


Kristuksen valo loistaa kaikille!

  
Euroopan kolmas ekumeeninen  
yleiskokous Sibiussa 4.–9.9.2007

SUOMEN EKUMEENISEN NEUVOSTON JULKAISUJA 
LXXXVII 



Kristuksen valo loistaa kaikille! 
Euroopan kolmas ekumeeninen  
yleiskokous Sibiussa 4.–9.9.2007
 
Toim. Antti Siukonen

Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja 
LXXXVII 

 
 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)
Katajanokankatu 7 A 3 
PL 185
00161 Helsinki  

www.ekumenia.fi

 
Kustantaja: 
Kirkkohallitus / Ulkoasiain osasto (KUO) 
PL 185, Satamakatu 11
00161 Helsinki
 

Ulkoasu: Antti Siukonen 
Kokouksen viestin suomennos: Päivi Jussila 
Nuorten julkilausuman suomennos: Antti Siukonen

 
ISBN: 978-952-9529-45-2 
ISSN:0784-350X 
 
Paino: Teroprint Oy, Lahti 2008

ESIPUHEET

Ekumeenisen prosessin katselmus
Arkkipiispa Jukka Paarma

Arkkipiispa Leo: Eurooppalaisen ekumenian tie
Arkkipiispa Leo

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous 
Sibiussa – Mitä tästä eteenpäin?

Piispa Józef Wróbel SCJ

KOKOUKSEN SANOMA

Kristuksen valo loistaa kaikille!

EEA3:n nuorten julkilausuma

NÄKÖKULMAT KOKOUKSEN KULKUUN  
JA EEA3-PROSESSIIN

EEA3 ja ekumenian edistyminen Euroopassa 
– Miten Sibiun kokous edisti eurooppalaisten 
kirkkojen ykseyspyrkimyksiä?

Risto Cantell

EEA3-processen
Gunnar Grönblom

Ekumeeninen kohtaaminen Romaniassa
Heikki Huttunen

Erfaringer i Kaunisniemi og vejen til Sibiu
Mette Ladefoged (Danmark)

6

10

14

18

27

 

31 
 

40

44

51

Sisällysluettelo



Mitä tapahtui kulissien takana
Elina Eloranta

Näkökulma jumalanpalveluselämään
Elina Joutsiniemi

Rukous on uskon ja arjen asia
Riitta Särkiö

Min ekumeniska resa till Sibiu
Simona Savin-Gardberg

Säteilylle altistumassa – Stuerttina Sibiussa
Mari Sorva ja Markus Sidoroff

EEA3 – Nuorten kokous?
Antti Siukonen

Yhdessä Sibiuun – Suomalainen EEA3-prosessi
Tapani Rantala

Nuorisoekumeniaa vaiko ”vain”  ekumeniaa?
Hanna Tervanotko

Sielunhoitajan näkökulma
Pirjo-Liisa Penttinen

Lisää rohkeutta
Aaro Rytkönen

NÄKÖKULMAT KOKOUKSEN  
YHDEKSÄÄN TEEMAAN

Ykseys: Tehdään yhteydestä totta tänään!
Juha Silander

Todistus: Todistajien ketjussa
Kira Ertman

55

66

69

72

77

80

84

89

93

95

 

99

103

107 

110

114 

122

126 

130 

134 

 
 
138 
 
140

Spiritualiteetti: ”Isän luokse” – Kristillisen 
spiritualiteetin kanava Sibiussa

Kirsti Koskela

Eurooppa: Sibiun Eurooppa
Hanna Ojanen

Muuttoliike: Kristuksen valo paljastaa suhteemme 
toiseuteen

Marja-Liisa Laihia

Uskonnot: Uskontojen kohtaaminen
Marjatta Jaanu-Schröder

Oikeudenmukaisuus: Euroopan kirkkojen 
yhteinen tehtävä

Pirjo Pyhäjärvi

Luomakunta: EEA3:n ympäristövaikutukset 
– vahinkoa vai mahdollisuuksia?

Tuuli Luukkala

Fred: Rumänien, fred och ekumenik - en salig 
blandning

Nina Nordström

Liitteet:

Suomalaiset osallistujat 

Kuvia
Antti Vuori

 



-- � -- �

Esipuheet

Ekumeenisen prosessin katselmus
Arkkipiispa Jukka Paarma

Euroopan kolmatta ekumeenista yleiskokousta Ro-
manian Sibiussa luonnehtisin maanosamme ekumee-
nisuuden suurkatselmukseksi.  Se antoi havainnolli-
sen ja näyttävän kuvan siitä, kuinka kirkot voivat ja 
haluavat toimia ja esiintyä yhdessä.  Samalla se antoi 
osallistujille kokemuksia, jotka varmastikin vahvis-
tivat näkyä ekumenian tärkeydestä ja motivaatiota 
sen edistämiseen.  Toivottavasti osanottajien ko-
kemukset, julkilausumat ja raporttikirjat välittävät 
samaa kirkkojemme elämään. 

Sibiun kokoukseen liittyi paljon odotuksia. Sehän 
oli oikeastaan osa prosessia, joka oli alkanut jo 
aiemmin ja jonka aiemmat vaiheet olivat Rooman ja 
Wittenbergin valmistautumiskokoukset sekä alu-
eelliset valmistautumiskokoukset. Tässä suhteessa 
Sibiuun valmistautuminen oli ymmärtääkseni perus-
teellisempaa ja kosketti laajempia piirejä kuin edel-
tävät Baselin ja Grazin yleiskokoukset.

Rooman kirkon ja Euroopan kirkkojen konfe-
renssin yhteistyö järjestelyissä alleviivasi sitä, että 
käytännöllisesti katsoen kaikki merkittävät maan-
osamme kirkot olivat lähdössä kohtaamaan toisiaan 
EEA3:ssa (European Ecumenical Assembly), ja tätä 

lyhennettä sitten käytettiin yleisesti kokouksen 
nimenä.

Kokouksen edellä näkyi ekumeenisessa ilmastos-
sa myös selviä jännitteitä.  Vatikaanin uskonopin 
kongregaation kirkko-opillinen dokumentti edelli-
seltä kesältä oli synnyttänyt reformaation kirkoissa 
ja varsinkin Keski-Euroopan protestanttien parissa 
kiivastakin keskustelua ja kritiikkiä. Näytti epäsel-
vältä, miten Roomassa ymmärretään muiden kirk-
kokuntien olemus ja merkitys. Ovatko kylmemmät 
tuulet puhaltamassa ekumenian kentällä?

Sekä odotukset että myös jännitteet kohdattiin 
varsin avoimesti niin yleisistunnoissa, sen puheissa 
ja esitelmissä kuin osanottajien ryhmätyöskentelyis-
säkin. Kirkkojen yhteyden tiellä tahdottiin kulkea 
eteenpäin.  Vaikka eri maista kuultuja yhteistyön 
säröjä ei tahdottukaan peitellä, halu kehittää yhteyt-
tä ja yhteistä todistusta oli ilmeinen. 

Yksi kokouksen pääpuhujista oli Vatikaanin 
Kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston pu-
heenjohtaja kardinaali Walter Kasper.  Puheessaan 
yleisistunnossa hän tahtoi selvästikin hälventää 
epäluulot ekumeenisen ilmaston kylmenemisestä. 
Hän asettui avoimen selkeästi ekumenian edistämi-
sen kannalle.                

Kuulin kardinaalin puheessa mielestäni kolme 
tärkeää viestiä. Hän tahtoi selvästi ilmaista, että 
katolisen kirkon kannalta ekumeenisessa työsken-
telyssä ei nähdä tällä hetkellä taka-askelia tai taka-
talven tuulia. Se on edelleen halukas jatkamaan sitä 
yhteistä työskentelyä, jota eri tahoilla tapahtuu.

Toiseksi Kasper korosti, mitä positiivista 
Vatikaani oli tahtonut muista kirkkokunnista sanoa. 
”Kristus itse on läsnä pelastavalla voimallaan niissä 
kirkoissa ja kirkollisissa yhteisöissä, jotka ovat meistä 
erillään. Näillä mainituilla kirkkoja koskevien mää-
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ritelmien eroilla ei ole mitään tekemistä kristittynä 
olemisen tai pelastuskysymyksen kanssa. Erot koske-
vat konkreettisen pelastavan sanoman välittämisen 
välineitä ja kirkon näkyvää muotoa”.

Kolmantena viestinä kuulin hänen painottavan, 
että ekumeenisessa työskentelyssä ja toiminnassa 
ensisijaisen tärkeää on aidosta totuudellisuudesta 
kiinni pitäminen ja uskollinen oman opinkäsityksen 
esille tuominen.   Yhteys lisääntyy vain, kun puolin 
ja toisin tunnustetaan rehellisesti ja silottelematta 
omat opilliset lähtökohdat ja niistä käsin työsken-
nellään yhteisten käsitysten ja erottavien piirteiden 
tunnistamiseksi.

Nämä periaatteet sopivat ekumeenisessa toimin-
nassa ohjeiksi muuallekin. Myös omassa maassam-
me ne käyvät kanssakäymisen tienviitoiksi.

Kokouksen työskentelyssä yksi tärkeä piirre 
oli se, että kirkkojen keskinäinen yhteys ja niiden 
yhteinen todistustehtävä kytkettiin läheisesti yh-
teen. Yhteisestä rukouksesta nousee yhteistyö.  
Sekularisoituva maanosamme tarvitsee kristittyjen 
voimakasta ääntä yhä integroituvan ja laajenevan 
unionin rakentamisessa.  Euroopan unionin on ol-
tava myös ja ennen kaikkea vahva arvoyhteisö, vain 
sellaisena sillä on rakentava tulevaisuus. Kristillisten 
kirkkojen panos siitä käytävässä arvokeskustelussa 
ei ole riittävän vahva, jos signaalit kuuluvat erillään 
ja hajanaisina.

Maailman köyhät, ilmastonmuutoksen etenemi-
nen ja oikeudenmukaisuuden puutteet nostettiin 
kirkkaasti esille kirkoille kuuluvina haasteina.  
Kokouksen teema Kristuksen valo loistaa kaikille 
koskettaa yhtä hyvin kirkkoja, oman maanosamme 
monikulttuurisuuden ongelmia kuin koko globaalin 
yhteisön tarpeita.  Kristuksen valoa levittämään on 
tarkoitettu koko ekumeeninen työskentely, kokoon-

tumiset ja paikalliset yhteistyön muodot.
Euroopan ekumeeninen yleiskokous on siis pro-

sessi. Sen tarkoitus on jatkua edelleen.  Jos EEA3 
päättyi Sibiuun, se epäonnistui. Siksi myös omassa 
maassamme on tarkoin tutkittava kokouksen anti, 
sen julkilausumat ja sanoma.  Tämä raporttikirja 
antaa siihen aineistoa ja virikkeitä. Omissa kir-
koissamme Sibiun viestin on kuljettava eteenpäin 
ja vaikutettava todistukseemme, johon meidät on 
kutsuttu.  Sibiun viesti kehottaa olemaan sille uskol-
lisia sekä omissa toiminnoissamme että yhteistyössä 
toistemme kanssa.

Kirjoittaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
arkkipiispa ja Kirkon ulkoasiain neuvoston sekä 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja.
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Eurooppalaisen ekumenian tie
Arkkipiispa Leo

”Siunaamme ja toivotamme tervetulleeksi tämän 
eurooppalaisen kristillisyyden pyhän vaelluksen, 
jota ohjaa Kristuksen valkeus – kuten majakasta 
majakkaan. Hänen valkeutensa kautta tunnistam-
me hänen oman ristiinnaulitun matkansa läpi vuo-
sisatojen, osaltaan erityisesti siinä, että kristinusko 
on hajaantunut lukuisiin kirkkoihin ja tunnus-
tuksiin, mutta toisaalta myös kasvavassa halussa 
ja velvollisuudentunnossa kristillisen yhteyden ja 
ykseyden palauttamiseen.”

Ekumeeninen patriarkka Bartholomeos,  
puheesta Sibiussa 5. syyskuuta 2007.

Ortodoksisen kirkon osallistuminen ekumeniaan 
nousee uskosta yhteen, pyhään, katoliseen ja apos-
toliseen kirkkoon. Tästä uskosta johtuen olemme 
polttavan tietoisia hajaannuksen tragediasta kristi-
kunnassa. Hajaannus on sekä skandaali että ”avoin 
ja vuotava haava Kristuksen ruumiissa” (Venäjän 
ortodoksinen kirkko Принципы отношения к 
инославию 1:20, 2000). Olemme velvollisia etsimään 
ja pyrkimään yhteyteen ja ykseyteen, tunnustaen 
rehellisesti edessämme olevat haasteet. Avoimelle ja 
vuotavalle haavalle on syynsä, mutta myös hoitonsa. 
Edessä olevaan tehtäväämme voimme ottaa ohje-
nuoraksemme apostoli Paavalin opetuksen – pyr-
kikäämme avartamaan sydämemme tehdäksemme 
tilaa toisillemme (vrt. 2. Kor. 6:11–13). Hajaannuksen 
historia on muuttunut yhteyden etsimisen ja yksey-

teen pyrkimisen historiaksi.
Eurooppalaisen ekumeenisen vaelluksen maja-

koina loistavat kokoontumiset Baselissa (1989), 
Grazissa (1997) ja taannoin Sibiussa (2007). 
Yleiskokouksen aiheena Romaniassa oli Kristuksen 
valo loistaa kaikille – Ykseyden ja uudistumisen toivo 
Euroopassa. Näiden tapaamisien taustalla on paljon 
työtä ja vaivaa, peräti tuskaa, mutta samalla ko-
koontumiset kertovat halusta pyrkiä kohti yhteyttä 
ja ykseyttä. Selkeänä eurooppalaisen ekumeenisen 
liikkeen suunnanantajana on vuodesta 2001 toi-
minut Charta Oecumenica -asiakirja. Kotimaisen 
ekumenian eräs saavutus on Ekumenian hyvät tavat 
-suositus (2002). Nämä ekumenian kartat ovat sel-
keitä osoituksia sitoumuksesta ja kristittyjen halus-
ta pysyä ekumenian tiellä.

