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Minä rukoilen, että he kaikki 
olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, 

olet minussa ja minä sinussa. Niin 
tulee heidänkin olla yhtä meidän 

kanssamme, jotta maailma uskoi-
si sinun lähettäneen minut. 

Joh. 17:21 

Jag ber 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
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JäsENKIrKot
• Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko
• Suomen ortodoksinen kirkko
• Suomen Vapaakirkko 
• Katolinen kirkko Suomessa
• Finlands svenska baptistsamfund
• Finlands svenska metodistkyrka
• Suomen Metodistikirkko
• Suomen Pelastusarmeija
• Missionskyrkan i Finland
• The Anglican Church in Finland
• International Evangelical Church 
in Finland
 
tArKKAIlIJAt
• Suomen Adventtikirkko
• Suomen Baptistikirkko
• Suomen Helluntaikirkko

• Finlands Svenska Pingstmission
• Ystävien Uskonnollinen Seura  
Kveekarit
 
KUMppANUUsJärJEstöt 
• Filantropia
• Herättäjä-Yhdistys
• Hiljaisuuden ystävät
• Kansan Raamattuseura
• Kirkon alat
• Kirkon Ulkomaanapu
• Kulttuuri- ja uskontofoorumi 
FOKUS
• Medialähetys Sanansaattajat
• Nuori kirkko
• Opiskelijoiden Lähetysliitto
• Pyhän Henrikin pyhiinvaellus- 
yhdistys
• San Damianon osuuskunta

• Sinapinsiemen
• Suomen Caritas
• Suomen kristillinen rauhanliike
• Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto
• Suomen Liikemiesten Lähetysliitto
• Suomen Lähetysseura
• Suomen NMKY:n liitto
• Suomen NNKY-liitto
• Suomen Pipliaseura
• Suomen World Vision
• Tuomasyhteisö 

YHtEYstIEDot
www.ekumenia.fi
www.vastuuviikko.fi
www.ansvarsveckan.fi

@ekumeniaFI 
@EkumenikIFinland
@SEN_ERF

Jumalan hyvyys kutsuu meitä yhtey- 
teen. Yhteys on osallisuutta. Sen 
merkitys avautuu rakkaudesta. Rak-
kaus avaa yhteyden toiseen ihmi-
seen, luomakunnan kauneuteen ja 

oman elämämme merkitykseen. Ihmisinä et-
simme rakkautta ja pyrimme yhteen. Ole-
muksemme syvin ulottuvuus toteutuu rak-
kaudessa.

Kristittyinä uskomme, että Jumala on rak-
kaus. Tätä rakkautta Jeesus kuvaa kauniisti 
ylimmäispapillisessa rukouksessaan: Kaikki, 
mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, 
on minun. Hän itse on puutteellisen hyvyys 
ja ottaa ihmisen kuorman kannettavakseen. 
Hän jää luoksemme asumaan. Osallisuutem-
me Kristukseen on osallisuutta Jumalaan. 
Ekumeniassa on kyse tästä kaikkein oleelli-
simmasta. Sen perusta on Jeesuksen rukouk-
sessa, jossa hän rukoilee puolestamme, että 
olisimme yhtä kolmiyhteisen Jumalan kans-
sa. Tämä lahjana saatu yhteys liittää meidät 
toisiimme. Minä rukoilen, että he kaikki oli-
sivat yhtä, niin kuin sinä, Isä olet minussa ja 
minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä 
meidän kanssamme.

Yhteys synnyttää iloa. Se on puutteiden ja 
lahjojen jakamista: Sisarellista tai veljellistä 
rakkautta, jota paavi Franciscus kuvaa paran-
tavaksi yhteydeksi. Se on eri kirkkojen lahjo-
jen jakamista, ikonostaasin heijastusta kirk-
kaudesta tai armolahjoja. Se on ihmisen mit-

taamattoman arvon tunnustamista jokaises-
sa ihmisessä, avaruutta olla erilainen ja Luo-
jan luomistöistä nauttimista. Se on historian 
ja tämän päivän haavojen tunnistamista ja 
hidasta paranemista. Se on rakkauden laitta-
mista uskon edelle, kun katsomme toista ih-
mistä. Se on toivoa toivottomalle ja turvaa 
turvattomalle. Se on oman pienuuden tun-
nustamista ja kirkon yhteisen aarteen sam-
mumatonta jakamista.

Ekumeeninen liike jakaa tätä ilosanomaa yh-
teydestä yli kirkkokuntien. Kristittyjen yk-
seys on olemassa. Sen toteutuminen maail-
massa näkyvällä tavalla on keskeneräistä sa-
malla tavoin kuin ihmisten elämä kaikkineen 
on keskeneräistä. Siksi ekumeenista liikettä 

kuvataan kristittyjen yhteisenä pyhiinvael-
luksena samaan suuntaan.

suomalainen ekumenia on yhtä vanhaa kuin 
itsenäisyytemme aika. Kansallisena neuvos-
tona Suomen Ekumeeninen Neuvosto on 
maailman vanhimpia. Se täyttää 100 vuot-
ta juuri itsenäisyytemme juhlan kynnyksellä. 
On aika juhlia. On aika katsoa toisiamme on-
nitellen. On aika kiittää suomalaisia kirkkoja 
ja ekumenian uranuurtajia niin kansallisella 
kuin kansainväliselläkin tasolla. On aika py-
sähtyä Kristuksen eteen ja kiittää ykseydes-
tä itse rakkauden antajaa ja tästä ilosta katsoa 
toisiamme luottavaisesti silmiin.
 MArI-ANNA AUvINEN

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri

Pyhiinvaellus samaan suuntaan

pääKIrJoItUs
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Kannen kuva: 
Helsingin Studium 
Catholicumissa 
kokoonnutaan tors-
taisin ekumeeniseen 
aamurukoukseen.
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Mariette Sha-
bulinzenze, 
23, erot-
tuu joukos-
ta. Hän opis-

kelee yliopistossa miesvaltaisel-
la tietojenkäsittelytieteen alal-
la ja on opetellut koodaamaan 
huvikseen. Lokakuussa Shabu-
linzenzeä voi kuulla Tampereel-
la Ekumeenisen vastuuviikon ta-
pahtumissa, joissa hän kiertää 
Vastuuviikon lähettiläänä.

Kongolaislähtöinen Shabu-
linzenze on asunut Suomessa 
kymmenen vuotta. Hän tuntee 
hyvin synnyinmaansa tasa-arvo-
tilanteen.

– Kongossa naisella on parem-
min toimeentulevissa perheissä 
enemmän etuoikeuksia ja 
sananvaltaa kuin köyhissä 
perheissä.

Shabulinzenzen mu-
kaan Kongossa on yhä 
kiistanalaista naisten 
ja miesten samanarvoi-
suus lain edessä. Tämä 
näkyy esimerkiksi suh-
tautumisessa naisiin 
kohdistuvaan väkival-
taan.

Suomessa sukupuol-
ten välinen tasa-arvo on Shabu-
linzenzen mukaan pidemmällä. 
Osan mielestä liiankin pitkällä.

– Jotkut samasta taustasta tu-
levat miehet ovat katkeria siitä, 
että Suomessa naisilla on liikaa 
oikeuksia. Kukaan ei ole kuiten-
kaan vielä osannut kertoa minul-
le, mitä oikeuksia he haluaisivat 
ottaa pois!

Shabulinzenze aikoo lähetti-
läänä kertoa omista kokemuk-

sistaan ulkomaalaistaustaisena 
naisena. Nuorempana hän ajat-
teli, että kuka tahansa voi menes-
tyä, kunhan opiskelee ja tekee 
töitä tarpeeksi. Hän on kuiten-
kin joutunut huomaamaan, ettei-
vät asiat ole niin yksinkertaisia, 
varsinkin jos naiseuteen yhdistyy 
muita vähemmistöasemia.

– Seksismin lisäksi joudun 
kamppailemaan rasismia vas-
taan, ja se on melkein jokapäi-
väistä. Olen näkyvästi erilainen, 
ja minuun kohdistuu ennakko-
luuloja, Shabulinzenze toteaa.

Päivittäinen taistelu ennakko-
luulojen kanssa on vähemmis-
töjen edustajille lannistavaa. 
Usein kyse on arkipäivän tahdit-
tomuuksista. Kerran esimerkiksi 

Shabulinzenzen kurssi-
toveri oli tokaissut, ettei 
tiennyt maahanmuutta-
janaistenkin opiskelevan 
yliopistossa.

– Hän luuli tarkoitta-
vansa hyvää, mutta se oli 
myös loukkaavaa.

