanut,
mitä ja kuinka minun kuuluu puhua.

Osoita minulle tie
ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan.
On onnetonta vitkastella,
on vaarallista jatkaa matkaa;
vastaa siis kaipaukseeni
ja osoita tie.
Tulen luoksesi
kuin sairas tulee lääkärin luo.
Oi Herra, anna sydämelleni rauha.
Aamen.

malaisille ja ruotsalaisille rak-
kaaksi paikaksi, joka ylläpitää
tuntumaa ja kaipuuta sekä
maalliseen että taivaalliseen
isänmaahan.

Kun paavi Johannes Paavali
II uuden vuosituhannen kyn-
nyksellä vuonna 1999 julisti
Pyhän Birgitan Euroopan suo-
jeluspyhimykseksi, se merkitsi
kristillisen perinteen ja Pohjolan
hengellisen ulottuvuuden vah-
vistumista yhdentyvässä Euroo-
passa. Suokoon kaikkivaltias ja
armollinen Jumala Birgitan ru-
kouksen viitoittaa kaikille eu-
rooppalaisille uskon ja rakkau-
den tietä.

Päätän artikkelini Pyhän
Birgitan rukoukseen, jonka uu-
den sattuvan suomennoksen on
laatinut Pekka Kivekäs. Tämä
rukous ohjaa myös meitä kiirei-
siä ja rauhattomia nykyajan ih-
misiä kuuliaisuuden, kuuntele-
misen, Kristuksen seuraamisen,
ykseyden ja rauhan tielle.
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SANNA YLÄ-JUSSILA

Kuuliaisuus, köyhyys ja siveys
- Sisar Marja-Liisan elämäntarina kiinnostaa

Sisar Marja-Liisa on kiireinen
nainen. Pyhän Birgitan juhla-
vuosi on herättänyt ihmisten
kiinnostuksen paitsi historialli-
seen Birgittaan myös hänen ny-
kypäivän sisariinsa, birgittalais-
sääntökunnan nunniin. Sisar
Marja-Liisa on kiertänyt tämän
vuoden aikana ympäri Suomea
kertomassa elämästään birgitta-
laissisarena ja hänet on nähty
niin tv:ssä kuin naistenlehtien
sivuillakin. Minä tapasin sisar
Marja-Liisan Kansan Raamat-
tuseuran nuortenillassa Helsin-
gissä, jossa 60 nuorta kuunteli
kiinnostuneena ja ihmeissään
hänen tarinaansa kutsumukses-
ta ja sen seuraamisesta.

� Nunnat eivät ole suomalaises-
sa katukuvassa kovin tavallinen
näky, mutta sisaria on kuitenkin
Suomessa useampi kymmen.
Birgittalaissisaria asuu sekä Tu-
russa että Helsingissä, Turussa
kymmenen ja Helsingissä kol-
me. Turkuun sisaret tulivat
vuonna 1986, mutta heidän
juurensa ovat syvällä suomalai-
sessa maaperässä: Naantalin
luostari, joka oli toiminnassa
vuosina 1443-1584, oli birgitta-
laisluostari. Sisar Marja-Liisa on
sisarista ainut, joka on syntyjään
suomalainen. Muut sisaret ovat
tulleet tänne mm. Intiasta, Itali-
asta, Englannista ja Meksikosta.

Sisar Marja-Liisan tarina al-
kaa Alahärmästä, jossa hän kas-
voi luterilaisessa perheessä, kävi
rippikoulun ja löysi paikkansa
seurakunnasta.

– Tällaisia nuorteniltoja
meilläkin oli, tulevat oikein

muistot mieleen! Silloin laulet-
tiin vielä niistä punaisista veisu-
kirjoista, ja joskus ilta saattoi ve-
nyä aamuyölle asti, kun oli niin
paljon tärkeää keskusteltavaa.

Abivuonnaan Marja-Liisa
haaveili pitävänsä välivuoden
ennen opintojen aloittamista.
Au-pairiksi lapsia hoitamaan
hän ei kuitenkaan missään ni-
messä halunnut. Vapaaehtoistyö
kiinnosti ja Marja-Liisa oli
kuullut, että Äiti Teresan sisaret
Kalkutassa ottavat vapaaehtoisia
luokseen töihin. Intia tuntui
kuitenkin olevan kovin kauka-
na...

– Vuonna 1989 olin ostos-
reissulla Turussa. Torilla menin
puhelinkoppiin, ja päätin etsiä
Turun katolisen kirkon. Ja sieltä
puhelinluettelosta löysin myös
birgittalaissisaret! Soitin heille
saman tien, ja kysyin, voinko
tulla käymään. He toivottivat
minut tervetulleeksi, ja lähdin
saman tien kohti Ursininkatua.
Ovella oli sisar minua vastassa.
Se oli ensimmäinen kosketukse-
ni luostarielämään.

Kurkistus lasiseinän
toiselle puolelle

Marja-Liisa sai vanhemmiltaan
ylioppilaslahjaksi matkan Eng-
lantiin, jossa hän teki vapaaeh-
toistyötä sisaryhteisössä. Siellä
hän osallistui ensimmäistä ker-
taa katoliseen messuun, ja koki
oivalluksen: täällä on se aivan
sama Jumala kuin kotona Ala-
härmän kirkossa ja seurakunnan
nuortenilloissa. Sisar Marja-Lii-
sa kertoo kiusoitelleensa van-
hempiaan myöhemmin: olisitte-
ko antaneet sellaisen ylioppilas-
lahjan, jos olisitte tietäneet, mi-

hin se johtaa?
Vuonna 1991 Marja-Liisa

muutti Turkuun ja aloitti sai-
raanhoitajan opinnot. Hän asui
birgittalaissisarten vieraskodissa
ja auttoi sisaria talon töissä va-
paa-aikanaan. Katoliseen kirk-
koon hän liittyi vuonna 1993.

– Vietin paljon aikaa sisarten
kanssa, ja minulta kyseltiinkin
kiusoitellen, tuleeko sinustakin
nyt nunna. Vastasin kuitenkin
aina, ettei minusta ole siihen. Si-
saret olivat silmissäni lämpimiä
ja rauhallisia, melkein pyhiä.

Äiti Tekla kuitenkin ajatteli
toisin, ja käski äiti Guadalupen
kysyä Marja-Liisalta, haluaisiko
tämä tulla luostariin kandidaa-
tiksi.

– Mietin asiaa viikon. Vie-
raskodin ja luostarin ruokasaleja
erottaa himmennetty lasiseinä.
Olin kuullut nunnien juttelevan
ja nauravan siellä omalla puolel-
laan. Kun vastasin kyllä, ajatte-
lin, että kurkistetaan, millaista
elämä on siellä lasiseinän toisella
puolella!

Marja-Liisasta tuli postu-
lantti jo Turussa ollessaan ja
vuonna 1995 hän lähti Roo-
maan noviisiksi. Novisiaatissa
tutustutaan luostarilupauksiin.
Postulantti ja noviisi ovat vielä
vapaita lähtemään luostarista,
jos tuntuu siltä, että sääntökun-
taelämä ei olekaan heitä varten.

8.9.1996 sisar Marja-Liisa
antoi Turussa ensimmäiset lu-
paukset, ja sai päälleen birgitta-
laissisaren asun, jonka valkoinen
kruunu symboloi puhtautta ja
skapulaari sitä, että sisaret ovat
Kristuksen sotilaita. Ensimmäi-
set lupaukset uudistetaan joka
vuosi. Näin halutaan varmistaa,
että sisar todella haluaa jatkaa
elämäänsä luostarissa.
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Vuonna 2000 hän antoi
Roomassa ikuiset kuuliaisuu-
den, köyhyyden ja siveyden lu-
paukset ja sai kultaisen ristisor-
muksen oikean kätensä nimet-
tömään. Hän on sitoutunut ole-
maan birgittalaissisar koko lo-
pun ikäänsä. Sisar Marja-Liisa
vertaa lupauksia avioliittoon:

– Jos ihminen menee naimi-
siin, eihän hän sitoudu puoli-
soonsa vain vuodeksi kerrallaan,
vaan koko loppuelämäkseen.
Samalla tavalla minä olen sitou-
tunut sääntökuntaani.

Mutta voitko sinä sitten
”erota”, jättää elämän luostaris-
sa, ihmetteli joku nuorista.

– Ikuiset lupaukset voi pur-
kaa vain Paavi. Se on kyllä aika
iso asia, ja todella harvinaista,
toteaa sisar Marja-Liisa.

Julkisuus oli yllätys

Kaiken kaikkiaan sisar Marja-
Liisa vietti Roomassa 8 vuotta.
Nyt hän on palannut Suomeen
ja elää Helsingissä kolmen sisa-
ren luostariyhteisössä ja työs-
kentelee tiedottajana katolisen
kirkon tiedotuskeskuksessa. Ka-
tolisuudesta ja sääntökuntaelä-
mästä sisar Marja-Liisa on tie-
dottanut myös omalla elämäl-
lään. Etenkin nyt Pyhän Birgi-
tan juhlavuonna hänellä on riit-
tänyt haastattelu- ja luento-

pyyntöjä.
– Julkisuus yllätti minut,

kun palasin Suomeen. Ihmiset
ovat olleet todella kiinnostunei-
ta tarinastani ja tavastani elää.
Se tuntuu herättävän paljon ky-
symyksiä.

Paljon kysymyksiä sisar Mar-
ja-Liisan elämäntarina herätti
myös nuorissa. Pitäisikö meidän
kaikkien mennä luostariin?
Mitä luostarissa tehdään? Mikä
on completorium? Eräs nuori
halusi tietää, mikä luostarielä-
mässä on kaikkein haastavinta ja
vaikeinta.