Eurooppa tarvitsee yhteisen kristillisen äänen. 
Yhteinen ääni ei luonnollisestikaan sulje pois aitoa 
moninaisuutta. Tämä yhteinen ääni meidän täytyy 
yrittää antaa, nykyisestä hajaannuksesta huolimatta 
ollaksemme uskollisia Kristukselle, joka on kaik-
kien kansojen odotettu valo. Hänen kirkkautensa 
innostamina ja valonsa ohjaamina meidän täytyy 
uudella vuosituhannella muodostaa yhteinen kris-
tillinen ääni. Todistus on annettava ei vain sanoin, 
vaan myös konkreettisin teoin. Yrittäkäämme nähdä 
Kristus lähimmäisessämme (vrt. Matt. 25:31–46). 
Pyhä Gregorios Teologi (300-luku) kehottaa näin: 
”Kun vielä on aikaa, käykäämme katsomassa 
Kristusta hänen sairastaessaan, hoitakaamme häntä, 
antakaamme Kristukselle syötävää, vaatettakaam-
me Kristus kun hän on alasti, kunnioittakaamme 
Kristusta. Kunnioittakaamme häntä köyhissä, heissä, 
jotka makaavat tänään edessämme maassa.”
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Uudella vuosituhannella eteemme tuodaan 
monta haastetta, itseasiassa ne ovat jo edessämme. 
Euroopan on tiedostettava kristilliset juurensa ja 
niiden merkitys tänäkin päivänä. Yhteinen Eurooppa 
on enemmän kuin vain taloutta tai vapaata liikku-
mista. Ihminen elää leivästä, mutta ei ”ainoastaan 
leivästä” (Matt. 4:4). Meidän on toimittava uskon-
nonvapauden, -dialogin ja monikulttuurisuuden 
puolesta. Keskinäinen kunnioitus ja vuoropuhelu 
uskontojen ja kulttuurien välillä on oikea tie. Meidän 
on annettava selkeä todistus ihmisarvosta, jonka 
tae on Jumalassa, ei erossa hänestä, aikana jolloin 
esimerkiksi ihmiskauppa levittäytyy. Tämä aikamme 
orjuuden muoto tekee ainutlaatuisista ihmisistä 
kauppatavaraa. Meidän on puolustettava perhettä ja 
sen korvaamatonta merkitystä – sen sakramentaali-
suutta ja pyhyyttä. Luonnon tuhoutuminen ja elin-
ympäristömme saastuminen huutavat tekojemme 
perään. Kaikki tämä ja paljon muuta on edessämme. 
Olemme todella murroksen ja kriisin edessä – mei-
dän on otettava ja kannettava vastuumme yllämai-
nituista asioista ja monista muistakin haasteista. 
Meidän on tuotava Kristuksen valo ja kirkkaus 
Eurooppaan, tehtävä se näkyväksi. Meidän on pyrit-
tävä olemaan valon ja toivon tuojia.

Ekumeeninen vaellus – majakasta majakkaan 
– vei meidät Romanian Sibiuun. Kokouksen taustalla 
on pitkä tie ja paljon valmistelua. Tätä prosessia 
on kutsuttu pyhiinvaellukseksi, joka kulki halki 
Euroopan. Koko prosessi toi monet kokouksen 
aiheet yleiseen tietoisuuteen ja herätti kiinnostus-
ta ympäri Eurooppaa. Nyt on kuitenkin toinen työ 
edessä. Me kokouksen suomalaiset osanottajat olem-
me kutsuttuja viemään kokouksen anti Suomeen. 
Tehtävämme on soveltaa sen antia kirkkojemme 

elämässä. Yksi osa tätä soveltamista ja toimimista 
on tämän kirjan julkaiseminen. Kirjan muodossa 
me kokoukseen osallistuneet haastamme vaelluksen 
jatkumaan kirkoissamme ja teemme sen päämäärät 
tunnetuksi.

Kirjoittaja on Suomen ortodoksisen kirkon arkki-
piispa. 
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Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous 
Sibiussa – Mitä tästä eteenpäin?

Piispa Józef Wróbel SCJ

Me muistamme Neil Alden Armstrongin kuuluisat 
sanat, jotka hän lausui laskiessaan jalkansa kuun 
pinnalle: ”Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta 
suuri askel ihmiskunnalle”. Samoja sanoja voisimme 
käyttää kuvaamaan ekumeniassa tehtyjä ponnistelu-
ja. Sibiun kokous oli jatkoa Baselin (1989) ja Grazin 
(1997) kokouksille. Nämä kolme kokousta, niin kuin 
kaikki muutkin ekumeeniset hankkeet, ovat olleet 
nimenomaan pienten askelten ottamista. Johdonmu-
kaisesti ajatellen pieniin askeliin pitäisi liittyä myös 
pieniä saavutuksia. Sibiun kokous näytti, että tällai-
silla kokouksilla voi todellakin olla suuri merkitys 
kristillisille kirkoille ja koko Euroopalle.

On selvää, että ekumeenisten kokousten hedelmät 
eivät välttämättä heti aina näy. Nykyään on totuttu 
mittaamaan asioiden ja tapahtumien merkitystä liian 
usein niiden määrän ja menestyksen perusteella. 
Samalla kuitenkin tiedämme kuinka suuri merkitys 
on hengen ja arvojen ”metafyysisellä” maailmalla. 
Juuri hengen  transsendentaalinen maailma vastaa 
ihmisen syvimpiin odotuksiin ja kaipaukseen. Jotkut 
yhteiskunnallisen elämän ilmiöt ja periaatteet eivät 
kuitenkaan sovi yhteen näiden odotusten kanssa. 
Nykyaikaisissa yhteiskunnissa on taipumus säädellä 
ihmisten välisiä suhteita yksinomaan lakiin ja oikeu-
denmukaisuuteen perustuen. Tietyissä asioissa se on 
sekä välttämätöntä että ymmärrettävää. Mutta ongel-
mia tulee silloin, kun näitä periaatteita noudatetaan 
ilman, että alkuunkaan jätetään tilaa rakkaudelle ja 
armeliaisuudelle. 

Politiikassa vallitsee vieläpä taipumus suuntautua 
hyödyn ja menestyksen klassisten periaatteiden 
mukaan; siis sen mukaan, mikä on valtion etujen 
mukaista, mikä kannattaa enemmän, mikä tuot-
taa suuremman voiton, mikä näyttää paremmalta 
ja mikä varmistaa arvonannon. Demokraattisissa 
yhteiskunnissa on erilaisilla edunvalvontaryhmillä 
yhä tärkeä merkitys. Niiden vaikutus yhteiskuntaan 
on verrannollinen niiden asemaan poliittisissa ra-
kenteissa, taloudessa ja tiedotusvälineissä. Tällöin 
monesti unohdetaan heikot ihmiset, jotka tarvitsevat 
lähimmäistensä myötätuntoa ja apua. Vaikka mo-
nissa maissa panostetaan suuresti sosiaalisiin ky-
symyksiin ja sitoudutaan voimakkaasti sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, syrjäytyy kuitenkin aina 
ihmisiä yhteiskunnan reunoille – joskus jopa omasta 
tahdostaan. Ajatelkaamme esimerkiksi alkoholi- ja 
huumeriippuvaisia tai naiskauppaa. Lapsikauppaa 
emme myöskään saa unohtaa. Nämä ihmiset eivät 
tarvitse ainoastaan aineellista apua, vaan myös mo-
raalista tukea, hengellistä, kulttuurista ja sosiaalista 
suuntautumista. 

Toisin sanoen, jokaisessa yhteiskunnassa on alu-
eita, joihin sosiaaliset rakenteet eivät käytännössä 
ulotu. Ihmisiä, jotka on unohdettu tai joita ei oteta 
vakavasti, jotka jäävät vaille apua tai riittävää tukea, 
löytyy kaikkialta.

Sibiun kokous näytti selvästi, että kristilliset kir-
kot tiedostavat tämän tilanteen. Ne eivät ole välin-
pitämättömiä köyhiä kohtaan ja ne kokevat velvol-
lisuudekseen auttaa kaikkia kärsiviä. Siksi kristityt 
julistavat yhteisessä sanomassaan muun muassa, 
että ”kohtaamme Kristuksen kärsivissä sisarissam-
me ja veljissämme” (Matt. 25:44–45). Tämän vuoksi 
kirkkojen yhteinen velvollisuus on kokouksen sa-
noman mukaisesti se, että ”puolustamme jokaisen 
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ihmisen arvoa ja oikeuksia, suojelemme niitä, jotka 
ovat vailla turvaa, –– kehotamme Euroopan valtioita 
lopettamaan maahanmuuttajien laittomat vapau-
denriistot, edistämme säännöllistä maahanmuuttoa 
sekä muuttajien, pakolaisten ja turvapaikan hakijoi-
den integraatiota, kunnioitamme perheiden yhtenäi-
syyttä; taistelemme ihmiskauppaa ja ihmiskaupan 
uhrien hyväksikäyttöä vastaan. Kehotamme kirkkoja 
lisäämään maahanmuuttajien hengellistä tukea”. 
Tämä julistus oli mahdollinen, koska kristilliset 
kirkot puhuvat samaa kieltä ja niillä on samat vel-
vollisuudet. Niiden motivaatio ei ole humanistinen, 
vaan sen perusta on Jumalan läpäisemässä hengelli-
syydessä. Kirkkojen yhteinen kieli on rakkaus (niin 
kuin paavi Benedictus XVI painottaa ensyklikassaan 
Deus Caritas est: tämä rakkaus ei ole eros, vaan 
agapè – caritas, itsensä antava rakkaus). Kristityillä 
on myös yhteinen velvollisuus, sama, jonka Jeesus 
Kristus antaa opetuslapsilleen evankeliumissa, kun 
hän selittää heille, että kaikki ihmiset ovat veljiä 
keskenään.

Tiedämme kuitenkin, että tällainen yhteistyö ja 
tällaiset yhteiset eleet ovat vain yksi ekumenian ulot-
tuvuus. Tärkein ulottuvuus on uskon ykseys. Siksi 
on myös loogista, että yleiskokouksen sanoman en-
simmäinen osa käsittelee todellisen ekumenian  pe-
rustaa tienä täyteen ykseyteen. Ensimmäinen perus-
ta on usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja Jeesukseen 
Kristukseen, Jumalan ihmiseksi tulleeseen poikaan. 
Hänen persoonansa opettajana ja vapahtajana on 
ykseyspyrkimysten todellinen mitta. Vain hän voi 
luoda tämän todellisen yhteyden – kaikkien kris-
tittyjen koinonian. Vain hän tekee sen kokemisen 
mahdolliseksi. Siksi sanoman ensimmäinen suositus 
pysyy aina ajankohtaisena ekumeenisissa pyrki-
myksissä: ”Uudistakaamme missiomme kristittyinä 

ja kirkkoina ja julistakaamme Kristusta maailman 
valona ja pelastajana”. 

Myös inhimillisesti katsoen tämä on hyvin tärkeä 
lähtökohta ekumeeniseen lähentymiseen. Älylliset 
pohdinnat ja analyysit eivät nimittäin aina ole 
kaikkein tärkeintä. Vielä tärkeämpää on tunteiden 
ulottuvuus eli sydämessä koettu kaipaus veljeyteen 
ja todelliseen yhteisöllisyyteen. Silloin kaikki muut 
pyrkimykset tulevat helpommiksi. Silloin jää tilaa 
myös anteeksiannolle, sovinnolle, hengen rikkauk–
sien vaihtamiselle. Silloin ihmissydän avautuu Pyhän 
Hengen henkäykselle, sillä ykseys on Jumalan erityi-
nen lahja.

Kirjoittaja on Lublinin arkkihiippakunnan apulais-
piispa ja moraaliteologian professori. Hän toimi 
vuodesta 2001 kesäkuuhun 2008 asti Helsingin 
katolisen hiippakunnan piispana.             
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EUROOPAN KOLMAS 
EKUMEENINEN YLEISKOKOUS 
– KOKOUKSEN SANOMA

Kristuksen valo loistaa kaikille!
Sibiu, Romania 4.–9.9.2007

Me, kristityt pyhiinvaeltajat eri puolilta Eurooppaa ja 
Euroopan ulkopuolelta, todistamme, että Kristuksen 
valo, joka on suurempi kuin pimeys, muuttaa ja uu-
distaa. Julistamme, että tämä valo on kirkkojemme, 
Euroopan ja koko maailman toivo.

Kokoonnuimme Euroopan kolmanteen eku-
meeniseen yleiskokoukseen 4.–9.9.2007 Sibiussa, 
Romaniassa kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja 
Pyhän Hengen nimessä. Yleiskokousta sävytti erityi-
sesti rikas ortodoksinen spiritualiteetti ja perinne. 
Palautimme mieliimme Baselissa ja Grazissa teke-
mämme sitoumukset. Kadumme sitä, että emme ole 
onnistuneet täyttämään kaikkia niistä. Uskomme 
Kristuksen valon muuttavaan voimaan on kuitenkin 
suurempi kuin luovuttamisen, fatalismin, pelon ja 
välinpitämättömyyden pimeys.

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous 
alkoi vuonna 2006 Roomassa ja jatkui seuraavana 
vuonna Wittenbergissä. Tähän ekumeeniseen py-

hiinvaellukseen sisältyi monia alueellisia kokouksia 
sekä ortodoksisten kirkkojen kokous Rodoksella 
ja nuorten tapaaminen St. Mauricessa.* Iloitsemme 
nuorten sitoutumisesta ja aktiivisuudesta. Charta 
Oecumenica -sopimusasiakirjan innoittamina jat-
koimme edellisissä yleiskokouksissa aloitettua työtä. 
Kokouksemme oli myös paikka, jossa saatoimme 
vaihtaa kullekin annettuja lahjoja sekä rikastuttaa 
toinen toisiamme.

