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Johdanto

Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokous-
ten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja Charta Oe-
cumenica allekirjoitettiin juhlallisesti 22.4.2001 Strasbourgissa Pyhän
Tuomaan evankelis-luterilaisessa kirkossa pidetyn jumalanpalveluksen
jälkeen. Allekirjoittajina olivat metropoliitta Jérémie ja kardinaali Miloslav
Vlk. Charta Oecumenica on seurausta prosessista, joka on saanut alkunsa
kahdesta suuresta ekumeenisesta kokouksesta, jotka pidettiin Sveitsin
Baselissa 1989 ja Itävallan Grazissa 1997. On syytä olla varovainen kun
puhutaan historiallisista hetkistä, mutta monet pitävät Charta Oecu-
menican allekirjoitustilaisuutta ja sitä seurannutta asiakirjan antamista
Euroopan kirkoille yhtenä ekumeenisen liikkeen historiallisista hetkistä.

Euroopan kirkkojen konferenssiin kuuluu yhteensä 126 ortodoksista, lute-
rilaista, protestanttista, anglikaanista ja vanhakatolista kirkkoa kaikista
Euroopan maista - sekä lisäksi 43 erilaista kristillistä ja ekumeenista jär-
jestöä. Euroopan katolisten piispainkokousten neuvosto - muiden tehtävi-
ensä ohella – edustaa katolista kirkkoa Euroopan kirkkoja koskevissa
ekumeenisissa yhteyksissä.

Charta Oecumenica on siis edustuksellisesti hyvin kattava sopimusasia-
kirja, joka suoraan tai välillisesti koskee kaikkia Euroopan kristillisiä kirk-
koja ja yhteisöjä. Kuten kaikkien ekumeenisten asiakirjojen kohdalla, sen
lopullinen merkitys punnitaan reseptiossa eli siinä kuinka kirkot ottavat
sen vastaan ja alkavat soveltaa sitä käytännön tasolla ekumeenisissa
kanssakäymisissä.

Asiakirjan nimessä esiintyvä sana Charta on alun perin latinankielessä
tarkoittanut papyrus-lehteä. Kuten tiedetään, papyrus on asioiden kir-
jaamiseen tai muistiin merkitsemiseen erikseen valmistettu paperin edel-
täjä. Tärkeitä muistiin merkittäviä asioita ovat aina olleet erilaiset sopi-
mukset ihmisten ja yhteisöjen välillä. Charta Oecumenica voidaan siis
vastaavasti kääntää suomeksi: ”Ekumeeninen sopimus”. Samalla charta
on kantasana monien eurooppalaisten kielten ”karttaa” merkitseville sa-
noille, kuten suomenkielestäkin havaitaan. Myös kartat olivat muinoin
tärkeitä papyrukselle piirrettäviä asioita.

Charta Oecumenican mieltäminen tekstimuotoon laadituksi ”ekumeeni-
seksi kartaksi” tuokin hyvin esiin sopimusasiakirjan luonteen. Siinä kar-
toitetaan yleisluonteisesti Euroopassa vallitseva ekumeeninen ”maasto”
ja ne erityiskysymykset, jotka maastosta nousevat esille Euroopan man-
tereella – Atlantilta Uralille, Nordkapista Välimerelle.

”Sopimusasiakirja-kartan” sisältä löytyy lopulta myös ”kompassineula”,
jolla haetaan suuntaa. Asiakirja on rakennettu siten, että kunkin erityis-
kysymyksen kuvauksen jälkeen seuraa osio, joka alkaa sanoilla:



- 5 -

”Me sitoudumme”. Näiden sitoutumista korostavien osioiden tarkoitukse-
na on osoittaa suuntaa yhteiselle ekumeeniselle toiminnalle kirkkojen
ponnistellessa kohti nimettyä päämäärää: Kristuksen kirkon näkyvää yk-
seyttä.

Charta Oecumenica lähtee siitä, että ekumeeniset ponnistelut tapahtuvat
Kristuksessa jo yhteen kuuluvien kristittyjen toimesta kolmiyhteisen Ju-
malan kunniaksi. Näkyvän ykseyden päämäärää kohti pyritään uskollise-
na Jeesuksen ylimmäispapilliselle rukoukselle: ”…että he kaikki olisivat
yhtä, niin kuin sinä, Isä olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidän-
kin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettä-
neen minut” (Joh.17.21).

Asiakirjan lähtökohtiin liittyy myös voimakas hengellinen, katumukseen
liittyvä ulottuvuus: vallitseva kirkkojen hajaannus ei ole Jumalan tahto,
vaan ihmisten teko, josta on tullut evankeliumin sanoman leviämisen es-
te. Hajaannuksesta kannetaan yhteistä syyllisyyttä. Jokainen kristitty on
kutsuttu itsetutkiskeluun, kaikissa kirkoissa esiintyvän itseriittoisuuden
tunteen torjumiseksi.

Asiakirjan tavoitteena on käynnistää jatkuva prosessi, joka samanaikai-
sesti olisi käynnissä kaikkialla Euroopassa. Tämän prosessin luonne ja
jatkuvuus ratkaisevat asiakirjan lopullisen arvon. Asiakirjan teksti luo yh-
teiset puitteet paikallisille dialogeille ympäri Eurooppaa. Näin se on pai-
kallisten prosessien yhteinen nimittäjä, jonka kautta lankoja on mahdol-
lista koota yhteen.

Charta Oecumenica ekumeenisena karttana on eurooppalainen yleiskart-
ta. On selvää, että se ei sellaisenaan ole riittävä eri puolilla Eurooppaa
tapahtuvassa kansallisessa ekumeenisessa ”suunnistuksessa”. On tärke-
ää pohtia, millainen on kansallinen ekumeeninen ”kartta” erityispiirtei-
neen.

Kansallisena lisänä yleiskartalle on Suomen ekumeeninen neuvosto
15.10.2002 hyväksynyt Ekumenian hyvät tavat -suositukset, jotka nos-
tavat esille aiheita, jotka liittyvät ekumeeniseen toimintaan erityisesti
maamme rajojen sisäpuolella.

Charta Oecumenican ja Ekumenian hyvät tavat –suositusten erityinen
avainsana on ”sitoutuminen”. Tämä tarkoittaa vapaaehtoista sitoutumista
jatkuviin ekumeenisiin ponnisteluihin näkyvän ykseyden päämäärän saa-
vuttamiseksi. Matka jatkuu ja kirkkoja ja kristittyjä haastetaan näiden
karttojen hyödyntämiseen siellä, missä ihmiset kohtaavat.

Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus
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Förord

Det ekumeniska dokumentet Charta Oecumenica har tagits fram i samar-
bete mellan Konferensen för europeiska kyrkor och Europeiska katolska
biskopskonferensernas råd. Dokumentet undertecknades av metropoliten
Jérémie och kardinal Miloslav Vlk den 22 april 2001 i Strasbourg i sam-
band med en gudstjänst i St. Tomas evangelisk-lutherska kyrka. Charta
Oecumenica är resultatet av en process som inleddes vid två stora eku-
meniska möten som hölls i Basel 1989 och Graz 1997. Det är skäl att
vara försiktig när man talar om historiska ögonblick, många anser emel-
lertid att undertecknandet av Charta Oecumenica och den därpå följande
receptionsprocessen i de europeiska kyrkorna är en av de största händel-
serna i den ekumeniska rörelsens historia.

Konferensen för europeiska kyrkor (KEK) har 126 medlemskyrkor, inklu-
derande ortodoxa, lutherska, protestantiska, anglikanska och gammalka-
tolska kyrkor från alla europeiska länder. Dessutom deltar 43 olika krist-
na och ekumeniska organisationer i KEK:s arbete. Europeiska katolska
biskopskonferensernas råd har bland annat som uppgift att representera
katolska kyrkan i ekumeniska sammanhang som omfattar Europas kyr-
kor.

Charta Oecumenica är alltså en mycket omfattande och representativ
överenskommelse som direkt eller indirekt berör alla kristna kyrkor och
samfund i Europa. Liksom alla ekumeniska dokument kommer dess bety-
delse att bestämmas av kyrkornas reception, det sätt på vilket kyrkorna
tar emot dokumentet och anpassar det på det praktiska planet i det
ekumeniska umgänget.

Ordet Charta betyder ursprungligen papyrusark på latin. Papyrus var som
bekant papprets föregångare när det gällde bevarandet av gjorda anteck-
ningar och dokument. Skrivna dokument eller avtal har alltid varit viktiga
som bekräftelse på överenskommelser mellan enskilda människor och
grupper. Charta Oecumenica kan därför översättas med "ekumeniskt av-
tal". Samtidigt finns det olika avledningar av ordet charta på många eu-
ropeiska språk, t.ex. ordet "karta" på svenska. Också kartor gjordes av
papyrus för länge sedan.

Att föreställa sig Charta Oecumenica som en "ekumenisk karta" säger en
hel del om dokumentets natur. Dokumentet kartlägger det europeiska
ekumeniska "terrängen" och de speciella frågor som aktualiseras på den
europeiska kontinenten, från Atlanten till Ural och från Nordkap till Me-
delhavet.

I "överenskommelsekartan" finner man också många "kompassnålar"
med vilka riktningen anges. Dokumentet är uppbyggt så att efter presen-
tationen av varje enskilt ämne följer en passus som inleds med orden:
"Vi förbinder oss". Avsnitten som uttrycker förbindelse är avsedda
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att ange riktningen för en speciell ekumenisk verksamhet mot det uttala-
de målet: Kristi kyrkas synliga enhet.

Charta Oecumenica utgår ifrån att ekumeniska strävanden baserar sig på
den i Kristus redan existerande enheten mellan de troende till en treenig
Guds  ära.  Strävanden  mot  synlig  enhet  görs  i  trohet  mot  Jesu  överste-
prästerliga förbön: "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fa-
der, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro
på att du har sänt mig" (Joh. 17:21)

Dokumentet grundar sig också på en stark andlig dimension, där man
med sorg och ånger konstaterar att splittringen inte är förenlig med Guds
vilja. Splittringen mellan kyrkorna är ett mänskoverk och ett hinder för
evangeliets utbredande. Man bär ett gemensamt ansvar för splittringen.
Varje kristen kallas till självrannsakan och till att motarbeta alla spår av
självtillräcklighet inom kyrkorna.

Genom dokumentet hoppas man sätta igång en process som skulle pågå i
hela Europa samtidigt. Processens karaktär och fortgående kommer att
vara avgörande för dokumentets slutliga betydelse. Texten skapar ge-
mensamma möjligheter till lokala dialoger i hela Europa. De lokala pro-
cesserna kan bli en gemensam nämnare genom vilken olika trådar kan
knytas ihop.

Charta Oecumenica är en gemensam europeisk ekumenisk karta. Den
räcker emellertid inte till för att beskriva varje nationell ekumenisk "ori-
entering". Därför är det viktigt att med texten som utgångspunkt gemen-
samt fundera på hur den nationella "kartan" ser ut med sina speciella ka-
rakteristika.

Som ett nationellt tillägg till denna allmänna kartläggning har Ekumenis-
ka rådet i Finland den 15 oktober 2002 godkänt Takt och ton inom eku-
meniken, en text innehållande rekommendationer som aktualiserar frå-
gor med tanke på det ekumeniska arbetet i vårt eget land.

Nyckelordet i både Charta Ocumenica och Takt och ton är "förbindelse".
Detta innebär att var och en frivilligt förbinder sig till fortsatt ekumeniskt
engagemang för att nå fram till en synlig kristen enhet. Vandringen fort-
sätter och kyrkor och enskilda kristna utmanas att använda sig av dessa
kartor varhelst människor möts.

Ekumeniska rådets i Finland styrelse
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CHARTA OECUMENICA

Suuntaviivat laajempaan yhteistyöhön
Euroopan kirkkojen kesken

“Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle”

Euroopan kirkkojen konferenssina (EKK) ja Euroopan katolisten piispain-
kokousten neuvostona (CCEE) me olemme lujasti päättäneet Baselissa
(1989) ja Grazissa (1997) pidettyjen kahden Euroopan ekumeenisen
yleiskokouksen sanomien hengessä säilyttää ja kehittää edelleen sitä yh-
teyttä, joka keskuudessamme on jo päässyt kasvuun. Kiitämme Kolmiyh-
teistä Jumalaamme siitä, että hän ohjaa Pyhän Hengen kautta aske-
leemme kohti yhä syvempää yhteyttä.

Monet ekumeenisen yhteistyön muodot ovat jo osoittautuneet toimiviksi.
Kristuksen rukous kuuluu: “...että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä,
Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän
kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut” (Joh.
17:21). Jos haluamme olla uskollisia tälle rukoukselle, emme voi olla tyy-
tyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Meidän tulee sen sijaan olla tietoisia
syyllisyydestämme ja valmiita katumukseen. Meidän tulee pyrkiä voitta-
maan kaikki se jakautuminen, jota vielä on keskuudessamme, niin että
voimme yhdessä julistaa evankeliumin sanomaa uskottavasti kaikille ih-
misille.

Kuunnellen yhdessä Jumalan sanaa Pyhässä Raamatussa ja kutsuttuina
tunnustamaan yhteistä uskoamme ja toimimaan yhdessä sen totuuden
mukaisesti, jonka olemme oivaltaneet, antakaamme todistus rakkaudesta
ja toivosta, jotka on tarkoitettu kaikille ihmisille.

Eurooppa - Atlantilta Uralille, Nordkapista Välimerelle - on nyt kulttuuri-
sesti pluralistisempi kuin milloinkaan ennen. Evankeliumin mukaisesti me
haluamme puolustaa Jumalan kuvaksi luodun ihmisen arvoa ja työsken-
nellä yhdessä kirkkoina kansojen ja kulttuurien keskinäisen sovinnon ra-
kentamiseksi.