– Monet ajattelevat, että
kuuliaisuus olisi vaikeinta. Se,
että joku päättää kaiken puoles-
tani. Minulle kuuliaisuus on
kuitenkin ollut helppoa, se an-
taa minulle tilaa olla oma itseni
ja toteuttaa kutsumustani.
Haasteellisimmaksi asiaksi luos-
tarielämässä on osoittautunut
yhteisöllisyys. Omaa aikaa on
vähän, vapaapäiviäkin on vain
yksi kuukaudessa. Lomaa meillä
on 10 päivää vuodessa, yleensä
vietämme sen jossakin toisessa
luostarissa. Kun oikein kaipaan
omaa aikaa, menen vaikkapa
hiljaiseen kirkkoon myöhään il-
lalla, kun kaikki muut ovat jo
nukkumassa. Tilan tarve on kui-
tenkin yksilöllistä. Aasiasta tai
Etelä-Amerikasta tulleet sisaret
ovat omassa kulttuurissaan niin
tottuneita siihen, että ihmisiä

on jatkuvasti ympärillä, että
heistä yhden hengen huoneessa
nukkuminen tuntuu ensi al-
kuun kummalliselta.

Rikasta arkea

Mitä kaipaat ”vanhasta elämäs-
täsi”? Tämä on varmasti kysy-
mys, johon sisaret joutuvat vas-
taamaan usein ja kysymys, jonka
nuoret esittivät myös sisar Mar-
ja-Liisalle. Meille, jotka elämme
valtavassa valintojen supermar-
ketissa, ajatus omasta vapaudes-
ta luopumisesta on häkellyttävä.
Sisar Marja-Liisa toteaa kuiten-
kin, että säännöt luovat tilaa
oman kutsumuksen toteuttami-
selle ja elämän yksinkertaisuus
on vapauttavaa.

– Eihän minun tarvitse edes
paitaa silittää, tai miettiä, mitä
laittaisin tänään päälle, hän nau-
rahtaa.

– Kun elän luostarin sääntö-
jen ja aikataulujen mukaan, to-
teutan samalla kutsumustani.
Olen oivaltanut, että vaikka
kuinka juoksisin, en ehdi autta-
maan kaikkia apua tarvitsevia.
Rukouksen avulla voin kulkea
maailman laidasta laitaan, voin
auttaa paljon enemmän.

Sisar Marja-Liisa kertoo
luostarielämän antaneen hänelle
paljon.

– Olen tavannut ihmisiä,
joita en varmasti olisi kohdan-
nut, jos en olisi mennyt luosta-
riin. Olen saanut kätellä Paavia
ja halata prinsessa Victoriaa, ja
Vadstenassa ollessani tapasin
presidentti Tarja Halosen. Arki-
päiväinen elämäni on rikasta! Ei
tähän kyllästy!

– Vaikka olen nunna, voin
tehdä vaikka mitä. On tietenkin
olemassa tietyt normit, kuinka
käyttäydytään. Eniten niitä
määrittää oma vakaumukseni, ja
se, etten halua loukata ketään.
Voitte kuitenkin nähdä minut
ystäväni kanssa kahvilassa tai sis-
kon kanssa hampurilaisella, äl-
kää tehkö siitä skandaalia, sisar
Marja-Liisa varoitti nuoria hy-
myillen.

”Millaista on olla nunna?” Sisar Marja-Liisan elämäntarina kiinnosti nuoria.
Kuva: Kalle Virta.
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 ERIK LILJESTRÖM

Förnyelsen av
religionsfrihetslagstiftningen
� Vårt lands nya grundlag som
trädde i kraft 1.3.2000 har satt
fart på det religionspolitiska re-
formprogrammet. Programmet
inleddes med en omfattande
kyrka- statutredning som blev
klar 1977 efter ett 5 årigt utred-
ningsarbete. Då utredningen
inte tillfredsställde gruppens öv-
riga registrerade religionssam-
funds krav på jämlikhet tillsattes
en utredning om de registrerade
religionssamfundens juridiska
rättigheter. Utredningen  ”Be-
tänkande av kommissionen för
de religiösa samfundens juridis-
ka ställning” gavs år 1981
(1981:47). Därefter tillsatte un-
dervisningsministeriet en egen
kyrka och statarbetsgrupp, som
gav sitt betänkande 1982
(1982:47).

Kyrka - statutredningen av
år 1977 resulterade i att såväl
evangelisk-lutherska kyrkan
som ortodoxa kyrkan omsider
fick ny lagstiftning. För fri-
kyrkligheten kom lagbered-
ningsarbetet inte i gång överhu-
vudtaget trots löftesrika minis-
teruttalanden vid betänkanden-
as överlämnande. Den för fri-
kyrkligheten främsta förbättrin-
gen var upphävandet
(15.7.1994) av 61 § i då gällan-
de riksdagsordning om förbud
för frikyrkliga riksdagsmän att
delta i behandling av den kyrkli-
ga lagstiftningen i riksdagen.
Före detta datum gällde: ”Ej må
annan än den, som tillhör den
evangelisk-lutherska trosbekän-
nelsen, deltaga i handläggnin-
gen av förslag rörande kyrkolag
för evangelisk-lutherska kyrkan
eller de evangelisk-lutherska för-
samlingarnas kyrkliga förhållan-
den.”

Grundlagen garanterar
jämlikhet

Vår nya grundlags stadganden
om grundläggande fri- och rät-
tigheter med åtföljande bestäm-
melser om jämlikhet, likhet in-
för lag samt religions- och sam-
vetsfrihet i kombination med av
Finland undertecknade deklara-
tioner om mänskliga rättigheter
och andra motsvarande avtal,
blev ett tvingande bud för rege-
ringen att ta itu med reformen
av vår föråldrade religionsfri-
hetslagstiftning. Den hann bli
mer än 80 år innan vi fick vår
nya lag. Reformarbetet har alltså
lett en lagen om religionsfrihet,
1.8.2003, och en lag begrav-
ningsväsende som träder i kraft
den 1.1.2004. Så långt är allt
gott och väl. Ännu fattas emel-
lertid den viktiga lagstiftningen
om jämlikhet ifråga om stats-
stöd till folkkyrkorna och de öv-
riga religionssamfunden.

Under kommittéarbetets
gång efterlystes den lag om stat-
sandelar för kyrkor och reli-
gionssamfund, som ännu inte
stiftats. Frågan ansågs då falla
utanför kommitténs kompe-
tens. Den noterades endast i ett
bihang under rubriken ”Vissa
andra frågor som kommittén
behandlade”. Däremot medde-
lade dåvarande kulturministern
när betänkandet överläts att
hon, Suvi Lindén, skulle be fi-
nansministeriet att tillsätta en
utredning av frågan. Så skedde
även omsider och finansministe-
riet tillsatte en arbetsgrupp, som
gav sitt betänkande den. 30 april
2002. Dessvärre har jag inte hit-
tat något ställningstagande till
denna rapport i Regeringen
Vanhanens program. Dock kan

man dra slutsatser av det arbete
som pågår om samfundsskattens
storlek och dess fördelning mel-
lan staten och kommunerna, att
vi småningom får se när och hur
det blir med det statliga stödet
till kyrkorna och religionssam-
funden. Med nuvarande åtstra-
made ekonomiska läge finns det
knappast skäl till optimism.

RELIGIONSFRIHETSLAGENS
FÖRBÄTTRINGAR

Vill man kort summera förbät-
tringarna i vår nya religionsfri-
hetslag i förhållande till den
gamla lagen kan man lätt hitta
positiva saker såsom

• Positiv inställning till reli-
gionsfrihet och frihet från reli-
gion

• Ett större förverkligande av
mänskliga grundläggande fri-
och rättigheter

• Större likhet inför lag
• Ökad autonomi för religions-

samfunden
• Alla kompetenta religionslära-

re godkänns utan dispens ifrå-
ga om konfessionstillhörighet

• Inga begränsningar ifråga om
rätt att inneha och förvärva
fast egendom

• Smidigare övergång från ett
religionssamfund till ett annat

• Slopad karenstid om en må-
nad vid byte av religionssam-
fund

• Ökad självbestämmanderätt
för minderåriga barn

• Fullständig likhet ifråga om
ed och försäkran

• Överföring av bestämmelser-
na om religionsundervisning i
skolorna till skollagstiftnin-
gen
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• Uppnådd jämlikhet och likhet
inför lag beträffande lärares
kompetens att undervisa i reli-
gion

• Religionssamfundens skyldig-
het att visa respekt för grund-
läggande fri- och rättigheter

• Större självbestämmanderätt
vad beträffar en styrelses sam-
mansättning i ett religions-
samfund

• Jämförelse med föreningsla-
gen och samma registermyn-
dighet som för föreningar och
bolag, eller patent- och regis-
terstyrelsen

• Sakkunnignämnd för registre-
ring av nya religionssamfund

KRITIK MOT
RELIGIONSFRIHETSLAGEN

Vilka kritiska anmärkningar kan
göras mot religionsfrihetslagen?

• Den saknade statsandelslags-
tiftningen  skapar oro och för-
svårar verksamheten såväl
kortsiktigt som långsiktigt

• Fullständig jämlikhet upp-
nåddes inte mellan religions-
samfunden

• Barnens rättigheter nådde inte
upp till den nivå som varit
önskvärd (Jämför Sverige)

• Lagstiftning som berör invan-
drare och civiltjänstgörare har
inte beaktats

• Det blev ingenting av kom-
mitténs förslag om ett årligt
anslag i statsförslaget för stats-
stöd enligt prövning till övriga
registrerade religionssamfund

Ny begravningslagstiftning

Riksdagen antog en ny begrav-
ningslag den 6 juni 2003. Lagen
träder i kraft 1.1.2004. Allmän-
na skyldigheter enligt lagen är
att gravsättning eller kremering
skall ske utan onödigt dröjsmål,
att stoftet eller askan skall han-
teras på ett värdigt sätt så att den
avlidnes minne hedras och att
den avlidnes livsåskådning och
önskemål skall respekteras.

Konfessionslöst gravområde
skall på anhållan anläggas i när-
heten av allmän, vanligen lut-
herska församlingens, begrav-
ningsplats. Lutherska kyrkan
har skyldighet att tillhandahålla
gravplatser, mot lika avgift för
alla, oberoende av konfession,
som vid dödsfallet hade sin i la-
gen om hemkommun avsedda
hemkommun inom församlin-
gens eller den kyrkliga samfäl-
lighetens område. Avgifterna får
högst motsvara produktionskos-
tnaderna.