Emme ole yksin tällä pyhiinvaelluksella. Kristus ja 
kokonainen pilvi todistajia (Hepr. 12:1) on kanssam-
me. Aikamme marttyyrien elämä ja kuolema inspi-
roivat meitä yksilöinä ja yhteisöinä. Yhdessä heidän 
kanssaan loistakoon kirkastetun Kristuksen valo 
todistuksessamme, joka on ankkuroitu rukoukseen 
ja rakkauteen. Tämä on nöyrä vastauksemme heidän 
uhriinsa. 

Kristuksen valo kirkossa

Kristuksen valo ohjaa meitä elämään toisia varten ja 
yhteydessä toinen toiseemme. Todistuksemme toi-
vosta ja ykseydestä on uskottava vain, jos jatkamme 
matkaa kohti näkyvää ykseyttä. Ykseys ei ole yhden-
mukaisuutta. Meidän tulee kokea uudelleen, kuinka 
koinonia ja hengellisten lahjojen jakaminen ovat 
antaneet energiaa ekumeeniselle liikkeelle alusta 
alkaen.

Sibiussa koimme jälleen kerran kirkkojemme 
välisen tuskallisen hajaannuksen, joka koskee jopa 
käsityksiämme kirkosta ja sen ykseydestä. Idän ja 
lännen kristillisyyden historialliset ja kulttuuriset 
kehityslinjat ovat vaikuttaneet erilaisiin näkemyk-
siimme. Näiden kehityslinjojen ymmärtäminen 
edellyttää pikaista huomiotamme sekä jatkuvaa 
vuoropuhelua.

* Liitteenä nuorten julkilausuma (St. Maurice).
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Olemme vakuuttuneita siitä, että kristillisten 
kirkkojen tulee yhdessä käsitellä opillisia kysymyk-
siä. Niiden tulee tavoitella laajaa yksimielisyyttä 
evankeliumiin perustuvissa moraalisissa arvoissa 
sekä uskottavaa kristillistä elämäntapaa, todistusta 
Kristuksen valosta maallistuneissa yhteiskunnissa.

Kristillinen spiritualiteetti on kallis aarre, joka 
avaa sydämemme Jeesuksen kasvojen kauneudelle 
ja rukouksen voimalle. Vain kun olemme lähellä 
Herraamme Jeesusta Kristusta, olemme lähellä toi-
siamme ja koemme aitoa yhteyttä (koinonia). Meidän 
tulee jakaa aarre kaikkien eurooppalaisten kanssa, 
jotka etsivät valoa. Kristityn elämä alkaa omasta 
kääntymyksestä ja johtaa maailman uudistumiseen. 
Kun todistamme Kristuksen valosta, sitoudumme 
kuuntelemaan, elämään ja jakamaan kertomuksem-
me toivosta, joka on kasvattanut ja ohjannut meitä 
Kristuksen seuraajina. 

Ensimmäinen suositus: 

Uudistakaamme missiomme kristittyinä ja kirkkoi-
na ja julistakaamme Kristusta maailman valona 
ja pelastajana.

Toinen suositus: 

Jatkakaamme keskustelua kasteen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta ottaen huomioon jo tehdyt 
merkittävät edistysaskeleet. Olkaamme tietoisia 
siitä, että kysymys kasteesta liittyy kysymyksiin 
ehtoollisesta, virasta ja kirkosta.

Kolmas suositus: 

Etsikäämme tapoja toimia yhdessä: rukoilkaamme 
toinen toisemme ja ykseyden puolesta, järjestä-

käämme yhdessä ekumeenisia pyhiinvaelluksia, 
toteuttakaamme yhdessä teologista työskentelyä, 
tutkimusta ja kulttuuriprojekteja, tehkäämme 
yhdessä sosiaalisia ja diakonisia aloitteita ja tuke-
kaamme yhdessä kristillisiin arvoihin perustuvaa 
yhteiskuntaelämää.

Neljäs suositus: 

Rohkaiskaamme koko Jumalan kansaa osallistu-
maan aktiivisesti kirkkojemme elämään, muistaen 
erityisesti nuoria, vanhuksia, etnisiä vähemmistöjä 
ja vammaisia.

Kristuksen valo Euroopalle

Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja 
kaltaiseksi (1. Moos. 1:26–27) ja on oikeutettu kun-
nioitukseen ja rakkauteen, riippumatta hänen us-
kostaan, kulttuuristaan, iästään, sukupuolestaan 
tai kansallisuudestaan. Tavoittelemme Euroopassa 
kirkkojen uudistumista ja ykseyttä tietoisina siitä, 
että yhteiset juuremme ovat syvemmällä kuin ero-
avai–suutemme. Etsimme myös mahdollisuuksia 
käydä vuoropuhelua toisten uskontojen kanssa. 
Kirkkojemme suhde juutalaisuuteen ja Liiton kan-
saan on ainutlaatuinen. Torjumme kaikki antisemi-
tismin muodot ja tahdomme yhdessä juutalaisten 
kanssa tehdä työtä sellaisen Euroopan hyväksi, jossa 
ei ole väkivaltaa missään muodossa. Euroopan histo-
ria tuntee kovien konfliktien ajat, mutta myös ajat, 
jolloin eri uskonnot ovat eläneet ja toimineet rau-
hassa rinnakkain. Dialogille ei ole vaihtoehtoa: sen 
toteuttamisessa ei ole kyse kompromisseista, vaan 
elävästä vuoropuhelusta, jossa voimme puhua totuu-
desta rakkaudessa. Meidän tulee ymmärtää syvem-
min muita uskontoja ja edistää Charta Oecumenican 
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suositusten toteutumista. Vetoamme kristittyihin 
ja kaikkiin, jotka uskovat Jumalaan, että he kunni-
oittaisivat jokaisen ihmisen oikeutta uskonnonva-
pauteen. Ilmaisemme solidaarisuutemme kristillisiä 
yhteisöjä kohtaan Lähi-idässä, Irakissa ja kaikkialla, 
missä kristityt elävät vähemmistöinä ja kokevat ole-
massaolonsa uhatuksi.

Kohtaamme Kristuksen kärsivissä sisarissam-
me ja veljissämme (Matt. 25:44–45). Kristuksen 
valon valaistessa meitä raamatullisilla velvoitteilla 
ihmiskunnan ykseydestä (1. Moos. 1:26–27), me 
kristityt kadumme yhdessä ihmisten eristämisen 
syntiä, syvennämme käsitystämme ”toiseudesta”, 
puolustamme jokaisen ihmisen arvoa ja oikeuksia, 
suojelemme niitä, jotka ovat vailla turvaa, otamme 
vastaan Kristuksen valon, jonka muuttajat tuovat 
Eurooppaan, kehotamme Euroopan valtioita lopetta-
maan maahanmuuttajien laittomat vapaudenriistot, 
edistämme säännöllistä maahanmuuttoa sekä muut-
tajien, pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden integ-
raatiota, kunnioitamme perheiden yhtenäisyyttä; 
taistelemme ihmiskauppaa ja ihmiskaupan uhrien 
hyväksikäyttöä vastaan. Kehotamme kirkkoja lisää-
mään maahanmuuttajien hengellistä tukea.

Viides suositus: 

Tunnustakaamme, että kristityt maahanmuuttajat 
eivät ole vain uskonnollisen huolenpitomme kohtei-
ta vaan heillä on oikeus osallistua täysivaltaisesti 
ja aktiivisesti kirkon ja yhteiskunnan elämään. 
Tarjotkaamme parempaa hengellistä tukea 
muuttajille, turvapaikan hakijoille ja pakolaisille. 
Edistäkäämme etnisten vähemmistöjen, erityisesti 
romanien, oikeuksia Euroopassa.

Monet meistä ovat kiitollisia syvistä muutoksista, 

jotka ovat tapahtuneet Euroopassa viime vuosikym-
meninä. Eurooppa on enemmän kuin Euroopan unio-
ni. Kristittyinä olemme mukana luomassa Euroopas-
ta rauhan, solidaarisuuden, osallisuuden ja kestävän 
kehityksen maanosaa. Arvostamme eurooppalais-
ten instituutioiden, kuten EU, Euroopan neuvosto 
ja ETYJ, sitoutumista avoimeen, läpinäkyvään ja 
säännölliseen vuoropuheluun Euroopan kirkkojen 
kanssa. Euroopan korkeimmat poliittiset edustajat 
kunnioittivat meitä läsnäolollaan ja ilmaisivat siten 
mielenkiintonsa työtämme kohtaan. Meidän haas-
teemme on tuoda hengellisiä näkökulmia vuoropu-
heluun. Eurooppa oli alun perin poliittinen projekti 
rauhan takaamiseksi. Nyt siitä pitää tulla kansojen 
Eurooppa, joka on enemmän kuin taloudellinen alue.

Kuudes suositus: 

Kehittäkäämme Charta Oecumenicasta innostava 
opas ekumeeniselle matkallemme Euroopassa.

Kristuksen valo koko maailmalle

Jumalan sana haastaa meidät ja eurooppalaisen 
kulttuurimme: meidän ei tule enää elää itsellemme 
vaan hänelle, joka kuoli meidän puolestamme ja 
herätettiin kuolleista! Kristittyjen tulee olla vapaat 
pelosta ja ahneudesta, voimattomuudesta, suvait-
semattomuudesta ja sulkeutuneisuudesta. Jumalan 
sana kieltää meitä tuhlaamasta arvokasta perintöä, 
työtä, jota on kuudenkymmenen vuoden ajan tehty 
rauhan ja ykseyden hyväksi Euroopassa. Rauha on 
suurenmoinen ja arvokas lahja. Sitoudumme edistä-
mään rauhaa kaikkialla, missä valtiot ja kansakunnat 
pyrkivät vapaiksi väkivallasta ja pelosta. Sota ei ole 
väline konfliktien ratkaisemiseksi. Edistämme väki-
vallattomia tapoja ratkaista konflikteja ja ilmaisem-
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me huolemme asevarustelusta. Väkivalta ja terroris-
mi uskonnon nimissä ovat uskonnon kieltämistä.

Kristuksen valo on oikeudenmukaisuuden ja 
armon valo. Se ei hyväksy tai tunne teeskentelyä. 
Kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa, radikaali 
taloudellinen globalisaatio jakaa ihmiset voittajiin ja 
häviäjiin. Se vahingoittaa lukuisten ihmisten ihmis-
arvoa ja luomakuntaa. Se vaarantaa ilmastonmuu-
toksen myötä planeettamme tulevaisuuden.

Seitsemäs suositus: 

Edistäkäämme Yhdistyneiden kansakuntien vuo-
situhatjulistuksessa asettamia kehitystavoitteita 
köyhyyden lievittämiseksi.

Kahdeksas suositus: 

Suosittelemme, että Euroopan katolisten piispain-
kokousten neuvosto (CCEE) ja Euroopan kirkkojen 
konferenssi (CEC) yhdessä Euroopan ja muiden 
maanosien kirkkojen kanssa tekevät aloitteen neu-
voa antavan prosessin järjestämiseksi. Prosessissa 
tulisi kysyä, mikä on Euroopan vastuu ilmaston-
muutoksesta, globalisaation oikeudenmukaisesta 
suuntaamisesta ja romanien ja muiden etnisten 
vähemmistöjen oikeuksista. 

Afrikan ja Euroopan historia ja tulevaisuus liitty-
vät yhteen monin tavoin. Tiedostamme voimakkaam-
min kuin koskaan, että Afrikassa esiintyvä suunna-
ton köyhyys ja kärsimys ei voi eikä saa jättää meitä 
välinpitämättömiksi ja passiivisiksi. Afrikan haavat 
ovat koskettaneet yleiskokouksemme sydäntä.

 
 

Yhdeksäs suositus: 

Tukekaamme aloitteita velkojen peruuttamiseksi 
ja reilun kaupan edistämiseksi.

Rehellinen ja objektiivinen vuoropuhelu uudistaa 
Eurooppaa. Muuttumattomat kristilliset periaatteet 
ja arvot edistävät aktiivista sitoutumistamme eu-
rooppalaiseen yhteiskuntaan. Meidän tulee edistää 
näitä evankeliumiin perustuvia arvoja sekä yksityis-
elämässä että julkisessa elämässä. Teemme yhteis-
työtä niiden uskontojen kanssa, jotka tahtovat olla 
kanssamme luomassa Eurooppaa, joka rakentuu 
arvoille mutta kukoistaa myös poliittisesti ja talou-
dellisesti.

Olemme huolissamme Jumalan luomistyön tule-
vaisuudesta. Rukoilemme herkkyyttä ja kunnioitusta 
luomakunnan ihmeellistä moninaisuutta kohtaan. 
Teemme työtä sen häpeämätöntä riistoa vastaan, 
josta koko luomakunta odottaa vapautumista 
(Room. 8:22). Työskennelkäämme ihmiskunnan ja 
luonnon välisen sovinnon löytymiseksi.

Kymmenes suositus: 

Rukoilkaamme syyskuun 1. päivän ja lokakuun 
4. päivän välisenä aikana luonnonsuojelun ja 
kestävän kehityksen puolesta ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.

******

Muistamme kiitollisina kaikkia, jotka ovat 
vaikuttaneet omalta osaltaan tähän matkaan, 
erityisesti nuorta oikoumenea, joka kehotti 
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yleiskokousta elämään rohkeasti evankeliumin 
mukaan. Rukoilemme yhdessä:

Oi Kristus, todellinen valo, sinä valaiset ja pyhi-
tät jokaisen ihmisen, joka on tullut maailmaan. 
Valaise meitä läsnäolollasi, jotta voisimme nähdä 
siinä lähestymättömän valon. Ohjaa meidän pol-
kujamme sinun käskyjesi mukaan. Pelasta meidät 
ja johdata ikuiseen valtakuntaasi. Sillä sinä olet 
luojamme, ylläpitäjämme ja kaiken hyvän antaja. 
Meidän toivomme on sinussa ja sinulle me annam-
me kunnian, nyt ja aina. Aamen.