Tässä hengessä me hyväksymme tämän asiakirjan yhteisenä sitoutumi-
senamme vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Se antaa kuvan perustavista
ekumeenisista vastuualueista ja niistä johtuvista toiminnan suuntaviivois-
ta ja sitoumuksista. Sen tarkoituksena on edistää ekumeenista dialogin ja
yhteistyön kulttuuria kirkon elämän kaikilla tasoilla ja antaa sille yhteises-
ti sovitut kriteerit. Tämä asiakirja ei ole kuitenkaan luonteeltaan viralli-
sesti velvoittava tai dogmaattinen eikä sillä ole kirkkolain sitovuutta. Sen
auktoriteetti perustuu Euroopan kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen
vapaaehtoiseen sitoutumiseen. Tämän perustekstin pohjalta ne voivat
muotoilla omat paikalliset lisäyksensä, jotka vastaavat niiden omia eri-
tyishaasteita ja niistä johtuvia sitoumuksia.
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I

USKOMME
“YHDEN, PYHÄN, YHTEISEN
JA APOSTOLISEN KIRKON”

“Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On
vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon tei-

dät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!
Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea,

vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.”
(Ef. 4: 3-6)

1. Yhdessä kutsuttuina uskon ykseyteen

Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti, Pyhän Raamatun todis-
tusta seuraten ja sen mukaan kuin uskomme on ilmaistu ekumeenisessa
Nikean-Konstantinopolin uskontunnustuksessa vuodelta 381, me us-
komme Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.
Koska me tässä tunnustamme “yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen
kirkon”, meidän tärkein ekumeeninen tehtävämme on ilmaista tätä ykse-
yttä, joka on aina Jumalan lahja.

Perustavat eroavaisuudet uskonkäsityksissä ovat yhä vielä näkyvän yk-
seyden esteinä. Kirkosta ja sen ykseydestä, sakramenteista ja viroista on
erilaisia näkemyksiä. Emme saa tyytyä tähän tilanteeseen. Jeesus Kristus
on ristillä paljastanut meille rakkautensa ja sovituksen salaisuuden. Hä-
nen seuraajinaan tahdomme tehdä kaikkemme voittaaksemme ne on-
gelmat ja esteet, jotka vielä jakavat kirkkoja.

Me sitoudumme
noudattamaan Efesolaiskirjeen apostolista kehotusta ja etsim-
me hellittämättä yhteisymmärrystä Kristuksen pelastussano-
masta evankeliumissa;

raivaamaan Pyhän Hengen voimassa tietä kohti Jeesuksen
Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä yhdessä uskossa, joka saa
ilmauksensa kasteen vastavuoroisessa tunnustamisessa, euka-
ristisessa yhteydessä samoin kuin yhteisessä todistuksessa ja
palvelussa.
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II

KOHTI KIRKKOJEN NÄKYVÄÄ YHTEYTTÄ EUROOPASSA

“Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni,
jos te rakastatte toisianne.”

(Joh. 13:35)

2. Evankeliumin julistaminen yhdessä

Kirkkojen kaikkein tärkein tehtävä Euroopassa on yhteinen evankeliumin
julistus sekä sanoin että teoin kaikkien pelastukseksi. Sekä yhteisöt että
yksilöt ovat laajamittaisesti kadottaneet elämänsuunnan ja irtautuneet
kristillisistä arvoista. Tämä haastaa kristittyjä todistamaan uskostaan en-
nen muuta vastauksena elämäntarkoituksen kyselyyn, jota esiintyy niin
monessa muodossa. Tämä todistus edellyttää yhä suurempaa paneutu-
mista kristilliseen kasvatukseen (esim. rippikoulussa tai vastaavassa
opetuksessa) ja sielunhoitoon paikallisseurakunnissa sekä kokemusten
jakamista näillä alueilla. Yhtä tärkeää on, että koko Jumalan kansa yh-
dessä välittää evankeliumia julkisuudessa. Tämä merkitsee myös vas-
tuullista sitoutumista sosiaalisiin ja poliittisiin kysymyksiin.

Me sitoudumme
keskustelemaan toisten kirkkojen kanssa evankelioimissuunni-
telmistamme, sopimaan siitä niiden kanssa ja siten välttämään
riskin ajautua vahingolliseen kilpailuun ja uusiin jakautumi-
siin;

tunnustamaan, että jokaisella on oikeus valita vapaasti oman-
tuntonsa mukaan uskontonsa ja kirkkoon kuulumisensa. Tämä
merkitsee sitä, että ketään ei houkutella kääntymään moraali-
sen painostuksen keinoin tai aineellisilla eduilla, muttei myös-
kään estetä ketään omasta vapaasta tahdostaan kääntymään
toiseen uskoon tai kirkkoon.

3. Lähemmäksi toisiamme

Meidän tulee yhdessä käydä evankeliumin hengessä kristillisten kirkkojen
historian uudelleenarviointiin. Historiaamme ovat leimanneet monet
myönteiset kokemukset mutta myös skismat, vihamielisyys ja jopa
aseelliset selkkaukset. Ihmisten syyllistyminen vääriin tekoihin ja rak-
kauden puute sekä usein esiintynyt uskon ja kirkon väärinkäyttäminen
poliittisiin tarkoituksiin ovat vakavasti vahingoittaneet kristillisen todis-
tuksen uskottavuutta.
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Sen vuoksi ekumenian lähtökohtana on kristittyjen sydämen uudistumi-
nen ja valmius katumukseen ja parannukseen. Ekumeeninen liike on jo
auttanut rakentamaan sovintoa.

On tärkeää, että tunnustamme erilaisten kristillisten traditioiden hengel-
liset rikkaudet, opimme toinen toisiltamme ja siten otamme vastaan nä-
mä lahjat. Jotta ekumeeninen liike voisi kukoistaa, on erityisen välttämä-
töntä ottaa huomioon nuorten ihmisten kokemukset ja odotukset ja aktii-
visesti kannustaa heitä osallistumaan.

Me sitoudumme
voittamaan kussakin kirkossa esiintyvät itseriittoisuuden tun-
teet, poistamaan ennakkoluuloja sekä pyrkimään molemmin
puolin kohtaamaan toisiamme ja olemaan käytettävissä toinen
toisemme apuna;

edistämään ekumeenista avoimuutta ja yhteistyötä kristillises-
sä kasvatuksessa, teologisessa koulutuksessa, täydennyskou-
lutuksessa ja tutkimustyössä.

4. Yhdessä toimiminen

Monenlaisia yhteisen toiminnan muotoja toteutetaan jo nyt ekumeenises-
ti. Eri kirkkojen kristityt elävät monasti rinnakkain. He ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään ystävyyssuhteissaan, asuinalueillaan, työpaikallaan
ja perhepiirissä. Erityisesti olisi tuettava eri kirkkokuntiin kuuluvien avio-
liittoja, niin että niissä voitaisiin kokea ekumeniaa jokapäiväisessä elä-
mässä.

Suosittelemme sitä, että paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja kan-
sainvälisen tason yhteistoiminnan edistämiseksi asetettaisiin ja pidettäi-
siin yllä kahdenvälisiä ja monenvälisiä ekumeenisia elimiä. Euroopan ta-
solla on välttämätöntä vahvistaa Euroopan kirkkojen konferenssin ja Eu-
roopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyötä ja järjestää
edelleen Euroopan ekumeenisia yleiskokouksia.

Kirkkojen välisissä konfliktitilanteissa tulisi tarpeen mukaan tehdä sovit-
teluun ja rauhaan tähtääviä aloitteita ja/tai tukea niitä.

Me sitoudumme
toimimaan yhdessä kirkon elämän kaikilla tasoilla, missä vain
olosuhteet sen sallivat eikä esteinä ole mitään uskoon perus-
tuvia tai muuten erittäin painavia tarkoituksenmukaisuussyitä;

puolustamaan vähemmistöjen oikeuksia ja hälventämään vää-
rinkäsityksiä ja ennakkoluuloja enemmistö- ja vähemmistö-
kirkkojen väliltä omissa maissamme.
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5. Yhdessä rukoileminen

Ekumeeninen liike elää siitä, että kuulemme Jumalan sanaa ja annamme
Pyhän Hengen tehdä työtä meissä ja meidän kauttamme. Tämän armon
voimassa on tehty monia erilaisia aloitteita, joiden tarkoituksena on sy-
ventää  rukouksen ja jumalanpalveluksen avulla hengellistä yhteyttä
kirkkojen välillä ja rukoilla Kristuksen kirkon näkyvän ykseyden toteutu-
mista. Eukaristisen yhteyden puuttuminen on erityisen kipeä merkki mo-
nien kristillisten kirkkojen välillä vallitsevasta jakautuneisuudesta.

Eräissä kirkoissa suhtaudutaan varauksellisesti yhdessä rukoilemiseen
ekumeenisissa tilaisuuksissa. Toisaalta monet laulut ja liturgiset rukouk-
set ovat meille yhteisiä, ennen muuta Herran rukous. Ekumeenisia juma-
lanpalveluksia on toteutettu laajalti. Nämä kaikki ovat olennainen osa
meidän kristillistä spiritualiteettiamme.

Me sitoudumme
rukoilemaan toistemme ja kristittyjen ykseyden puolesta;

oppimaan tuntemaan ja arvostamaan muiden kirkkojen juma-
lanpalvelusta ja muita hengellisen elämän muotoja;

ottamaan askeleita kohti eukaristisen yhteyden päämäärää.

6. Dialogin jatkaminen

Me kuulumme yhteen Kristuksessa. Tällä tosiasialla on perustava merki-
tys ajatellessamme teologisten ja eettisten näkemystemme eroja. Me
emme ole kuitenkaan osanneet nähdä moninaisuuttamme lahjana, joka
rikastuttaa meitä. Sen sijaan olemme antaneet oppia, etiikkaa ja kirkko-
järjestystä koskevien näkemyserojen ajaa kirkkoja erilleen toisistaan.
Tällöin ovat tietyt historialliset olosuhteet ja erilaiset kulttuuritaustat
usein saaneet näytellä ratkaisevaa osaa.

Ekumeenisen yhteyden syventämiseksi on ehdottomasti jatkettava yri-
tyksiä saavuttaa yksimielisyys uskossa. Vain siten voidaan kirkolliselle
yhteydelle antaa teologinen perusta. Dialogille ei ole vaihtoehtoa.

Me sitoudumme
jatkamaan huolellista ja tiivistä vuoropuhelua kirkkojemme
välillä eri tasoilla ja selvittämään, miten kirkkojen viralliset
elimet voivat ottaa vastaan ja panna täytäntöön dialogissa
saavutetut löydöt;

pyrkimään ristiriitatilanteissa dialogiin, erityisesti silloin, kun
uhkana ovat erimielisyydet opin ja etiikan kysymyksissä, sekä
käymään näistä asioista yhteistä keskustelua evankeliumin va-
lossa.
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III

YHTEINEN VASTUUMME EUROOPASSA

“Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.”
(Matt. 5:9)

7. Osallistuminen Euroopan rakentamiseen

Uskonnollisessa ja kulttuurisessa mielessä Eurooppa on jo vuosisatojen
ajan kehittynyt luonteeltaan pääasiassa kristilliseksi. Kristityt eivät ole
kuitenkaan onnistuneet estämään sitä, että eurooppalaiset ovat saaneet
aikaan kärsimystä ja tuhoa sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella.
Me tunnustamme oman osuutemme vastuusta tähän syyllisyyteen ja
pyydämme anteeksiantamusta Jumalalta ja lähimmäisiltämme.

Meidän uskomme auttaa meitä ottamaan oppia menneestä ja vaikutta-
maan siihen, että kristillisestä uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta voi
tulla toivon lähde moraalille ja etiikalle, kasvatukselle ja kulttuurille sekä
poliittiselle ja talouselämälle niin Euroopassa kuin kaikkialla maailmassa.

Kirkot tukevat Euroopan integraatiota. Yhteys ei voi kestää ilman yhteisiä
arvoja. Olemme vakuuttuneita siitä, että kristinuskon hengellinen perintö
on Euroopalle innoituksen ja sisäisen rikkauden voimanlähde. Me työs-
kentelemme kristillisen uskomme pohjalta rakentaaksemme inhimillistä,
sosiaalisesti tietoista Eurooppaa, jossa vallitsevat ihmisoikeudet ja rau-
han, oikeudenmukaisuuden, vapauden, suvaitsevaisuuden, osallistumisen
ja solidaarisuuden perusarvot. Pidämme samoin ehdottomasti kiinni elä-
män kunnioittamisesta, avioliiton ja perheen arvosta, köyhien puolelle
asettumisesta, valmiudesta antaa anteeksi ja myötätuntoisuudesta kai-
kissa asioissa.

Kirkkoina ja kansainvälisinä yhteisöinä meidän tulee pyrkiä estämään
vaara, että Eurooppa kehittyy integroituneeksi länneksi ja siitä erillään
olevaksi idäksi. Kavahdamme myös Euroopan jakautumista pohjoiseen ja
etelään. Samalla meidän on vältettävä eurooppakeskeisyyttä ja vahvis-
tettava Euroopan vastuuntuntoa koko ihmiskunnasta, erityisesti köyhistä
kaikkialla maailmassa.
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Me sitoudumme
etsimään yhteisymmärrystä sosiaalisen vastuumme sisällöstä
ja päämääristä ja edustamaan suhteissamme Euroopan yhteis-
kunnallisiin ja valtiollisiin instituutioihin - mikäli mahdollista
yhdessä - kirkkojen huolenaiheita ja näkemyksiä;

puolustamaan perusarvoja niiden kaikenlaista loukkaamista
vastaan;

vastustamaan kaikkia yrityksiä väärinkäyttää uskontoa ja kirk-
koa etnisiin ja nationalistisiin tarkoituksiin.