Kuulijoitaan Shabu-
linzenze aikoo rohkaista 
puuttumaan näkemään-
sä syrjintään ja huonoon 
kohteluun, kohdistuu 

se keneen tahansa. Rasismia voi 
vastustaa pienilläkin teoilla.

– Jos jotakuta kiusataan tai jä-
tetään yksin, voi mennä väliin. 
Ei pidä ajatella, että joku toinen 
hoitaa, Shabulinzenze neuvoo.

Ulkomaalaistaustaiset suoma-
laiset eivät ole yksi yhtenäinen 
ryhmä, Shabulinzenze muistut-
taa. Maahanmuuttajanaiset tu-
levat eri taustoista ja ajattelevat 
asioista eri tavoin. Jokaisella on 

oma tarinansa, jota ei voi määri-
tellä ulkopuolelta. Vastuuviikon 
teeman mukaisesti naisille on 
annettava mahdollisuus käyttää 
omaa ääntään.

– Vähemmistötaustaisen pu-
hetta pidetään herkästi hyök-
käyksenä, vaikka puhuisi vain 
omista kokemuksistaan.

Tehtävä vastuuviikon lähetti-
läänä jännittää, sillä hän ei ole 
aiemmin puhunut julkisesti tai 

kirjoittanut omista kokemuksis-
taan. Vaatii rohkeutta puhua ai-
heista, jotka tulevat lähelle.

– En ole mikään roolimalli, 
mutta jos saisin vaikuttaa posi-
tiivisesti edes yhteen meikäläi-
sen näköiseen ihmiseen, se oli-
si jo voitto. Valitettavan monelta 
puuttuu usko siihen, että heidän 
tekemisillään tai sanomisillaan 
on väliä. Se surettaa.
SAArA-MArIA PUlKKINEN

Sanoilla on väliä
Vastuuviikon lähettiläs Mariette Shabulinzenze rohkaisee ihmisiä puuttumaan syrjintään.

Mariette Shabulinzenze opiskelee tietojenkäsittelytiedettä Tampereen 
yliopistossa. – Aloitin koodaamisen ihan huvin vuoksi.

VAStUUVIIKKo

Ekumeeninen vastuuviikko on 
Suomen kaikkien kirkkojen ja 
monien kristillisten järjestöjen yh-
teinen ihmisoikeuskampanja, jota 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
koordinoi.

Tänä vuonna Vastuuviikkoa vie-
tetään 22.–29.10. teemalla Omalla 
äänellä. Kampanja puolustaa maa-
ilman jokaiselle naiselle ja tytölle 
kuuluvaa oikeutta elää vapaana 
syrjinnästä ja väkivallasta ja tehdä 
itseään koskevia päätöksiä.

Vastuuviikon lähettiläät ovat 
eri puolilta maailmaa Suomeen 

muuttaneita kokemusasiantunti-
joita. He vierailevat syksyn aikana 
seurakunnissa ja kertovat naisten 
elämästä ja ihmisoikeuksista 
omaan kokemukseensa pohjau-
tuen. Ohjeet lähettiläsvierailun 
järjestämiseen löytyvät Vastuu- 
viikon nettisivuilta osoitteesta 
www.vastuuviikko.fi.

Osallistu Vastuuviikkoon somes-
sa vastustamalla naisiin ja tyttöi-
hin kohdistuvaa väkivaltaa. Pukeu-
du yksin tai ryhmässä mustiin, ota 
kuva ja julkaise se Facebookissa, 
Twitterissä tai Instagramissa 
tunnisteilla #ThursdaysInBlack ja 
#Vastuuviikko2017.

Jos jotakuta 
kiusataan tai 
jätetään yksin, 
voi mennä vä-
liin. Ei pidä aja-
tella, että joku 
toinen hoitaa.
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Sovun etsimistä

K un perheemme lapset 
riitelevät, vanhempana 
luontainen reaktio on 

yrittää mahdollisimman pian sel-
vittää se. Seuraukset, syyt, ehkä 
taustalla vaikuttavat tekijät. Sit-
ten pyy-
detään ja 
annetaan 
anteeksi. 
Puoliso-
ni kanssa 
yritämme 
riidois-
samme 
seurata 
Paavalin neuvoa ja sopia riitam-
me ennen kuin aurinko laskee. 
Me kristityt emme ole pystyneet 
tuota ohjetta noudattamaan.

Kristillinen usko eletään todek-
si kirkon elämässä. Niin kauan 
kuin olemme jakaantuneet, em-
me pysty elämään todeksi sitä us-
komme keskeistä osaa, että kris-
tityt ovat yksi lauma ja Kristuk-
sen ruumis on jakamaton. Ha-
jaannus heikentää todistustam-
me maailmassa sekä kaikkien 
meidän suhdettamme Jumalaan.

Ehtoollinen on välttämätön osa 
elämääni kristittynä. Se on syvin 
yhteys Jumalan ja kristittyjen vä-
lillä. Siksi tuntuu niin riipaiseval-
ta, että vaikka tunnistan kastetun 
kristityn veljekseni tai sisarek-
seni, saman Isän lapseksi, saman 
Kristuksen ruumiin jäsenek-
si, samasta Hengestä osallisek-
si, en välttämättä voi käydä hä-
nen kanssaan yhteiseen pöytään. 
Ekumenia on minulle sovun etsi-
mistä ja yhteyden rakentamista, 
sisarusteni ja Jumalan kanssa.
Miika Ahola, tutkija, pappi

Ekumenia 
innostaa

E nsiksi ekumenia on kuu-
liaisuutta Kristuksen ru-
koukselle ”…että he kaik-

ki olisivat yhtä, …jotta maailma 
uskoisi.” Yhteys kuuluu uskon 
ytimeen. 
Yhteys 
on tär-
keää koko 
maail-
malle.

Toisek-
si ekume-
nia tuo 
iloa. Se 
ohjaa tuntemaan toisia kristitty-
jä ja kirkkoja. Ennakkoluulot ka-
risevat. Olla luterilainen on ol-
la ekumeeninen. Yhteys syven-
tää omaa uskoa. Toiset opettavat 
näkemään sellaista, mitä yksin ei 
huomaa.

Kolmanneksi ekumenia on teh-
tävä. On rukoiltava ja toimittava, 
jotta saisimme yhteisen ehtool-
lispöydän.

Neljänneksi ekumenia on haus-
kaa. Innostuksen sain opettajil-
tani, varsinkin Seppo A. Teino-
selta ja Tuomo Mannermaalta. 
Teologia ja ekumenia ruokkivat 
toisiaan.

Viidenneksi olen saanut uusia 
ystäviä. Helluntailainen paimen 
Klaus Korhonen saarnaa kuin 
Luther konsanaan. Kardinaa-
li Walter Kasper on viisas yk-
seyden puoltaja. Monet muutkin 
ovat rohkaisseet.
Eero Huovinen, emerituspiispa

Toista 
kunnioittavaa 
jakamista

H avahduin nuorena ai-
kuisena tutkimaan su-
kujuuriani ja havait-

sin, että 
sadan 
vuoden 
ajan oli-
vat paris-
kunnat 
menneet 
naimisiin 
vaimon 
uskon 
mukaan luterilaisessa kirkossa ja 
lapset oli kastettu miehen uskon 
mukaan ortodoksisessa kirkos-
sa. Näin tekivät minunkin van-
hempani, mutta omasta sukupol-
vestani tuli poikkeus tässä jatku-
mossa.

Lapsuudesta muistan kauneim-
mat joululaulut äidin kanssa lu-
terilaisessa kirkossa ja ortodok-
sisen pääsiäisyön palveluksen 
maalaiskylän puukirkossa. Omat 
lapseni käyvät jouluyön messus-
sa Ranskassa isänsä perinteen 
mukaan ja pääsiäisen kohokoh-
ta on heillekin ortodoksinen yö-
palvelus, ehtoollinen ja pääsiäis-
munat. Ekumenia on meille tois-
ta kunnioittavaa jakamista arke-
na ja juhlana.
Riina Nguyen, Ortodoksisen  
kirkon kansainvälinen diakonia ja 
lähetystyö Filantropia ry:n  
toiminnanjohtaja

Etuoikeus ja lahja

O rtodoksisessa kiito-
sakatistoksessa laule-
taan: ”Kunnia Sinulle, 

kun kutsuit minut elämään.” Voi-
sin laulaa myös: ”Kunnia Sinulle, 
kun kutsuit minut ekumeniaan.”