 

EEA3:n nuorten 
julkilausuma

Euroopan kolmannen ekumeenisen yleiskokouk-
sen (EEA3) nuorten delegaattien julkilausuma, joka 
muotoiltiin nuorten ennakkotapaamisessa 27.–30.7. 
St. Mauricessa, Sveitsissä, sekä nuorten delegaat-
tien kuulemistilaisuudessa yleiskokouksen aikana 
5.9.2007.

Nuori oikoumene edustaa elävää ekumeenisen 
liikkeen uudistusprosessia oikeudenmukaisuuden, 
rauhan ja luomakunnan eheyden toteutumiseksi. 
EEA2:n (Graz, 1997) tulokset täytyy panna toimeen, 
ja ne toimivat reflektiopintana EEA3:lle Charta 
Oecumenican suuntaviivojen mukaisesti. Vetoamme 
delegaatteihin seuraavissa asioissa:

Ykseys

Ykseys ei tarkoita yhdenmukaisuutta, vaan se voi 
toteutua ykseytenä moninaisuudessa. Sitoudumme 
tapaamaan toisia tunnustuskuntia ja traditioita avoi-
min mielin ja sydämin. Esimerkkinä tästä on eku-
meeninen nuorisoliike, joka yhdistää nuoria ihmisiä 
kaikista tunnustuskunnista Jeesuksen Kristuksen 
seuraamisessa. Nämä nuoret naiset ja miehet eivät 
ole kirkkojen tulevaisuus, vaan niiden nykyisyys.
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Spiritualiteetti

Tiedostamme, että spiritualiteetti on uskon ilmai-
semista sen kaikissa muodoissa. Sitoudumme avoi-
meen ja tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvaan 
spiritualiteettia koskevaan dialogiin. Tässä otamme 
huomioon, että hengellisen elämän moninaisuus on 
tärkeä uskon pilari myös muille kuin nuorille.

Todistus

Pyydämme kirkkoja lopettamaan keskinäisen kilpai-
lun ja tosissaan elämään evankeliumia todeksi, sillä 
emmehän me todista kirkkojen valtasuhteista vaan 
Kristuksesta. Sitoudumme olemaan kiinnittämättä 
liiaksi huomiota sanallisen ja sanattoman todistuk-
sen ristiriitoihin: tekojen ja sanojen tulisi kulkea 
käsi kädessä.

Eurooppa

Jokainen ihminen on Jumalan luoma ja sellaise-
na hänellä on kiistaton arvo. Siksi vaadimme, että 
Euroopan kirkot ja valtiot nousevat puolustamaan 
ihmisoikeuksia. Tämä on perusta sille, että Euroop-
paa voidaan kehittää ihmisten tarpeiden mukaan. 

Muuttoliike

Muuttoliike on tosiasia, joka täytyy tiedostaa ja 
johon täytyy vastata ihmisarvon ylläpitämisellä, 
vieraanvaraisuudella ja oikeudella vapaaseen liikku-
vuuteen. Liikkuvuus on jäänyt vain EU-maiden kan-
salaisten etuoikeudeksi. Sitoudumme vastustamaan 
raja-aitoja (viisumirajoituksia, sosiaalista eriarvois-
tamista ja taloudellisia rajoitteita), joita ihmisille on 
asetettu, ja toimimaan tasa-arvoisen, ekumeenisen ja 
eurooppalaisen dialogin puolesta. 

Uskonnot

Uskontojen moninaisuus on muovannut Euroop-
palaisten yhteiseloa. Sitoudumme ottamaan Sibiun 
yleiskokouksen lähtökohdaksi uudistetulle uskonto-
jenväliselle dialogille. Tämän prosessin lopputulok-
sena tulee olla Charta Oecumenican kaltainen yhtei-
nen julkilausuma.

Luomakunta

Jumala on luonut sen maailman, jossa elämme ja 
johon kuulumme. Vastuullisen elämän asemesta 
olemme edistäneet kestämättömällä elämäntaval-
lamme ympäristölle tuhoisaa kehitystä, kuten ilmas-
tonmuutosta. Sitoudumme ajattelemaan uudelleen 
elämäntapamme raamatullisen todistuksen kautta. 
Uudistuksen täytyy konkretisoitua arjessamme 
esimerkiksi Reilun kaupan tuotteiden ostamisena, 
uusiutuvien energialähteiden käyttämisenä, hiili-
päästöjen vähentämisenä ja kulutustottumusten 
muuttamisena kestäviksi.

Rauha

Rauha ei ole vain käsite – se voidaan elää todeksi 
henkilökohtaisella tasolla, kirkoissa sekä kirkkojen 
ja hallitusten keskinäisissä suhteissa. Rauhassa on 
kyse ensisijaisesti henkilökohtaisesta asenteesta: 
jos sielumme ei ole levollinen, emme voi saavuttaa 
rauhaa toisten kanssa. Sitoudumme puuttumaan 
hiljaisen hyväksynnän saaneeseen asekauppaan sekä 
pysyvästi lobbaamaan aseteollisuutta vastaan. Vas-
tapainoksi eurooppalaisille sotilastoimistoille täytyy 
perustaa eurooppalaisia rauhantoimistoja. 
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Oikeus

Yhteiskunnan osina kirkot ovat osallisia epäoikeu-
denmukaisuuden järjestelmistä. Sitoudumme koh-
taamaan lähimmäistemme vaatimukset ja tarpeet 
luodaksemme lisää oikeudenmukaisuutta kaikkialle 
maailmaan. Sitoudumme vetoamaan äänekkäästi 
epäoikeudenmukaisten maahanmuuttosäännösten 
purkamiseksi, vastustamaan teollisuusmaiden ylival-
taa globaalissa kanssakäymisessä sekä edistämään 
tasavertaista mahdollisuutta koulututukseen jokai-
selle voimaantumisen perustaksi. 

EEA3:n delegaatteina ja kirkkojemme päätöksen-
tekijöinä kehotamme jokaista kilvoittelemaan itsen-
sä kanssa näiden sitoumusten jatkotoimenpiteissä ja 
niiden toimeenpanemiseksi. Nämä sitoumukset eivät 
ole vain ehto nuorten ekumeenikkojen jatkotyösken-
telymotivaatiolle, vaan niissä on kyse ekumeenisen 
liikkeen uskottavuudesta.

 

Näkökulmat kokouksen 
kulkuun ja EEA3-prosessiin

EEA3 ja ekumenian edistyminen Euroopassa 
– Miten Sibiun kokous edisti eurooppalaisten 
kirkkojen ykseyspyrkimyksiä?

Risto Cantell

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous (EEA3) 
syyskuussa 2007 Romaniassa oli suurtapahtuma, 
jossa käytännöllisesti katsoen koko eurooppalainen 
kristikunta oli koolla pohtimassa yhdessä teemaa 
Kristuksen valo loistaa kaikille. Ykseyden ja uudistu-
misen toivo Euroopassa. 

EEA3:n järjestivät yhdessä Euroopan kirkkojen 
konferenssi (CEC/KEK/EKK), johon kuuluu jäsen-
kirkkoja kaikista Euroopan maista Albania mukaan 
luettuna, ja Euroopan katolisten piispainkokousten 
neuvosto (CCEE). 

Euroopan kirkkojen konferenssi on perustettu 
vuonna 1959, ja sen jäseninä ovat anglikaaniset, lu-
terilaiset ja ortodoksiset kirkot sekä protestanttiset 
kirkot ja yhteisöt. Historiallisista tunnustuskunnista 
vain roomalaiskatolinen kirkko on sen jäsenkunnan 
ulkopuolella. 

Euroopan kirkkojen konferenssin päämaja on 
ekumeenisessa keskuksessa Genevessä, Sveitsissä. 
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Sen Kirkko ja yhteiskunta -komission toimistot ovat 
Brysselissä ja Strasbourgissa. EKK:n pääsihteerinä on 
anglikaaninen arkkidiakoni Colin Williams Englannin 
kirkosta.

Euroopan katolisten piispainkokousten neu-
voston sihteeristö puolestaan toimii St. Gallenissa 
Sveitsissä. CCEE:n pääsihteeri on sveitsiläinen msgr. 
Aldo Giordano. EKK ja CCEE ovat organisaationa eri-
laiset, mutta niiden yhteistyö toimii hyvin ja luonte-
vasti. EKK on monista kirkko- ja tunnustuskunnista 
muodostuva varsin kirjava alueellinen (eurooppa-
lainen) ekumeeninen järjestö, jonka jäsenkunnan 
piirissä on 127 kirkkoa ja jossa vallitsee teologis-
ten mielipiteiden ja ekumeenisten painopisteiden 
moninaisuus. EKK:n presidenttinä on ranskalainen 
reformoitu pastori Jean-Arnold de Clermont. CCEE 
puolestaan on yhden kirkon, maailman suurimman 
kirkkokunnan eli roomalaiskatolisen kirkon viralli-
nen elin: Euroopan piispainkokousten neuvosto. Sen 
presidentti on unkarilainen arkkipiispa, kardinaali 
Péter Erdö.

EKK ja CCEE ovat löytäneet rakentavan tavan toimia 
yhdessä. Ne ovat selkeästi myös ilmaisseet halunsa 
etsiä yhdessä Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä. 
Niiden yhteinen toivomus ja rukous EEA3:ssa Sibiussa 
oli, että Kristuksen valo loistaisi kaikille ja vahvistaisi 
siten ykseyden ja uudistumisen toivoa Euroopassa. 

Avajaiset teltassa

Euroopan kolmannen ekumeenisen yleiskokouksen 
avajaisistunto oli keskiviikkona 5.9. suuressa koko-
usteltassa Sibiun historiallisen ja kauniin kaupungin 
keskustassa. Sitä ennen oli teltassa vietetty jo lyhyt 
aamurukous, jossa muistettiin 30.7.2007 kuollutta 
Romanian ortodoksisen kirkon iäkästä patriarkkaa 
Teoctistia. Aamurukouksen meditaation piti Kons-

tantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartholomeos. 
Meditaatiosta muodostui patriarkan voimakas kan-
nanotto ekumenian puolesta ja hänen vakuutuksen-
sa siitä, että Konstantinopolin ekumeeninen patriar-
kaatti jatkaa määrätietoisesti työtään ekumeenisten 
ykseyspyrkimysten hyväksi. Bartholomeos vetosi 
kaikkiin ortodoksisiin kirkkoihin, että ne yhdessä 
muiden kirkkojen kanssa toimisivat ykseyden puo-
lesta ja pyrkisivät yhdessä parantamaan kärsivän 
ihmiskunnan haavoja. 

Kokouksen viralliset avauspuheenvuorot käyt-
tivät CCEE:n presidentti kardinaali Péter Erdö ja 
EKK:n presidentti pastori Jean-Arnold de Clermont. 
Avajaisissa esittivät tervehdyksensä myös Romanian 
ortodoksisen kirkon patriarkan virkaa hoitava 
Moldovan ja Bukovinan metropoliitta Daniel, joka 
EEA3:n jälkeen valittiin Romanian uudeksi pat-
riarkaksi, ja Bukarestin arkkipiispa, Romanian 
katolisen piispainkokouksen puheenjohtaja Ioan 
Robu. Romanian reformoidun kirkon piispan Lászlo 
Tökesin puheenvuoro jäi kuulematta, sillä Tökes 
jättäytyi pois kokouksesta. Hän syytti poisjäänti-
ilmoituksessaan Romanian ortodoksista ja katolista 
kirkkoa epäekumeenisuudesta ja vähemmistöjen 
syrjinnästä.  

Kristuksen valo ja kirkko    

Pitkän ja sisältörikkaan avajaisistunnon ohjelmaan 
kuuluivat Vatikaanin kristittyjen ykseyden edistä-
misen neuvoston johtajan kardinaali Walter Kas-
perin, Moskovan patriarkaatin ulkoasiain johtajan, 
Smolenskin ja Kaliningradin metropoliitta Kirillin ja 
Saksan evankelisen kirkon neuvoston puheenjohta-
jan, piispa Wolfgang Huberin puheenvuorot aiheesta 
”Kristuksen valo ja kirkko”.

Kardinaali Kasper käsitteli teologisessa puheen-
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vuorossaan aluksi ekumenian raamatullisia perustei-
ta ja totesi, että 

”kaikesta siitä huolimatta, mikä erottaa ortodoksi-
sia, evankelisia ja katolisia kristittyjä, tunnustautu-
minen Jeesukseen Kristukseen yhdistää meitä.* 
Kristittyinä me tunnustamme yhdessä, että 
Jeesuksessa Kristuksessa meille on lahjoitettu 
elämän valo, että tämä valo on loistanut meille 
yhteisessä kasteessa, jota kirkkoisät kutsuivat 
valaistumiseksi (photismos). Yhdessä me tunnus-
tamme uskontunnustuksessa, että Jeesus Kristus 
on Valo Valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta. 
Yhdessä me tunnustamme hänet kaikkien ihmisten 
ainoaksi Lunastajaksi ja Pelastajaksi ja maailman 
Vapahtajaksi.” 

Puheensa myöhemmässä vaiheessa Kasper käsit-
teli Vatikaanin uskonopin kongregaation asiakirjaa 
Vastauksia joihinkin kysymyksiin, joita on esitetty 
tietyistä kirkkoon liittyvistä opinkohdista (29.6.2007), 
jossa esitellään niitä eroja, jotka valitettavasti 
ovat vielä olemassa kirkkojen välillä. Kasper sanoi 
tietävänsä, että ”monet, ennen muuta evankeliset 
veljet ja sisaret, ovat tunteneet itsensä loukatuiksi 
asiakirjan takia”. Hän lisäsi painokkaasti: ”Minun 
ystävieni mielipaha ja suru ovat myös minun suruni. 
Tarkoituksemme ei ollut loukata tai väheksyä ketään. 
Me tahdoimme antaa todistuksen totuudesta kuten 
me myös odotamme muidenkin kirkkojen tekevän. 
Meitäkään eivät miellytä kaikki toisten kirkkojen 
julistukset, eikä kaikki se, mitä meistä ohimennen 
sanotaan.”