8. Kansojen ja kulttuurien sovinto

Alueellisten, kansallisten, kulttuuristen ja uskonnollisten traditioiden mo-
ninaisuus on mielestämme Eurooppaa rikastuttava asia. Monien ristiriito-
jen keskellä kirkkojen kutsumuksena on palvella yhdessä sovinnon ai-
kaansaamista kansojen ja kulttuurien kesken. Tiedämme, että tämän
tärkeänä edellytyksenä on rauha kirkkojen kesken.

Yhteisenä pyrkimyksenämme on paneutua evankeliumin hengessä poliit-
tisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin ja olla mukana ratkaisemassa niitä. Kos-
ka tähdennämme ihmisarvoa ja kunnioitamme jokaista yksilöä Jumalan
kuvaksi luotuna, puolustamme kaikkien ihmisten ehdotonta tasa-arvoa.

Tarkoituksemme on kirkkoina yhdistää voimamme edistämään Euroopan
demokratisoitumisprosessia. Me sitoudumme työskentelemään sellaisten
rauhan rakenteiden puolesta, jotka perustuvat ristiriitojen väkivallatto-
maan ratkaisemiseen. Tuomitsemme kaikenlaisen väkivallan toista ih-
mistä kohtaan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan.

Sovintoon kuuluu yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen
kaikkien kansojen sisällä ja niiden välillä. Tämä merkitsee ennen muuta
rikkaiden ja köyhien välisen kuilun umpeuttamista ja työttömyyden pois-
tamista. Me toimimme yhdessä omalta osaltamme sen hyväksi, että siir-
tolaiset, pakolaiset ja turvapaikan etsijät saavat Euroopassa inhimillisen
vastaanoton.

Me sitoudumme
torjumaan kaikkia sellaisia nationalismin muotoja, jotka johta-
vat toisten kansojen ja kansallisten vähemmistöjen sortami-
seen, ja etsimään aktiivisesti väkivallattomia ratkaisuvaih-
toehtoja;

vahvistamaan naisten asemaa ja yhtäläisiä oikeuksia kaikilla
elämänaloilla ja edistämään naisten ja miesten välistä kump-
panuutta kirkossa ja yhteiskunnassa.
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9. Luomakunnan turvaaminen

Jumalan, Luojamme, rakkauteen uskoen me kiitämme luomakunnan lah-
jasta ja luonnon suuresta arvosta ja kauneudesta. Meitä kuitenkin kau-
histuttaa nähdä, miten luonnonvaroja riistetään välittämättä niiden to-
dellisesta arvosta tai ottamatta huomioon niiden rajallisuutta ja piittaa-
matta tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.

Me haluamme olla yhdessä luomassa kestäviä elinehtoja koko luomakun-
nalle. Meillä on Jumalan edessä vastuu siitä, että saadaan voimaan yh-
teiset kriteerit, joiden pohjalla tehdään ero sen välillä, mitä ihmiset ky-
kenevät tieteellisesti ja teknisesti toteuttamaan, ja mitä heidän ei eetti-
sesti arvioiden tulisi tehdä.

Me suosittelemme, että Euroopan kirkoissa alettaisiin viettää Luomakun-
nan varjelemisen ekumeenista rukouspäivää.

Me sitoudumme
pyrkimykseen omaksua elämäntapa, joka on vapaa taloudelli-
sista paineista ja kulutuskeskeisyydestä, sekä elämänlaatu,
joka on tietoinen vastuustaan ja luonnon kestävyyden ehdois-
ta:

tukemaan kirkollisia ympäristöjärjestöjä ja ekumeenisia ver-
kostoja niiden toiminnassa luomakunnan turvaamiseksi.

10. Yhteyden vahvistaminen juutalaisuuteen

Meidät on sidottu ainutlaatuiseen yhteyteen Israelin kansan, liiton kan-
san kanssa. Tätä liittoa Jumala ei ole koskaan purkanut. Uskomme mu-
kaan juutalaiset sisaremme ja veljemme ovat “...Jumalalle rakkaita, isien
tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua” (Room.
11: 28-29). Ja heidät “...Jumala on ottanut lapsikseen ja antanut heille
kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut
lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on
Kristus ihmisenä lähtöisin...” (Room. 9: 4-5).

Me pahoittelemme kaikenlaisia antisemitismin ilmauksia, kaikkia vihan ja
vainon purkauksia ja tuomitsemme ne. Me pyydämme Jumalalta anteeksi
juutalaisvastaisia asenteita kristittyjen keskuudessa ja pyydämme sovin-
toa juutalaisilta sisariltamme ja veljiltämme.

On ehdottoman tärkeää kasvattaa kirkkojemme jumalanpalveluksessa ja
opetuksessa, opissa ja elämässä tietoisuutta kristillisen uskon ja juutalai-
suuden välillä olevasta vahvasta sidoksesta ja tukea kristillis-juutalaista
yhteistyötä.
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Me sitoudumme
vastustamaan kaikkia antisemitismin ja juutalaisvastaisuuden
muotoja kirkossa ja yhteiskunnassa;

etsimään ja tiivistämään dialogia juutalaisten sisartemme ja
veljiemme kanssa kaikilla tasoilla.

11. Suhteiden viljeleminen islamilaisuuteen

Euroopassa on elänyt muslimeja vuosisatojen ajan. Joissakin Euroopan
maissa he muodostavat voimakkaita vähemmistöjä. Vaikka muslimien ja
kristittyjen välillä on ollut ja yhä on paljon hyviä kontakteja ja naapu-
ruussuhteita, molemmin puolin on kuitenkin olemassa vahvaa varauksel-
lisuutta ja ennakkoluuloja. Niiden juuret ovat historian ja lähimenneisyy-
den kipeissä kokemuksissa.

Me haluaisimme vahvistaa kohtaamisia kristittyjen ja muslimien välillä ja
lisätä kristillis-islamilaista dialogia kaikilla tasoilla. Suosittelemme erityi-
sesti sitä, että keskustelisimme keskenämme uskostamme yhteen Juma-
laan ja selventäisimme käsityksiä ihmisoikeuksista.

Me sitoudumme
kohtelemaan muslimeja kunnioittavasti;

tekemään muslimien kanssa yhteistyötä kummankin tärkeinä
pitämissä asioissa.

12. Muiden uskontojen ja maailmankatsomusten kohtaaminen

Uskonnollisten ja uskonnottomien näkemysten ja elämäntapojen moni-
naisuudesta on tullut Euroopan kulttuurinen ominaispiirre. Itäiset uskon-
not ja uudet uskonnolliset yhteisöt leviävät ja herättävät monien kristit-
tyjen kiinnostusta. Tämän lisäksi yhä suuremmat ihmisjoukot hylkäävät
kristillisen uskon, asennoituvat siihen välinpitämättömästi tai omaksuvat
muita elämänkatsomuksia.

Me haluamme ottaa toisten kriittiset kysymykset vakavasti ja yrittää yh-
dessä käydä vilpitöntä keskustelua heidän kanssaan. On kuitenkin tehtä-
vä ero niiden yhteisöjen välillä, joiden kanssa tulee etsiä dialogia ja koh-
taamista, ja niiden välillä, joista on kristillisistä lähtökohdista käsin va-
roitettava.
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Me sitoudumme
tunnustamaan näiden ihmisten ja yhteisöjen uskonnon- ja
omantunnonvapauden ja puolustamaan heidän oikeuttaan har-
joittaa uskoaan tai vakaumustaan yksin tai ryhmissä, yksityi-
sesti tai julkisesti niiden oikeuksien puitteissa, jotka koskevat
kaikkia;

olemaan avoimia dialogille kaikkien hyvän tahdon ihmisten
kanssa, ajamaan heidän kanssaan yhteisesti tärkeinä pitä-
miämme asioita ja todistamaan heille kristillisestä uskostam-
me.
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Jeesus Kristus, yhden kirkon Herra,
on vahvin toivomme sovituksesta ja rauhasta.

Hänen nimessään haluamme jatkaa
yhteistä polkuamme Euroopassa.
Rukoilemme Jumalan johdatusta
Pyhän Hengen voiman kautta.

”Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla meidät,
jotka uskomme, niin että meillä

Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.”
(Room. 15:13)

Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten
neuvoston puheenjohtajina me luovutamme tämän Charta Oecumenican
kaikille kirkoille ja piispainkokouksille Euroopassa hyväksyttäväksi perus-
tekstinä ja sovellettavaksi näiden paikalliseen tilanteeseen.

Näin suositellen me täten allekirjoitamme Charta Oecumenican Euroopan
ekumeenisen kohtaamisen tilaisuudessa ensimmäisenä sunnuntaina yh-
dessä vietetyn pääsiäisen jälkeen vuonna 2001.

Strasbourg 22.4.2001

Metropoliitta Jérémie Kardinaali Vlk
Euroopan kirkkojen konferenssin Euroopan katolisten
puheenjohtaja piispankokousten neuvoston

puheenjohtaja
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CHARTA OECUMENICA

Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa

”Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden”

I den anda som präglar budskapen från de två europeiska ekumeniska
församlingarna i Basel (1989) och Graz (1997), är vi, Konferensen för Eu-
ropeiska Kyrkor (KEK - CEC) och De Europeiska Biskopskonferensernas
Råd (CCEE)1, fast beslutna att bevara och vidareutveckla den gemenskap
som vuxit fram mellan oss. Vi tackar vår treenige Gud för att han, genom
sin heliga Ande, leder våra steg mot en allt djupare gemenskap.

Många former av ekumeniskt samarbete har redan visat sig hållbara. Vi
får ändå inte slå oss till ro med det nuvarande tillståndet, om vi skall leva
i trohet mot Kristi bön ”…att de alla skall bli ett och att liksom du, fader,
är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att
du har sänt mig” (Joh 17:21). Medvetna om vår egen skuld, och beredda
till omvändelse, måste vi bemöda oss om att övervinna den splittring som
fortfarande råder mellan oss, för att göra det möjligt att tillsammans för-
kunna evangeliets budskap för alla folk på ett trovärdigt sätt.

Då vi tillsammans lyssnar till Guds ord i den Heliga Skrift, och utmanas
att bekänna vår gemensamma tro och att handla tillsammans i enlighet
med den sanning vi tagit emot, vill vi också vittna om kärlek och hopp för
alla människor.

Europa, från Atlanten till Ural, från Nordkap till Medelhavet, präglas idag
mera än någonsin av kulturell mångfald. På denna vår kontinent vill vi
med evangeliet försvara den mänskliga personens värdighet som Guds
avbild, och som kyrkor gemensamt bidra till försoning mellan folk och
kulturer.

I denna anda antar vi denna Charta som en gemensam förpliktelse till di-
alog och samarbete. Den beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter
och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa. Den är till för
att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av
kyrkligt liv och för att ange bindande normer för detta. Den har ändå inte
karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext. Dess
auktoritet kommer ur den förpliktelse de europeiska kyrkorna och eku-
meniska organisationerna själva ålägger sig. Med denna text som grund
kan de göra tillägg och formulera gemensamma perspektiv, som direkt
berör de egna specifika utmaningarna och därav följande förpliktelserna.

1 I Konferensen för Europeiska Kyrkor (KEK - CEC), ingår nästan alla ortodoxa, protestantiska, angli-
kanska, gammalkatolska och oberoende kyrkor i Europa. I De Europeiska Biskopskonferensernas
Råd (CCEE) är alla romersk-katolska biskopskonferenser i Europa representerade.
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I

VI TROR PÅ
”EN ENDA, HELIG, KATOLSK2 OCH

APOSTOLISK KYRKA”
”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enhe-
ten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades

till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet,
en är Gud och allas fader, han som står över allting,

som verkar genom allt och finns i allt”
(Ef 4:3—6).

1. Kallade till enhet i tron - tillsammans

I enlighet med Jesu Kristi evangelium, såsom den Heliga Skrift vittnar,
och såsom det uttrycks i den niceno-konstantinopolitanska trosbekännel-
sen (381), tror vi på den treenige Guden: Fadern, Sonen och den heliga
Anden. Eftersom vi med detta credo bekänner ”en enda, helig, katolsk
och apostolisk kyrka” är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta
denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.

Väsentliga skillnader i tron hindrar fortfarande den synliga enheten.
Framförallt finns det olika uppfattningar om kyrkan och hennes enhet,
om sakramenten  och  om kyrkans  ämbeten.  Detta  får  vi  inte  förlika  oss
med. Jesus Kristus har på korset uppenbarat för oss sin kärlek och förso-
ningens hemlighet. I hans efterföljd vill vi göra allt som står i vår makt
för att övervinna de problem och hinder som fortfarande är kyrkoskiljan-
de.

Vi förbinder oss
att följa Efesierbrevets apostoliska uppmaning och ihärdigt
anstränga oss att nå en gemensam förståelse av Kristi fräls-
ningsbudskap i evangeliet;

att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas syn-
liga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesi-
digt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemen-
skap3 och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam
tjänst.

2 Det grekiska ordet katholikos (allomfattande, universell) står i de, för alla kyrkotraditionerna gemen-
samma, apostoliska och nicenska trosbekännelserna för Kristi kyrkas allomfattande karaktär. Termen
katolsk har här, i samstämmighet med andra översättningar (catholic, katholisch, catholique etc.),
valts för att uttrycka denna grundläggande betydelse. Övers. anm.
3 Nattvardsgemenskap. Innebär i detta sammanhang full gemenskap när det gäller deltagande i, och
ömsesidigt erkännande av, varandras nattvardsfirande. Övers. anm.
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II

Kyrkorna i Europa på väg mot synlig gemenskap

”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar
om ni visar varandra kärlek”

(Joh 13:35).