Opiske-
luaikana 
kämppä-
kaverini 
houkut-
teli mi-
nut tutus-
tumaan 
kaikkiin 
kristil-
lisiin kirkkoihin ja yhteisöihin 
Helsingissä. Nuorena seurakun-
tapappina sain piispa Olavi Rim-
piläiseltä ja metropoliitta Leol-
ta kutsun suunnittelemaan eku-
meenisia tapahtumia Oulun hiip-
pakunnassa. Niiltä jäljiltä minut 
kutsuttiin 30 vuotta sitten myös 
Suomen Ekumeenisen Neuvos-
ton toimintaan.

Ekumenia on tärkeä osa työtä-
ni, mutta ensisijaisesti ajattelen, 
että se on minulle annettu etuoi-
keus ja lahja. Ekumeniassa elä-
minen on tuonut paljon henkis-
tä ja hengellistä rikkautta. Ilman 
ekumeniaa uskoni ja elämäni oli-
si suppeampi ja köyhempi.

Erityisenä optiona pidän osalli-
suutta Idän assyrialaisen kirkon 
elämään. On surullista, että iki-
vanhan kirkon elämä synnyinsi-
joillaan on käynyt ahtaaksi. Sa-
malla iloitsen siitä, että assyria-
laiset ovat osa kotikaupunkini 
ekumeenista elämää.
Veijo Koivula, keskusrekisterin 
johtaja, Oulun seurakuntayhtymä

Ekumenia on kuuliaisuutta 
Kristuksen rukoukselle
Kysyimme kymmeneltä ekumenian edistäjältä, 
mitä pyrkimys kirkkojen ykseyteen heidän elämässään merkitsee.

Miika Ahola Eero Huovinen Riina Nguyen Veijo Koivula
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Pyrkimystä 
rauhalliseen 
yhteiseloon

E kumeniassa ”kirkot pyr-
kivät kaikin käytös-
sä olevin keinoin edis-

tämään rauhallista yhteiseloa ja 
yhteis-
toimin-
taa kes-
kellä so-
siaali-
sia ja 
poliitti-
sia muu-
toksia”. 
Näin to-
dettiin kesäkuussa 2016 pidetyn 
Suuren ja Pyhän Synodin asiakir-
jassa.

Ortodoksit tuovat ekumenias-
sa muiden kristittyjen keskel-
le sen perinteen, joka on ”pyhis-
sä kirjoituksissa ja pyhässä tradi-
tiossa”.

Armenian patriarkan Suomen 
vierailun yhteydessä maalis-
kuussa nousi esille yksi ekume-
nian ongelma, joka tuntuu ole-
van yhteinen monille suomalai-
sessa ekumeniassa. Kysymykses-
sä on ”ekumeeninen elitismi”, eli 
yhteistyö pienen harrastajapiirin 
kesken.

Suomalaisen ekumenian olisi 
hyvä toimia kansainvälisen eku-
menian virrassa. Oppimateriaa-
lina tässä meillä on Kirkkojen 
maailmanneuvoston tärkeim-
män komission Faith and Orde-
rin asiakirjat.
Arkkipiispa Leo

Ihmisten 
auttamista

K atolisen kirkon avus-
tusjärjestö Caritas ry 
toimii ja auttaa eku-

meenisista lähtökohdista kä-
sin. Hätää ei ole sidottu uskon-
toon, auttaminen on ihmisyyteen 
ja kristillisyyteen kuuluva asia. 
Auttaa heitä, jotka eivät siihen 
itse pysty. Tämä on lähtökohta 
ekumeenisuuteeni ja ensimmäi-
seen ammattiini sosiaalityönte-

kijänä. 
Olla nii-
den ih-
misten 
puolella 
ja ääne-
nä, jot-
ka eivät 
siihen 
itse ky-
kene. Kohdata ihminen ja auttaa 
eteenpäin.

Caritaksessa niin Suomessa 
kuin maailmallakin keskiössä on 
ihminen ja hänen tarinansa riip-
pumatta kansalaisuudesta tai 
uskonnosta. Tämä sanoma pu-
huttelee minua edelleen ja ajaa 
eteenpäin kehittämään entistä-
kin vahvempaa Caritasta Suo-
meen.
Larissa Franz-Koivisto, Caritas 
ry:n pääsihteeri

Pyrkimystä 
ymmärtää

E kumenia merkitsee mi-
nulle käytäntöä enem-
män kuin teoriaa. Sitä 

että kristittyinä rukoilemme yh-
dessä 
ristiin-
naulittua 
ja ylös-
noussut-
ta Kris-
tusta, 
puhum-
me toi-
sillemme 
ja kuuntelemme toisiamme. Sitä, 
että yhdistämme voimamme pa-
huutta vastaan, yhdessä puolus-
tamme sorrettuja, yhdessä osoi-
tamme rakkautta hyljeksittyjä ja 
epäonnistuneita kohtaan.

Samalla ekumenia merkitsee 
minulle oman tunnustuksen ar-
vostamista ja omien juurien löy-
tämistä. Ekumenia on pyrkimys-
tä ymmärtää toisia kristittyjä ja 
oletus siitä, että minuakin pyri-
tään ymmärtämään.

Ekumenia merkitsee sen yh-
teistä tunnustamista, että Jeesus 
on ainoa tie Jumalan yhteyteen.
Esko Matikainen, pastori, 
Suomen Helluntaikirkon 
toiminnanjohtaja

Avartaa sydäntä

E kumenia merkitsee mi-
nulle kirkon olemuk-
seen kuuluvaa ykseyt-

tä ja lähetystä. Evankeliumin sa-
noma leviää yli koko maanpiirin 
ja yhdistää kaikki Kristukseen 
uskovat. Jeesus rukoili omiensa 
olevan yhtä, ”että maailma uskoi-
si”. Eku-
meniaa 
ja lähe-
tystä ei 
voi erik-
seen va-
lita tai 
olla va-
litsemat-
ta.

Olen nuoresta papista lähtien 
toiminut ekumeenisessa liik-
keessä. Se on avartanut sydäntä-
ni ja näkemyksiäni. Piispana ovat 
ykseys, palvelu ja todistus tulleet 
yhä tärkeämmiksi. Vaikka mo-
nista yksittäisistä kysymyksis-
tä ollaan kristittyjen kesken eri 
mieltä, yhteys uskossa Kolmiyh-
teiseen Jumalaan on syvempi. Se 
tulee ilmi yhteisenä sanan kuun-
telemisena, rukouksena ja maail-
man hädänalaisten auttamisena.
Matti Repo, Tampereen piispa

Att ligga på vår 
Herres hjärta

E kumenik är något stort 
och fint och det ligger 
verkligen på vår Her-

res hjärta. Det är en strävan till 
att Jesu bön om enhet mellan 
oss kristna skall gå i uppfyllelse. 
All form av ekumenik fyller där-
för mitt hjärta med glädje och in-
nerlighet. Men ekumenik vitt-
nar också om en tragedi. Ekume-
nik är en följd av splittringar som 
gång på gång drabbar Guds för-
samling, Kristi egen kropp och 
det tar ont. Det uppstår sår och 
kroppen blir i behov av omsköt-
sel och helande. Och så länge kyr-
kans ledare försöker sköta om 
kroppen genom uppgörande av 
olika dokument, avtal och över-
enskommelser så får vi gräsrots- 
människor jobba med relationer-
na mellan mänskor, över sam-

funds-
gränser-
na. Båda 
tillväga-
gångs-
sätten är 
en förut-
sättning 
för att 
Jesu bön 
ska gå i uppfyllelse.
Luisa Tast, diakon, Vasa svenska 
församling

Kylässä käymistä

E kumenia merkitsee mi-
nulle elämäntapaa ja ys-
täviä yli kirkkokuntara-

jojen. Vaikka teen pastorina töitä 
oman kirkkoni keskellä ja sen hy-
väksi, niin tiedostan seurakunta-
ni ja myös oman itseni olevan osa 
laajempaa Kristuksen kirkkoa 
maan päällä. Se merkitsee yhteis-
tä rukousta ja kylässä käymistä. 
Voimme työskennellä aktiivisesti 
syvemmän yhteyden löytymisek-
si. Meidän tulee puhua kipeistä-
kin asioista, mutta meidän tulee 
myös osata iloita siitä, että Kris-
tuksen kirkko on moninainen. 
Me ihmi-
set emme 
ole sa-
manlai-
sia, vaan 
tarvit-
semme 
erilai-
sia kirk-
koja, jot-
ta voimme löytää sen oman tavan 
ilmentää uskoamme.