En församling inom ortodo-
xa kyrkosamfundet, staten, en
kommun eller en samkommun
kan vara huvudman för övriga
begravningsplatser.

Ett registrerat religionssam-
fund eller dess registrerade lo-
kalsamfund eller något annat
samfund eller stiftelse kan an-
lägga  begravningsplats med ve-
derbörligt tillstånd av länsstyrel-
sen.

Huvudmannen för en be-
gravningsplats skall äga den fas-
tighet som används som begrav-
ningsplats eller ha en legorätt
eller annan nyttjanderätt för viss
tid, minst 130 år och högst 200
år. Fastigheten får inte inteck-
nas. En begravningsplats kan
läggas ned först efter 100 år se-
dan den upphört att användas.

Frikyrklig dröm om jämlikhet
uppfylld

Genom tillkomsten av lagen
förverkligas en bland frikyrkliga
länge närd dröm om likhet inför
lag genom att begravningsvä-
sendet kommer att avgiftsfinan-
sieras. Av historiska orsaker be-
varas dock evangelisk-lutherska
kyrkans begravningsplatser som
allmänna begravningsplatser.
Kommunalförvaltningen i vårt
land har överhuvudtaget aldrig
varit intresserad att överta den-
na samhällsuppgift. Man kunde
naturligtvis ha förfarit så att
kommunerna skrivit avtal med
församlingarna om att nettokos-
tnaden betalades av kommuner-

na, men något intresse härför
har inte uppvisats varken av lag-
beredarna, kommunförbundet
eller kyrkan.

Under sådana förhållanden
är det naturligt att man nu som
ett förverkligande av grundla-
gens krav på jämlikhet och rätt-
visa stiftat vår nya lag om be-
gravningsväsendet. Till riksda-
gen har även avlåtits proportion
om ändring av 17 kap. Kyrkola-
gen för den evangelisk-lutherska
kyrkan i enlighet med vad vår
nya begravningslag förutsätter.
Kyrkostyrelsen för evangelisk-
lutherska kyrkan har god be-
redskap för genomförande av
den nya begravningslagstiftnin-
gen. Härom vittnar ett cirkulär
från Kyrkostyrelsen i september
med bifogat förslag till normal-
förslag för reglemente för be-
gravningsväsendet.

Hanteringen av stoft och aska

Då det gäller reglemente för all-
männa begravningsplatser är det
viktigt med det som påpekas i
anvisningarna vad gäller kraven
på värdighet och högaktning vid
hanteringen av stoftet eller as-
kan och skötseln av begrav-
ningsplatsen samt att den avlid-
nes åskådning respekteras. Det
är som det sägs i rekommenda-
tionen till reglemente viktigt att
de lokala särdragen beaktas ifrå-
ga om begravningskulturen,
samtidigt som bestämmelserna
inte får stå i strid med lag. I vårt
datoriserade samhälle är det bra
med anvisningar om god sed
och gällande bestämmelser på
församlingarnas hemsidor så att
var och en kan införskaffa nödig
kunskap då situationen det krä-
ver. Från min egen praktik inom
det offentliga livet vet jag att an-
tagna reglementen och instruk-
tioner bör kunna begrundas och
läsas även på de offentliga sam-
fundens expeditioner. Här utgör
församlingarna inget undantag
som jag ser det.

I det ekumeniska samarbetet
är det en central fråga att lut-
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Life & Peace -instituutin (LPI)
perustamisesta päätettiin ensim-
mäisessä kansainvälisessä eku-
meenisessa rauhankonferenssissa
vuonna 1983 Upsalassa. Suu-
rimmaksi uhkaksi maailman-
rauhalle koettiin silloin ydinso-
ta, joskin nousemassa oli myös
huoli Kolmannen maailman
köyhyydestä ja taloudellisesta
epätasa-arvosta.

� LPI:n toiminta-ajatuksena on
kristillisistä eettisistä lähtökoh-
dista käsin organisoida rauhan-
tutkimusta ja tukea laajempaa
ekumeenista yhteistyötä rauhan
ja oikeudenmukaisuuden puo-
lesta. Tutkimuksen ja toiminnan
perusteemoja ovat olleet väki-
vallaton konfliktien hallinta, ih-
misoikeudet ja taloudellinen oi-
keudenmukaisuus sekä uskonto
konflikteissa ja rauhassa.

LPI on toiminut aktiivisesti
jokseenkin kaikkien maailman
kriisien yhteydessä. Tutkimusta
sekä väkivallattoman konfliktin-
ratkaisun ja ihmisoikeuksien
koulutusta on järjestetty uskon-
nollisten yhteisöjen ja kansalais-
järjestöjen jäsenille muun muas-
sa Somaliassa, Sudanissa, Etio-
piassa ja Eritreassa, molemmissa
Kongoissa, Liberiassa ja Sierra
Leonessa, Sri Lankassa, Filippii-
neillä, Palestiinassa ja Balkanilla.
LPI julkaisee kahta lehteä (New
Routes ja Horn of Africa Bulle-
tin) ja sillä on noin 70 muuta
julkaisua. Instituutin toimisto
on Upsalassa ja sivutoimistot
Keniassa sekä kummassakin
Kongossa. Lisätietoja LPI:n toi-
minnasta löytyy internetin kaut-
ta osoitteesta
www.life-peace.org .

Työkaluja rauhan
rakentamiseen

LPI:n 20-vuotisjuhlan yhtey-
dessä Upsalassa 23.–27.10.2003

herska kyrkans befattningsinne-
havare och motsvarande perso-
ner i andra kyrkor och samfund
har ett gott och förtroendefullt
samarbete ifråga om begravnin-
gar, där den döde och dennes
anhöriga hör till olika religions-
samfund. Det lokalekumeniska
samarbetet är av stor betydelse
härvidlag.

Föreningsbegravningsplatser

Under hela den tid som de fri-
kyrkliga kämpat för jämlikhet
och rättvisa, från konventikelp-
lakatet via kyrkolagsreformerna
på 1800-talet och dissenterfö-
rordningen 1989 samt religions-
frihetslagen av år 1922, har frå-
gan om begravningsväsendet
stått i förgrunden. Då jag av na-
turliga orsaker varit intresserad
av frågan, i synnerhet som öster-
bottning, där det under åren
från 1880-talet till början av
1940-talet anlades ett tiotal pri-
vata föreningsbegravningsplat-
ser, har jag i sommar rest runt i
de österbottniska kustbygderna
och studerat dessa begrav-
ningsplatser. Därvid har jag fun-
nit att, även om avståndet till
den kyrkliga begravningsplatsen
varit delorsak till anläggande av
föreningsgravgårdar, så har hu-
vudorsaken för anläggande av
privata begravningsplatser varit
en ovilja till jämlikhet och rätt-
visa för frikyrkligas begravnin-
gar. Detta kan dokumenteras via
protokoll och intervjuer. Nume-
ra är den tiden i huvudsak förbi.
Därför är det nu med stor till-
fredsställelse som frikyrklighe-
ten hälsar den nya lagstiftningen
välkommen.

Vill man se frågan ur lut-
hersk synvinkel, kan man fråga
sig om det kan anses rättvist att
personer som inte betalat kyr-
koskatt skall bli jämställda med
kyrkans medlemmar. Jag förstår
givetvis den åsikten. Det förs en
debatt om eventuella ”stam-
kundsförmåner” för gamla be-
gravningsplatsinnehavare och
medlemmar av folkkyrkan. Men

eftersom begravningsväsendet
måste anses vara samhällets skyl-
dighet bör jämlikhet och rättvi-
sa ställas främst då det gäller
begreppet allmänna begrav-
ningsplatser. Så har nu skett.
Alla samhällsmedlemmar hör
till allmänheten och bör följakt-
ligen behandlas likvärdigt. Så
har också skett med samfundss-
katten oberoende av om bolag-
sägarna varit frikyrkliga eller
kyrkliga sådana.

Att man i den nya lagstift-
ningen ombesörjt reservering av
gravområden för konfessions-
lösa samt andra religioner än
kristendomen, är ägnat att eli-
minera problem som vuxit i om-
fattning i takt med invandring
och ökat antal utländska medb-
orgare med annan religiös
bakgrund och kultur än vår
egen.

Statsstöd till samfunden

En högaktuell fråga är reviderin-
gen av lagstiftningen om sam-
fundskatt och därmed aktualise-
rad statlig lagstiftning om stöd
till kyrkor och samfund. I avsak-
nad av någon regeringsdeklara-
tion i denna fråga är ovissheten
en sak som inger bekymmer på
kort lång sikt.

Då jag för rätt många år se-
dan som styrelsemedlem av Fin-
lands svenska kommunförbund
gästade den norska kommunal-
förvaltningen, blev jag positivt
överraskad av hur statskyrkan i
Norge och kommunerna finan-
sierade begravningsväsendet
inom ramen för norsk lagstift-
ning. Olikheterna i våra nordis-
ka länder ger en bra bild av vilka
möjligheter som kan beaktas då
vi i vårt land nu skall förverkliga
jämlikheten och rättvisan även
inom begravningsväsendet
inom ramen för de spelregler
som vår nya grundlag uppställt
och som nu förverkligas genom
vår nya begravningslagstiftning.
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ELSI TAKALA

Life & Peace -instituutin
linjauksia tuleville vuosille
järjestetty Tools for Peace –ko-
kous tuotti koko joukon ehdo-
tuksia, huolenaiheita ja pyyntö-
jä Instituutille. Kaksitoista ai-
hetta kirjattiin tulevien vuosien
tärkeimmiksi tehtäviksi:

1. Välittää kirkoille ja muille
työssä mukana oleville ”toi-
von säteitä” kertomalla ti-
lanteista, missä rauha on
saavutettu ja konflikteja
pystytty pysäyttämään sekä
tilanteista, missä eri etnisiin
ryhmiin, kulttuuriperintei-
siin ja uskonnollisiin vakau-
muksiin kuuluvien ihmis-
ten rauhallinen yhdessäelo
on jatkunut jo pitkään.