2. Att förkunna evangeliet - tillsammans

Den viktigaste uppgiften för kyrkorna i Europa är att i ord och handling
tillsammans förkunna evangeliet till alla människors frälsning. Det finns
en vida spridd vilsenhet vad gäller livsorientering och ett växande främ-
lingskap inför kristna värden. Ställda inför detta, men också inför ett
mångfasetterat sökande efter mening, utmanas kristna människor att
vittna om sin tro. Därför behövs ett växande engagemang och ett ökat
erfarenhetsutbyte i lokalförsamlingarna vad gäller kristen undervisning
och själavård. Lika viktigt är det att hela Guds folk gemensamt förmedlar
evangeliet in emot det offentliga livet i samhället och gör evangeliet gäl-
lande genom sociala insatser och politiskt ansvarstagande.

Vi förbinder oss
att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyr-
korna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika så-
väl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring;

att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget
samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet. Ingen får dri-
vas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller ma-
teriella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller
hindras att göra så.

3. Att gå varandra till mötes

I evangeliets anda måste vi gemensamt bearbeta de kristna kyrkornas
historia. Den är präglad av många goda erfarenheter, men också av
splittring, fiendskap och till och med krigiska motsättningar. Mänsklig
skuld, brist på kärlek och ett ofta förekommande missbruk av tro och
kyrka för politiska intressen har allvarligt skadat det kristna vittnesbör-
dets trovärdighet.

Ekumeniken börjar därför för kristna människor med hjärtanas förnyelse
och beredskap till bot och omvändelse. I den ekumeniska rörelsen har
försoning redan vuxit fram.

Det är viktigt att erkänna de olika kristna traditionernas andliga gåvor,
att lära av varandra och så låta sig berikas. För ekumenikens fortsatta
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utveckling är det särskilt nödvändigt att ta till vara ungdomars erfaren-
heter

och förväntningar och att så långt som möjligt uppmuntra dem till delak-
tighet.

Vi förbinder oss
att övervinna självtillräcklighet och undanröja fördomar, att
söka möten med varandra och att finnas till för varandra;

att främja ekumenisk öppenhet och samarbete inom kristen
undervisning, teologisk utbildning, fortbildning och forskning.

4. Att handla - tillsammans

Ekumeniken tar sig redan många uttryck i gemensam handling. Många
kristna människor ur olika kyrkor lever och verkar tillsammans i vänkret-
sen, i grannskapet, i yrkeslivet och i sina familjer. Särskilt behöver äkta
makar i interkonfessionella äktenskap få stöd att leva ekumeniskt i sin
vardag.

Vi rekommenderar att det skapas och upprätthålles bi- och multilaterala
organ för ekumeniskt samarbete på lokal, regional, nationell och interna-
tionell nivå. På den europeiska nivån är det nödvändigt att stärka samar-
betet mellan Konferensen för Europeiska Kyrkor och de Europeiska Bis-
kopskonferensernas Råd samt att genomföra ytterligare europeiska eku-
meniska församlingar4.

Vid konflikt mellan kyrkorna skall ansträngningar för medling och fred
initieras och stödjas.

Vi förbinder oss
att handla gemensamt på alla nivåer av kyrkligt liv där förut-
sättningar finns och där det inte finns trosmässiga, eller
andra starkare skäl som talar däremot;

att försvara minoriteternas rättigheter och att hjälpas åt att
undanröja missförstånd och fördomar mellan majoritets- och
minoritetskyrkor i våra länder.

5. Att be - tillsammans

Ekumeniken lever av att vi tillsammans hör Guds ord och låter den heliga
Anden verka i oss och genom oss. I kraft av den nåd som vi därigenom
tagit emot finns det i dag många strävanden att fördjupa den andliga
gemenskapen mellan kyrkorna genom bön och gudstjänst och genom att

4 Med ”ekumeniska församlingar” avses här sådana möten som de i Basel och Graz, som alla de
kristna traditionerna genom CEC – KEK och CCEE ställer sig bakom. Övers. anm.
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be för Kristi kyrkas synliga enhet. Ett särskilt smärtsamt tecken för sönd-
ringen mellan kristna kyrkor är avsaknaden av eukaristisk gemenskap.

Inom några kyrkor finns fortfarande förbehåll mot gemensam ekumenisk
bön. Ändå är vår kristna spiritualitet starkt präglad av ekumeniska guds-
tjänster och av gemensamma sånger och böner, särskilt då Herrens bön.

Vi förbinder oss
att be för varandra och för kristen enhet;

att lära känna och uppskatta andra kyrkors gudstjänster och
andra former för andligt liv;

att sträva mot målet eukaristisk gemenskap.

6. Att fortsätta dialogen

I förhållande till våra olika teologiska och etiska positioner är vår i Kris-
tus grundade samhörighet av fundamental betydelse. Förutom den beri-
kande mångfald som är oss given har emellertid motsättningar i lärofrå-
gor, etiska frågor och vad gäller kyrkorättsliga beslut lett till splittring
mellan kyrkorna. Ofta har därvid historiska omständigheter och kulturella
skillnader spelat en avgörande roll.

För att fördjupa den ekumeniska gemenskapen måste ansträngningarna
att nå konsensus i tron ovillkorligen fortgå. Utan enhet i tron finns ingen
fullständig kyrkogemenskap. Det finns inget alternativ till dialog.

Vi förbinder oss
att samvetsgrant och intensivt fortsätta dialogen mellan våra
kyrkor på olika nivåer, liksom att pröva hur de resultat som
nåtts i dialogen kan och bör officiellt erkännas av kyrkorna
som förpliktande;

att vid kontroverser söka samtal med varandra och dryfta
frågorna gemensamt i evangeliets ljus. Detta gäller särskilt
när splittring hotar på grund av frågor som rör tron och eti-
ken.
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III

Vårt gemensamma ansvar i Europa
”Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner”

(Matt 5:9).

7. Att delta i formandet av Europa

Århundradena igenom har det utvecklats ett Europa, som religiöst och
kulturellt varit övervägande kristet präglat. Samtidigt har kristnas svek
och misslyckanden förorsakat mycket lidande och ofärd såväl i Europa
som utöver dess gränser. Vi bekänner vårt medansvar i denna skuld och
ber Gud och människor om förlåtelse.

Vår tro hjälper oss att lära av det förgångna. Den hjälper oss också att
arbeta för att den kristna tron och nästankärleken skall sprida hopp inom
moral och etik, inom bildning och kultur och inom politiskt och ekono-
miskt liv i Europa och i hela världen.

Kyrkorna stöder ett enande av den europeiska kontinenten. Utan gemen-
samma värden är det inte möjligt att nå en hållbar enhet. Vi är övertyga-
de om att kristendomens andliga arv är en inspirerande kraft, som beri-
kar Europa. På grundvalen av vår kristna tro vill vi verka för ett humant
och socialt Europa, där mänskliga rättigheter och grundvärden som fred,
rättvisa, frihet, tolerans, delaktighet och solidaritet göres gällande. Vi be-
tonar vördnaden för livet, äktenskapets och familjens betydelse, ett prio-
riterat ansvar för de fattiga, beredskap att förlåta och i allt - barmhärtig-
het.

Som kyrkor och som internationella gemenskaper måste vi bemöta faran
att Europa utvecklas till ett integrerat Väst och ett splittrat Öst. Också
Nord-Syddelningen inom Europa måste beaktas. Samtidigt måste varje
form av ”eurocentrism” undvikas och Europas ansvar gentemot hela
mänskligheten stärkas, särskilt vad gäller de fattiga i hela världen.

Vi förbinder oss
att överlägga med varandra om målen för vårt sociala an-
svarstagande och dess innehåll, och att så långt som möjligt
gemensamt hävda kyrkornas angelägenheter och visioner
gentemot de sekulära europeiska institutionerna;

att värna de grundläggande värdena mot alla angrepp;

att stå emot varje försök att missbruka religion och kyrka för
etniska eller nationalistiska ändamål.
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8. Att försona folk och kulturer

Vi betraktar mångfalden av regionala, nationella, kulturella och religiösa
traditioner i Europa som en rikedom. Ställda inför de talrika konflikterna
är det kyrkornas uppgift att tillsammans utöva försoningens tjänst också
då det gäller folk och kulturer. Vi vet att fred mellan kyrkorna själva är
en nog så viktig förutsättning för detta.

Våra gemensamma ansträngningar inriktar sig på att bedöma och lösa
politiska och sociala frågor i evangeliets anda. Eftersom vi ser varje
människas person och värdighet som ett uttryck för att hon är Guds av-
bild, hävdar vi alla människors absolut lika värde.

Som kyrkor vill vi tillsammans främja demokratiseringsprocessen i Euro-
pa. Vi engagerar oss för en fredsordning grundad på konfliktlösningar
utan våld. Vi fördömer allt våld mot människor, särskilt mot kvinnor och
barn.

Till försoningen hör att främja social rättvisa inom och mellan alla folk.
Framförallt gäller det att överbrygga klyftan mellan fattiga och rika och
att övervinna arbetslösheten. Vi vill gemensamt bidra till att migranter,
flyktingar och asylsökande får ett människovärdigt mottagande i Europa.

Vi förbinder oss
att motarbeta all form av nationalism, som leder till förtryck
av andra folk och av nationella minoriteter samt att verka för
lösningar utan våld;

att stärka kvinnors ställning och likaberättigande inom alla
områden av livet, liksom att främja en rättvis gemenskap
mellan kvinnor och män i kyrka och samhälle.

9. Att bevara skapelsen

I tro på Guds, skaparens, kärlek, tackar vi för skapelsens gåva och natu-
rens värde och skönhet. Vi ser emellertid med förfäran hur jordens till-
gångar utnyttjas utan hänsyn till deras egenvärde, utan att deras be-
gränsning beaktas och utan hänsyn till kommande generationers välfärd.

Vi vill gemensamt verka för hållbara livsförutsättningar för hela skapel-
sen. Som ansvariga inför Gud måste vi göra gällande och vidareutveckla
kriterier för vad som etiskt sett inte får göras, av det som människor, ve-
tenskapligt och teknologiskt kan göra. I varje enskilt fall måste varje
människas unika värde och värdighet överordnas det tekniskt möjliga.

Vi rekommenderar de europeiska kyrkorna att införa en ekumenisk böne-
dag för skapelsens bevarande.
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Vi förbinder oss
att vidareutveckla en livsstil som värdesätter ansvarsfull och
hållbar livskvalitet i motsats till den ekonomiska nödvändig-
hetens och konsumtionstvångets herravälde;

att stödja de kyrkliga miljöorganisationerna och ekumeniska
nätverken i deras ansvarstagande för att bevara skapelsen.

10. Att fördjupa gemenskapen med judendomen

Vi är förbundna med det judiska folket på ett unikt sätt. Med detta folk
har Gud slutit ett evigt förbund. I tron vet vi att våra judiska systrar och
bröder ”är hans älskade, för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gå-
vor och sin kallelse” (Rom 11:28-29). De ”har fått söners rätt, härlighe-
ten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från
dem kommer Kristus som människa” (Rom 9:4-5).

Vi beklagar och fördömer alla manifestationer av antisemitism och alla
utbrott av hat och förföljelse. Vi ber Gud om förlåtelse för den kristna an-
tijudaismen och ber våra judiska syskon om försoning.

Det är en tvingande nödvändighet för våra kyrkor att i förkunnelse och
undervisning, lära och liv medvetandegöra den kristna trons djupa för-
bindelse med judendomen och att stödja det kristet-judiska samarbetet.

Vi förbinder oss
att motarbeta alla former av antisemitism och antijudaism i
kyrka och samhälle;

att på alla nivåer söka och intensifiera dialogen med våra ju-
diska syskon.

11. Att odla relationerna till Islam

Sedan århundraden bor det muslimer i Europa. I många europeiska län-
der utgör de betydande minoriteter. Därför finns det många goda kontak-
ter och grannrelationer mellan kristna och muslimer, men också starka
ömsesidiga reservationer och fördomar. Dessa beror på smärtsamma er-
farenheter i historien eller under senare tid.

Vi vill intensifiera umgänget mellan kristna och muslimer och kristen-
muslimsk dialog på alla nivåer. Särskilt vill vi uppmuntra till samtal om
tro på den ende Guden och om förståelsen av mänskliga rättigheter.
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Vi förbinder oss
att möta muslimer med respekt;

att samarbeta med muslimer i gemensamma angelägenheter.

12. Att möta andra religioner och livsåskådningar

Mångfald vad gäller religion och livsåskådning, övertygelser och livs-
mönster, har blivit ett kännetecken för Europas kultur. Östliga religioner
och nya religiösa rörelser breder ut sig och väcker också intresse bland
många kristna. Det finns också allt flera människor som avvisar den
kristna tron, förhåller sig likgiltiga till den eller omfattar andra livsåskåd-
ningar.

Vi  vill  ta  de  kritiska  frågor  som ställs  till  oss  på  allvar  och  tillsammans
vinnlägga oss om att föra ärliga samtal. Vi måste här göra skillnad mel-
lan de gemenskaper vi bör söka kontakt och dialog med och sådana vi, ur
kristen synpunkt, bör varna för.