Jumala on yksi jakamaton Kol-
minaisuus: Isä, Poika ja Pyhä 
Henki, mutta hänen kirkkonsa 
maan päällä on moninainen kut-
suakseen mahdollisimman mon-
taa ihmistä sisälle Jumalan tun-
temiseen. Ekumenia merkitsee 
minulle moninaisuuden rikkaut-
ta ja vaikuttamista yhteiskunnas-
sa yhteisellä äänellä.
Soile Salorinne, pastori 
Vuoksenlaakson ja Oulun 
metodistiseurakunta
tEKstIt: 
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Helsingin piispat ja Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston 
puheenjohtaja, arkkipiispa 
Kari Mäkinen kertovat, mistä 
nousee heidän ekumeeninen 
ajattelunsa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen:

Ekumenia on arkkitehtuu-
rin tajua. Uudessa Tes-
tamentissa Kristuksen 
kirkosta käytetään ra-
kennus-metaforaa. Niin 
tekevät sekä Paavali et-
tä Pietari. Kristuksen seu-
raajat muodostavat elävistä rakennuskivis-
tä koostuvan rakennuksen, jonka kulmakivi 
on Kristus Jeesus. Metafora itsessään ei ker-
ro rakennuksen arkkitehtuurista. Siitä ker-
too Kristuksen kirkon todellisuus maailmas-
sa. Arkkitehtuuri on rikas, kaikkea muuta 
kuin selväpiirteinen ja yksitasoinen. Raken-
nuksessa on useita historiallisia kerrostumia. 
Erilaisia tiloja on valtava määrä. Lisäksi ra-
kennus laajenee kaiken aikaa; se on jatkuvan 
muutoksen alla.

Taju Kristuksen kirkon todellisesta arkki-
tehtuurista on ekumeenisen liikkeen synnyn 
ja kasvun taustalla. Se sai sata vuotta sitten 
perustamaan World Alliance -liikkeen Suo-
men osaston, josta sitten kehittyi Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto. Sata vuotta on mer-
kinnyt sekä Suomessa että maailmanlaajui-
sesti uudenlaista liikettä rakennuksen sisäl-
lä. On avattu kiinni olleita sisäovia, on tutus-
tuttu rakennuksen vieraampiin osiin, on et-
sitty yhteyttä monin eri tavoin. On yhteisesti 
kysytty, mitä tällaisena rakennuksena yhdes-
sä eläminen tarkoittaa. Se on seikkailu, jatku-
vasti uusia ulottuvuuksia paljastava vaellus 
Kristuksen kirkon monitahoisessa rakennuk-
sessa. Tärkeää on ollut havaita, että eri tilo-
jen ikkunoista näkyy erilainen maisema. Niin 
ikään on tärkeää, että ovet sekä ulospäin et-
tä rakennuksen sisällä ovat avoinna. Muussa 
tapauksessa huoneet ummehtuvat ja alkavat 

kerätä pölyä. Ekumenia merkitsee raikkai-
ta ilmavirtauksia, tuulta, joka puhaltaa mis-
sä tahtoo.

Kun World Alliance -liikettä käynnistettiin, 
pontimena oli ymmärrys siitä, että mikäli täs-
sä rakennuksessa eletään rauhassa keske-
nään, sillä on merkitystä koko maailman rau-
han kannalta. Tämä ei ole sadassa vuodessa 
muuttunut. Päinvastoin, se on tullut yhä tär-
keämmäksi. Nyt on syytä sanoa: kun tässä ra-
kennuksessa on suoja suojattomalle, sillä on 
merkitystä kaikille turvaa ja kotia vailla täs-
sä maailmassa oleville. Rakennus ei ole ole-
massa itseään varten, vaan maailman elämää 
varten.

Piispa Teemu Sippo SCJ:

Katolinen kirkko veti mi-
nua vastustamattomasti 
puoleensa ja liityin sii-
hen 1965. Vailla antipa-
tioita luterilaista kirk-
koa kohtaan löysin ka-
tolisesta kirkosta hengelli-
sen kotini. Toisaalta olen kiitollinen 
luterilaiselle kirkolle monesta hyvästä asias-
ta. Ekumenia ei ole vain kirkkojen ja kristit-
tyjen kanssakäymistä ja yhteyden etsintää, se 
on myös ihmisen sisäistä vuoropuhelua ja ru-
kousta. Tässä on minun ekumeeninen lähtö-
kohtani.

Pappeuteen tähtäävissä teologisissa opin-
noissa Freiburgissa ajauduin tiedekunnan 
ekumenian osastolle. Lopputyöni käsitte-
lee rajankäyntiä katolisuuden ja protestant-
tisuuden välillä. Ekumeniassa keskityttiin 
tuolloin Vatikaanin II konsiilin teologiaan. 
Kun 1978 palasin Suomeen, silloinen piispa 
Paul Verschuren pyysi minua edustajaksi 
paikallisen ykseyden jaostoon. Piispa istutti 
katolilaisten mieliin sen ajatuksen, että teh-
tävänämme on pyrkiä Suomessa kirkkojen 
yhteyteen. Hänen perintönsä elää edelleen. 
Verschurenin seuraajana Helsingin piispa-
na minulle merkitsi suurta kunniaa tulla va-
lituksi SEN:n puheenjohtajaksi. Viime aikoi-
na olen saanut osallistua suomalaiseen lute-
rilais-katoliseen teologiseen dialogiin. Vaik-

ka työ tuntuu vaivalloiselta, niin palkintona 
siitä kuitenkin on ilahduttavaa lähentymis-
tä kaikilla keskustelun alueilla. Dialogiin on 
kuulunut olennaisena asiana myös yhteinen 
rukous. Pyhä Henki tulee meidän avuksem-
me, kun pyrimme ykseyteen.

Silloin tällöin kyselen kumpi on ekume-
niassa tärkeämpää: henkilökohtainen kon-
takti vai asiapohjainen keskustelu ja toimin-
ta? Ovatko tärkeämpiä kirkkojen edustajien 
kokoukset vai ruohonjuuritason ekume-
nia? Kaikilla näillä on oma paikkansa eku-
meniassa. Ei ole toista ilman toista. Ekume-
niassa totuus ja rakkaus kuuluvat 
yhteen. Ilman totuuden etsimistä rakkaus 
muodostuu epämääräiseksi harhailuksi ja 
totuus ilman rakkautta voi olla kuin korva-
puusti toiselle. Ekumenia voi toteutua vain 
totuudessa ja rakkaudessa. Esikuvana tästä 
on itse Jeesus.

 

Metropoliitta 
Ambrosius:

Ekumeeninen koke-
mus ja ajattelu ovat 
kristillisyyden yti-
messä. Iloitsen suu-
resti siitä, että olen 
saanut kasvaa sy-
vällisesti sekä lu-
terilaiseen että or-
todoksiseen hen-
genperintöön. Si-
tä kautta kristillinen 
usko näkyy rikkaana ja 
moni-ilmeisenä. Jumala 
on Henkensä kautta läs-
nä jokaisessa kirkossa, 
vieläpä omalla tavallaan 
muissa suurissa uskon-
noissa ja totuuden etsi-
misessä.

Suomessa varsinkin viime sotien 
jälkeen olemme ahkerasti harjoitelleet 
moniäänisyyttä eri kristillisten yhteisöjen 
kesken. Opilliset erot ovat menettäneet suu-
relta osin merkityksensä. Jakolinjat kulkevat 
enemmänkin kunkin kirkon sisällä. Mutta 

EkumEnia  
vie kasvun tielle
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Piispa Irja Askola:

Ekumenia kuin kukkakimppu
ruusujen piikit ja lehtoleinikin herkkä tuoksu,

molemmista saa osansa.
*

Kristittynä olen ekumeeninen
en vain luterilainen.

*
Muistan kenialaisen Musimbin,

joka paiskasi ajatteluni seinää vasten
kertoessaan kotimaansa tyttöjen kohtelusta.

Muistan intialaisen Arunan,
joka avasi horisonttiani syrjäytymisen 

 julmista laeista.
Muistan kuubalaisen Ofelian,

joka vitaminisoi oppilaitaan vapautuksen  
teologian visioihin.