2. Kerätä kokemuksia ja opit-
tuja asioita 20 vuoden tut-
kimustyöstä, jota LPI ja sen
kanssa yhteistyössä toimi-
neet tutkijat ovat harjoitta-
neet – mitkä tutkimukset
olivat hyödyllisiä laajem-
missa piireissä, missä epäon-
nistuttiin ja mistä ei seuran-
nut mitään.

3. Selvittää teologisesti ja me-
todologisesti, mitä merkit-
see ”kristillinen eettinen nä-
kökulma” LPI:n toiminta-
ajatuksessa ja laatia työväli-
neet eettiselle johtamista-
valle konfliktitilanteissa.

4. Työstää suurimpien uskon-
nollisten perinteiden yhtei-
siä rauhan ja elämän arvoja,
löytää paras aines jokaisesta
traditiosta ja kehittää sen
perusteella ”rauhan ja rau-
hanrakentamisen spirituali-
teetti”, joka perustuu ”vah-
vaan uskonnollisuuteen” ja
rukouselämään ja jolla edis-
tetään rauhan kulttuuria ja

väkivallatonta suhtautumis-
ta väkivaltaan ja pahaan.

5. Analysoida Raamatun teks-
tien, liturgisten tekstien ja
rukouskaavojen käyttöä us-
konnollisissa perinteissä
rauhan ja sodan, ristiriito-
jen ja sovinnon kysymyksis-
sä. Analyysiin on sisällytet-
tävä käytössä oleviin kieli-
kuviin, käsitteisiin ja taide-
aiheisiin liittyvät ongelmat.

6. Päivittää rauhaa ja sotaa, oi-
keudenmukaisuutta ja elä-
män kunnioittamista kos-
kevaa keskustelua. Erityistä
huomiota tarvitsevat käsit-
teet ’oikeudenmukainen
sota’, ’sota itsepuolustuksek-
si’ ja ’väkivallan käyttö suu-
remman pahan estämiseksi’
sekä uskontojen ja uskon-
nollisten yhteisöjen rooli
tässä keskustelussa.

7. Tuoda esille köyhyyden,
luonnonvarojen hallinnan,
syrjäytymisen, poliittisen
sorron ja epäoikeudenmu-
kaisuuden merkitystä kon-
fliktien ja väkivallanpurka-
usten perussyinä.

8. Saada aikaan yhteyksiä ja
yhteistyötä kehitysmaiden
kesken rauhanrakentamisen
ja konfliktinhallinnan alal-
la, jotta ”etelän” kokemuk-
silla voidaan haastaa vallit-
sevat ”pohjoisen” teorian ja
käytännön mallit ja siten
avata uusi keskustelu rau-
han teorioista ja käytännöis-
tä.

9. Korostaa tutkimuksessa pai-
kallisen tason kokemusten
ja rajoitettujen yhteyksien
tärkeyttä, erityisesti naisten
roolia ja voimavaroja rau-

hanrakentamisessa sekä
nuorison turhautumista
konkreettisissa kiistakysy-
myksissä väkivallanpurka-
usten aiheuttajana.

10. Työstää rauhankasvatusoh-
jelmia teologisten oppilai-
tosten ja pastoraalisten kou-
lutusohjelmien opetussuun-
nitelmiin sekä kirkkojen
johtajien, seurakuntatyön-
tekijöiden ja maallikoiden
seminaareihin.

11. Julkaista LPI:n tutkimuksia
säännöllisesti alan akatee-
misissa sarjoissa ja esittää
tuloksia ja kokemuksia
kirkkojen ja kansalaisjärjes-
töjen julkaisuissa.

12. Luoda yhdeksi ”rauhanra-
kentamisen työvälineeksi”
LPI:n yhteistyötahojen,
kannattajien ja ystävien ver-
kosto, johon kuuluu nyt ja
aikaisemmin mukana ollei-
ta tutkijoita, seminaarien
osanottajia ja ekumeenisissa
ja uskontojenvälisissä järjes-
töissä rauhankysymyksistä
vastaavia ihmisiä.

LPI:n johtokunta muodostuu
ekumeenisten neuvostojen ni-
meämistä jäsenistä eri puolilta
maailmaa. Koska pohjoismaiset
piispat aikanaan olivat aktiivi-
sesti perustamassa instituuttia,
johtokunnan pohjoismaiset jä-
senet muodostavat käytännön
asioita hoitavan työvaliokun-
nan. Suomen edustajana on
SEN:n nimittämänä syksystä
2002 lähtien ollut kehitysyhteis-
työneuvos Elsi Takala (ort.).

Tavoitteena on ensi vuoden
aikana koota Suomesta LPI:n
ystävien ja yhteistyötahojen ver-
kostoa. Asiasta kiinnostuneet
voivat viestitellä osoitteeseen
elsi.takala@formin.fi . Suoma-
laiset tutkijat olisivat tervetullei-
ta yhteistyöhön instituutin
kanssa. LPI pystyisi ottamaan
myös muutaman opiskelijan
kerrallaan harjoittelijaksi.
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Evankelioimiskongressi E4 ko-
koaa Suomen kirkot, herätys-
liikkeet ja kristilliset järjestöt yh-
teen pohtimaan yhteistä pohjaa
ja ajankohtaista strategiaa suo-
malaiselle evankelioimistyölle.
Kongressi järjestetään Espoon
Dipolissa 21.–25.1.2004. Edel-
lisen kerran vastaava tapahtu-
ma järjestettiin kolmekymmentä
vuotta sitten, vuonna 1973, sa-
massa paikassa. Tulevan vuoden
tammikuussa ollaan koolla tee-
malla Usko Jeesukseen pelastaa.

� Kongressin yhtenä tavoittee-
na on vahvistaa kristittyjen yh-
teistä todistusta maassamme.
Kongressi on avoin kaikille
maamme kristityille. Myös jär-
jestäjien joukossa maamme kris-
tilliset kirkot ja yhteisöt ovat
kattavasti edustettuina. Suomen
ekumeenisen neuvoston edusta-
jina kongressiin osallistuvat teol.
yo. Juhana Sihvo (lut.), isä Ma-
rino Trevisini (kat.) ja pääsihtee-
ri Jan Edström.

Osallistujia kongressiin odo-
tetaan noin kahdeksaasataa.
Nuoret ovat yksi kongressin tär-
keimmistä kohderyhmistä. Jär-
jestäjien toiveena on ollut, että
kongressi voisi olla nimen-
omaan nuoren evankelistasu-
kupolven esiinmarssi. Tämän
hetken ilmoittautumistilanne
osoittaa toiveen toteutuneen: tä-
hän mennessä ilmoittautuneista
40 prosenttia on alle kolme-
kymmentävuotiaita.

Kongressiin on pyritty saa-
maan osallistujia mahdollisim-
man kattavasti eri kirkoista ja
järjestöistä. Tervetulleeksi on

E4 -evankelioimiskongressi
kokoaa kristityt yhteen

toivotettu niin maallikot kuin
seurakuntien työntekijätkin.
”Jokaisella on jotain annettavaa
ja jotain opittavaa”, on järjestäji-
en motto. E4-kongressi ei kui-
tenkaan ole yleisölle avoin ta-
pahtuma, vaan osallistujat on
valittu hakemusten ja taustayh-
teisöjen suositusten perusteella.

Strategiaa hiotaan lukuisissa
työpajoissa

Kongressiin saapuu joukko var-
sin nimekkäitä luennoitsijoita ja
esiintyjiä. Pääluennoitsijoina
toimivat rovasti Kalevi Lehti-
nen, Porvoon hiippakunnan
piispa Erik Vikström, pastori
Eero Junkkaala ja Anne Graham
Lotz, evankelista Billy Graha-
min tytär. Nuorten ääntä käyt-
tää nuoriso-ohjaaja ja Dynami-
te-lehden päätoimittaja Jose Tu-
runen Jyväskylän vapaaseura-
kunnasta. Musiikkitarjonnasta
pitävät huolta Pekka Simojoki,
Juha Tapio, Lasse Heikkilä, Te-
rapia ja Turvakytkin.

Kongressin ohjelman selkä-
rangan muodostavat kuitenkin
työpajat, joita on kahdenlaisia.
Strategiapajoissa tuotetaan eri
työalueiden strategia, jota voi-
daan soveltaa ja toteuttaa eri
puolilla Suomea. Strategiapajoja
on kymmenen, ja näiden pajo-
jen tuottamista osastrategioista
koostuvat koko Suomea koske-
vat evankelioimisstrategiat. Pa-
jojen teemoja ovat muun muas-
sa lapset, nuoret, media, musiik-
ki, evankelistan kutsumus ja työ
sekä evankelioimistyö paikallis-
seurakunnissa.

Valinnaisissa työpajoissa on
esillä käytössä olevia työmuotoja

ja -menetelmiä. Osallistujat pää-
sevät tutustumaan Alfa-kurssei-
hin, yökahvilatoimintaan, sink-
kutyöhön ja moneen muuhun
tapaan kohdata ihmisiä. Työpa-
joja ohjaavat kunkin työmuo-
don käytännön konkarit.

Sanoma kestää, menetelmiä
on päivitettävä

”Sanoma ei ole menettänyt
ajankohtaisuuttaan, mutta
evankelioimistyön menetelmät
kaipaavat päivittämistä. Haas-
teena ei ole niinkään sanoman
vastaanottaminen vaan se, mi-
ten meidät otetaan vastaan. Pe-
riaatteena on, että ’joka ottaa
vastaan teidät, ottaa vastaan mi-
nut’”, toteaa kongressin pääsih-
teeri Arto Valkeapää kongressin
kotisivuilla.

Kongressin järjestäjien ta-
voitteena on, että E4 ei jäisi vain
viiden päivän visiointitapahtu-
maksi, vaan kongressissa luotuja
strategioita lähdettäisiin toteut-
tamaan käytännössä eri puolilla
Suomea. ”Minua innostaa näky
siitä, että kongressiin osallistujat
sitoutuisivat viemään evanke-
liumin ymmärrettävällä tavalla
jokaiselle suomalaiselle ensi
vuoden aikana. Yhdessä se olisi
mahdollista”, haaveilee Valkea-
pää.