Kasper totesi uskonopin kongregaation asia-
kirjan ilmaisevan selvästi, että ”Jeesus Kristus on 
myös meistä erossa olevissa kirkoissa ja kristillisissä 

* ”Das Bekenntnis zu Jesus Christus verbindet uns.”

yhteisöissä pelastavasti läsnä. Eikä tämä ole todella-
kaan vähän. Muutama vuosikymmen sitten tällainen 
ilmaus olisi ollut täysin poissa laskuista, enkä ole 
varma siitä, että kaikki ekumeeniset kumppanimme 
sanovat samaa meistä. Eroavuutemme eivät kosketa 
siis kristittynä olemista, ne eivät koske kysymystä 
pelastumisesta; eroavuudet koskevat kysymystä 
konkreettisesta pelastuksen välittymisestä ja kirkon 
näkyvästä hahmosta.”  

Metropoliitta Kirill arvosteli puheenvuorossaan 
ankarasti Länsi-Euroopan sekularisoituneita kirk-
koja, jotka hänen mukaansa ovat pitkälti luopuneet 
kristinuskon perustotuuksista ja mukautuneet post-
modernin yhteiskunnan arvomaailmaan. Kirill koros-
ti elämän, avioliiton ja perheen pyhyyttä ja vastusti 
aborttia ja homoseksuaalisia suhteita.

Piispa Huber kritisoi roomalaiskatolista kirkkoa 
ja erityisesti Vatikaanin uskonopin kongregaation 
heinäkuussa julkaisemaa asiakirjaa Vastauksia joi-
hinkin kysymyksiin, joita on esitetty tietyistä kirkkoon 
liittyvistä opinkohdista. Huberin mukaan se osoittaa 
roomalaiskatolisen kirkon opettavan olevansa ainoa 
oikea kirkko maailmassa. Tällainen asenne ei tee 
Huberin mukaan oikeutta muille kirkoille eikä ilmai-
se oikeaa ekumeenista mielenlaatua. Piispa Huber 
piti puheenvuoronsa etukäteen kirjoittamassaan 
muodossa ja esitti kritiikkinsä Rooman kirkkoa vas-
taan ottamatta huomioon kardinaali Kasperin hetkeä 
aiemmin lausumia sovinnollisia ajatuksia.

Kardinaali Kasperin, metropoliitta Kirillin ja 
piispa Huberin puheenvuoroissa oli runsaasti virik-
keitä jännittävään ekumeeniseen keskusteluun. 
Ohjelmassa ei valitettavasti ollut siihen mahdolli-
suuksia. Monet EEA3:n osanottajat olisivat varmasti 
mielellään kuulleet kyseisten omien kirkkojensa 
ekumeniasta vastaavien piispojen kommentteja 
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toistensa puheenvuoroista. Kokouspaikan käytävillä, 
kahvi- ja ruokatauoilla käytiin vilkkaita yksityis-
keskusteluja, joissa arviot alustuksista vaihtelivat 
kunkin keskustelijan lähtökohdista riippuen.

Lisäksi täystunnolle esitettiin kolmen ekumee-
nisen vaikuttajan – paavi Benediktus XVI:n, Canter-
buryn arkkipiispan Rowan Williamsin ja KMN:n 
pääsihteerin Samuel Kobian – tervehdykset. Kaikissa 
tervehdyksissä korostettiin ekumenian merkitystä 
Euroopalle ja koko maailmalle ja vakuutettiin roo-
malaiskatolisen kirkon, Englannin kirkon ja angli-
kaanisen kommuunion sekä Kirkkojen maailman-
neuvoston tukevan EKK:n ja CCEE:n yhteistyötä ja 
kirkkojen ykseyspyrkimyksiä Euroopassa. 

Euroopan kulttuuripääkaupunki

Kokous oli tärkeä tapahtuma kauniissa keskiaikai-
sessa Sibiussa (saksaksi Hermannstadt; unkariksi 
Nagyszeben). Kaupunki sijaitsee noin 200 kilomet-
riä Bukarestista luoteeseen Transilvaniassa kum-
puilevalla ja kauniilla alueella, jonka saksankieli-
nen nimi on Siebenbürgen. Siellä on 1100-luvulta 
saakka asunut saksalaisia, jotka myös perustivat 
Hermannstadt-nimisen kaupungin, jonka nykyinen 
romaniankielinen nimi on Sibiu. Siellä on edelleen 
Romanian saksankielisen evankelis-luterilaisen kir-
kon piispanistuin. Myös Romanian unkarinkielisellä 
evankelis-luterilaisella kirkolla on siellä oma seura-
kuntansa. Suurin osan romanialaisista niin Sibiussa 
kuin koko Romaniassa on nykyään ortodokseja. 

Sibiu oli vuonna 2007 yhdessä Luxemburgin 
kanssa Euroopan kulttuuripääkaupunki. Euroopan 
kolmannessa ekumeenisessa yleiskokouksessa oli 
osanottajia kaikista Euroopan maista ja muualtakin 
maailmasta yli 2500. Halukkaita osanottajia olisi 
ollut paljon enemmänkin, mutta Sibiun hotelli- ja 

muu majoituskapasiteetti ei riittänyt useammille 
osanottajille.

EEA3 ja suomalaiset

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous jär-
jestettiin tarkoituksella entisessä Itä-Euroopassa 
ja maassa, jossa ortodoksinen kirkko on enem-
mistönä. Ensimmäinen Euroopan ekumeeninen 
yleiskokous pidettiin vuonna 1989 Euroopan 
suurten muutosten kynnyksellä Sveitsin Baselissa, 
reformoidun kristillisyyden hallitsemalla maape-
rällä. Baselin kokous nosti esille erityisesti ympä-
ristökysymykset, oikeudenmukaisuuden, rauhan 
ja luomakunnan eheyden problematiikan. Toinen 
ekumeeninen yleiskokous oli vuonna 1997 Grazis-
sa Itävallassa. Sen teemana oli sovitus ja sovinto. 
Kolmas Euroopan ekumeeninen yleiskokous oli 
koolla Romanian vahvan ortodoksisen kirkon isän-
nyydessä Sibiussa. 

Suomalaisia oli Sibiussa paljon eri tehtävissä. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viisitoista-
henkistä valtuuskuntaa johti arkkipiispa Jukka 
Paarma. Arkkipiispa Leon johtamassa Suomen 
ortodoksisen kirkon delegaatiossa oli neljä edusta-
jaa ja Pohjoismaisen katolisen piispainkokouksen 
valtuuskuntaan kuului kaksi suomalaista rooma-
laiskatolista. Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
edustajia oli kaksi. Lisäksi varsin monia suomalai-
sia oli ekumeenisten järjestöjen kiintiöissä kuten 
myös stuertteina ja kokouksen asiantuntijoina. 
Euroopan kirkkojen konferenssin keskuskomite-
an suomalaiset jäsenet rovasti Veikko Purmonen, 
pastori Tapani Rantala ja arkkipiispa Longin 
Venäjän ortodoksisesta kirkosta olivat luonnolli-
sesti Sibiussa mukana, kuten myös EKK:n Kirkko ja 
yhteiskunta -komission suomalainen jäsen Gunnar 
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Grönblom, joka kuului myös kokouksen suunnitte-
lukomiteaan. 

Patriarkan poismeno

EEA3:n isäntäkirkko ja kokouksen osanottajat sai-
vat jo ennen kokouksen alkua muistutuksen elämän 
hauraudesta ja rajallisuudesta. Muutama viikko en-
nen Euroopan kolmatta ekumeenista yleiskokousta 
kuoli Romanian ortodoksisen kirkon yli 90-vuotias 
patriarkka Teoctist. Häntä muistettiin ja muisteltiin 
monin tavoin kokouksen täysistunnoissa ja jumalan-
palveluksissa. Hänen vahvin seuraajaehdokkaansa, 
Moldovan ja Bukovinan metropoliitta Daniel, toimi 
kokouksen aikana patriarkan viran väliaikaisena 
hoitajana, ja muutama päivä kokouksen päättymisen 
jälkeen Romanian ortodoksisen kirkon Pyhä synodi 
valitsi hänet uudeksi patriarkaksi.

Suomalainen ekumenia ihastutti 

Sibiussa oli hyvä olla suomalaisena. Evankelis-lu-
terilainen kirkkomme tunnetaan hyvin maailmalla 
ja sen ekumeenista linjaa ja toimintaa arvostetaan. 
Erityisen kiitollisia kokouksen järjestäjät olivat kirk-
komme antamasta vahvasta taloudellisesta tuesta 
EEA3:n järjestämiseen. 

Meidän normaali ekumeeninen toimintamme 
myös ihmetytti ja ihastutti monia osanottajia. 
Suomessa täysin luonnollisena jo vuosikymmeniä 
pidetty yhteistyö kaikkien maamme kirkkojen kans-
sa osoittautui edelleen harvinaiseksi poikkeukseksi 
Euroopassa. Muissa Euroopan maissa ei ole tavallis-
ta, että kirkot valmistautuvat yhdessä ekumeenisiin 
kokouksiin ja toimivat niissä yhdessä. Meille suoma-
laisille se sopii erittäin hyvin.

Ihailua ja ihmettelyä sai osakseen Suomen evan-

kelis-luterilaisen kirkon valmistautuminen Sibiun 
kokoukseen yhdessä Suomen ortodoksisen kir-
kon,  Helsingin katolisen hiippakunnan ja Suomen 
Ekumeenisen Neuvoston kanssa. Lisää ihailun se-
kaista kummastusta monissa EEA3:n osanottajissa 
aiheutti se, että me suomalaiset työskentelimme ja 
viihdyimme Sibiussa yhdessä hyvin. 

Yhteinen matkustamisemme samoilla lennoilla ja 
samassa bussissa Bukarestista Sibiuun ja Sibiusta 
Bukarestiin oli meille luonnollista, mutta monille 
muille merkillistä ja ekumeenisesti esimerkillistä. 
Tällaisista pienistä yksityiskohdista kaiketi kumpuaa 
puhe Suomesta ekumenian mallimaana. 

Rukouksesta yhteiseen toimintaan

Kokouksen parasta antia olivat sen päivittäiset 
jumalanpalvelukset ja rukoushetket, joita vietet-
tiin suuressa kokousteltassa, Sibiun eri kirkoissa 
ja myös ulkona kaupungin avaralla keskustorilla. 
Jumalanpalvelukset olivat todellinen keidas varsin 
raskaan ja välillä uuvuttavan puhevaltaisen kokouk-
sen keskellä. Niiden virsissä, rukouksissa ja meditaa-
tioissa sielu lepäsi. 

Sibiussa ei tehty suuria päätöksiä eikä konkreet-
tisia ehdotuksia siitä, miten ekumeniaa edistetään 
paikallistasolla. Kokous oli suuri massatapahtuma, 
joka jo sinänsä osoittaa Euroopan kirkkojen eku-
meenista halua. Tulokset tulevat näkyviin aikanaan 
kaikkialla siellä, missä kristityt rukoilevat ja toimivat 
Kristuksen kirkon näkyvän ykseyden puolesta.  

Kirjoittaja on Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston 
johtajana toimiva kirkkoneuvos.
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EEA3-processen
Gunnar Grönblom

Då CEC:s och CCEE:s beslutande organ samt Joint 
CEC CCEE Committee i slutet av 2004 beslöt att 
anordna en tredje europeisk ekumenisk församling 
(EEA3) 2007 gällde det att börja förbereda denna. 
För detta ändamål tillsattes en kommitté bestående 
av sex representanter för CEC och sex för CCEE (se-
nare utökades denna kommitté med två ungdomsre-
presentanter). Jag kom då att som representant för 
CEC:s kommission för kyrka och samhälle (CSC) bli 
en av CEC-medlemmarna. 

I stort sett samma grupp hade samlats en första 
gång redan i slutet av augusti 2004 strax utanför 
Genève för att brainstorma om en sådan församling 
och då var man alls icke enig om vad som komma 
skulle. För mig som inte hade varit med om de två 
första församlingarna i Basel (1989) och Graz (1997) 
stod det genast klart att det framför allt var katoli-
kerna, men bara en del av representanterna för CEC, 
som verkligen var intresserade av att gå in för en 
tredje församling av denna art. Eftersom de tidigare 
konferenserna hade ordnats först i ett protestan-
tiskt land (Schweiz) och därefter i ett katolskt land 
(Österrike) stod det nu klart att ett ortodoxt land 
borde vara i tur. Det enda ortodoxa land som egent-
ligen någonsin kom i fråga var Rumänien. Detta 
berodde kanske framför allt på att den tjänsteman 
inom CEC som drev på detta arrangemang, professor 
Viorel Ionita, var från Rumänien, och dessutom från 
Sibiu, som stod i tur att vara kulturell huvudstad i 
Europa år 2007. 

Många osäkerhetsfaktorer fanns med i bilden 

från första början. Dessa gällde möjligheterna för 
Sibiu att ordna en dylik församling och hur den 
kunde finansieras. Från CSC var man inte så intres-
serad av detta projekt eftersom de erfarenheter man 
hade gjort vid de tidigare församlingarna hade visat 
att dessa kräver en hel del både arbetskraftsmäs-
sigt och framför allt ekonomiskt. Man ansåg att 
ekonomin knappast skulle tillåta alltför stora extra 
satsningar vad anställningen av arbetskraft beträffar 
och var därför rädd för att ett dylikt arrangemang 
skulle kräva en insats som inverkade negativt på 
det dagliga arbetet. Det stod ju klart för alla att de 
europeiska institutionerna inte skulle kräva mindre 
uppmärksamhet från CSC:s sida bara därför att en 
dylik församling skall genomföras.