*
Ekumenia on vaivalloista,

kun se alkaa kipunoida sieluni peränurkissa,
koputella tietämättömyyteni porteilla

ja ennakkoluulojeni lähituvissa.
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mitä lähemmäs 
pääsemme Kris-

tusta, sitä lähem-
mäs tulemme toi-

nen toistamme.
Myös haasteet ovat 

pääosin yhteisiä. Ihmiset 
etsivät hengellisyydestä kestä-

vää elämänperustaa ja toivoa. Mut-
ta perinteisillä kirkoillamme on vai-

keuksia kuulla, kohdata ja vastata sii-

hen. Siksi kannustan Suo-
men Ekumeenista Neuvos-
toa tulevina vuosina osaltaan 
rohkeasti hengelliseksi liikkeek-
si, etujoukossa kutsumaan mei-

tä itsemme ylittämiseen ja ihmisten 
kohtaamiseen sekä jakamiseen niin, 

että se todella tuntuu sydämessä ja kukka-
rossa. Siunausta kirkkojen ja kristittyjen 
yhteydelle ja ykseydelle Hengen johdatuk-
sessa.

Eläköön ekumenia!
Se vie minut kasvun tielle.

Yllättymään.
Sanakirjaviisaus väistyy, kun elämä  

syöksyy silmille.
Hämmästellen hiivin tonttirajojeni  

toiselle puolen.
*

Se alkoi jo Anna-Maija Raittilan lattialla  
istuen, porkkanasämpylöitä pureskellen.

Jokainen istunto huikaisi herätellessään meitä 
ujoja omalla loputtomalla luottamuksellaan.

Taize toi värit ja Itä-Eurooppa kivut.
*

Ensimmäisen kerran astuin Afrikan  
mantereelle

kolmekymmentä vuotta sitten Kirkkojen  
Maailmanneuvoston kutsumana.

Tiiviin viisiviikkoisen aikana menetin kaikki 
vastaukseni ja lähes kaikki kysymyksenikin.

Maailmani oli ollut – tietämättäni – vain  
luterilainen, vain eurooppalainen ja vain  

hyväosainen.
*

Kahdeksankymmenluvun toimin Euroopan 
ekumeenisen maallikkoakatemiajärjestön  

puheenjohtajana.
Kylmän sodan Euroopassa havahduin  
huomaamaan kulttuurin ja poliittisen  

tilanteen vaikutuksen kirkkoihin ja  
yksittäisten kristittyjen identiteettiin.

*
Lähes kymmenen vuotta työhuoneeni sijaitsi 

Geneven ekumeenisessa keskuksessa.
Olin johtoryhmässämme ainoa luterilainen, 

ainoa pohjoismaalainen ja ainoa nainen.
Tuo aika opetti kysymään, mikä ajattelussa-

ni on suomalaista perinnehistoriaa, mikä taas 
kristinuskon syvintä aarretta.

Enemmistöön tottuneena vähemmistöjen  
näkökulmat alkoivat avautua.

*
Tällä hetkellä olen kirkkomme  

helluntaineuvottelujen valtuuskunnassa.
Ilo ja välitön vieraanvaraisuus on koskettanut.

*
Yhteys ortodoksikirkkoon ja ystävyyteni 

metropoliitta Ambrosiuksen kanssa on tuonut 
tuonpuoleisuuden tuoksua.
Syventänyt ja keventänyt.

*
Onko ekumenia kuulemisen kykyä?

Kiinnostumisen taitolaji?
Tango, jossa kirjojen dogmit tarvitsevat kump-

panikseen ihmisten pelot, huolet ja unelmat.
*

Jumala kuiskii kaikkialla.
Kertoo oleellista kaikenlaistensa kautta.
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Baptisti ja luter ilainen 
lujassa liitossa
Erot eivät haittaa, kun uskoa  Jeesukseen 
eletään todeksi sydämen tasolla. Porvoolaiset 
Harriet ja Marcus Henricson ovat tuoneet 
yhteen lapsuudenkotiensa vahvat hengelliset 
perinnöt.

Kun Harriet ja 
Marcus Hen-
ricson vihittiin 
Purmon bap-
tistiseurakun-

nassa 23 vuotta sitten, samalla 
tehtiin kirkkohistoriaa.

– Se oli varmasti ensimmäi-
nen kerta, kun luterilainen 
pappi suoritti toimituksen 
kyseisessä kirkossa, Marcus 
Henricson muistelee.

Vihkimässä oli Marcuksen 
isä, Kruunupyyn kirkkoher-
ra. Penkissä istuneen morsia-
men suku oli syvästi kiintynyt 
ja kiinnittynyt paikkakuntan-
sa pieneen vapaakristilliseen 
yhteisöön.

Sekä morsiamen että sulha-
sen vanhemmat olivat seura-

kuntiensa keskeisiä vastuun-
kantajia. He antoivat Jumalan 
valtakunnan työhön aikaansa, 
voimiaan ja varojaan, nurise-
matta ja säästelemättä.

Ruotsinkieliseltä Pohjan-
maalta yrittäjäpariskunnan 
tie on kulkenut kaksikieliseen 
Porvooseen, jossa he asuvat 
kolmen tyttärensä kanssa.

Ensimmäisen tyttären syn-
tyessä eteen tuli kysymys kas-
teesta ja lasten tunnustuskun-
nasta. Baptistit korostavat voi-
makkaasti uskovien kastetta. 
Harrietilla ei kuitenkaan ollut 
mitään sitä vastaan, että lapset 
saisivat luterilaisen kasteen ja 
liitettäisiin luterilaiseen seu-
rakuntaan.

Baptisti ja luterilainen 
lujassa liitossaPäivä, jolloin ei tapahtunut 

yhtään mitään

Sinä iltana Nigeriassa aseistautuneet miehet hyökkäsivät ko-
tiimme. Juoksimme isämme käskystä pikkuveljeni kans-
sa ulkovajaan piiloon, kertoo Benson. Kuulin vajan huterien 
seinien läpi laukauksia ja kovaa huutoa miesten teloittaessa 
vanhempamme. Hätääntynyt pikkuveljeni karkasi vajasta 

etsiäkseen äitiä ja isää. Näin oven raosta kuinka miehet ampuivat pikku-
veljeni etupihallemme. Miesten poistuttua ryntäsin pikkuveljeni luo. Hän 
kuoli käsivarsilleni. Tämä kaikki vain siksi, että olemme kristittyjä.

Samaan aikaan Helsingissä aurinko laski horisontin taa yhtä verkkai-
sesti kuin kissa oikoo laiskasti raajojaan 
helteessä. Olin juuri tullut hyvillä mielin 
kirkosta kotiin, jossa ei oikeastaan tapahtu-
nut yhtään mitään. Ei sinä iltana eikä seu-
raavinakaan päivinä.

Maailman väestöstä noin kolme neljäs-
osaa elää maissa, joissa ihmisiä estetään va-
kavilla tavoilla elämästä uskonsa tai vakau-
muksensa mukaisesti: heitä tapetaan, kidu-
tetaan, vangitaan, uhkaillaan ja pahoinpi-
dellään. Moni uskoo tai on uskomatta hen-
kensä kaupalla. Vainoaminen ja rajoittami-
nen kohdistuvat kaikkiin uskontokuntiin ja 
vakaumuksiin: ei ole ryhmää, joka ei jossain 

päin maailmaa olisi ahtaalla.
Uskonnon- tai vakaumuksenvapaus on 

määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopi-
muksissa kaikille maailman ihmisille kuulu-
vaksi ihmisoikeudeksi. Oikeus ei kuitenkaan 
toteudu, ei täysin edes Suomessa.

Vainottujen huuto tunkeutuu keskelle rau-
keaa rauhaamme. Kristillinen uskomme vel-
voittaa meitä kuulemaan heidän huutonsa, 

rakastamaan lähimmäisiämme. Tätä kutsua noudattaen kirkot ovat yh-
dessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta tehneet menestyksek-
käästi vaikuttamistyötä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden eteen. 
Kirkkojen jäseniä ja henkilökuntaa sekä viranomaisia on koulutettu ja 
Suomen sisäpolitiikkaan on otettu kantaa.

Työn tavoitteena on, että kirkot saavat oman ihmisoikeustyöntekijän 
avulla työkaluja uskonnonvapauden edistämiseksi ja että Suomen viran-
omaiset osaavat puolustaa uskonnonvapautta ihmisoikeutena niin Suo-
messa kuin kaikkialla maailmassa. Kirkkojen ääntä onkin kuultu: viran-
omaiset ovat enenevässä määrin ottaneet uskonnonvapauden osaksi vi-
rallisia toimintaohjelmiaan.