Evankelioimiskongressin
järjestää MESK, Maailman
evankelioimisen Suomen kes-
kus. MESK edustaa Lausannen
liikettä ja Maailman Evankelista
Allianssia (World Evangelical
Alliance).

Lisätietoa kongressista löytyy
osoitteesta www.evankelioi.net
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LUETTUA

piispalle tärkeää ekumeenista
näkökulmaa myös muille luki-
joille kuin kirkon jäsenille. Kir-
jan hengellistä antia ja opetusta
ovat myös lukuisat suorat laina-
ukset kirkon rukouksista, vei-
suista ja Johannes Krysostomok-
sen pääsiäissaarnasta.

Arkkipiispalla on tuoreita
näkökulmia kirkon vanhaan
opetukseen. Tässä eräs: ”Yhdes-
sä pääsiäisikonissa on tyhjät kää-
rinliinat. Toisessa Vapahtaja
tarttuu liinoihin käärittyjä kä-
destä. Johannes Krysostomos
puhuu tästä näin: ’Kuoleman
korjaama on kukistanut kuole-
man. Tuonelaan kulkenut on
ryöstänyt tuonelan.’ Niinpä
nämä viimeksi mainitut ikonit
ovatkin vauhdikkaita tilanneku-
via. Niissä on todellista vapau-
tuksen teologiaa.”

Arkkipiispa Leo ei ymmärrä
sitä laulun ajatusta, että ”päivää-
kään en vaihtaisi pois.” Hän
tunnustaa tehneensä virheitä ja
voisi vaihtaa montakin päivää.
”Lohdullista on se, että jokaisel-
la on mahdollisuus katumuk-
seen, anteeksi pyytämiseen ja
anteeksi antamiseen. Vain an-
teeksi pyydetyt, anteeksi saadut
ja anteeksi annetut asiat voi
unohtaa”, hän sanoo.

Kirja alkaa tuokiokuvalla sa-
vusaunasta kotipitäjässä Pielave-
dellä. Vilvoitellessaan hän muis-
ti vanhan isänsä, joka pojan vii-
pyessä saunassa kävi tiedustele-
massa: ”Vieläkö hengissä olet?”
Lauseen karjalankielisyydestä ei
voi sen rakenteenkaan takia
erehtyä, ja Maija Hurri olisi voi-
nut aivan hyvin kirjata sen alku-
kielellä: ”Viegö hengis olet?”

Karjalaisuus on luonnolli-
nen osa arkkipiispa Leoa, siksi

sitä ei kirjassa ole myöskään tar-
vinnut korostaa. Ei myöskään
pienistä oloista lähtemistä, elä-
män traagisia tapahtumia tai
matkoja maailmalla ortodoksi-
sen kirkon johtajien vieraana
Konstantinopolissa, Britannias-
sa, Kreikassa, Moskovassa,
Egyptissä tai USA:ssa, missä hän
viime vuonna tapasi ulkominis-
teri Colin Powellin ja president-
ti George Bushin. Powell kuun-
teli tarkasti patriarkka Bartolo-
meoksen ajatuksia Palestiinan
kristittyjen asemasta ja tapasi
heidän edustajiaan muutaman
viikon päästä Israeliin suuntau-
tuneella vierailullaan. Arkkipiis-
pa Leo seurasi vierailua Suomen
tiedotusvälineistä ja totesi petty-
myksekseen, että tapaamisesta
näytettiin kuvaa, mutta asiaa ei
osattu tai haluttu kommentoida
lainkaan.

Kirjan eräänä punaisena lan-
kana voidaan pitää sen nimessä
mainittua kutsumusta, joka on
voimakkaasti ohjannut arkki-
piispa Leoa aina uusiin tehtäviin
kirkossa, Jumalan ja ihmisten
palvelemiseksi.

Teos ei ole muistelma, vaan
pikemminkin alkusoitto arkki-
piispavuosille. Kirjaan on saatu
ilahduttavasti mukaan myös tä-
män vuoden ajankohtaiset ta-
pahtumat kuten kirkkojen
Trondheimin kokous, Berliinin
kirkkopäivät, Puolan kanonisaa-
tiojuhla ja patriarkaatin järjestä-
mä Itämeren risteily. Kirja on
kuin hyvin taustoitettu ajan-
kohtaisohjelma, ja lukija jää
odottamaan mielenkiinnolla
jatkoa: mitä kirkossa Suomessa
ja maailmanlaajuisesti arkkipiis-
pa Leon aikana tapahtuu ja mil-
loin ilmestyy seuraava kirja?

Maija Hurri: Arkkipiispa Leo
Kutsumus ja tahto, WSOY
2003.

� Yhteisöllisyys, rakkaus, palve-
leminen, eriarvoisuutta vastaan
taisteleminen, syrjäytymisen eh-
käiseminen, heikkojen puolus-
taminen, ekumenia, rukous, ka-
tumus, diakonia. Siinä joitakin
arkkipiispa Leolle tärkeitä asioi-
ta, jotka nousevat esiin Maija
Hurrin hänestä kirjoittamassa
kirjassa. Ne kertovat myös pal-
jon hänestä ihmisenä ja kristit-
tynä.

”Tässä yksilökeskeisessä suo-
ritusten maailmassa tuen ja ar-
vostan yhteisöllistä ymmärtä-
mistä. Siinä tiedämme itse ku-
kin oman paikkamme kokonai-
suuden osina ja jäseninä. Siinä
saamme kilpailla toinen toisem-
me kunnioittamisessa, arvosta-
misessa ja rakastamisessa. Yh-
teistyössä on voimamme. Siinä
on myös toimintamme siunauk-
sellisuuden keskeinen perusta.”
Tämä on eräs arkkipiispa Leon
ajatuksista ja opetuksista, joita
kirjassa viljellään runsaasti. Kir-
ja sisältää ”tuokiokuvia arkki-
piispa Leon elämästä, arjesta ja
juhlasta”, ja se on myös poimin-
toja hänen mielipiteistään ja
hengellisestä ajattelustaan, mikä
on ilahduttavaa. Hän ei ole en-
simmäisinä arkkipiispavuosi-
naan ehtinyt kovin paljon kir-
joittaa, ja puheiden syvällisin
osuus jää helposti myös lehtiin
tehdyistä jutuista pois.

Maija Hurrin tekemä kirja
on henkilökuvauksen ja -histo-
rian ohella antoisaa hengellistä
luettavaa samalla kun se tuo
esiin kirkon opetusta ja arkki-

ANITA KORKATSU-PALO

Hengellisesti antoisa dokumentti
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EKUMEENINEN KRONIKKA

Muutoksia SEN:on hallituksessa

kirkkonsa yleiskokousedustaja-
na vuodesta 1995, ja samana
vuonna hän on tullut mukaan
myös Svenska sektionin toimin-
taan. Hallituksen yhdeksi vara-
puheenjohtajaksi Liljeström va-
littiin vuonna 1996.

Pirjo Työrinoja on ollut
SEN:n hallituksessa kahteen ot-
teeseen, vuosina 1979–80 ja
vuodesta 1990 eteenpäin. Hän
on osallistunut aktiivisesti myös
jaostotyöskentelyyn. Nuorisoja-
ostossa hän toimi 1973–77, Pai-
kallisen yhteyden jaostossa
1980–83 ja Opillisten kysymys-
ten jaostossa 1985–86 ja vuo-
desta 1989 kuluvan vuoden lop-
puun. Vuodesta 1978 alkaen
Pirjo Työrinoja on toiminut lu-
terilaisen kirkon yleiskokous-
edustajana.

Marjatta Jaanu-Schröder on
toiminut sekä katolisen kirkon
yleiskokousedustajana että halli-
tuksen jäsenenä vuodesta 1992
alkaen. Kasvatusasiain jaostossa

Schröder on toiminut vuosina
1979-1991. Sekä Työrinoja että
Jaanu-Schröder ovat olleet mu-
kana toimittamassa SEN:n jul-
kaisemaa Ekumeenista perhe-
kirjaa. Työrinoja on lisäksi ollut
toimittamassa Ekumeenista vih-
kipapin kirjaa.

Pirjo Työrinoja ja Erik Lilje-
ström ovat kuitenkin edelleen
mukana Suomen ekumeenisen
neuvoston toiminnassa kirkko-
jensa yleiskokousedustajina. Lil-
jeström jatkaa myös ruotsinkie-
lisessä jaostossa.

Kristityt, juutalaiset ja muslimit saivat yhteisen kokoontumispaikan Pyhälle maalle

senä päivänä. Juhlassa oli satoja
ulkomaisia vieraita, useat heistä
Saksasta ja Yhdysvalloista sekä
Israelista. Heidän joukossaan oli
paljon rabbeja ja muslimipappe-
ja.

”Haluamme auttaa ihmisiä
näkemään Jumalan myös muis-
sa uskonnoissa. Silloin on myös
helpompi hyväksyä toisen inhi-
milliset, yhteiskunnalliset, us-
konnolliset ja poliittiset oikeu-
det”, sanoi Jordanian luterilai-
sen kirkon piispa Munib You-
nan.

Abrahamin perintöä luon-
nehditaan vierastaloksi, jonne
nuoret ja vanhemmat kolmen

■  Suomen ekumeenisen neu-
voston hallituksen jäsenet Mar-
jatta Jaanu-Schröder, Pirjo Työ-
rinoja ja Erik Liljeström jättävät
hallituksen. Heidän tilalleen va-
litut uudet hallituksen jäsenet
aloittavat kautensa 1.1.2004.
Uusien sääntöjen mukaan tule-
ville hallituksen jäsenille on va-
littu myös henkilökohtaiset va-
raedustajat. Uusina hallituksen
jäseninä aloittavat vuoden 2004
alussa yleisvikaari Tuomo Vim-
pari (kat.) (varalla isä Teemu
Sippo) ja ylilääkäri Kati Mylly-
mäki (lut.) (varalla rovasti Pekka
Hietanen). Erik Liljeströmin
paikan hallituksen yhtenä vara-
puheenjohtajana ottaa valt. tri.
Markus Österlund (FMF). Ny-
kyisten hallitusten jäsenten Pau-
liina Arolan ja Olavi Rintalan
varaedustajiksi valittiin syysko-
kouksessa tiedottaja Mari Mal-
kavaara (lut.) ja päätoimittaja
Hannu Lahtinen (vap.).