Vi förbinder oss
att erkänna människors och gruppers religions- och samvets-
frihet och verka för att de såväl individuellt som gemensamt,
privat som offentligt, får utöva sin religion eller livsåskådning
inom ramen för gällande rättsregler;

att vara öppna för samtal med alla människor av god vilja,
att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans med
dem och vittna för dem om den kristna tron.
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Jesus Kristus, den enda Kyrkans Herre,
är vårt största hopp

om försoning och fred.
I hans namn vill vi gå vidare

på vår gemensamma väg i Europa.
Vi ber Gud

om hans heliga Andes hjälp och stöd.

”Må hoppets Gud fylla vår tro med all glädje och frid och ge oss ett
allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.”

(Rom 15:13)5

Strasbourg den 22 april 2001 Som presidenter för Konferensen för Euro-
peiska Kyrkor och De Europeiska Biskopskonferensernas Råd rekommen-
derar vi alla kyrkor och biskopskonferenser i Europa att anta denna Char-
ta Oecumenica som en grundläggande text och att omsätta den var och
en i sitt eget sammanhang.

Med denna rekommendation undertecknar vi Charta Oecumenica inom
ramen för det europeiska ekumeniska mötet på första söndagen efter den
gemensamma påsken 2001.

Strasbourg den 22 april 2001

Metropolit Jérémie Kardinal Miloslav Vlk
President President
Konferensen för De Europeiska
Europeiska Kyrkor Biskopskonfernsernas Råd

5 Eg. ”Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den
heliga andens kraft.” (Rom 15:13) Utgivarna av chartan gör här Paulus tillönskan till adressaterna i
Romarbrevet till en bön för den kristna gemenskap i Europa, som de representerar: Övers. anm.
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CHARTA OECUMENICA

Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit
unter den Kirchen in Europa

"Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist"

Als Konferenz Europäischer Kirchen und als Rat der Europäischen Bischofskonfe-
renzen6 sind wir im Geist der Botschaft der beiden Europäischen Ökumenischen
Versammlungen von Basel 1989 und von Graz 1997 fest entschlossen, die unter
uns gewachsene Gemeinschaft zu bewahren und fortzuentwickeln. Wir danken
unserem Dreieinigen Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist unsere Schritte zu
einer immer intensiveren Gemeinschaft führt.

Vielfältige Formen der ökumenischen Zusammenarbeit haben sich bereits be-
währt. In Treue zu dem Gebet Christi: "Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in
mir bist und ich in dir, sollen auch sie eins sein, damit die Welt glaube, dass du
mich gesandt hast" (Johannes 17, 21), dürfen wir jedoch bei dem jetzigen Zu-
stand nicht stehen bleiben. Im Bewusstsein unserer Schuld und zur Umkehr be-
reit müssen wir uns bemühen, die unter uns noch bestehenden Spaltungen zu
überwinden, damit wir gemeinsam die Botschaft des Evangeliums unter den
Völkern glaubwürdig verkündigen.

Im gemeinsamen Hören auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift und herausge-
fordert zum Bekenntnis unseres gemeinsamen Glaubens sowie im gemeinsamen
Handeln gemäss der erkannten Wahrheit wollen wir Zeugnis geben von der Lie-
be und Hoffnung für alle Menschen.

Auf unserem europäischen Kontinent zwischen Atlantik und Ural, zwischen Nord-
kap und Mittelmeer, der heute mehr denn je durch eine plurale Kultur geprägt
wird, wollen wir mit dem Evangelium für die Würde der menschlichen Person als
Gottes Ebenbild eintreten und als Kirchen gemeinsam dazu beitragen, Völker
und Kulturen zu versöhnen.

In diesem Sinn nehmen wir diese Charta als gemeinsame Verpflichtung zum
Dialog und zur Zusammenarbeit an. Sie beschreibt grundlegende ökumenische
Aufgaben und leitet daraus eine Reihe von Leitlinien und Verpflichtungen ab. Sie
soll auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens eine ökumenische Kultur des Dia-
logs und der Zusammenarbeit fördern und dafür einen verbindlichen Masstab
schaffen. Sie hat jedoch keinen lehramtlich-dogmatischen oder kirchenrechtlich-
gesetzlichen Charakter. Ihre Verbindlichkeit besteht vielmehr in der Selbstver-
pflichtung der europäischen Kirchen und ökumenischen Organisationen. Diese
können für ihren Bereich auf der Grundlage dieses Basistextes eigene Zusätze
und gemeinsame Perspektiven formulieren, die sich konkret mit ihren besonde-
ren Herausforderungen und den sich daraus ergebenden Verpflichtungen befas-
sen.

6 Zur Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) gehören die meisten orthodoxen, reformatorischen,
anglikanischen, freikirchlichen und altkatholischen Kirchen in Europa. Im Rat der Europäischen Bi-
schofskonferenzen (CCEE) sind die römisch-katholischen Bischofskonferenzen in Europa zusam-
mengeschlossen.
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I

WIR GLAUBEN
"DIE EINE, HEILIGE, KATHOLISCHE UND

APOSTOLISCHE KIRCHE"

"Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch den
Frieden, der euch zusammenhält. E i n Leib und e i n Geist, wie

euch durch eure Berufung auch eine gemeinsame Hoffnung
gegeben ist; e i n Herr, e i n Glaube, e i n e Taufe, e i n Gott und

Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist"
(Epheser 4, 3-6)

1. Gemeinsam zur Einheit im Glauben berufen

Mit dem Evangelium Jesu Christi, wie es in der Heiligen Schrift bezeugt
wird und im Ökumenischen Glaubensbekenntnis von Nizäa-
Konstantinopel (381) zum Ausdruck kommt, glauben wir an den Dreieini-
gen Gott: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Weil wir mit die-
sem Credo "die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche" be-
kennen, besteht unsere unerlässliche ökumenische Aufgabe darin, diese
Einheit, die immer Gottes Gabe ist, sichtbar werden zu lassen.

Noch verhindern wesentliche Unterschiede im Glauben die sichtbare Ein-
heit. Es gibt verschiedene Auffassungen, vor allem von der Kirche und
ihrer Einheit, von den Sakramenten und den Ämtern. Damit dürfen wir
uns nicht abfinden. Jesus Christus hat uns am Kreuz seine Liebe und das
Geheimnis der Versöhnung geoffenbart; in seiner Nachfolge wollen wir
alles uns Mögliche tun, die noch bestehenden kirchentrennenden Proble-
me und Hindernisse zu überwinden.

Wir verpflichten uns,
der apostolischen Mahnung des Epheserbriefes zu folgen und
uns beharrlich um ein gemeinsames Verständnis der Heilsbot-
schaft Christi im Evangelium zu bemühen;

in der Kraft des Heiligen Geistes auf die sichtbare Einheit der
Kirche Jesu Christi in dem einen Glauben hinzuwirken, die ih-
ren Ausdruck in der gegenseitig anerkannten Taufe und in der
eucharistischen Gemeinschaft findet sowie im gemeinsamen
Zeugnis und Dienst.
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II

AUF DEM WEG ZUR SICHTBAREN GEMEINSCHAFT
DER KIRCHEN IN EUROPA

"Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid:
wenn ihr einander liebt"

(Johannes 13, 35)

2. Gemeinsam das Evangelium verkündigen

Die wichtigste Aufgabe der Kirchen in Europa ist es, gemeinsam das
Evangelium durch Wort und Tat für das Heil aller Menschen zu verkündi-
gen. Angesichts vielfältiger Orientierungslosigkeit, der Entfremdung von
christlichen Werten, aber auch mannigfacher Suche nach Sinn sind die
Christinnen und Christen besonders herausgefordert, ihren Glauben zu
bezeugen. Dazu bedarf es des verstärkten Engagements und des Erfah-
rungsaustausches in Katechese und Seelsorge in den Ortsgemeinden.
Ebenso wichtig ist es, dass das ganze Volk Gottes gemeinsam das Evan-
gelium in die gesellschaftliche Öffentlichkeit hinein vermittelt wie auch
durch sozialen Einsatz und die Wahrnehmung von politischer Verantwor-
tung zur Geltung bringt.

Wir verpflichten uns,
über unsere Initiativen zur Evangelisierung mit den anderen
Kirchen zu sprechen, darüber Vereinbarungen zu treffen und
so schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr neuer Spaltungen
zu vermeiden;

anzuerkennen, dass jeder Mensch seine religiöse und kirchli-
che Bindung in freier Gewissensentscheidung wählen kann.
Niemand darf durch moralischen Druck oder materielle Anreize
zur Konversion bewegt werden; ebenso darf niemand an einer
aus freien Stücken erfolgenden Konversion gehindert werden.

3. Aufeinander zugehen

Im Geiste des Evangeliums müssen wir gemeinsam die Geschichte der
christlichen Kirchen aufarbeiten, die durch viele gute Erfahrungen, aber
auch durch Spaltungen, Verfeindungen und sogar durch kriegerische
Auseinandersetzungen geprägt ist. Menschliche Schuld, Mangel an Liebe
und häufiger Missbrauch von Glaube und Kirchen für politische Interessen
haben die Glaubwürdigkeit des christlichen Zeugnisses schwer beschä-
digt.

Ökumene beginnt deshalb für die Christinnen und Christen mit der Er-
neuerung der Herzen und der Bereitschaft zu Busse und Umkehr. In der
ökumenischen Bewegung ist Versöhnung bereits gewachsen.
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Wichtig ist es, die geistlichen Gaben der verschiedenen christlichen Tra-
ditionen zu erkennen, voneinander zu lernen und sich so beschenken zu
lassen. Für die weitere Entfaltung der Ökumene ist es besonders erfor-
derlich, die Erfahrungen und Erwartungen der Jugend einzubeziehen und
ihre Mitwirkung nach Kräften zu fördern.

Wir verpflichten uns,
Selbstgenügsamkeit zu überwinden und Vorurteile zu beseiti-
gen, die Begegnung miteinander zu suchen und füreinander da
zu sein;

ökumenische Offenheit und Zusammenarbeit in der christli-
chen Erziehung, in der theologischen Aus- und Fortbildung so-
wie auch in der Forschung zu fördern.

4. Gemeinsam handeln

Ökumene geschieht bereits in vielfältigen Formen gemeinsamen Han-
delns. Viele Christinnen und Christen aus verschiedenen Kirchen leben
und wirken gemeinsam in Freundschaften, in der Nachbarschaft, im Beruf
und in ihren Familien. Insbesondere konfessionsverschiedene Ehen müs-
sen darin unterstützt werden, Ökumene in ihrem Alltag zu leben.

Wir empfehlen, auf örtlicher, regionaler, nationaler und internationaler
Ebene bi- und multilaterale ökumenische Gremien für die Zusammenar-
beit einzurichten und zu unterhalten. Auf der europäischen Ebene ist es
nötig, die Zusammenarbeit zwischen der Konferenz Europäischer Kirchen
und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen zu stärken und wei-
tere Europäische Ökumenische Versammlungen durchzuführen.
Bei Konflikten zwischen den Kirchen sollen Bemühungen um Vermittlung
und Frieden initiiert bzw. unterstützt werden.

Wir verpflichten uns,
auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens gemeinsam zu han-
deln, wo die Voraussetzungen dafür gegeben sind und nicht
Gründe des Glaubens oder größere Zweckmäßigkeit dem ent-
gegenstehen;

die Rechte von Minderheiten zu verteidigen und zu helfen,
Missverständnisse und Vorurteile zwischen Mehrheits- und
Minderheitskirchen in unseren Ländern abzubauen.
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5. Miteinander beten

Die Ökumene lebt davon, dass wir Gottes Wort gemeinsam hören und
den Heiligen Geist in uns und durch uns wirken lassen. Kraft der dadurch
empfangenen Gnade gibt es heute vielfältige Bestrebungen, durch Gebe-
te und Gottesdienste die geistliche Gemeinschaft zwischen den Kirchen
zu vertiefen und für die sichtbare Einheit der Kirche Christi zu beten. Ein
besonders schmerzliches Zeichen für die Zerrissenheit unter vielen
christlichen Kirchen ist die fehlende eucharistische Gemeinschaft.

In einigen Kirchen bestehen Vorbehalte gegenüber gemeinsamen öku-
menischen Gebeten. Aber weithin prägen viele ökumenische Gottesdiens-
te, gemeinsame Lieder und Gebete, insbesondere das Vaterunser, unsere
christliche Spiritualität.

Wir verpflichten uns,
füreinander und für die christliche Einheit zu beten;

die Gottesdienste und die weiteren Formen des geistlichen Le-
bens anderer Kirchen kennen und schätzen zu lernen;

dem Ziel der eucharistischen Gemeinschaft entgegenzugehen.

6. Dialoge fortsetzen

Unsere in Christus begründete Zusammengehörigkeit ist von fundamen-
taler Bedeutung gegenüber unseren unterschiedlichen theologischen und
ethischen Positionen. Anders als die uns geschenkte und bereichernde
Vielfalt haben jedoch Gegensätze in der Lehre, in ethischen Fragen und
in kirchenrechtlichen Festlegungen auch zu Trennungen zwischen den
Kirchen geführt; oft spielten dabei besondere geschichtliche Umstände
und unterschiedliche kulturelle Prägungen eine entscheidende Rolle.

Um die ökumenische Gemeinschaft zu vertiefen, sind die Bemühungen
um einen Konsens im Glauben unbedingt fortzusetzen. Ohne Einheit im
Glauben gibt es keine volle Kirchengemeinschaft. Zum Dialog gibt es
keine Alternative.