Sinä päivänä, jona ei tapahtunut mitään, olisi voinut käydä toisinkin. 
Niin kuin Bensonille tai miljoonille muille uskonsa tai vakaumuksensa 
tähden kärsiville. Mutta me olemme vapaita harjoittamaan uskoamme, 
rukoilemaan ja toimimaan Kaikkivaltiaan Jumalan avulla, täyttämään 
tapahtumattomuuden toiminnalla. Se, mitä tapahtuu huomenna, riip-
puu meistä. Jospa huomenna olisi päivä, jona yhä useammassa maailman 
maassa saisi uskoa rauhassa, nauttia päivistä, jolloin ei tapahdu mitään.
ANNA HyväRINEN

Ihmisoikeusasiantuntija
Suomen Ekumeeninen Neuvosto
 

Erot eivät haittaa, kun uskoa  Jeesukseen 
eletään todeksi sydämen tasolla. Porvoolaiset 
Harriet ja Marcus Henricson ovat tuoneet 
yhteen lapsuudenkotiensa vahvat hengelliset 
perinnöt.
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Vainottujen huuto tun-
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Baptisti ja luter ilainen 
lujassa liitossa

Eri tunnustuskuntiin 
kuuluminen on syven-
tänyt Marcus ja Harriet 
Henricsonin uskoa. 
Itsestäänselvyyksiä 
ei juuri ole. Marcus on 
koulutukseltaan juristi ja 
Harriet elintarviketietei-
den maisteri.

Baptisti ja luterilainen 
lujassa liitossa

Eri tunnustuskuntiin 
kuuluminen on syven-
tänyt Marcus ja Harriet 
Henricsonin uskoa. 
Itsestäänselvyyksiä 
ei juuri ole. Marcus on 
koulutukseltaan juristi ja 
Harriet elintarviketietei-
den maisteri.

– Ei se ollut minulle ongel-
ma. Marcuksen isä on kastanut 
kaikki lapsemme, Harriet Hen-
ricson kertoo.

Vanhin tytär on käynyt sekä 
baptistien kristinoppikoulun 
että luterilaisen rippikoulun. 
Hän on osallistunut niin lute-
rilaisen seurakunnan kuin va-
paakristilliseenkin nuoriso-toi-
mintaan. 

– Nykynuorilla ei ole kirkko-
kunnallisia rajoja, ekumenia 
on heille luonnollista. Tärkeitä 
asioita ovat usko, ystävyys ja yh-
teys, vanhemmat sanovat.

Pyhäpäivinä Henricsonit ovat 
tuttu näky Porvoon tuomiokir-
kon ruotsinkielisessä messus-
sa. Silloin tällöin he osallistuvat 

myös Porvoon Missionskyrka-
nin jumalanpalvelukseen.

Kun pappi kutsuu laumansa 
juhlapöytään nauttimaan Kris-
tuksen ruumiin ja veren, Hen-
ricsonit eivät vaivaa päätään 
virallisen ehtoollisyhteyden 
puuttumisella kirkkokuntien 
väliltä.

– Kukaan ei ole koskaan kiel-
tänyt meiltä ehtoollista. Kun 
keskustelin asiasta piispan 
kanssa, hän totesi, että eipä teh-
dä asiasta ongelmaa.

Henricsoneille kristittyjen to-
dellinen yhteys Pyhässä Hen-
gessä on tosiasia, jonka perus-
teella ratkaisu tuntuu oikealta.

Yhteys Herrassa on kulmaki-
vi, jonka ääreltä Marcus ja Har-

riet haluavat aloittaa jokaisen 
päivän. Marcus herää yleensä 
ensin, ottaa käteen Raamattun-
sa ja alkaa lukea ääneen. Par-
haillaan lukuvuorossa on Jo-
hanneksen evankeliumi. Sun-
nuntaisin luetaan kirkkovuo-
den tekstit.

Sitten he rukoilevat.
– Pyydämme Jumalan siu-

nausta päivän asioihin, per-
heelle, sukulaisille ja ystävil-
le. Rukoilemme myös erityis-
ten pyyntö- ja kiitosaiheiden 
puolesta. Jätämme kaiken Her-
ran haltuun, Marcus Henricson 
kertoo.

Siitä on hyvä siirtää peitto si-
vuun ja nousta aamiaiselle rau-
hallisin ja virkistynein mielin.
Danielle Miettinen
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närproducerad 
ekumenik
tron är lokal. Det är hemma, i 
den egna församlingen där tron 
formas och tar sig uttryck. Det är 
i mötet med andra kristna på den 
ort där vi bor och verkar som vi 
bygger ekumenik.  Detta bygge 
behöver en fast grund i det loka-
la sammanhanget. Officiella eku-
meniska överenskommelser mel-
lan kyrkor och samfund är bara 
första steget. Ekumenik utan lo-
kal förankring är som ett fredsav-
tal utan försoningsprocess.
   Redan 1961 formulerade Kyrkor-
nas världsråd en lokalekumenisk 
förklaring: Vi tror att den enhet 
som är både Guds vilja och hans 
gåva till sin kyrka synliggörs, så 
alla på samma ort som är döp-
ta till Jesus Kristus och bekänner 
honom som Herre och Frälsare, 
genom den helige Ande förs till 
en fullständigt förpliktande ge-
menskap med varandra.
 
lokalekumenisk teologi utgår 
alltså ifrån att alla kristna på sam-
ma ort tillhör Kristus och därige-
nom har en speciell relation till 
varandra, förenade genom tro 
och dop. Kristna på samma ort 
förenas också av ett gemensamt 
uppdrag, att vittna om Kristus för 
att världen ska tro. Omskrivet kan 
det helt enkelt handla om att be 
för och med varandra, att intres-
sera sig för varandras tro och för-
djupa vänskapsbanden med an-
dra kristna. Lokal ekumenik inne-
bär att låta nyfikenhet övervin-
na fördomar, att öppna dörrar för 
möte och gemenskap, att visa att 
man verkligen vill ha gemenskap 
med varandra. Här spelar försam-
lingarnas ledarskap och deras at-
tityder en viktig roll.  
   För att stärka den lokala ekume-
niken vore det därför viktigt att 
ekumenik mer och mer skulle tas 
med i utbildningen av teologer, 
präster och pastorer inom alla 
kyrkor och samfund. Att ekume-
niken tagits med i pastoralutbild-
ningen för lutherska präster är ett 
stort steg framåt, en vilja att hålla 
ekumeniken på kartan och i prak-
tiken. Att varje söndag i guds-
tjänsten be för grannförsamling-
arna och deras ledare är ytterli-
gare ett sätt att visa att vi vill syn-
liggöra enheten i Kristus med alla 
kristna på samma ort. Närprodu-
cerad ekumenik är trovärdig eku-
menik.
Jani eDströM 



Juhani Forsberg  
(pääsihteeri 1969–70)

Olin pääsihteerinä suhteellisen lyhyen jak-
son. Silloin elettiin kansainvälisesti aika-
moista ekumenian kriisikautta. Vuonna 
1966 oli ollut Genevessä kirkkojen vallanku-
mouskokous, jonka raportin minä tein suo-
meksi.

Tämä oirehti sitä aikaa, jolloin Kirkkojen 
maailmanneuvoston Uppsalan yleiskokous 
vuonna 1968 johti sitten todelliseen ekume-
nian kriisiin. Se näkyi erityisesti lähetysteo-
logiassa. Jumalan missio tulkittiin niin et-
tä se etenee ikään kuin kirkoista riippumatta 
yhteiskunnallisissa vallankumouksissa ja et-
tä on hyvä, jos kirkko pysyy perässä.

Siihen aikaan kuului kuitenkin myös kes-
kustelun ja väittelyn intoa. Yhteiskunnal-
liset asiat tulivat keskiöön, mikä ei sinänsä 
ollut huono asia. Mutta koska ratkaisumal-
leihin ja ehdotuksiin liittyi niin paljon jän-
nitteitä, niin kesti pitkään ennen kuin siitä 
toinnuttiin.

Mitä ekumenian etenemiseen tulee, niin 
tietysti merkittävintä oli se, että Uppsalan 
kokouksessa katolisesta kirkosta tuli KMN:n 
Faith and Order -komission jäsen.

Risto Cantell (1971–74)

Valtava muutos oli se, että SEN:n työskente-
lyssä siirryttiin NMKY:n pitkän pöydän ää-
restä pitämään kokouksia eri kirkkojen ja 

kristillisten yhteisöjen omiin tiloihin. Sa-
malla tutustuttiin seurakuntiin ja isäntä-
kirkkoihin. Tällä muutoksella oli hyvä vaiku-
tus. Myöhemmin alettiin pitää ainakin yksi 
SEN:n kokous vuodessa kaksipäiväisenä.