Erik Liljeström on toiminut

� Maailman kolme monoteisis-
tä uskontoa – kristinusko, juu-
talaisuus ja islam – ovat saaneet
yhteisen dialogikeskuksen Län-
sirannalle. Abrahamin perintö -
nimisen talon pystyttäminen on
Jordanian luterilaisen kirkon
hanke. Abrahamin talossa etsi-
tään uskontojen yhteisestä taus-
tasta mallia, jonka avulla uskon-
tojen edustajat oppivat parem-
min ymmärtämään toinen tois-
taan ja lopulta saavuttavat so-
vinnon.

Abrahamin perintö sijaitsee
Beit Jalassa, lähellä Betlehemiä
Jerusalemista etelään. Talo otet-
tiin käyttöön lokakuun viimei-

monoteistisen uskonnon edus-
tajat voivat tulla vaihtamaan ko-
kemuksia ja rakentamaan sovin-
toa. Taloon mahtuu majoittu-
maan 50 ihmistä, erilliselle nuo-
risoalueelle mahtuu 40 henki-
löä.

Rakennuksen valmistumi-
nen vei yli seitsemän vuotta. Ra-
kennusprojektissa on ollut vai-
keuksia erityisesti viimeisen kol-
men vuoden aikana, koska Isra-
elin ja Palestiinan konflikti on
heijastunut juuri tälle seudulle.
Rakentamista ovat haitanneet
myös ulkonaliikkumiskiellot.

(KT/ENI )

SVKN:n nimi muuttuu Suomen
vapaakristilliseksi neuvostoksi

� Suomen vapaan kristillisyy-
den neuvoston syyskokous hy-
väksyi neuvostolle uudistetut
säännöt. Sääntömuutoksen yh-
teydessä yhdistyksen nimi pää-
tettiin muuttaa Suomen vapaa-
kristilliseksi neuvostoksi. Ni-
men lyhennetty muoto (SVKN)
säilyy ennallaan. (KT)
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Suomen luterilaiset ja baptistit teologisissa neuvotteluissa
Tampereella

■  Suomen evankelis-luterilai-
nen kirkko sekä Suomen baptis-
tiyhdyskunta ja Finlands svens-
ka baptistsamfund järjestivät
teologisen neuvottelun 27.-
28.11.2003. Edelliset keskuste-
lut käytiin vuosina 1997 ja
2000.

Tampereen baptistikirkossa
pidetyn neuvottelun aiheena oli
”Uusi elämä Kristuksessa”, ja se
jakautui kahteen alateemaan.
Sekä luterilainen että baptisti-
nen osapuoli esittivät näkemyk-
sensä siitä, mistä kristityt ovat
”osallisia Kristuksessa” ja siitä,
mihin olemme ”kutsutut Kris-
tuksessa”. Näiden lisäksi luotiin
katsaus nykyiseen suomalaiseen
uskonnollisuuteen ja pohdittiin
siihen liittyviä yhteisiä haasteita.

Keskustelussa todettiin, että
luterilaisilla ja baptisteilla on
paljon yhteistä näkemyksessä
osallisuudesta Kristukseen sekä
käsityksessä kristityn kutsu-
muksesta. Eroja sen sijaan vallit-
see siinä, mitä kasteen ja ehtool-
lisen nähdään niiden yhteydessä

merkitsevän. Luterilainen osa-
puoli katsoo sakramenttien te-
kevän uskovan osalliseksi Kris-
tuksesta reaalisella tavalla ja yh-
distävän häneen niin, että Kris-
tuksen pelastavat ja uudistavat
lahjat tulevat ihmisen omiksi.
Osallisuus Kristukseen huipen-
tuu ehtoollisen vietossa, jossa
kristityt tulevat osallisiksi myös
toinen toisistaan ja jakavat Ju-
malan lahjat.

Baptistisen käsityksen mu-
kaan kristityn uuden elämän
lähtökohta on uudestisyntymi-
sessä, jota seuraa kaste. Vain us-
konsa tunnustava ja kastetta itse
pyytävä voidaan kastaa. Kaste
on ulkoinen osoitus siitä, mitä
on tapahtunut ihmisen sydä-
messä uudestisyntymässä. Eh-
toollisen ovat baptistit perintei-
sesti katsoneet olevan muisto-
ateria. Toisaalta Kristuksen läs-
näoloakin pidetään keskeisenä,
mutta läsnäolon tapaa ei ole py-
ritty määrittelemään opillisella
tavalla. Sitä vastoin on korostet-
tu Kristuksen läsnäoloa hengel-

lisenä kokemuksena. Myös bap-
tistit tähdentävät ehtoollisen te-
kevän sitä nauttivat osallisiksi
toinen toistensa elämästä.

Neuvotteluun liittyneessä
ekumeenisessa iltakirkossa piis-
pa Juha Pihkala muistutti, että
kirkkojen yhteys voi toteutua
”sovitetussa erilaisuudessa”:
kumpikin osapuoli saa olla oma
itsensä, mutta on tärkeä jatkaa
keskusteluja, jotta voimme so-
vittaa erilaisuuksiamme.

Neuvotteluun osallistuivat
Suomen baptistiyhdyskunnasta
pastori Jari Portaankorva, rehto-
ri Lauri Kotkavuori, seurakun-
nan johtaja Aarno Malin, pasto-
ri Tapio Lohikko ja lähetyssih-
teeri Anneli Lohikko sekä Suo-
men ruotsinkielisestä baptisti-
yhdyskunnasta pastori Jan Ed-
ström, pastori Leif-Erik Holm-
qvist ja pastori Mai-Britt Vehka-
oja. Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon edustajat olivat piis-
pa Juha Pihkala, professori Antti
Raunio, dosentti Kati Niemelä,
pastori Veli-Pekka Järvinen, pas-
tori Tiina Peippo sekä teologis-
ten asiain sihteeri Matti Repo.

(KT/SEN)

Luterilaisten ja anglikaanien yhteyksistä
jumalanpalveluselämässä uusi julkaisu

■  Luterilaisilla ja anglikaaneilla
on paljon yhteistä jumalanpal-
veluselämässä ja liturgisessa tra-
ditiossa. Näiden kirkkokuntien
välinen ns. Porvoon sopimus
haastaa kirkot entistä läheisem-
pään yhteyteen. Kuitenkin kes-
kinäinen tuntemus kunkin kir-
kon jumalanpalveluselämästä
on vielä varsin vähäistä.

Hymnologian ja liturgiikan
seuran sekä Kirkkohallituksen
Jumalanpalveluselämän ja mu-
siikkitoiminnan yksikön uusi
julkaisu valottaa yhteisiä juuria
ja myös nykypäivän kysymyksiä.
Julkaisu on ensimmäinen suo-
menkielinen tietopaketti luteri-
lais-anglikaanisista yhteyksistä,

erityisesti keskeisimmältä kir-
kollisen elämän alueelta.

Kirjassa on kymmenen ar-
tikkelia, joissa käsitellään sekä
anglikaanista että luterilaista li-
turgista traditiota, yhteistä hym-
niperinnettä ja kirkollisten käsi-
kirjojen uudistuksia.

Kirjan on toimittanut eku-
meniikan dosentti Jaakko Ru-
sama, joka kuvaa artikkeleissaan
sekä anglikaanisen kirkkoyhtei-
sön luonnetta että Englannin
kirkon käsikirjauudistusta, joka
tapahtui samaan aikaan kuin
Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa, adventtina 2000. Pro-
fessori Heikki Kotila kirjoittaa
vanhakirkollisesta liturgiasta ja

liturgisesta liikkeestä ja dosentti
Yngvill Martola luterilaisesta li-
turgisesta traditiosta. Rovasti
Kai Vahtola käsittelee luterilai-
sen kirkon käsikirjauudistusta ja
pyhän kolminaisuuden ilmausta
messussa. Suomen anglikaani-
sen kirkon pappi Rupert More-
ton kuvaa anglikaanista liturgis-
ta traditiota. Anglikaanisten vir-
sien asemasta suomalaisessa vir-
sikirjassa kirjoittaa professori
Reijo Pajamo ja anglikaanisesta
psalmilaulusta kanttori Jarmo
Kainulainen.

Kirjaan sisältyy myös piispa
Erik Vikströmin puheenvuoro
Porvoo -prosessista liturgisena
kokemuksena.

Kirjaa on saatavana Kirkko-
hallituksen julkaisumyynnistä.

(KT)
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Euroopan ekumeeninen nuoriso-
neuvosto EYCE (Ecumenical
Youth Council in Europe) järjesti
34. yleiskokouksensa Vulcanissa,
Romaniassa, lokakuun lopussa
2003. Kokoukseen osallistui nuo-
ria 15 eri maasta. Yleiskokous va-
litsi järjestön hallituksen seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle. EYCE:n
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
teol. yo. Aaro Rytkönen (lut.). Ryt-
könen on ollut aktiivinen SEN:n
nuorisojaostossa muutaman vuo-
den ajan. Vuonna 2003 hän on
toiminut kansainvälisten asioiden
sihteerinä.

� EYCE:llä on jäsenjärjestöjä yh-
teensä 24 Euroopan maassa.
EYCE:n suomalainen jäsen on
Suomen ekumeenisen neuvoston
nuorisojaosto. EYCE:n näkyvin
toimintamuoto ovat sen järjestä-
mät tapahtumat. Vuosittain jär-
jestetään noin neljä seminaari- ja
koulutustapahtumaa eri puolilla
Eurooppaa. Tapahtumat on suun-
nattu 18-30-vuotiaille nuorille.
Vuonna 1968 perustettu EYCE
viettää tänä vuonna 35 -vuotis-
juhlaansa.

EYCE:n ruoriin astunut Ryt-
könen listasi kolme tärkeää näkö-
kulmaa EYCE:n tulevaisuuteen
liittyen. Ne ovat yhteisen Euroo-
pan rakentaminen, nuorten eku-
meeninen koulutus ja uskonto-
dialogi.

Mitä eurooppalaisuus
merkitsee?