Detta insåg även jag och var därför relativt skep-
tisk till hela arrangemanget. Men framför allt var jag 
skeptisk vad ekonomin beträffar. Jag insåg genast 
att just ekonomin kunde bli en svår nöt att knäcka. 
Det som lugnade mig var att man från EKD:s sida 
ställde i utsikt ett betydande bidrag. Hade jag i det 
skedet ens i min vildaste fantasi kunnat föreställa 
mig att de totala kostnaderna (drygt 1 000 000 € för 
CEC:s vidkommande) blev så höga hade jag nog inte 
ens trots EKD:s löfte varit beredd att ge grönt ljus. (I 
det här sammanhanget kan jag nämna att 320 570 € 
kom in som kollekter, varav vår kyrka stod för 141 
460 €.) Knappast hade detta dock haft någon bety-
delse eftersom det högre upp inom CEC och CCEE 
fanns starka krafter som ansåg att en församling 
framför allt med tanke på det ekumeniska samarbe-
tet i Europa borde ordnas kosta vad det kosta ville. 
Kanske viljan till och med var en aning starkare 
bland katolikerna än inom CEC.

Utöver dessa problem var det fråga om själva 
upplägget för församlingen. Man visste att Sibiu inte 
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kunde ta emot lika stora skaror som hade vallfärdat 
till Basel och Graz. Samtidigt var det för mig up-
penbart att det fanns annorlunda intressen inom 
CCEE jämfört med CEC. För katolikerna verkade det 
som om det viktiga var att man kom samman och 
höll tal ”von oben” medan vi från CEC:s sida enligt 
vår tradition gärna såg att man även kom fram till 
bestämda resultat. Då var naturligtvis frågan vad 
dessa resultat den här gången skulle vara. Efter Graz 
hade ju Charta Oecumenica blivit aktualiserat och 
småningom även godkänt.

Vid det första sammanträdet stod det därför 
länge och vägde om man alls kunde komma överens 
om en gemensam strategi. Då det var som mest 
kritiskt tog man ”time out” och därefter kom den 
katolska ordföranden biskop Paglia med de för-
lösande orden som gjorde att man kunde komma 
överens och gå vidare. Lösningen var att gå in för en 
process bestående av först två, till slut fyra delar. 
Två samlingar, en i Rom och en i Wittenberg, skulle 
hållas för en begränsad skara på 150 ekumeniska 
opinionsbildare i Europa. Mellan dessa skulle natio-
nella/regionala samlingar hållas runt om i Europa. 
Därefter skulle själva församlingen i Sibiu bli höjd-
punkten på hela processen. Hela detta upplägg var 
något nytt jämfört med vad som hade ägt rum inför 
Basel och Graz. 

Efter att ha enats om temat och processen gällde 
det därefter att genomföra de olika delarna i den här 
processen med sikte på Sibiu. 

Denna förberedelsegrupp samlades några gånger 
för sig och även i samband med samlingarna i Rom 
och Wittenberg. Däremot blev vår konkreta roll 
under själva församlingen i Sibiu relativt undan-
skymd eftersom det mesta där sköttes av den an-

ställda personalen inom CEC och CCEE i gott samar-
bete med frivilliga stewarder från hela Europa och 
massor med frivilliga från Rumänien. 

Att få vara med om att förbereda och genomföra 
en dylik process var på många sätt en mycket intres-
sant upplevelse och erfarenhet. Det man kan fråga 
sig är om slutresultatet kom att motsvara de för-
väntningar vi hade inom gruppen. Här är mitt svar 
både ja och nej. Samlingarna i Rom och Wittenberg 
utföll i stort sett så som man kunde förvänta sig 
även om resultatet kanske dock i viss mån var på 
den magrare sidan. Det som däremot blev av långt 
mindre betydelse än förväntat var de nationella/
regionala samlingarna. Här utgjorde den nordiska 
samlingen i Kaunisniemi inget undantag. Tanken 
hade varit att just dessa samlingar skulle bli stora 
samlingar eftersom så få från varje land och kyrka 
kunde delta i Sibiu. 

Då det sedan gäller själva församlingen i Sibiu vill 
jag för eget vidkommande konstatera att de prak-
tiska förhållanden i Sibiu väldigt långt dikterade vad 
som var möjligt att genomföra. I och med att det 
fanns mycket begränsat med lämpliga utrymmen 
blev det många tal som hölls för stora samlingar 
där det i praktiken var omöjligt för deltagarna att 
aktivera sig. Detta kunde man lägga märke till då 
det gällde att godkänna slutdeklarationen. Då fick 
slutligen deltagarna möjlighet att göra sina röster 
hörda och det märktes. De som hade i uppdrag att 
utarbeta denna deklaration fick jobba nästan dygnet 
runt för att kunna få till stånd en sådan deklaration 
som sedan sist och slutligen kunde godkännas.

 Författaren är pensionerad stiftsdekan i Borgå 
stift.
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Ekumeeninen kohtaaminen Romaniassa
Heikki Huttunen

Eurooppa pienoiskoossa

Romaniassa kulttuurit kohtaavat monella tasolla. 
Erityisesti Sibiu ja Transilvania ovat kuin Eurooppa 
pienoiskoossa. Siellä kohtaavat Länsi- ja Itä-Rooma, 
latinalainen ja saksalainen kulttuuri, balkanilainen 
ja unkarilainen tausta sekä kommunistinen mennei-
syys ja EU:n ja Naton varaan rakennettu tulevaisuus.  

Romanian kansan identiteetti ja maan nimikin 
perustuvat Rooman valtakunnan aikaan. Vuoden 100 
tienoilla jKr. keisari Trajanuksen sotajoukot valta-
sivat Dacian alueen, joka käsitti nykyisen Romanian 
ja Moldovan sekä osia Unkarista, Bulgariasta ja 
Ukrainasta. Monet sotilaista asettuivat asumaan 
alueelle, ja heidän ja paikallisten asukkaitten vuo-
rovaikutuksesta syntyi tonavanlatinalainen kansa ja 
puhekieli. Varhaisimmat merkit kristinuskosta ovat 
tuolta ajalta. 

Myöhemmin bysanttilainen kulttuuri ja itäinen 
kristinusko vakiintuivat nykyromanialaisten esivan-
hempien keskuudessa. Erityisesti Moldovan alueesta 
kehittyi tärkeä luostariliikkeen keskus, jolla oli 
vilkkaat yhteydet itään. Valakian ja Moldovan ruhti-
naskunnat joutuivat ottomaanien vasalleiksi, mutta 
eivät kokonaan menettäneet itsenäisyyttään, ja 
niissä ortodoksisen kirkon elämä kehittyi vapaana. 

Transilvanian alueesta tuli vuoden 1000 tie-
noilla osa unkarilaista kulttuuripiiriä ja aikanaan 
Hapsburgien valtakuntaa ja Itävalta-Unkarin kak-
soismonarkiaa. Yhteiskunta rakentui unkarilaisen 
ja saksalaisen mallin mukaan. Romanialaiset, 

unkarilaiset ja 1200-luvulla saapuneet saksilaiset 
uudisraivaajat elivät rinnakkaisissa mutta erillisissä 
yhteisöissään. Oli aika, jolloin muut unkarilaiset 
ruhtinaskunnat olivat vieraan vallan alaisina ja 
ainoastaan Transilvania eli Erdély oli itsenäinen. 
Romanialaiset olivat huonossa asemassa unkarilai-
sessa Transilvaniassa, koska heillä ei ollut tasave-
roisia oikeuksia valta-asemassa olevien kansanryh-
mien kanssa, eikä ortodokseina uskonnonvapautta. 
Unohtaa ei sovi myöskään ajan mittaan alueelle 
saapuneita romaneja, jotka elävät edelleen suureksi 
osaksi muun yhteiskunnan ulkopuolella. 

Reformaation myötä Transilvanian unkarilaisten 
enemmistö omaksui kalvinistisen uskon ja saksa-
laisten enemmistö luterilaisen, mutta huomattava 
osa pysyi roomalaiskatolisen kirkon jäseninä. 
Habsburgit käyttivät Rooman kirkkoa valtansa 
tukena. Se edisti ortodoksien käännyttämistä rooma-
laiskatolisuuteen ja sai aikaan kreikkalaiskatolisen 
eli uniaattikirkon synnyn 1700-luvulla. 

Romanialaisten kansallinen herääminen 1600-lu-
vulta lähtien tarkoitti vapausliikettä unkarilaisesta 
ja saksalaisesta ylivallasta. He löysivät kansansa 
latinalaisen alkuperän ja samastuivat kulttuurises-
ti ja poliittisesti Ranskaan. Ortodoksisen kirkon 
itsenäistyminen autokefaaliseksi kirkkokunnaksi, 
jolla on latinalainen kieli, tuli olennaiseksi osaksi 
romanialaista identiteettiä. Ensimmäisen maailman-
sodan tuloksena Transilvania ja Bessarabia liitettiin 
Moldovan ja Valakian muodostamaan Romanian 
kuningaskuntaan. Se merkitsi romanialaisille kan-
sallisen tavoitteen toteutumista, mutta unkarilaisille 
isänmaan pirstoutumista. Jännitteet kansallis-
 kielellis-uskonnollisten ryhmien välillä ovat edelleen 
totta Transilvaniassa ja muuallakin Romaniassa. 
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Välienselvittely diktatuurin kanssa

Kommunismin aikana Romania omaksui itsenäisen 
linjan suhteessa Neuvostoliittoon. Maan reaktio 
Tšekkoslovakian miehitykseen vuonna 1968 oli 
kriittisempi kuin Suomen. Tällä maan johtaja Ceau-
sescu sai länsimaiden ja Kiinan tuen, mutta sisäi-
sesti hänen valtansa kehittyi tuhoisaksi sekä maan 
talouden että ihmisoikeuksien kannalta.  Ceausescu 
oli ihastunut suuruudenhulluihin hankkeisiin, joissa 
kyliä ja kansanryhmiä siirreltiin alueelta toiselle ja 
elinkeinosta toiseen. Erityisesti kansalliset vähem-
mistöt kokivat ”uudistukset” uhkaaviksi. Turval-
lisuuspalvelu Securitate kylvi pelkoa ja epäluuloa 
romanialaisten keskuuteen sekä kotimaassa että 
pakolaisuudessa. Kirkot joutuivat valtion ankaran 
kontrollin alaisiksi eikä uskontoa saanut opettaa uu-
delle sukupolvelle, mutta seurakuntien ja luostarien 
sisäinen elämä oli vapaampaa kuin monessa muussa 
kommunistimaassa.

Romanian vallankumous jouluna 1989 oli yhtä 
dramaattinen kuin diktatuurin loppuvaihekin. 
Kumous sai kipinän unkarinkielisen reformoidun 
papin Laszlo Tökesin uppiniskaisuudesta ja johti 
huimaa vauhtia maanlaajuiseen kansanjoukkojen 
kapinaan ja tyrannin teloitukseen. Vapaus merkitsi 
ensimmäiseksi uskonvapautta. Patriarkka Teoctist 
ilmoitti eroavansa osoittaakseen katumusta pa-
kollisesta yhteistyöstä hirmuvallan kanssa, mutta 
hänet kutsuttiin takaisin istuimelleen. Politiikassa 
kommunistinen eliitti piti kiinni asemastaan viime 
vuosiin asti, ja monet turhautuivat uudistusten 
pitkittymiseen. Romania kuitenkin teki selväksi 
suuntansa, kun se liittyi Natoon vuonna 2004 ja 
Euroopan unioniin vuoden 2007 alusta. Romania on 
eurooppalaisen yhteisön näkyvä jäsen. Siitä kertoo 
muun muassa romanialaisten siirtolaisten läsnäolo 

erityisesti latinalaisissa maissa, mutta myös meillä 
– niin Nokian insinööreinä kuin kerjäläisinäkin. Nyt 
Romania ottaa vastaan muuttajia Lähi-idästä, kau-
empaa Aasiasta ja Afrikasta.

Epäluulot ja ekumenia

Ekumenia merkitsee Romaniassa yhteyksien 
rakentamista vuosisataisten erojen ja epäluulo-
jen yli. Eri kirkkokunnat toimivat eri kielillä ja eri 
kulttuurien piirissä. Kommunismin jälkiselvitte-
lyissä kirkkojen orastavat suhteet joutuivat kovalle 
koetukselle. Aluksi kukin tunnustuskunta löysi 
omaa erityislaatuaan ja nosti sitä esille, ja vasta 
myöhemmin on hitaasti kasvanut kiinnostus kans-
sakäymiseen. Erityisen suuri haaste on ollut se, että 
kommunismin jälkeen piti selvittää, mille seurakun-
nalle mikäkin rakennus ja maa-alue oli aikoinaan 
kuulunut, mikä yhteisö sitä mahdollisesti nyt käyt-
tää ja millaiset oikeudet ja tarpeet asiaan liittyvät. 
Kreikkalaiskatolinen kirkko oli ollut kokonaan 
kielletty kommunismin aikana. Vapauden tultua 
perustettiin uudelleen historiallisia seurakuntia ja 
luostareita, mutta monilla paikkakunnilla niiden ra-
kennukset olivat ortodoksisten yhteisöjen käytössä. 
Seurauksena oli jännitteitä ja konflikteja, joista osa 
vielä jatkuu. 