Ekumenia oli 1960-luvun lopulla Vatikaa-
nin II kirkolliskokouksesta lähtien dynaami-
sessa vaiheessa. Myös Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston jäsenpohja laajeni. Katolinen 
kirkko tuli täydeksi jäseneksi. Pieni takais-
ku oli, että Vapaakirkko erosi tämän vuoksi 
neuvoston jäsenyydestä – tosin se tuli parin 
vuoden miettimisajan jälkeen takaisin tark-
kailijaksi ja myöhemmin jäseneksi.

 Yhteyksiä luotiin, ei vain ortodoksiseen ja 
katoliseen kirkkoon, vaan myös vapaakristil-
lisyyteen.

Ekumenia edistyy – 
tähtihetkiä vuosien varrelta

Teimme kaksi kysymystä SEN:n nykyiselle ja entisille pääsihteereille
1) Mikä oli sinun kautesi merkittävin tapahtuma ekumeniassa?

2) Millä tavalla ekumenia eteni sinun aikanasi?

Risto Cantell, Jaakko Rusama, 
Jan Edström, Mari-Anna 
Auvinen, Heikki Huttunen  
ja Juhani Forsberg.
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Jaakko Rusama (1984–93)

Pääsihteerikauteni ajoittui maailmanpoliit-
tisesti mielenkiintoiseen aikaan, koska siihen 
liittyi kylmän sodan päättyminen ja Neuvosto-
liiton romahdus.

Varsinainen työsarka oli SEN:n laajentumi-
sessa. Minulla on lukemattomia kokemuksia 
siitä, kun kävin työkseni erityisesti suomen- ja 
ruotsinkielisten vapaakirkkojen tilaisuuksissa.

Vapaakirkon johtaja Erkki Verkkonen sa-
noi, että vasta SEN:n tilaisuuksissa he tapasi-
vat ensimmäisen kerran luterilaisen kirkon 
johtoa. Tämä oli minulle läpitunkeva kokemus. 
SEN:n imagoonhan vaikutti vielä 1970-luvul-
la sanonta, jonka mukaan ekumenia on sitä, et-
tä piispa Nikolainen matkustaa. Moni kirkois-
sa siis ajatteli, että ekumenia on jokin kansain-
välinen harrastus Genevessä. Tästä piti päästä 
eroon. Halusin, että ekumeniassa piti elää kirk-
kokuntien tapahtumissa mukana.

Mitä ekumenian etenemiseen tulee, luulen, 
että merkittävä myönteinen murros jatkui. On 
myös todettava, että minun aikanani saatiin 
myös ensimmäistä kertaa ekumeeniseen neu-
vostoon ei-luterilainen puheenjohtaja. Ajoin 
sitä ja olin siitä iloinen.

Kylmän sodan purkautuminen vaikutti ko-
vasti ja lisäsi esimerkiksi Viro-yhteyksiä. Nyt 
ruvettiin myös puhumaan Suomen kirkkojen 
ja kristillisten yhteisöjen yhteisestä työstä, ei 
enää vain kahden tai kolmen kirkon kansainvä-
lisestä touhusta.

Jan Edström (1993–2006)

Olin ensimmäinen ei-luterilainen pääsihteeri. 
Se oli suomalaisen ekumenian ja vapaan kris-
tillisyyden kannalta merkittävä asia. Pääsih-
teerinä minulla oli mandaatti rohkaista vapaa-
ta kristillisyyttä vielä enemmän mukaan eku-
meeniseen toimintaan.

Pääsihteerikauteeni kansainvälisessä eku-
meniassa osuivat sekä Yhteinen julistus van-

hurskauttamisesta että Porvoon-sopimuksen 
valmiiksi saaminen. Myös Charta Oecumeni-
ca saatiin valmiiksi. Siitä muokattiin oma suo-
malainen ekumeeninen versio, Ekumenian hy-
vät tavat.

Yhteiskunnassa puhuttiin aika paljon uskon-
nonvapauslain uudistamisesta. SEN vaikut-
ti suuresti siihen, että saatiin aikaan kirkkojen 
yhteinen uskonnonvapauslausunto.

Minun kauteeni osui myös terrorihyökkä-
ys Yhdysvaltoihin, 9/11. Se vaikutti SENiin sillä 
tavalla, että alkoi keskustelu uskontojen koh-
taamisesta, uskontodialogista ja ekumenian 
suhteesta uskontodialogiin. Presidentti Tar-
ja Halonen kutsui uskontojen johtajat luok-
seen radikalisoitumisen torjumiseksi ja rau-
han edistämiseksi. Myöhemmin syntyi uskon-
tojen välinen USKOT-foorumi.

Heikki Huttunen (2006–15)

Ajattelen kohokohtina esimerkiksi Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon johdon johdon-
mukaista ekumeenista linjaa. Se ottaa huo-
mioon muut kirkot, vaikka jäsenmäärissä ja re-
sursseissa on niin suuri ero vanhan enemmis-
tökirkon ja muitten välillä. Olen tokaissut, että 
luterilainen kirkkomme noudattaa Peppi Pit-
kätossun eettistä periaatetta: jos on hyvin vah-
va, niin pitää olla hyvin kiltti. Toivon, että tämä 
ekumeeninen läpinäkyvyys, solidaarisuus ja 
kunnioitus kirkkojen kesken jatkuu Suomessa.

Omana aikanani Helluntaikirkko liittyi 
SEN:n tarkkailijakirkoksi vuonna 2009. Toi-
nen kohokohta oli heti oman kauteni alussa ta-
pahtunut kirkkoturvailmiön tulo. SEN julkai-
si seurakuntien esityksestä ohjeet kirkkotur-
vatilanteita varten. Se oli tärkeää turvapaikan-
hakijoiden auttamisen kannalta. Kirkot löysi-
vät uudella tavalla evankelisen tehtävänsä ja 
vapautuivat esivallan kyselemättömästä totte-
lemisesta. Tämä vahvisti demokratiaa ja lisäsi-
vät kirkkojen uskottavuutta myös ulkopuolis-
ten silmissä.

Samat haasteet ovat ajankohtaisia yhä enem-
män sekä Suomessa että Euroopassa. On kirk-
kojen kannalta ratkaiseva elinehtokysymys, 
kuinka ne toimivat tilanteessa, jossa hätään-
tynyt kansallinen itsekkyys synnyttää politiik-
kaa, joka ei ole kestävää etiikan eikä historian 
edessä.

Mari-Anna Auvinen (2015–)

Vuosi 2016 oli Suomelle valtavien muutos-
ten vuosi. Suomessa oli edelliseltä vuodel-
ta 32 000 turvapaikanhakijaa. Vuoden 2016 
aikana tuli noin 5 000 ihmistä lisää. Tämä 
ulkoinen paine kosketti kaikkia kristitty-
jä ja kirkkoja. SEN:n mandaatilla yhdessä eri 
kirkkojen edustajien kanssa käytiin delegaa-
tiona maahanmuuttovirastossa puhumas-
sa turvapaikanhakijoiden puolesta ja luotiin 
yhdessä uusia rakenteita.

Nopean muutoksen paine aiheutti paitsi aut-
tamishalua myös tiedostamatonta piilorasis-
mia. Uhan tunne vaurioitti suomalaisia arvo-
ja ihmisyydestä. Jokainen ihminen on saman-
arvoinen, myös ulkomaalainen ja turvapaikan-
hakija. Tämä arvojenmuutos ja hädänalais-
ten auttaminen ovat olleet kaikkien kirkkojen 
huolena.

Lyhyen kauteni tähänastinen kohokoh-
ta on ollut se, että olemme pystyneet vastaa-
maan yhdessä tähän haasteeseen ja työsken-
telemään ihmisarvon puolesta. Kansainväli-
sen tason ekumeniassa katolisen ja luterilais-
ten kirkkojen kohtaaminen vuonna 2016 Lun-
dissa ja Malmössä on ajoittunut minun pääsih-
teerikauteeni. Lundin juhlan symbolinen vah-
vuus ja paavin itsenä läsnäolo olivat historial-
lista. Olemme kiitollisia siitä vahvasta ekumee-
nisesta työstä, jota myös suomalaiset teologit 
ovat tehneet tämän historiallisen tapahtuman 
aikaansaamiseksi.
JUssI RytKöNEN

Inga-Brita Castrén toimi SEN:n pääsihteerinä 
vuosina 1974–1984. Hän kuoli vuonna 2003.