Wir verpflichten uns,
den Dialog zwischen unseren Kirchen auf den verschiedenen
kirchlichen Ebenen gewissenhaft und intensiv fortzusetzen so-
wie zu prüfen, was zu den Dialogergebnissen kirchenamtlich
verbindlich erklärt werden kann und soll;

bei Kontroversen, besonders wenn bei Fragen des Glaubens
und der Ethik eine Spaltung droht, das Gespräch zu suchen
und diese Fragen gemeinsam im Licht des Evangeliums zu er-
örtern.
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III

UNSERE GEMEINSAME VERANTWORTUNG IN EUROPA

"Selig, die Frieden stiften, denn sie werden
Kinder Gottes genannt werden"

(Matthäus 5, 9)

7. Europa mitgestalten

Durch die Jahrhunderte hindurch hat sich ein religiös und kulturell vor-
wiegend christlich geprägtes Europa entwickelt. Zugleich ist durch das
Versagen der Christen in Europa und über dessen Grenzen hinaus viel
Unheil angerichtet worden. Wir bekennen die Mitverantwortung an dieser
Schuld und bitten Gott und die Menschen um Vergebung.

Unser Glaube hilft uns, aus der Vergangenheit zu lernen und uns dafür
einzusetzen, dass der christliche Glaube und die Nächstenliebe Hoffnung
ausstrahlen für Moral und Ethik, für Bildung und Kultur, für Politik und
Wirtschaft in Europa und in der ganzen Welt.

Die Kirchen fördern eine Einigung des europäischen Kontinents. Ohne
gemeinsame Werte ist die Einheit dauerhaft nicht zu erreichen. Wir sind
überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende
Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Aufgrund unseres christlichen
Glaubens setzen wir uns für ein humanes und soziales Europa ein, in
dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtig-
keit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur
Geltung kommen. Wir betonen die Ehrfurcht vor dem Leben, den Wert
von Ehe und Familie, den vorrangigen Einsatz für die Armen, die Bereit-
schaft zur Vergebung und in allem die Barmherzigkeit.

Als Kirchen und als internationale Gemeinschaften müssen wir der Gefahr
entgegentreten, dass Europa sich zu einem integrierten Westen und ei-
nem desintegrierten Osten entwickelt. Auch das Nord-Süd-Gefälle ist zu
beachten. Zugleich ist jeder Eurozentrismus zu vermeiden und die Ver-
antwortung Europas für die ganze Menschheit zu stärken, besonders für
die Armen in der ganzen Welt.

Wir verpflichten uns,
über Inhalte und Ziele unserer sozialen Verantwortung mitei-
nander zu verständigen und die Anliegen und Visionen der Kir-
chen gegenüber den säkularen europäischen Institutionen
möglichst gemeinsam zu vertreten;
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die Grundwerte gegenüber allen Eingriffen zu verteidigen;

jedem Versuch zu widerstehen, Religion und Kirche für ethni-
sche oder nationalistische Zwecke zu missbrauchen.

8. Völker und Kulturen versöhnen

Die Vielfalt der regionalen, nationalen, kulturellen und religiösen Traditi-
onen betrachten wir als Reichtum Europas. Angesichts zahlreicher Kon-
flikte ist es Aufgabe der Kirchen, miteinander den Dienst der Versöhnung
auch für Völker und Kulturen wahrzunehmen. Wir wissen, dass der Friede
zwischen den Kirchen dafür eine ebenso wichtige Voraussetzung ist.

Unsere gemeinsamen Bemühungen richten sich auf die Beurteilung und
Lösung politischer und sozialer Fragen im Geist des Evangeliums. Weil
wir die Person und Würde jedes Menschen als Ebenbild Gottes werten,
treten wir für die absolute Gleichwertigkeit aller Menschen ein.

Als Kirchen wollen wir gemeinsam den Prozess der Demokratisierung in
Europa fördern. Wir engagieren uns für eine Friedensordnung auf der
Grundlage gewaltfreier Konfliktlösungen. Wir verurteilen jede Form von
Gewalt gegen Menschen, besonders gegen Frauen und Kinder.

Zur Versöhnung gehört es, die soziale Gerechtigkeit in und unter allen
Völkern zu fördern, vor allem die Kluft zwischen Arm und Reich sowie die
Arbeitslosigkeit zu überwinden. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen,
dass Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge und Asylsuchende in Euro-
pa menschenwürdig aufgenommen werden.

Wir verpflichten uns,
jeder Form von Nationalismus entgegenzutreten, die zur Un-
terdrückung anderer Völker und nationaler Minderheiten führt
und uns für gewaltfreie Lösungen einzusetzen;

die Stellung und Gleichberechtigung der Frauen in allen Le-
bensbereichen zu stärken sowie die gerechte Gemeinschaft
von Frauen und Männern in Kirche und Gesellschaft zu fördern.

9. Die Schöpfung bewahren

Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, erkennen wir dankbar
das Geschenk der Schöpfung, den Wert und die Schönheit der Natur.
Aber wir sehen mit Schrecken, dass die Güter der Erde ohne Rücksicht
auf ihren Eigenwert, ohne Beachtung ihrer Begrenztheit und ohne Rück-
sicht auf das Wohl zukünftiger Generationen ausgebeutet werden.
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Wir wollen uns gemeinsam für nachhaltige Lebensbedingungen für die
gesamte Schöpfung einsetzen. In Verantwortung vor Gott müssen wir
gemeinsam Kriterien dafür geltend machen und weiter entwickeln, was

die Menschen zwar wissenschaftlich und technologisch machen können,
aber

ethisch nicht machen dürfen. In jedem Fall muss die einmalige Würde
jedes Menschen den Vorrang vor dem technisch Machbaren haben.

Wir empfehlen, einen ökumenischen Tag des Gebetes für die Bewahrung
der Schöpfung in den europäischen Kirchen einzuführen.

Wir verpflichten uns,
einen Lebensstil weiter zu entwickeln, bei dem wir gegen die
Herrschaft von ökonomischen Zwängen und von Konsumzwän-
gen auf verantwortbare und nachhaltige Lebensqualität Wert
legen;

die kirchlichen Umweltorganisationen und ökumenischen
Netzwerke bei ihrer Verantwortung für die Bewahrung der
Schöpfung zu unterstützen.

10. Gemeinschaft mit dem Judentum vertiefen

Eine einzigartige Gemeinschaft verbindet uns mit dem Volk Israel, mit
dem Gott einen ewigen Bund geschlossen hat. Im Glauben wissen wir,
dass unsere jüdischen Schwestern und Brüder "von Gott geliebt sind, und
das um der Väter willen. Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung,
die Gott gewährt" (Röm. 11, 28-29). Sie haben "die Sohnschaft, die Herr-
lichkeit, die Bundesordnungen, ihnen ist das Gesetz gegeben, der Got-
tesdienst und die Verheißungen, sie haben die Väter, und dem
Fleisch nach entstammt ihnen der Christus" (Röm. 9, 4-5).

Wir beklagen und verurteilen alle Manifestationen des Antisemitismus,
wie Hassausbrüche und Verfolgungen. Für den christlichen Antijudaismus
bitten wir Gott um Vergebung und unsere jüdischen Geschwister um Ver-
söhnung.

Es ist dringend nötig, in Verkündigung und Unterricht, in Lehre und Le-
ben unserer Kirchen die tiefe Verbindung des christlichen Glaubens zum
Judentum bewusst zu machen und die christlich-jüdische Zusammenar-
beit zu unterstützen.

Wir verpflichten uns
allen Formen von Antisemitismus und Antijudaismus in Kirche
und Gesellschaft entgegenzutreten;
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auf allen Ebenen den Dialog mit unseren jüdischen Geschwis-
tern zu suchen und zu intensivieren.

11. Beziehungen zum Islam pflegen

Seit Jahrhunderten leben Muslime in Europa. Sie bilden in manchen eu-
ropäischen Ländern starke Minderheiten. Dabei gab und gibt es viele gute
Kontakte und Nachbarschaft zwischen Muslimen und Christen, aber auch
massive Vorbehalte und Vorurteile auf beiden Seiten. Diese beruhen auf
leidvollen Erfahrungen in der Geschichte und in der jüngsten Vergangen-
heit.

Die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie den christlich-
islamischen Dialog wollen wir auf allen Ebenen intensivieren. Insbeson-
dere empfehlen wir, miteinander über den Glauben an den einen Gott zu
sprechen und das Verständnis der Menschenrechte zu klären.

Wir verpflichten uns,
den Muslimen mit Wertschätzung zu begegnen;

bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbei-
ten.

12. Begegnung mit anderen Religionen und Weltanschauungen

Die Pluralität von religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen und
Lebensformen ist ein Merkmal der Kultur Europas geworden. Östliche Re-
ligionen und neue religiöse Gemeinschaften breiten sich aus und finden
auch das Interesse vieler Christinnen und Christen. Auch gibt es immer
mehr Menschen, die den christlichen Glauben ablehnen, sich ihm gegen-
über gleichgültig verhalten oder anderen Weltanschauungen folgen.

Wir wollen kritische Anfragen an uns ernst nehmen und uns gemeinsam
um eine faire Auseinandersetzung bemühen. Dabei ist zu unterscheiden,
mit welchen Gemeinschaften Dialoge und Begegnungen gesucht werden
sollen und vor welchen aus christlicher Sicht zu warnen ist.

Wir verpflichten uns,
die Religions- und Gewissensfreiheit von Menschen und Ge-
meinschaften anzuerkennen und dafür einzutreten, dass sie
individuell und gemeinschaftlich, privat und öffentlich ihre Re-
ligion der Weltanschauung im Rahmen des geltenden Rechtes
praktizieren dürfen;

für das Gespräch mit allen Menschen guten Willens offen zu
sein, gemeinsame Anliegen mit ihnen zu verfolgen und ihnen
den christlichen Glauben zu bezeugen.
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Jesus Christus ist als Herr der einen Kirche
 unsere grösste Hoffnung

auf Versöhnung und Frieden.
In seinem Namen wollen wir

den gemeinsamen Weg in Europa weitergehen.
Wir bitten Gott um den Beistand seines

Heiligen Geistes.

"Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und mit allem
Frieden im Glauben, damit wir reich werden

an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes"
(Röm. 15,13)

Als Präsidenten der Konferenz Europäischer Kirchen und des Rates der
Europäischen Bischofskonferenzen empfehlen wir diese Charta
Oecumenica als Basistext allen Kirchen und Bischofskonferenzen von Eu-
ropa zur Annahme und Umsetzung in ihrem jeweiligen Kontext.

Mit dieser Empfehlung unterschreiben wir die Charta Oecumenica im
Rahmen der Europäischen Ökumenischen Begegnung am ersten Sonntag
nach den gemeinsamen Ostern im Jahre 2001.

Strassburg, den 22. April 2001

Metropolit Jérémie Kardinal Vlk
Präsident der Konferenz Präsident des Rates
Europäischer Kirchen der Europäischen

Bischofskonferenzen
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CHARTA OECUMENICA

Guidelines for the Growing Cooperation
among the Churches in Europe

“Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit”

As the Conference of European Churches (CEC) and the Council of Euro-
pean Bishops' Conferences (CCEE)7 we are, in the spirit of the Messages
from the two European Ecumenical Assemblies of Basle (1989) and Graz
(1997), firmly resolved to preserve and develop the fellowship that has
grown up among us. We give thanks to the Triune God for guiding our
steps towards an ever deeper fellowship through the Holy Spirit.

Various forms of ecumenical co-operation have already proved them-
selves. Christ's prayer is: “...that they may all be one. As you, Father, are
in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may be-
lieve that you have sent me” (John 17:21). If we are to be faithful to this
prayer, we cannot be content with the present situation. Instead, aware
of our guilt and ready to repent, we must strive to overcome the divisions
still existing among us, so that together we may credibly proclaim the
message of the Gospel among all people.

Listening together to God's word in Holy Scripture, challenged to confess
our  common faith  and  to  act  together  in  accordance  with  the  perceived
truth, let us bear witness to the love and hope which are for all people.

Europe - from the Atlantic to the Urals, from the North Cape to the Medi-
terranean - is today more pluralist in culture than ever before. With the
Gospel, we want to stand up for the dignity of the human person created
in God's image and, as churches together, contribute towards reconciling
peoples and cultures.

In this spirit, we adopt this charter as a common commitment to dialogue
and co-operation. It describes fundamental ecumenical responsibilities,
from which follow a number of guidelines and commitments. It is de-
signed to promote an ecumenical culture of dialogue and co-operation at
all levels of church life, and to provide agreed criteria for this. However, it
has no magisterial or dogmatic character, nor is it legally binding under
church law. Its authority will derive from the voluntary commitments of
the European churches and ecumenical organisations. Building on this ba-
sic text, they can formulate their own local addenda, designed to meet
their own specific challenges and resulting commitments.

7 To the Conference of European Churches (CEC) belong almost all Orthodox, Protestant, Anglican,
Old-Catholic and independent churches in Europe. In the Council of European Bishops’ Conferences
(CCEE) are represented all Roman Catholic Bishops' Conferences in Europe.
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I

WE BELIEVE IN
“ONE HOLY CATHOLIC AND APOSTOLIC CHURCH”

“(Make) every effort to maintain the unity of the Spirit in the bond
of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called

to the one hope of your calling, one Lord, one faith,
one baptism, one God and Father of all,

who is above all and through all and in all”
(Ephesians 4:3-6)

1. Called Together to Unity in Faith

With the Gospel of Jesus Christ, according to the witness of Holy Scrip-
ture and as expressed in the ecumenical Nicene-Constantinopolitan Creed
of 381, we believe in the Triune God: the Father, Son and Holy Spirit.
Because we here confess “one, holy, catholic and apostolic church” our
paramount ecumenical task is to show forth this unity, which is always a
gift of God.