Romanian ortodoksinen kirkko on kokoonsa 
nähden suhteellisen tuntematon ortodoksisten kirk-
kojen perheessä. Siihen kuuluu lähes 20 miljoonaa 
jäsentä. Hiippakuntia on 32 ja seurakuntia 14 000.  
Jos ajatellaan kirkon elämään osallistuvien suurta 
osuutta kastettujen määrästä, voisi jopa väittää sen 
olevan jäsenmäärältään suurin ortodoksinen paikal-
liskirkko. Romanian ortodoksinen kirkollisuus on 
siinä mielessä modernia, että kirkon identiteetti ei 
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perustu pyhässä menneisyydessä olleeseen valta-
kuntaan. Se näkyy selkeimmin tavassa, jolla kirkko 
suhtautuu kielen kehitykseen. Romanian kirjakieli 
kehittyi uudella ajalla nimenomaan kirkon suojissa, 
ja nykyäänkin kirkko muodostaa yleiskielen kritee-
rin, kun jokaiseen jumalanpalveluskirjojen painok-
seen kieltä uudistetaan. Romanian ortodoksinen 
kirkko on kommunismin jälkeen johdonmukaisesti 
rakentanut kansainvälisiä ekumeenisia suhteitaan. 
Nuoria on lähetetty opiskelemaan läntisissä laitok-
sissa, ja monet ovat löytäneet paikkansa ekumeenis-
ten järjestöjen työntekijöinä.

Ekumeenisten suhteiden rakentaminen Romanian 
sisällä ei ole yhtä helppoa kuin kansainvälisesti. 
Maan 600 luostarilla on tärkeä merkitys ortodok-
sien hengelliselle elämälle, ja niiden ääni kuuluu 
yhteiskunnassakin. Suurimman osan luostareista 
sanotaan edustavan ekumenian vastaista näkemystä, 
ja piispojen ja seurakuntapappien on otettava se 
huomioon. 

Maassa ei ole varsinaista ekumeenista kirkkojen 
neuvostoa, mutta monia sellaisen tehtäviä hoitaa 
ekumeeninen avustusjärjestö AidRom. Se perus-
tettiin vuonna 1991 Romanian kirkkojen toimesta. 
Jäseninä ovat tänä päivänä ortodoksinen, reformoitu 
ja luterilainen sekä armenialais-ortodoksinen kirkko. 
Aloite tuli ulkopuolelta, kun monet Länsi-Euroopan 
kirkot halusivat lähettää apuaan Romanian lasten-
koteihin ja muille lohduttomassa köyhyydessä hätää 
kärsiville. AidRom hoitaa kirkkojen yhteisiä kehi-
tyshankkeita, ympäristöohjelmia, yhteiskunnallista 
diakoniaa, HIV-AIDS-työtä, lasten ja naisten asemaan 
liittyviä ohjelmia, rauhan ja sovinnon aloitteita ja 
ihmisoikeusohjelmia, erityisesti romanien ja muiden 
vähemmistöjen asialla. Koska AidRom on ulkopuo-
lisesta aloitteesta perustettu, se ei ole kirkkojen 

neuvosto, mutta tarjoaa kirkoille kohtauspaikan ja 
mahdollisuuden viedä eteenpäin ajatusta kirkkojen 
omasta neuvostosta.

EEA3-kokouksen aikana Sibiussa nähtiin eku-
meeninen välikohtaus, jota on vaikea arvioida 
tuntematta asioita sisältä päin. Vuoden 1989 vallan-
kumouksen symbolinen hahmo, sittemmin unka-
rinkielisen reformoidun kirkon piispaksi kohonnut 
Laszlo Tökes, oli kutsuttu lausumaan tervehdyksen-
sä konferenssille. Hän kuitenkin peruutti tulonsa, 
mutta kokousteltassa oli jaossa hänen lähettämänsä 
teksti. Kirkon tervehdyksen toi toinen piispa. Piispa 
Tökes oli kuitenkin kirjoittanut uuden tekstin, jossa 
kerrottiin syy hänen poissaoloonsa. Se oli kiista 
omaisuudesta ortodoksisen kirkon kanssa. Piispa 
Tökes arvosteli myös Romanian valtakirkkoja siitä, 
että ne käyttivät Sibiun kokousta oman ekumeenisen 
kilpensä kiillottamiseen. Sibiun reformoidun seura-
kunnan nuoret jakoivat piispan kirjettä spontaanisti 
kokousteltan ulkopuolella, mutta joutuivat poliisin 
pidättämiksi. Heitä kuulusteltiin usean tunnin ajan, 
kunnes heidät päästettiin vapaaksi. Unkarinkielisen 
reformoidun kirkon joidenkin edustajien mukaan 
välikohtaus kertoi valtion sorrosta kansallista 
vähemmistöä kohtaan. Toisaalta voi luvattomien 
jakajien kuulustelun nähdä siltäkin kannalta, että 
kokousteltassa oli samanaikaisesti sekä Romanian 
presidentti, EU:n komission puheenjohtaja että usei-
ta keskeisiä kirkonjohtajia.

Romanian ortodoksinen kirkko oli leski Sibiun 
kokouksen aikana. Pitkäaikainen patriarkka Teoctist, 
joka oli johtanut kirkkonsa kommunismista vapau-
teen, oli kuollut kuukautta aikaisemmin. Patriarkan 
vaali oli seuraavalla viikolla. Keskeinen argumentti 
ehdokkaita arvioitaessa oli heidän ekumeenisuu-
tensa. Se esitettiin suorastaan syytöksenä vahvinta 
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ehdokasta, Moldavian metropoliitta Danielia vas-
taan. Hänhän oli opiskellut Saksassa ja Ranskassa 
sekä luterilaisessa että katolisessa tiedekunnassa ja 
ollut toistakymmentä vuotta Bosseyn ekumeenisen 
instituutin professorina.  Toiseksi arvokkaimman 
piispanistuimen haltijana Daniel edusti Romanian 
kirkkoa Sibiussa. Hänen ekumeeninen toimintansa 
ei kuitenkaan koitunut vahingoksi vaalissa, koska 
hänet valittiin patriarkaksi jo ensimmäisessä ää-
nestyksessä kahden kolmasosan enemmistöllä. 
Valitsijakokouksessa oli sekä seurakuntalaisten, 
luostareiden, papiston että piispojen edustus.

EEA3-kokous Sibiussa jää historiaan jo sen vuok-
si, että se pidettiin. Romanian ortodoksisen kirkon 
taholta oli rohkeaa kutsua suuri ekumeeninen tapah-
tuma Transilvaniaan. Se onnistuttiin valmistelemaan 
yhdessä paikallisten kirkkojen toimesta, kaikista 
ekumenian esteistä huolimatta. Se onnistuttiin pitä-
mään, kaikista käytännön vaikeuksista huolimatta. 
Sibiun kokemuksella on suuri merkitys romanialai-
sen ekumenian kannalta. Sillä on myös ainutlaatui-
nen paikkansa Euroopan ekumenian kartalla, aivan 
kuin Transilvanialla Euroopan suurten kulttuurivir-
tojen kohtauspaikkana.

Kirjoittaja on Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
pääsihteeri.

Erfaringer i Kaunisniemi og vejen til Sibiu
Mette Ladefoged, Danmark

Vejen til Sibiu begyndte for mig, da jeg i sommeren 
2006 blev udpeget til den danske EEA3-delegation. 
Jeg har altid interesseret mig brændende for de 
forkellige måder, vi kristne har indrettet os på: I 
studietiden arbejdede jeg flere gange med forholdet 
mellem min egen evangelisk-lutherske tradition og 
teologi og andre kirkesamfund, særligt den ortodok-
se, og jeg er stadig på forskellige måder involveret 
i økumenisk arbejde. Jeg glædede mig derfor meget 
til EEA3, men på det tidspunkt var der så længe til...

Det hele rykkede med ét meget tættere på, da jeg 
i weekenden d. 26.–28. januar 2007 – som den ene-
ste fra Danmark – deltog i det forberedelsesmøde, 
som Ekumeniska rådet i Finland havde arrangeret 
for de nordisk-baltiske delegerede. Finland må jo, 
med sine to folkekirker – ikke blot den lutherske 
som i Danmark, men også den ortodokse – virke til-
trækkende på én som mig, men alligevel var det mit 
første besøg i landet. Og jeg må sige, at weekenden 
helt og fuldt levede op til mine forventninger! Både 
hvad angik naturen – den var lige netop som jeg 
altid har forestillet mig Finland i vinterdragt: store, 
stille skove, dækket af tindrende hvid sne – og hvad 
angik indholdet. Mødet fandt sted i det ortodokse 
center i Kaunisniemi under ledelse af generalse-
keretær Heikki Huttunen og gav virkelig ”blod på 
tanden” med hensyn til EEA3.

Gudstjenesterne weekenden igennem var tilret-
telagt, så vi kom omkring i det økumeniske spek-
trum: Fredag aften stod nogle af nordmændene 
for en andagt i bedste frikirkestil med vidnesbyrd 
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og fri bøn; lørdag morgen var der romersk-katolsk 
laudes, ledet af en svensk nonne; lørdag aften fej-
rede vi evangelisk-luthersk nadver efter den estiske 
gudstjenesteordning, og søndag formiddag var der 
Guddommelig liturgi. Så frem for at prøve på at 
sløre vores forskelligheder blev de fremhævet som 
en berigelse. Og som fader Heikki påpegede, så kom 
vi på den måde faktisk så tæt på interkommunion 
som det er muligt: I det samme kirkerum, og tids-
mæssigt kun adskilt af ca. et halvt døgn, tog vi del i 
hinandens eukaristifejringer – også selv om ingen af 
os kunne være med ved begge uddelinger.

Programmet i øvrigt forberedte os på forskellig 
måde til EEA3: Viorel Ionita, rumænsk-ortodoks 
præst og medlem af planlægningsgruppen for EEA3, 
gav os et indblik i de teologiske og praktiske overve-
jelser, der lå bag udarbejdelsen af tema og program, 
og Beate Fagerli fra Norge, ansat i KEK, satte os i 
gang med at arbejde med EEA3’s temaer. Derudover 
nåede vi at høre lidt om Rumænien, og vi fik nogle 
fine introduktioner til den ortodokse kirkes liv og 
lære af en håndfuld af de finsk-ortodokse delege-
rede. Et af oplæggene handlede karakteristisk nok 
om den ortodokse kirkes skabelsesteologi og om, 
hvordan den har gennemgribende betydning for or-
todokse troendes hele måde at indrette deres liv på.

Således rustet fortsatte vi vejen til Sibiu – for 
godt et halvt år senere at mødtes igen. Netop fordi 
jeg havde været med i Kaunisniemi, kendte jeg ikke 
bare de danske, men også flere af de andre nordisk-
baltiske delegerede, og det oplevede jeg som en stor 
fordel. Det blev til mange gode gensyn i løbet af 
dagene i Sibiu!

Vigtigt for mig ved økumeniske møder er mu-
lighederne for at lære hinanden at kende, udveksle 

synspunkter og nedbryde fordomme – og ikke 
mindst at blive beriget af hinandens gudstjenesteliv. 
Den kristne Kirkes splittelse i forskellige kirkesam-
fund, der undertiden har været hinanden særdeles 
fjendtligt stemt, er en sorg som man ikke må være 
blind for eller prøve at bortforklare; men i det øku-
meniske arbejde på alle planer rækker vi hånden ud 
mid hinanden, ikke for at blive ens, men for – som 
også Jesus selv bad om  (Johs. 17,21) – at vi må være 
eet!

Transylvanien er i øvrigt velvlagt til en økumenisk 
forsamling, fordi landsdelen historisk set har været 
en kirkelig og kulturel smeltedigel. I den gamle 
bymidte i Sibiu/Hermannstadt/Nagyszeben ligger 
de forskellige konfessioners kirker som perler på en 
snor – den rumænsk-ortodokse, den romersk-katol-
ske og den evangelisk-lutherske domkirke er stort 
set naboer, der er også en græsk-katolsk, en bapti-
stisk og en reformert kirke i byen, og under EEA3 
havde bl.a. anglikanerne og armenerne lånt hver en 
kirke. Også Iona- og Taizé-fællesskaberne var repræ-
senterede. Alle steder var der daglige gudstjenester, 
så der var rige muligheder for både at finde noget 
i sin egen tradition og at gøre erfaringer med de 
andres.

Også på EEA3 var skabelsesteologien på dags-
ordenen. Slutdokumentets Anbefaling nr. 10 går 
ud på – med inspiration ikke mindst fra den nu-
værende økumeniske patriark i Konstantinopel, 
Bartholomæus I, også kaldet ”den grønne patriark” 
– hvert år fra d. 1. september til 4. oktober at sætte 
skaberværkets bevarelse og fremmelsen af bæredyg-
tighed på dagsordenen som en økumenisk bestræ-
belse i alle kirkesamfund.

Og nu er vi så hjemme igen, hver i vores vante 
omgivelser; og spørgsmålet er, hvilken forskel EEA3 
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har gjort, hvordan det vi oplevede i Sibiu sammen 
med et par tusind andre europæiske kristne kan 
inspirere os til det arbejde, vi gør i vores egne kirke-
lige sammenhænge.

I den danske kontekst er vi især gået videre med 
netop klima- og miljøproblematikken. I folkekirkens 
mellemkirkelige råds KEK-arbejdegruppe er vi f.eks. 
i gang med at forberede en konference om kirke 
og miljø til efteråret, dels med det formål at gøre 
dette emne fra EEA3’s slutdokument kendt for en 
større kreds i Danmark, dels for at fremme arbejdet 
med miljøspørgsmål i danske menigheder, og dels 
som en trædesten på vejen mod klima-topmødet i 
København i 2009. Også Danske Kirkers Råd (arvta-
geren efter Det økumeniske Fællesråd i Danmark) 
arbejder på forskellige miljøtiltag. Og mere kunne 
nævnes.

Selv om klima- og miljøspørgsmål er kommet i 
fokus også i den verdslige offentlighed i de senere år 
p.gr.a. den voksende opmærksomhed på den globale 
opvarmning, synes jeg det er vigtigt at understrege, 
at når vi beskæftiger os med det som kristne, er det 
ikke som en reaktion på den offentlige debat, men 
fordi menneskets Gud-givne opgave med at forvalte 
skaberværket er fundamentalt for kristendommen. 
Derfor bør det fortsat være et vigtigt tema for alle 
kristne kirker, så vi kan være ansvarlige forvaltere af 
den rigdom som Gud har betroet os, og så man også 
i fremtidige vintre kan opleve tindrende hvid sne i 
Kaunisniemi!