EYCE on eurooppalaisten nuor-
ten yhteinen järjestö ja tästä joh-
tuen sen on oltava tiiviisti muka-
na rakentamassa yhteistä Euroop-
paa kaikille eurooppalaisille.
Vaikka nuoret tulevat eri konteks-
teista ja heidän kulttuurilliset ja
kirkolliset taustansa ovat hyvin
erilaisia, on erittäin tärkeää, että
nuoret keskustelevat, mitä tar-
koittaa olla eurooppalainen. Mitä
eurooppalaisuus tarkoittaa nuo-
rille, kysyy Rytkönen.

Aaro Rytkönen astui EYCE:n ruoriin
Jokaisen yksilön identiteetti

muodostuu sille kulttuurilliselle
ja uskonnolliselle pohjalle, josta
hän tulee. On ensiarvoisen tärke-
ää, että jokainen tunnistaa omat
juurensa, sillä se helpottaa toisten
kohtaamista. EYCE järjestää se-
minaareja, joissa nuorille tarjo-
taan mahdollisuuksia toisaalta yl-
läpitää omaa taustaansa reflektoi-
den sitä ja toisaalta vaihtaa mieli-
piteitä toisten nuorten kanssa ja
ymmärtää toisia tätä kautta pa-
remmin. Molemmat puolet ovat
erittäin tärkeitä.

Yhteisen Euroopan rakenta-
minen tarkoittaa ajankohtaisista
asioista keskustelemista. Ensi
vuonna EYCE järjestää kolme se-
minaaria, joiden aiheina ovat so-
vinnontekeminen (reconciliati-
on), massamedia sekä luomakun-
nan kestävä kehitys. Kursseilla
kohtaavat ajatukset, kulttuurit ja
ihmiset. Tämä antaa mahdolli-
suuden todelliselle vuorovaiku-
tukselle, joka johtaa vastavuoroi-
seen ymmärtämiseen ja siltojen
vahvistumiseen ympäri Euroop-
paa.

Nuorten ekumeeninen
koulutus

Kesällä järjestettiin Euroopan
Kirkkojen Konferenssin yleisko-
kous, jossa nuoret olivat hyvin
esillä. Euroopassa on paljon nuo-
ria, jotka ovat kokeneita kansain-
välisissä ja ekumeenisissa ympy-
röissä. EYCE on kouluttanut eu-
rooppalaisia nuoria jo vuosia toi-
mimaan ekumeenisessa ympäris-
tössä TETE-koulutuksen kautta.
Tämän koulutuksen hedelmät
ovat jo nähtävissä ja EYCE tulee
jatkossakin panostamaan nuorten
ekumeeniseen koulutukseen, ko-
rostaa Rytkönen. Koulutuksessa
keskityttiin demokraattiseen pää-
töksentekoon ja projektisuunnit-
teluun. Ensi vuonna on vuorossa
konfliktiresoluutioon keskittyvä
koulutuskurssi. Euroopan moni-
arvoistuessa ja monimuotoistues-
sa nuoret tulevat myös kohtaa-

maan haasteita, joihin tulee va-
rautua. Eri kulttuureista tulevat
ihmiset kohtaavat tämän päivän
Euroopassa yhä enemmän ja näis-
sä olosuhteissa saattaa syntyä kon-
flikteja. Nuorille on tarjottava
mahdollisuuksia kehittää ongel-
manratkaisutaitojaan, Aaro Ryt-
könen painottaa.

Uskontodialogin merkitys
kasvaa

Kolmas tulevaisuuden näkökul-
ma on tiiviisti yhteydessä kahteen
ensimmäiseen. Nuoret ovat pää-
osin avoimia Euroopassa tapahtu-
ville muutoksille, mutta he tarvit-
sevat tukea. Tietotaitoa sekä
omasta kulttuuriperinnöstä että
toisista kulttuureista ja uskon-
noista tarvitaan, jotta toisten koh-
taaminen olisi mahdollisimman
ongelmatonta. EYCE toimii Eu-
roopassa, jossa on koko ajan
enemmän musliminuoria. Avoin
suhtautuminen sekä muslimeihin
että muihin uskontoihin on läh-
tökohta, josta käsin voimme tu-
tustua toisiin avoimesti, toteaa
Rytkönen ja toivoo, että jo ensi
vuoden seminaareissa olisi läsnä
joitakin musliminuoria.

Nuorten näkökulma
on tärkeä

EYCE:ssä kohtaavat nuoret eri
puolelta Eurooppaa. Lähtökoh-
dat, tulevaisuuden haaveet ja elä-
män realiteetit saattavat olla hy-
vinkin erilaisia. Mutta nuorina
olemme omilla kokemuksillam-
me ja ominaisuuksillamme tuo-
massa oman näkökulmamme tä-
män päivän keskusteluun. Nuoria
ei tule ottaa huomioon ainoastaan
siksi, että nuoret ovat tulevaisuus.
Siinä itsessään ei ole mitään jär-
keä. Me olemme osa tämän päi-
vän maailmaa ja näkökulmamme
on yksi niistä näkökulmista, joka
pitää ottaa huomioon rakentaes-
samme yhteistä Eurooppaa. Siksi
näkökulmamme on tärkeä, koros-
taa Rytkönen.
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SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja
Ekumenian embleemi ei ole enää entisenä. Laiva on saanut vauhtia ja sen eteneminen näyttää
aikaisempaa dynaamisemmalta. Kirkkojen maailmanneuvosto otti uuden tunnuksen käyttöön
runsas vuosi sitten ja toivoo tästä uudistetusta laivasta tulisi myös kaikkien kansallisten eku-
meenisten neuvostojen tunnus. Laiva mastonaan risti on ollut ekumeenisen liikkeen embleemi-
nä jo ennen KMN:n perustamista ja se on kokenut aikaisemminkin muodonmuutoksia. Graa-
fiselle tunnukselle on ominaista sen sisältämä arvolataus ja kuvion yksilöllisyys. Kuvallinen
tunnus on eri asia kuin logo.

■  Tässä ne ovat. Ensimmäisenä
on tunnus, joka on painettu
vuonna 1946 ilmestyneen
KMN:n perustamista koskevan
raportin kanteen, The WCC - the
Process of Formation. Vuodesta
1960 alkaen on ollut käytössä
tunnus, joka on kaikkien eku-
meniasta harrastuneiden ja mui-
denkin tuttu, olihan se käytössä
yli 40 vuotta. Tämän emblee-
min rinnalla KMN:n julkai-
suissa oli toisinaan taiteellisem-
pi tunnus, jolla ei kuitenkaan
ollut virallista asemaa. Uusim-
man tunnuksen on suunnitellut
hollantilainen taiteilija Rob Lu-
cas, joka kädentaitoja saamme
ihailla monissa KMN:n jul-
kaisujen kansissa. Lucas kutsut-
tiin KMN:n uuden tunnuksen
suunnittelijaksi ja hän kertoi
tehtäväksiannon miellyttäneen,
mutta lopulta oli vaikea päästä
kaikkia tyydyttävään lopputu-
lokseen, koska toimeksiantajalla
oli niin monta henkilöä, jotka
halusivat sanoa sanansa ehdo-
tuksista. Makuasiat ovat suuria
tunteita herättäviä. Hauska olisi
nähdä se oikoumene-tunnus, jo-
hon Rob Lucas on suunnitellut
auringon laivan taakse. →
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Laiva on tunnettu vertaus-
kuva seurakunnasta eli kirkosta,
jossa Kristus on kapteeni. Jo
vanhan ajan kirkollisiin opetta-
jiin kuulunut Hippolytos käytti
tätä vertausta todeten: ”Maail-
ma on meri, jolla kirkko purjeh-
tii kuin laiva, mutta aallot eivät
voi sitä tuhota.” Laivan mastona
on risti, koska pelastus on Jee-
suksen ristin varassa, mutta sa-
malla ilmaistaan, että Kristus
itse on mukana kirkkonsa elä-
mässä ja ohjaa sen taivaaseen.

Laiva-symbolin juuret löyty-
vät jo antiikin ajan lentävästä
lauseesta Fluctuat nec mergitur,
vaikka huojuu, ei huku. Lause
on muun muassa Pariisin kau-
pungin vaakunassa. Tulvat kun
ovat olleet Pariisin riesa iät ja
ajat. Alkuajan kristityt saivat ai-
hetta laiva-symboliikkaan luon-
nollisesti myös Vanhan testa-
mentin kertomuksesta Nooan
arkista ja Psalmien kuvauksista
myrskyyn joutuneista meren-
kulkijoista, jotka hädässään tur-
vautuivat Herraan ja jotka hän
vei kaivattuun satamaan. Uu-
desta testamentista muistetaan
kertomukset Jeesuksesta ja ope-
tuslapsista myrskyssä Gennesa-
retin järvellä.

Laiva-symboliin kirkollisessa
elämässä liittyy meidän aika-
namme erityisesti ekumeeninen
arvolataus. Yhteisön tai yrityk-
sen tunnuksen merkitys perus-
tuu aina sen tunnistettavuuteen,
yleisön pitää oppia tunnista-
maan merkki muista erottuvana
graafisena kuvana. Mieluisinta
tunnuksen haltijalle luonnolli-
sesti on, että merkki saa aikaan
myönteisen mielleyhtymän.

Liikemerkki on termi, jota
liike-elämässä käytetään emb-
leemistä, tunnuksesta. Logo eli
logotyyppi tarkoittaa yrityksen /
yhteisön / lehden / tuotteen ni-

men graafista kirjoitusasua.
Sana logo tulee kreikan sanasta
logos, joka tarkoittaa sanaa. Lii-
kemerkki ja logo käsitteinä se-
koitetaan varsin usein, koska lo-
golle ei ole keksitty suomenkie-
listä yhtä iskevää vastinetta.
Näyttää siltä, ettei kukaan enää
välitä käsitteiden sekoittumises-
ta. Päätinkin soittaa viestinnän
opettaja Anssi Siukosaarelle ja
kysyä, mitä hän näistä asioista
nykyään ajattelee. Siukosaarelta
nimittäin olen viestinnän kurs-
seilla näiden käsitteiden eron
oppinut. Hän kertoi ajattele-
vansa juuri niin kuin aina enne-
kin eli käsitteet pitäisi osata
erottaa. Logolle ei ole edelleen-
kään löytynyt iskevää vastinetta
ja sitä käytetään valitettavan
usein silloin kun tarkoitetaan
liikemerkkiä, embleemiä, tun-
nusta. Liikemerkki voi luonnol-
lisesti sisältää myös logo-osan ja
näin usein onkin ja yritykset
saattavat määrätä, ettei merkkiä
saa käyttää ilman logoa. Muuta-
mat merkit ovat tulleet niin tun-
netuiksi, ettei logotyyppiä tarvi-

ta, näin on käynyt esimerkiksi
Punaisen ristin tunnukselle.