Fundamental differences in faith are still barriers to visible unity. There
are different views of the church and its oneness, of the sacraments and
ministries. We must not be satisfied with this situation. Jesus Christ re-
vealed to us on the cross his love and the mystery of reconciliation; as
his followers, we intend to do our utmost to overcome the problems and
obstacles that still divide the churches.

We commit ourselves
to follow the apostolic exhortation of the Letter to the Ephe-
sians and persevere in seeking a common understanding of
Christ's message of salvation in the Gospel;

in the power of the Holy Spirit, to work towards the visible
unity of the Church of Jesus Christ in the one faith, expressed
in the mutual recognition of baptism and in eucharistic fel-
lowship, as well as in common witness and service.
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II

ON THE WAY TOWARDS THE VISIBLE FELLOWSHIP OF
THE CHURCHES IN EUROPE

"By this everyone will know that you are my disciples,
if you have love for one another"

(John 13:35)

2. Proclaiming the Gospel together

The most important task of the churches in Europe is the common proc-
lamation of the Gospel, in both word and deed, for the salvation of all.
The widespread lack of corporate and individual orientation and falling
away from Christian values challenge Christians to testify to their faith,
particularly in response to the quest for meaning which is being pursued
in so many forms. This witness will require increased dedication to Chris-
tian education (e.g. catechism classes) and pastoral care in local congre-
gations, with a sharing of experiences in these fields. It is equally impor-
tant for the whole people of God together to communicate the Gospel in
the public domain, which also means responsible commitments to social
and political issues.

We commit ourselves
to discuss our plans for evangelisation with other churches, en-
tering into agreements with them and thus avoiding harmful
competition and the risk of fresh divisions;

to recognise that every person can freely choose his or her reli-
gious and church affiliation as a matter of conscience, which
means not inducing anyone to convert through moral pressure or
material incentive, but also not hindering anyone from entering
into conversion of his or her own free will.

3. Moving towards one another

In the spirit of the Gospel, we must reappraise together the history of the
Christian churches, which has been marked by many beneficial experi-
ences but also by schisms, hostilities and even armed conflicts. Human
guilt, lack of love and the frequent abuse of faith and the church for po-
litical interests have severely damaged the credibility of the Christian
witness.

Ecumenism therefore begins for Christians with the renewal of our hearts
and the willingness to repent and change our ways. The ecumenical
movement has already helped to spread reconciliation.
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It is important to acknowledge the spiritual riches of the different Chris-
tian traditions, to learn from one another and so to receive these gifts.
For the ecumenical movement to flourish it is particularly necessary to
integrate the experiences and expectations of young people and  actively
encourage their participation.

We commit ourselves
to overcome the feeling of self-sufficiency within each church,
and to eliminate prejudices; to seek mutual encounters and
to be available to help one another;

to promote ecumenical openness and co-operation in Chris-
tian education, and in theological training, continuing educa-
tion and research.

4. Acting together

Various forms of shared activity are already ecumenical. Many Christians
from different churches live side by side and interact in friendships, in
their neighbourhoods, at work and in their families. Couples in interde-
nominational marriages especially should be supported in experiencing
ecumenism in their daily lives.

We recommend that  bilateral  and  multilateral  ecumenical  bodies  be  set
up and maintained for co-operation at local, regional, national and inter-
national levels. At the European level it is necessary to strengthen co-
operation between the Conference of European Churches and the Council
of European Bishops' Conferences (CCEE) and to hold further European
Ecumenical Assemblies.

In the event of conflicts between churches, efforts towards mediation and
peace should be initiated and/or supported as needed.

We commit ourselves
to act together at all levels of church life wherever conditions
permit and there are no reasons of faith or overriding expedi-
ency mitigating against this;

to defend the rights of minorities and to help reduce misun-
derstandings and prejudices between majority and minority
churches in our countries.
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5. Praying together

The ecumenical movement lives from our hearing God's word and letting
the Holy Spirit work in us and through us. In the power of this grace,
many different initiatives now seek, through services of prayer and wor-
ship, to deepen the spiritual fellowship among the churches and to pray
for the visible unity of Christ's Church. A particularly painful sign of the
divisions among many Christian churches is the lack of eucharistic fel-
lowship.

In some churches reservations subsist regarding praying together in an
ecumenical context. But we have many hymns and liturgical prayers in
common, notably the Lord's Prayer, and ecumenical services have be-
come a widespread practice: all of these are features of our Christian
spirituality.

We commit ourselves
to pray for one another and for Christian unity;

to learn to know and appreciate the worship and other forms
of spiritual life practised by other churches;

to move towards the goal of eucharistic fellowship.

6. Continuing in dialogue

We belong together in Christ, and this is of fundamental significance in
the face of our differing theological and ethical positions. Rather than
seeing our diversity as a gift which enriches us, however, we have al-
lowed differences of opinion on doctrine, ethics and church law to lead to
separations between churches, with special historical circumstances and
different cultural backgrounds often playing a crucial role.

In order to deepen ecumenical fellowship, endeavours to reach a consen-
sus in faith must be continued at all cost. Only in this way can church
communion be given a theological foundation. There is no alternative to
dialogue.

We commit ourselves
to continue in conscientious, intensive dialogue at different
levels between our churches, and to examine the question of
how official church bodies can receive and implement the
findings gained in dialogue;

in the event of controversies, particularly when divisions
threaten in questions of faith and ethics, to seek dialogue and
discuss the issues together in the light of the Gospel.
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III

OUR COMMON RESPONSIBILITY IN EUROPE

“Blessed are the peacemakers,
for they will be called children of God”

(Matthew 5:9)

7. Participating in the building of Europe

Through the centuries Europe has developed a primarily Christian charac-
ter in religious and cultural terms. However, Christians have failed to
prevent suffering and destruction from being inflicted by Europeans, both
within Europe and beyond. We confess our share of responsibility for this
guilt and ask God and our fellow human beings for forgiveness.

Our faith helps us to learn from the past, and to make our Christian faith
and love for our neighbours a source of hope for morality and ethics, for
education and culture, and for political and economic life, in Europe and
throughout the world.

The churches support an integration of the European continent. Without
common values, unity cannot endure. We are convinced that the spiritual
heritage of Christianity constitutes an empowering source of inspiration
and enrichment for Europe. On the basis of our Christian faith, we work
towards a humane, socially conscious Europe, in which human rights and
the basic values of peace, justice, freedom, tolerance, participation and
solidarity prevail. We likewise insist on the reverence for life, the value of
marriage and the family, the preferential option for the poor, the readi-
ness to forgive, and in all things compassion.

As churches and as international communities we have to counteract the
danger of Europe developing into an integrated West and a disintegrated
East, and also take account of the North-South divide within Europe. At
the same time we must avoid Eurocentricity and heighten Europe's sense
of responsibility for the whole of humanity, particularly for the poor all
over the world.

We commit ourselves
to seek agreement with one another on the substance and
goals of our social responsibility, and to represent in concert,
as far as possible, the concerns and visions of the churches
vis-à-vis the secular European institutions;

to defend basic values against infringements of every kind;
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to resist any attempt to misuse religion and the church for
ethnic or nationalist purposes.

8. Reconciling peoples and cultures

We consider the diversity of our regional, national, cultural and religious
traditions to be enriching for Europe. In view of numerous conflicts, the
churches are called upon to serve together the cause of reconciliation
among peoples and cultures. We know that peace among the churches is
an important prerequisite for this.

Our common endeavours are devoted to evaluating, and helping to re-
solve, political and social issues in the spirit of the Gospel. Because we
value the person and dignity of every individual as made in the image of
God, we defend the absolutely equal value of all human beings.

As churches we intend to join forces in promoting the process of democ-
ratisation in Europe. We commit ourselves to work for structures of
peace, based on the non-violent resolution of conflicts. We condemn any
form of violence against the human person, particularly against women
and children.

Reconciliation involves promoting social justice within and among all
peoples; above all, this means closing the gap between rich and poor and
overcoming unemployment. Together we will do our part towards giving
migrants, refugees and asylum-seekers a humane reception in Europe.

We commit ourselves
to counteract any form of nationalism which leads to the op-
pression of other peoples and national minorities and to en-
gage ourselves for non-violent resolutions;

to strengthen the position and equal rights of women in all
areas of life, and to foster partnership in church and society
between women and men.

9. Safeguarding the creation

Believing  in  the  love  of  the  Creator  God,  we  give  thanks  for  the  gift  of
creation and the great value and beauty of nature. However, we are ap-
palled  to  see  natural  resources  being  exploited  without  regard  for  their
intrinsic value or consideration of their limits, and without regard for the
well-being of future generations.
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Together we want to help create sustainable living conditions for the
whole of creation. It is our responsibility before God to put into effect
common criteria for distinguishing between what human beings are sci-
entifically and technologically capable of doing and what, ethically speak-
ing, they should not do.

We recommend the introduction in European churches of an Ecumenical
Day of Prayer for the Preservation of Creation.

We commit ourselves
to strive to adopt a lifestyle free of economic pressures and
consumerism and a quality of life informed by accountability
and sustainability;

to support church environmental organisations and ecumeni-
cal networks in their efforts for the safeguarding of creation.

10. Strengthening community with Judaism

We are bound up in a unique community with the people Israel, the peo-
ple of the Covenant which God has never terminated. Our faith teaches
us that our Jewish sisters and brothers “are beloved, for the sake of their
ancestors; for the gifts and the calling of God are irrevocable” (Rom
11.28-29). And “to them belong the adoption, the glory, the covenants,
the giving of the law, the worship and the promises; to them belong the
patriarchs, and from them, according to the flesh, comes the Messiah”
(Rom 9.4-5).

We deplore and condemn all manifestations of anti-Semitism, all out-
breaks of hatred and persecutions . We ask God for forgiveness for anti-
Jewish attitudes among Christians, and we ask our Jewish sisters and
brothers for reconciliation.

It is urgently necessary, in the worship and teaching, doctrine and life of
our churches, to raise awareness of the deep bond existing between the
Christian faith and Judaism, and to support Christian-Jewish co-
operation.

We commit ourselves
to oppose all forms of anti-Semitism and anti-Judaism in the
church and in society;

to seek and intensify dialogue with our Jewish sisters and
brothers at all levels.
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11. Cultivating relations with Islam

Muslims have lived in Europe for centuries. In some European countries
they constitute strong minorities. While there have been plenty of good
contacts and neighbourly relations between Muslims and Christians, and
this remains the case, there are still strong reservations and prejudices
on both sides. These are rooted in painful experiences throughout history
and in the recent past.

We would like to intensify encounters between Christians and Muslims
and enhance Christian-Islamic dialogue at all levels. We recommend, in
particular, speaking with one another about our faith in one God, and
clarifying ideas on human rights.

We commit ourselves
to conduct ourselves towards Muslims with respect;

to work together with Muslims on matters of common con-
cern.

12. Encountering other religions and world views

The plurality of religious and non-confessional beliefs and ways of life
has become a feature of European culture. Eastern religions and new re-
ligious communities are spreading and also attracting the interest of
many Christians. In addition, growing numbers of people reject the Chris-
tian faith, are indifferent to it or have other philosophies of life.

We want to take seriously the critical questions of others, and try to-
gether to conduct fair discussions with them. Yet a distinction must be
made between the communities with which dialogues and encounters are
to be sought, and those which should be warned against from the Chris-
tian standpoint.

We commit ourselves
to recognise the freedom of religion and conscience of these
individuals and communities and to defend their right to
practise their faith or convictions, whether singly or in
groups, privately or publicly, in the context of rights applica-
ble to all;

to be open to dialogue with all persons of good will, to pursue
with them matters of common concern, and to bring a wit-
ness of our Christian faith to them.
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Jesus Christ, the Lord of the one Church,
 is our greatest hope

of reconciliation and peace.
In his name we intend to continue
on our common path in Europe.

We pray for God's guidance
through the power of the Holy Spirit.

“May the God of hope fill us with all joy and peace in believing, so
that we may abound in hope by the power of the Holy Spirit.”

(Rom 15.13)

As Presidents of the Conference of European Churches and the Council of
European Bishops’ Conferences, we commend this Charta Oecumenica as
a Basic Text to all the churches and Bishops’ Conferences in Europe, to be
adopted and adapted in each of their local contexts.

With this commendation we hereby sign the Charta Oecumenica, on the
occasion of the European Ecumenical Encounter, on the first Sunday after
the common celebration of Easter in the year 2001.

Strasbourg, 22 April 2001

Metropolitan Jérémie Cardinal Vlk
President President
Conference of European Churches Council of European Bishops’

Conferences
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Nämä suositukset vastaavat keskeisiin ekumeniaa
 koskeviin kysymyksiin.

Miksi ekumenia on tärkeää?
Millaiset periaatteet ohjaavat ekumeenista työtä?
Millä tavoin paikalliseen ekumeeniseen työhön voi osallistua?
Tarkoitus on selvittää, mitä ekumenia

 ja ekumeeninen toiminta sisältävät, jotta yhä useammat voisivat
 osallistua ekumeeniseen toimintaan paikallisella tasolla.

Ekumenian hyvät tavat -asiakirja on Suomen ekumeenisen neuvos-
ton kokoama ja vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa.

Ekumen ia (kreikaksi oikoumene = asuttu maan piiri)
tarkoittaa pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen ja kristitty-
jen keskinäisen yhteyden vahvistamista todistuksessa ja palvelussa. Tä-
män työn lähtökohta on Raamatun Uusi testamentti ja erityisesti Jeesuk-
sen rukous uskovien ykseyden puolesta (Joh. 17:21).