MINä VOIN 
HOItAA
Siru (Sirpa-Maija) Vuorinen on 
hoitanut Suomen Ekumeenisen 
Neuvoston asioita kuin omiaan 
pian kolme vuosikymmentä.

työ: Aloitin vuonna 1989 SEN:n 
julkaisusihteerinä, kokosin muun 
muassa Näköala-lehteä ja toimitin 
ekumeenisen rukousviikon ai-
neistoa. Näköala ei enää ilmesty, 
mutta vuonna 1964 alkanut 
rukousviikon säännöllinen vietto 
jatkuu. Nykyisin työhöni kuuluvat 
viestinnän lisäksi hallinnolliset 
tehtävät. Olen tehnyt töitä 
SEN:ssa Jaakko Rusaman, Jan 

Edströmin, Heikki Huttusen ja 
Mari-Anna Auvisen pääsihteeri-
kausilla, yhteensä 28 vuotta.

taustavaikuttaja: Teologit 
pohtivat sisällön, minä huolehdin 
siitä, että asiat etenevät. Suun-
nittelen seminaareille kutsuvat 
esitteet ja katson, että viesti on 
liikkeellä. Tuplatarkistaminen ei 
riitä, pitää varmistaa kolmesti. 
Muuten yksi luennoitsijoista ei 
tule paikalle, koska merkintä on 
hänen kalenterissaan väärän 
päivän kohdalla.

tiedonvälittäjä: Ennen 
internetiä puhelin soi usein. 
Soittelijoiden joukossa oli paljon 
vanhempia, joiden lapsi oli men-

nyt mukaan huolta 
herättäneeseen 
uskonnolliseen 
yhteisöön. 
Jos en tiennyt 
jostakin 
ryhmästä, otin 
selvää. Vähitel-
len muodostui 
verkosto, joka 
oli melkein kuin 
Google.

Ekumeniasta tiedottaminen on 
sydäntäni lähellä. Harva tietää, 
mitä ekumenian kauniiden, 
kirkollisten kehysten sisällä on. 
Olen innostunut verkkosivujen 
kehittämisestä sellaisiksi, että nii-

den kautta välittyy 
oikea tieto.

Haave: Eku-
meeniset koh-
taamiset vievät 
eri kirkkojen 
jumalanpalve-

luksiin. Saattaa 
olla, että suurin 

osa tapahtuman 
osanottajista ei voi 

osallistua ehtoolliselle. 
Ehtoollisyhteyden puuttuminen 
tuntuu joka kerta isona pistona 
sydämessä. Rukoilen päivittäin, 
että ehtoollisyhteys toteutuisi 
koko kristikunnan välillä.
DANIEllE MIEttINEN
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Teologian opiskeli-
ja Vilma Saarinen 
aikoo hankkia iko-
nin. Hänen opiske-
lija-asuntonsa Hel-

singin Kalliossa on pieni, mutta 
ikonin kautta voi katsoa rajatto-
maan maailmaan.

Eri kirkkokuntien ikkunat nä-
kyvän todellisuuden taakse ovat 
kiinnostaneet Saarista lukios-
ta asti.

– Etelä-Tapiolan lukiossa mi-
nulla oli hyvä uskonnonopetta-
ja Eija Suokko. Halusin osata sa-
moja asioita kuin hän.

Pari vuotta sitten Vilma Saari-
nen osallistui Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston (SEN) järjestä-
mään kansainvälisen ja ekumee-
nisen toiminnan koulutusohjel-
maan Ketkoon.

Kurssilaiset tutustuivat kirkko-
kuntiin ja kristillisiin järjestöihin 
osallistumalla niiden tilaisuuksiin 
ja jäseniin.

Hän arvosti sitä, että uskonto-
kuntiin kuuluvat ihmiset kertoi-
vat itse perinteestään, ei joku ul-
kopuolinen asiantuntija.

Ortodoksiseen liturgiaan osal-
listuminen tuntui Saarisesta hui-
kean kokonaisvaltaiselta makui-
neen ja hajuineen.

Kurssilta jäivät myös mieleen 
muun muassa vapaaehtoistyöstä 
kertonut pastori Marjaana Toi-
viainen.

Katolisen Pyhän Henrikin seu-
rakunnan isä Marco hurmasi 
huumorillaan ja rohkeudellaan 
pitää kiinni kirkon opista.

Helluntaipastori Kari KK Kor-
honen sai Vilma Saarisen toivo-
maan, että kaikki hänen jumalan-
kieltävät läheisensä olisivat olleet 
kuuntelemassa.

Ketko oli Vilma Saariselle niin 
myönteinen kokemus, että hän 
ryhtyi opintojensa ohessa hoita-
maan vuosittain järjestettävän 
kurssin sihteerin tehtäviä.

SEN:ssa toimii lapsi- ja nuoriso-
työn jaosto, jonka yhteyteen on 
juuri perustettu Facebook-ryhmä 
Kirkkokaverit. Vilma Saarinen on 
ollut mukana rakentamassa sitä. 
Tarkoituksena on, että nuoret voi-
sivat suunnitella toimintaansa it-
se. Kivaa puuhaa voisi olla vaik-
ka yhteinen kirkkokäynti tai pit-
sailta.

Tekeminen on Saarisen mieles-
tä nuoria yleisesti innostava oppi-
misen tapa. Kovin moni ei hänen 
mielestään ole kiinnostunut oppi-
kysymyksistä.

Ekumenian hyväksi toimivat 
kristityt muodostavat tiiviin yh-
teisön, jossa Saarinen kokee olon-
sa kotoisaksi.

Saarinen muistuttaa, että eku-
meenisessa liikkeessä ei ole kyse 
uuden kotipesän perustamises-
ta entisten lisäksi, vaan Jeesuksen 
käskyn täyttämisestä.

– Jeesus kehotti olemaan yh-
tä, että maailma uskoisi. Kristityt 
on tarkoitettu elämään ja julista-
maan Kristusta yhdessä.
DANIELLE MIETTINEN

Tutuiksi 
yhdessä tekemällä

Ville Peltonen (vas.), Hanna Möttönen, Ilona Valkeajoki, 
Sanna Maunu ja Tuomo Mäkelä osallistuivat kaudella 
2016-2017 Ketkoon Joensuussa. Vastuuviikon koor-
dinaattori Katariina Väisänen (kolmas vasemmalta) 
esitteli kurssilla kirkkojen yhteistä ihmisoikeustyötä. 

– Ei minua saisi luopumaan luterilai-
suudesta, mutta voin oppia muilta 
ja tehdä asioita yhdessä toisiin 
kirkkoihin kuuluvien kanssa, teolo-
gian opiskelija, SEN:n Ketkosihteeri 
Vilma Saarinen sanoo.

EKUMENIAN 
JUHLAA

Suomen satavuotista ekumee-
nista toimintaa juhlistetaan 
sunnuntaina 15.10.
 

Klo 10 
• Ekumeeninen jumalan-
palvelus Helsingin tuomio-
kirkossa
• Toimittajina eri kirkkojen 
jäseniä
• Saarnaajana SEN:n 
puheenjohtaja, arkkipiispa 
Kari Mäkinen
• Radiointi Yle Radio 1:n 
välityksellä

Klo 11 

• Kirkkokahvit tuomiokirkon 
kryptassa, Kirkkokatu 18 
• Puhe: piispa Irja Askola
• SEN:n juhlavuoden 
stipendin luovuttaminen
• Ekumeeninen teko 2017 
-tunnustuksen luovuttaminen
• Musiikkia, jazzpastori Jan 
Edström ja pianisti Victoria 
Sergeenko

Klo 19 
• Juhlakonsertti Uspenskin 
katedraalissa
• Leppävaaran Kirkon Kamari-
kuoro, johtajana Kullervo 
Latvanen
• Saalem kuoro, johtajana 
Arja Tiittanen
• Efrosini-kuoro, johtajan 
Minna Jokinen
• Juontajana musiikkitoimitta-
ja Risto Nordell

Sydämellisesti tervetuloa!
Syyskuussa 1917 kun Suomi oli 
vielä osa Venäjää, perustettiin 
World Alliance -liikkeen pohjois-
maisen yhteistyökomitean suo-
malainen osasto. Perustamisen 
pani toimeen professori Arthur 
Hjelt. Aloite oli tullut Ruotsin 
arkkipiispa Nathan Söderblo-
milta, joka oli ystävystynyt Hjel-
tin kanssa NMKY-liikkeen maa-
ilmankonferenssissa Amsterda-
missa 1891. 
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Vilma Saarisen mielestä harvat nuoret ovat kiinnostuneita oppikysymyksistä. Opin-
kappaleiden sijaan he haluavat tutustua toisten kirkkokuntien nuoriin yhdessä tekemällä.
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