Kristillisen symboliikan juu-
rista on meillä Suomessa jokai-
sen helppoa olla perillä, kun
professori Pentti Lempiäinen on
kaiken meille valmiiksi tutki-
nut. Hänen kirjansa Kuvien kieli
- vertauskuvat uskossa ja elämässä
(2002) on verraton ja kiehtova
julkaisu, jota lukiessa silmät
avautuvat ymmärtämään ilmiöi-
den syy-yhteyksiä. Kyseinen
teos pitäisi kääntää englanniksi,
että tieto leviäisi esimerkiksi
KMN:n työntekijöille. Siellä ni-
mittäin oltiin yllättävän ymmäl-
lä laiva-symboliikasta. Ja netti-
sivuilla käytetään termiä: new
logo, vaikka aikaisemmin on
käytetty oikeaa käsitettä The
WCC symbol.

Täällä SEN:n toimistossa
me ensin vähän vierastimme
uutta ekumenian tunnusta,
mutta kyllä se nyt tuntuu mai-
niolta Se kuvaa hyvin ekumeni-
an laivan eteenpäinmenoa, jopa
vauhtia. Tunnus on trendikäs ja
dynaaminen. Mutta omalla
mielleyhtymälläni Zorron sig-
neeraukseen en voi mitään!

Pecten
jacobaeus

Kansainvälisen öljyjätti Shellin
liikemerkki on yksi maailman
tunnetuimpia. Moni muukin
on saattanut pohtia, miksi öljy-
yhtiöllä on pyhiinvaeltajien suo-
jelijan tunnus, kampasimpukka,
Pecten jacobaeus, merkkinään.
Se on saattanut puikahtaa mie-
liimme, kun olemme lukeneet ja
kuulleet Shellin laajaa keskuste-
lua ja ankaraa kritiikkiä herättä-
neistä toimista viime vuosikym-
menellä Nigeriassa ja Etelä-
Amerikassa.
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Shellin nimi ja liikemerkki
juontavat alkunsa lontoolaisesta
vuonna 1833 perustetusta osto-
ja myyntiliikkeestä, jossa myy-
tiin muun muassa simpukan-
kuoria (shells). Liiketoiminta
laajeni maailman öljykentille ja
liikkeen perustajan Marcus Sa-
muelin elämäntyötä kunnioit-
taakseen Samuelin poika lisäsi
Shell-nimen uudistuneen yri-
tyksen uuteen nimeen (Shell
Transport and Traiding) isänsä
myymien simpukankuorien
muistoksi.

Mutta miksi juuri kampa-
simpukka? Kerrotaan, että tä-
män simpukan valintaa olisi eh-
dottanut eräs herra Graham,
joka myöhemmin oli Shellin
johtaja. Pyhän Jaakob vanhem-
man simpukka oli kuvattuna
Grahamin suvun vaakunassa,
koska varhaiset Grahamit olivat
pyhiinvaelluksellaan Santiago
de Compostelaan ottaneet sen
sukunsa tunnukseksi. Myös
Shellin visuaalisen elementin vä-
rit, punainen ja keltainen, tule-
vat Espanjan lipun väreistä.
Nämä tiedot saa Shellin netti-
sivuilta, että kyllä Shellissä py-
hätkin matkat tiedetään.

Värityksen lisäksi Shellin
simpukka eroaa pyhiinvaeltajien
suojelijan simpukasta siinä, että
Shellin simpukka kuvataan
kamman ”piikit” ylöspäin ja
Santiagon simpukka ”piikit”
alaspäin.

Tämä merkeistä ja merkityk-
sistä tällä kertaa, jo nyt minua
voidaan syyttää logomaniasta,
puhevimmasta!

Rukousviikko ja
rukouspäivä

Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kon aineistovihko on tämän nu-

meron liitteenä. Ensi vuonna
tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä
kun rukousviikkoa on vietetty
säännöllisesti Suomessa. Helsin-
gin Vanhankirkon seurakunta
on ollut aktiivinen asiassa 1960-
luvulla, mutta ei ihme, sillä tä-
män seurakunnan nuorisotoi-
mintakin mainitaan useissa yh-
teyksissä esimerkillisenä. Van-
hankirkon seurakunnan 1960-
luvun nuorista on tullut monia
merkittäviä kirkollisia vaikutta-
jia. Yksi heistä oli Näköalan toi-
mituskunnan pitkäaikaisen jä-
sen, Fides-lehden vuonna 2001
edesmennyt päätoimittaja Pent-
ti Laukama. Katolisen kirkon jä-
sen Pentistä tuli 1968. Pentti
suomensi pitkään Rukousviikon
aineistoa ja osallistui muutenkin
viikon tunnetuksi tekemiseen.

Kristittyjen ykseyden ruko-
usviikon aloittava kirkkotilai-
suus järjestetään Helsingin van-
hassa kirkossa sunnuntaina
18.1.2004 klo 15. Ekumeeni-
sessa jumalanpalveluksessa ovat
toimittajina mm. arkkipiispat
Jukka Paarma ja Leo. Siellä tava-
taan!

Kulttuuriministeri Tanja
Karpela on toiminut kiitettävän
sinnikkäästi vanhan rukouspäi-
väperinteen säilyttämisen puo-
lesta. Valtiovallan määräämistä
rukouspäivistä on ensimmäinen
vuodesta 1990 alkaen ollut sijoi-
tettuna Kristittyjen ykseyden
rukousviikolle, mutta rukous-
päiväperinne juontaa alkunsa jo
1600-luvulta.

Yhteiskuntamme monikult-
tuuristuminen on saanut aikaan
myös sen, että omia ikiaikaisia
perinteitä osataan paremmin ar-
vostaa ja rukouspäiväperinne on
yksi näistä. Lämmin kiitos, rou-
va kulttuuriministeri!

Ilman uskonnonvapauslain
uudistamista tätä rukouspäivä-

keskustelua tuskin oltaisiin käy-
ty. Rukouspäiväperinne tuntuu
olevan maassamme melko tun-
tematon. Monet ikäiseni ja mi-
nua vanhemmat muistavat ru-
kouspäivän vain huvikiellosta.
Näin on päivä piirtynyt rajoitta-
vana mieleen, vaikka rukouspäi-
vää edeltävän lauantain huvi-
kielto poistettiinkin jo vuona
1968 ja rukouspäivältä se pois-
tui 1984. Uskonnonvapauslain
uudistamisen myötä ovat neljä
rukouspäivää nousseet kansam-
me tietoisuuteen uudemman
kerran. Julistusten tekstit ovat
viime vuosina olleet hyvin pu-
huttelevia, ajankohtaisia ja kan-
taaottavia, joten niihin kannat-
taa syventyä

Kuluneena vuonna on ollut
kiinnostavaa seurata runsasta ja
antoisaa keskustelua Pyhän Bir-
gitan juhlavuoden tiimoilta ja
tutustua moneen hienoon jul-
kaisuun. Lopuksi lainaus arkki-
piispa Jukka Paarman esitelmäs-
tä, jonka hän on pitänyt kult-
tuurimatkailukonferenssissa
Hämeenlinnassa 30.10.

”Luterilainen kirkko - ja oi-
keastaan suomalainen yhteis-
kunta ja kulttuuri - kasvaa kes-
kiajan kirkollisesta istutuksesta
ja silloisesta kirkollisesta ja kult-
tuurisesta rakennustyöstä. Kirk-
komme ei ole syntynyt 1500-lu-
vulla Lutherin ja Agricolan työn
tuloksena, vaan se on jatkoa
edellisten vuosisatojen kasvatus-
opetus- ja julistustyölle. Mei-
dänkin kirkkomme isiä tai opet-
tajia ovat Henrik, Olavi, Ansgar,
Birgitta, Franciscus, Augusti-
nus, kirkkoisät ja apostolit.”

Siunattua uutta vuotta!
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Palautusosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Hyvät ekumenian ystävät / Kära ekumenikens vänner

Kiitämme kuluvan vuoden hyvästä yhteistyöstä.
Toivotamme joulurauhaa ja siunattua vuotta 2004.

Vi tackar för gott samarbete under det gångna äret
Och tillönskar alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År.

Suomen ekumeeninen neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland

Kristittyjen ykseyden rukousviikon
aloittava

KIRKKOTILAISUUS
järjestetään sunnuntaina 18.1.2004 klo
15 Helsingin Vanhassa kirkossa.

Ekumeenisen rukouspalvelun toimittavat muun
muassa arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Jukka Paarma.

Vuonna 2004 tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä,
kun rukousviikkoa on alettu viettää

säännöllisesti Suomessa.
Rukousviikon aluksi haluamme juhlistaa

rukousviikon monikymmenvuotista historiaa ja
kiittää siitä, että rukousviikosta on

muodostunut kristittyjen yhteisen todistuksen
viikko, ekumenian teemaviikko.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

Tämän numeron välissä ilmestyy

KRISTITTYJEN YKSEYDEN
RUKOUSVIIKON
SUOMENKIELINEN
AINEISTO.
Rukousviikkoa vietetään
18.-25.1.2004 ja sen aiheena on
RAUHANI MINÄ ANNAN TEILLE.
Aineisto löytyy myös
kotisivuiltamme osoitteesta
www.ekumenia.fi.

För bönveckans svenskspråkiga
material hänvisas till Sveriges
Kristna Råd, www.skr.org eller
ERF:s kansli, tfn (09) 180 2369.