Yhte inen usko
Ekumeeninen yhteistyö rakentuu yhteiselle uskolle, jonka mukaan tun-
nustamme Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mu-
kaan. Sen vuoksi pyrimme yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustamme
yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

Kesk inä inen kunn io i tus
Ekumenia edellyttää toisten kunnioitusta kristillisinä kirkkoina ja yhtei-
söinä. Tämä merkitsee sitä, että kunnioitamme jäsenyhteisöjen oikeutta
opillisiin eroihin, erilaisiin rukoustapoihin, jumalanpalvelusperinteitten
eroihin ja uskonelämän muotoihin. Yhteistyö ei kuitenkaan edellytä, että
pitäisimme kaikkea toistemme perinteissä oikeana oppina.

Luo ttamus ja avo imuus
Ekumeeninen yhteys rakentuu luottamukseen ja avoimuuteen. Olemme
vakuuttuneet siitä, että Jeesuksen rukous ykseyden puolesta on vah-
vempi kuin kristittyjen hajaannus. Koska ekumenian tavoitteena on Kris-
tuksen kirkon ykseys, lähtökohtamme on siinä, mikä meitä yhdistää.
Emme kuitenkaan sulje silmiämme meitä erottavilta tekijöiltä. Haluam-
me turvata työllemme mahdollisimman laajapohjaisen perustan. Siksi
pyrimme vuoropuheluun uusien kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen
kanssa.
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Halu ymmärtää
Ekumenia merkitsee myös sitä, että pyrimme ymmärtämään toisiamme
ja pääsemään mahdollisimman laajaan yksimielisyyteen uskossa ja elä-
mässä. Vuoropuhelussa opimme ymmärtämään paremmin myös omia pe-
rinteitämme. Osallistumme tähän työhön tasavertaisina kumppaneina.

Vaikeissa kysymyksissä yritämme ymmärtää rukoillen ja avoimes-
ti keskustellen toistemme näkemyksiä ja Jumalan Sanan tulkintaa.

Johtaj ien yh te istyö
Kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen johtajilla on erityinen vastuu luoda ja
pitää yllä hyviä suhteita yhteisöjen välillä. Kunnioitamme näiden kirkko-
jen valitsemia johtajia ja sitoudumme yhteistyöhön heidän kanssaan.

Kirkon kaks i  u lo ttuvuutta
Ekumenia perustuu ajatukseen paikallisesta ja maailmanlaajuisesta Kris-
tuksen kirkosta. Suomessa toimivina kristillisinä kirkkoina ja yhteisöinä
kuulumme maailmanlaajuiseen kristilliseen yhteisöön. Pidämme yllä suh-
teita kansainvälisiin kirkollisiin ja ekumeenisiin järjestöihin. Kristuksen
ruumiin jäseninä tahdomme kantaa vastuumme sisaristamme ja veljis-
tämme eri puolilla maailmaa.

Tahdomme toimia oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luo-
makunnan eheyden puolesta.

Pa ika l l i nen ekumen ia
Paikallisten seurakuntien yhteistyö on useimmille näkyvin esimerkki pyr-
kimyksestä syvenevään ja näkyvään kristittyjen ykseyteen. Paikallinen
ekumenia pyrkii edistämään ykseyttä ja yhteyttä samalla paikkakunnalla
asuvien kristittyjen välillä. Kun opimme tuntemaan toinen toisemme, hy-
väksymme toinen toisemme ja yhdessä tunnustamme yhteisen uskom-
me, voimme löytää tien yhteiseen, uskottavaan kristilliseen todistukseen,
jotta maailma uskoisi.

Kyllä evankel iumin jul istamiselle – ei käännyttämiselle
Lähetys ja evankeliointi kuuluvat kirkon olemukseen ja tehtävään. Jokai-
nen seurakunta ja kristitty on lähetetty todistamaan uskostaan. Hyväk-
symme, että kaikilla kirkoilla ja kristillisillä yhteisöillä on oikeus ja vel-
vollisuus julistaa evankeliumia oman näkemyksensä mukaisesti.

Evankelioimisen tarkoitus on julistaa pelastusta Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Se ei saa pyrkiä heikentämään tai katkaisemaan yksilön siteitä
omaan kirkkoonsa tai kristilliseen yhteisöönsä. Tällä tavalla haluamme
erottaa evankeliumin julistamisen proselytismistä, pyrkimyksestä toisten
kristillisten yhteisöjen jäsenten käännyttämiseen omaan kristilliseen yh-
teisöömme.
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Oikea t ieto
Kunnioitamme kunkin kirkon ja kristillisen yhteisön oikeutta omaan it-
seymmärrykseensä ja identiteettiinsä. Siksi sitoudumme antamaan to-
tuudenmukaista tietoa toisistamme. Emme hyväksy julistusta tai tiedo-
tusta, joka korostaa oman kirkkokunnan tai kristillisen yhteisön ihanne-
kuvaa ja antaa toisista kielteisen kuvan.

Yks i l ön ja perheen kunn io i ttaminen
Jokaisen kristityn hengellistä vaellusta tulee kunnioittaa. Kun perheen
jäsenet kuuluvat eri kirkkokuntiin tai kristillisiin yhteisöihin, on erityisen
tärkeä korostaa ykseyttä eikä jakaantuneisuutta. On myös tärkeä oppia
näiden perheiden kokemuksista.

Toivomme, että kaikki kirkot ja kristilliset yhteisöt loisivat toimivat
ja selkeät käytännöt sellaisia kirkollisia toimituksia (esimerkiksi vihkimi-
nen, hautaan siunaaminen ja kodin siunaaminen) varten, joihin osallistuu
eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen jäseniä. Suosittelemme näissä ky-
symyksissä yhteistyötä.

Suomen ekumeeninen neuvosto on 15.10.2002
hyväksynyt nämä suositukset.

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) on Suomessa toimivien kirkkojen
ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikka ja yhteistyöelin.

Ekumenian hyvät tavat
sisältää suosituksia neuvoston jäsenyhteisöille

ja niiden paikallisille seurakunnille.
Näiden suositusten avulla neuvosto haluaa edistää

ekumeenista yhteistyötä paikallisella ja kansallisella tasolla
ja tehdä selväksi sen, mihin ekumeeninen yhteistyö

kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä velvoittaa.
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svarar på centrala frågor gällande ekumenik.
Varför är ekumenik viktigt?
Vilka principer styr det ekumeniska arbetet?
Hur kan man delta i ekumeniskt arbete på det lokala planet?
Meningen är att klargöra vad ekumenik och ekumenisk verksamhet
innebär så att allt fler kan känna sig delaktiga i ekumenisk verk-
samhet också på det lokala planet.
Takt och ton inom ekumeniken har sammanställts av Ekumeniska
rådet i Finland och kan fritt användas och kopieras.

Ekumen ik (grekiskans oikoumene = hela den bebodda världen)
är att främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet och att stärka de
kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Arbetet för kristen enhet
har sin utgångspunkt i Bibelns Nya testamente och Jesu bön om enhet
mellan de troende (Joh.17:21).

Gemensam tro
Vårt ekumeniska arbete bygger på en gemensam tro, enligt vilken vi be-
känner Herren Jesus som Gud och Frälsare enligt Bibeln. Därför vill vi
tillsammans sträva till att fullgöra vår gemensamma kallelse en enda
Gud, Fader, Son och helig Ande till ära.

Ömses id ig respekt
Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor
och samfund. Detta innebär att vi respekterar varandras rätt till skillna-
der i lära, olika sätt att be, fira gudstjänst och leva ut vår tro. Samarbe-
tet förutsätter däremot inte att vi skulle godkänna allt i varandras traditi-
on som den rätta läran.

Ti l l i t  och  öppenhet
Vår ekumeniska gemenskap bygger på tillit och öppenhet. Vi är förvissa-
de om att Jesu bön om enhet är starkare än de kristnas splittring. Efter-
som ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som fö-
renar oss.  Vi  blundar emellertid  inte för  saker som skiljer  oss åt.  Vi  vill
trygga en så bred bas som möjligt för vårt arbete. Därför strävar vi till
interaktion med nya kyrkor och kristna samfund.
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Vi l ja att fö rstå
Ekumenik innebär också att vi vill förstå varandra och komma fram till
bredast möjliga enhet i tro och lära. Genom samtal och dialog lär vi oss
också att bättre förstå våra egna traditioner. Vi deltar i detta arbete som
likvärdiga parter.

I svåra frågor försöker vi genom bön och ett öppet samtal förstå
varandras ståndpunkter och tolkningar av Guds Ord.

Samarbete me l la n kyrko ledare
Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden har ett särskilt ansvar för
att skapa och upprätthålla goda relationer mellan kyrkorna. Vi respekte-
rar de ledare som respektive kyrkor och samfund har valt och förbinder
oss att samarbeta med dem.

Kyrkans två d imens ioner
Ekumenik bygger på en förståelse av Kristi kyrka som lokal och univer-
sell. Som kristna kyrkor och samfund i Finland tillhör vi den världsvida
kristna gemenskapen. Vi upprätthåller kontakter till kyrkliga och eku-
meniska organisationer. Som delar av Kristi kropp vill vi bära vårt ansvar
för våra systrar och bröder i olika delar av världen.

Vi vill verka för rättvisa, fred, försoning och omsorg om skapelsen.

Loka l  ekumen ik
För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det synligaste uttrycket
för strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. Lokal ekumenik
strävar efter att främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma
ort. När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro
tillsammans kan vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet
vittnesbörd för att världen skall tro.

Ja t i l l  evange l i sat ion - nej t i l l  pro se lyt i sm
Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje för-
samling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Vi bek-
räftar varje kyrkas och samfunds rätt och skyldighet att förkunna evan-
gelium enligt sin egen syn.

Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus
Kristus. Den får inte sträva till att försvaga eller bryta banden till indivi-
dens egen kyrka eller kristna samfund. På detta sätt vill vi göra åtskill-
nad mellan evangelisation och proselytism, strävan efter att få medlem-
mar ur ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.
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Rätt informat io n
Vi respekterar varje kyrkas och kristna samfunds rätt till sin egen själv-
förståelse och identitet. Därför förbinder vi oss att ge ut sanningsenlig
information om varandra. Vi tar avstånd från varje form av förkunnelse
och information som framhäver och idealiserar den egna kyrkan eller
samfundet och ger en negativ bild av den andra.

Respekt för i nd i v id o ch fami l j
Varje kristens andliga väg måste respekteras. När familjemedlemmar
tillhör olika kristna kyrkor eller samfund är det särskilt betydelsefullt att
betona enhet och inte splittring. Det är också viktigt att ta lärdom av
dessa familjers erfarenheter.

Vi hoppas att alla kristna kyrkor och samfund skulle skapa funge-
rande och klargörande rutiner angående kyrkliga förrättningar (t.ex. vig-
sel, begravning, välsignelse av hem) i vilka personer med annan kyrko-
tillhörighet deltar. I dessa fall rekommenderar vi alltid samarbete.

Ekumeniska rådet i Finland har den 15 oktober 2002
godkänt dessa rekommendationer.

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är en mötesplats
och ett samarbetsorgan för de kristna kyrkorna och samfunden i Finland.

Takt och ton inom ekumeniken
innehåller rekommendationer till rådets medlemssamfund

och deras lokala församlingar.
Med hjälp av dessa rekommendationer

vill rådet främja det ekumeniska samarbetet
lokalt och nationellt och klargöra till vad

vårt gemensamma ekumeniska arbete förpliktar
kyrkorna och de kristna samfunden.
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Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi

myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.

Ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi

velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.

Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.

Aamen.

Suomen ekumeenisen neuvoston
1.2.1973 hyväksymä ekumeeninen sanamuoto
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Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokous-
ten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja

Charta Oecumenica allekirjoitettiin juhlallisesti 22.4.2001 Strasbourgissa
Pyhän Tuomaan evankelisluterilaisessa kirkossa pidetyn jumalanpalve-
luksen jälkeen. On syytä olla varovainen, kun puhutaan historiallisista

hetkistä, mutta monet pitävät Charta Oecumenican allekirjoitustilaisuutta
ja sitä seurannutta asiakirjan antamista

Euroopan kirkoille yhtenä ekumeenisen liikkeen historiallisista hetkistä.

Charta Oecumenican tavoitteena on käynnistää jatkuva prosessi, joka
samanaikaisesti olisi käynnissä kaikkialla Euroopassa. Tämän prosessin

luonne ja jatkuvuus ratkaisevat asiakirjan lopullisen arvon. Asiakirjan
teksti luo yhteiset puitteet paikallisille dialogeille.

Se on näin paikallisten prosessien yhteinen nimittäjä,
jonka kautta lankoja on mahdollista koota yhteen.

Asiakirjan lähtökohtiin liittyy myös voimakas hengellinen,
katumukseen liittyvä ulottuvuus: vallitseva kirkkojen hajaannus ei ole

Jumalan tahto, vaan ihmisten teko, josta on tullut evankeliumin sanoman
leviämisen este. Hajaannuksesta kannetaan yhteistä syyllisyyttä. Jokai-
nen kristitty on kutsuttu itsetutkiskeluun, kaikissa kirkoissa esiintyvän

itseriittoisuuden tunteen torjumiseksi.

Charta Oecumenica ekumeenisena karttana on eurooppalainen yleiskart-
ta. On selvää, että se ei sellaisenaan ole riittävä eri puolilla Eurooppaa

tapahtuvassa kansallisessa ekumeenisessa suunnistuksessa. On tärkeää
pohtia, millainen on kansallinen ekumeeninen kartta erityispiirteineen.

Kansallisena lisänä yleiskartalle on Suomen ekumeeninen neuvosto
15.10.2002 hyväksynyt Ekumenian hyvät tavat -suositukset,

jotka nostavat esille aiheita, jotka liittyvät
ekumeeniseen toimintaan erityisesti

maamme rajojen sisäpuolella.
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