Kirjoittaja on Tanskan luterilaisen kirkon pastori.

Mitä tapahtui kulissien takana
Elina Eloranta

Osallistuin Sibiun ekumeeniseen yleiskokoukseen 
EKK:n Kirkko ja yhteiskunta -komission (CSC) verrat-
tain uutena työntekijänä. Olin mukana tapahtuman 
käytännön järjestelyissä ja opin sen sisällöllisestä 
annista vasta jälkikäteen. 

Sibiu oli monella tavalla raskas kokemus EKK:n 
työntekijöille ja siksi ensimmäiset positiiviset 
tunnelmat liittyivät lähinnä siihen helpotuksen 
tunteeseen, että urakka oli nyt takana. Vähitellen 
välittömät negatiiviset ajatukset ovat jäämässä 
taka-alalle ja mieleen nousee ekumeeniseen viikkoon 
mahtuneita hauskoja hetkiä. Rehellisyyden nimissä 
on kuitenkin todettava, että vielä tätä kirjoittaessa 
joudun pinnistelemään pitääkseni liiallisen kriitti-
syyden kurissa.

Saavuin Sibiuun siinä käsityksessä, että tehtäväni 
yhtenä kahdeksanhenkisen tiimin jäsenenä oli avus-
taa 46 oheisseminaarin (hearing) järjestämisessä. 

Maanantai-iltapäivällä istuin Café Ruthissa ja 
odotin muita tiimiläisiä suunnittelupalaveriin. 
Yleiskokouksen sihteerin Beate Fagerlin puoliso 
Tomas, joka oli selvillä operaation heikkouksista ja 
joka oli ajattelut ottavansa projektin vastuulleen, 
soitti minulle ilmoittaakseen, että on täystyöllistetty 
tiistain avajaistapahtuman järjestelyissä. Muutamaa 
minuuttia myöhemmin sain puhelun toiselta tiimi-
läiseltäni, Kirkko ja yhteiskunta -komission uudelta 
harjoittelijalta Martin Schusterilta. Martin kertoi, 
että hänet oli juuri lähetetty järjestämään ”jokin 
Agora-niminen tapahtuma”.  Muita tulijoita kokouk-
seen ei ollut. 
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Café Ruthissa minulle vihdoin valkeni, että kah-
deksan hengen tiimi oli olemassa vain paperilla. 
Tiiminvetäjä taas ei ollut tehtävästään tietoinen eikä 
siihen valmis. Paikka, jossa tilaisuudet tuli järjestää, 
eli ortodoksinen tiedekunta, oli edelleen remontin 
alla. Mitään suunnitelmaa seminaarien järjestämi-
sestä ei tietääkseni ollut. Ainoa minkä tiesin oli, että 
tuntia myöhemmäksi oli sovittu tapaaminen tilai-
suuksissa avustavien stuerttien kanssa. Ensimmäiset 
seminaarit oli tarkoitus järjestää keskiviikkoiltapäi-
vällä. Tiistaiksi koko henkilökunta oli varattu eri 
rekisteriröintipisteisiin. 

Ahaa-elämyksen koettuani ryhdyin kiireesti miet-
timään, mitä operaatio toteutuakseen vaatii: huo-
neet, tuolit, paperia, pahvia, tusseja, teippiä, saksia, 
vettä, kokoustekniikan. Tilaisuuksista ja tiloista 
täytyy tiedottaa. Sitä varten on kirjoitettava seminaa-
riohjelma ja painettava ja jaettava se kaikille yleis-
kokouksen osallistujille. Seminaareihin tulijoiden on 
tiedettävä, missä luokissa seminaarit järjestetään. 
Laitoksen sisäänkäyntiin on valmistettava juliste, 
jossa näkyy koko ohjelma. Tarvitaan viitoitus semi-
naaritiloihin ja kyltit oviin. Seminaarien pitäjille on 
tiedotettava, missä ja milloin heidän seminaarinsa 
pidetään. Seminaarijärjestäjien tapaamispaikaksi ja 
kyselyitä varten tulee perustaa infopiste.

Jälkikäteen stuertit kertoivat, että aloitin ensim-
mäisen tapaamisen heidän kanssaan vaahtoamalla, 
että me tarvitaan paperia ja tusseja. Noin viisitoista 
minuuttia myöhemmin joku oli uskaltautunut kysy-
mään, kuka olen. 

Ortodoksista tiedekuntaa ei koskaan siivottu 
remontin päätyttyä noin puoli tuntia ennen ensim-
mäisten seminaarien alkua keskiviikko-iltapäivänä. 
Lakkasin kyselemästä siivouksen perään, kun näin 

kahden kumaraselkäisen siistijän pyyhkivän remont-
tipölyä tuoleilta paljain käsin. Tila oli tyhjä, mutta 
jostain löytyi tuoleja ja pöytiä, paperia ja tusseja. 
Vettä sai kaupasta. Teknisiä laitteita kuten mikrofo-
neja, beamereitä tai kopiokonetta tiedekunnalla ei 
ollut. 

Ohjelma tuli kirjoitettua maanantain ja tiistain 
välisenä yönä ja sitä toimitettiin keskiviikkoaamuna 
2500 kappaletta, joita sitten urheilin ympäri kau-
punkia, koska autoja ei ollut käytettävissä. Ainoa 
henkilökunnan käytössä ollut auto konferenssin 
ajan oli Beaten ja Tomasin Volkkari. Onneksi sattui-
vat tulemaan autolla. 

Jostain syystä minut ensin oli kirjattu konferens-
sin tietokantaan italialaiseksi katolilaiseksi vuonna 
1960 syntyneeksi mieheksi. Sibiuhun mennessä olin 
taas luterilainen suomalainen nainen, mutta todet-
tu autistiksi. Nimikylttiä minulle ei löytynyt enkä 
ehtinyt sitä teetättämään. Tästä tuli ongelmia semi-
naariohjelmien jaossa. Jouduin syöksymään telttaan 
ilman badgeä vartioiden ohi. Yksi romanialaisista 
vartioista rupesi kiskomaan minua pois eikä usko-
nut kun yritin vakuuttaa, että olen oikealla asialla 
toimittamassa kädessäni olevia ohjelmia. Lopulta 
minut raahattiin ulos ja uhkailtiin pidätyksellä, 
mutta onneksi joku ystävällistä stuerteista ehti siinä 
välissä korjata lastini. CSC:n johtaja Rüdiger Noll 
muuten joutui useamman kerran neuvottelemaan 
paikallisen poliisin kanssa pidätettyjen konferenssi-
vieraiden vapauttamiseksi.

Teltasta painelin rekisteröintitoimistoon ja sain 
lopulta yhden ylimääräisen romanialaiselle tekni-
selle henkilökunnalle varatuista kulkuluvista. Sen 
avulla avasin uudet lämpimämmät välit kyseisiin 
turvamiehiin.  

Toiveeni siitä, että olisin voinut olla yhteydessä 



-- 60 -- 61

seminaarien järjestäjiin, osoittautui hankalaksi. 
Vain osa järjestäjistä oli ilmoittanut seminaarin 
vastuuhenkilön nimen. Kolme reipasta vapaaehtoista 
risteili ympäri kaupunkia toimittamassa heille kir-
joittamaani kirjettä, mutta lopulta ainoastaan muu-
tama seminaarijärjestäjä löytyi niistä majapaikoista, 
joissa heidän oli tarkoitus yöpyä. 

Seminaarien pyörittäminen sujui lopulta hyvin. 
Stuertit hyvin omatoimisesti vastasivat tilaisuuksien 
isännöinnistä. Apuna olivat myös CCME:n Emmanuel 
Kabilisa ja Tomas aina kun muilta kiireiltä ehti – hän 
kun toimi yleiskokouksen kolmantena epävirallisena 
sihteerinä. Tunnelman luojana kunnostautui Martin 
Bernhard. Lisäharmia loppuviikolla jo järjestelyiden 
osalta rauhottuneeseen tilanteeseen toivat pari kirk-
kopoliittista kriisiä, joista uskallan kirjoittaa vasta 
paljon myöhemmin. 

Seminaarien järjestämisen lisäksi olin muun EKK:n ja 
CCEE:n henkilökunnan tavoin mukana tiistaisessa 
rekisteröintioperaatiossa. Se, kuten mikään muu-
kaan käytännön järjestely, ei sujunut ongelmitta. 
Viimeisen puhelinsoiton itkuiselta vapaaehtoiselta 
sain puoli kahdelta yöllä. Hän yritti löytää maja-
paikkaa vihaiselle delegaatiolle, joka pitkän mat-
kustamisen jälkeen saapui – monien muiden tavoin 
– ylibuukattuun hotelliin. Pystyn vain kuvittelemaan, 
miten raskaan yön hotellijärjestelyistä vastanneet 
kollegani saivat viettää. Kirjallisista sopimuksista 
huolimatta hotellit eivät olleet varanneet sovittua 
määrää yöpaikkoja. Yksi kuljetuksista vastannut 
yritys perui sopimuksensa pari päivää ennen yleis-
kokouksen alkua. 

Eräässä iltamyöhällä pidetyssä palautumisistun-
nossa epätoivo purkautui luovuutena ja Sibiu sai 
epävirallisen hymninsä: ”We ain’t got no registrati-
on... we ain’t got no event control... dark sarkasm in 

the fora...” 
Anekdootteja Sibiusta riittäisi kokonaiseksi kir-

jaksi asti. Niistä muutamia kertoakseni palaan maa-
nantai-iltapäivään, jolloin Martin Schuster saapui 
Agoran järjestämiseen tarkoitettuun halliin. Häntä 
vastassa oli suuri joukko vapaaehtoisia, jotka olivat 
jo aamusta lähtien odottaneet saapuvaksi Agora-
vastaavaa, joka Martin sillä hetkellä totesi olevansa. 
Martin lähetti nälkäiset nuoret lepäämään ja ryh-
tyi töihin. Ihan ensimmäiseksi hän huomasi, ettei 
hallissa ole sähköä (valoa). Kun Martin löysi hallin 
vahtimestarin ja pyysi valoa, hänelle tuotiin yksi 
hehkulamppu. Kun Martin yritti järjestää roskien ke-
ruuastioita tulevaa massatapahtumaa varten, hänelle 
löydettiin yksi kymmenen litran ämpäri. Lopulta 
sähköt ja valaistus järjestyivät, samoin pöytiä ja 
telineitä näyttelyiden pystyttämiseen. Sibiussa piti 
paikkansa vanha sanonta: ”Mikään ei toimi, mutta 
kaikki järjestyy”.   

Kaikkien muiden Sibiu-roudareiden tavoin koin 
yleiskokouksen valtavana ongelmanratkomisope-
raationa. Ekumeeninen henki ei tuntunut väkevä-
nä. Enemmän näin konflikteja ja segregaatiota. 
Kollegani totesi, ettei aio enää ikinä osallistua eku-
meeniseen tilaisuuteen, jossa joku ryhmä on luoki-
teltu erittäin tärkeäksi. Olisikohan Jeesus ottanut 
VIP-korttia vastaan?

Kaikkein eniten iloitsin stuerttien tuesta, heidän 
yhteishengestään sekä siitä yhteishengestä, jonka 
Sibiu-kokemus Kirkko ja yhteiskunta -komissiokol-
legojeni kesken synnytti. Uskon, että nimenomaan 
ihmisten kohtaaminen oli Sibiun parasta antia ja 
jo yksistään syy koota ihmisiä yhteen Euroopan eri 
kolkista yli kirkkokuntien rajojen. 

Viikon aikana olin varsin katkera sekä suunnite-
lukomitealle että paikalliselle komitealle. Toivon, 
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että tulevaisuudessa tehtäisiin selkeä jako käy-
tönnön ja sisällön suunnitelun osalta. Käytännön 
suunnittelu pitäisi pitää visusti erillään. Beate ja 
Thierry Bonaventura yleiskokouksen sihteereinä 
tekivät suurtyön huonon suunnittelun pelastami-
seksi. Vahvasti näyttää siltä, etteivät päätöksistä 
vastaanneet ihmiset hahmottaneet, mitä käytönnön 
toteutus vaatii onnistuakseen. Massatapahtuman 
organisoimiseen tarvitaan ammattilaisia. Meritiiksi ei 
pitäisi riittää se, että on ennenkin istunut suunnitte-
lukomiteoissa. Täytyy olla kokemusta strategioiden 
toimeenpanosta. Ikävä kyllä koen, että operaatiivisen 
henkilökunnan loppuunajamista näin ison tapahtu-
man järjestämisessä pidetään normaalina. Ja koska 
kaikkeen edellä mainittuun suhtaudutaan maailman 
lakina, siihen ei edes yritetä puuttua. 

EKK:n henkilökunnan palautekeskustelulla oli 
erittäin kriittinen sävy. Toisaalta kaikkein tärkeim-
pänä pidettiin sitä, että palaute kirjattiin rakentavas-
ti. Olennaisinta oli se, että epäonnistumisista opittai-
siin ja samoja virheitä ei toistettaisi EKK:n seuraavan 
Lyonin yleiskokouksen valmisteluissa. Henkilökunta 
toivoi, että suunnittelukomiteoiden jäsenet valittai-
siin heidän osaamisensa, ei asemansa, perusteella. 
Tai mikäli tämä ei ole mahdollista, käytännön järjes-
telyt tulisi uskoa näitä asioita paremmin tunteville. 
Heti suunnittelun alussa tulisi päättää tapahtuman 
tavoitteista. Joka suunnittelukokouksella pitäisi olla 
selkeä tavoite ja selkeät päätökset. Eri toimikuntien 
tehtävät tulisi määritellä tarkasti. 

Yksi Sibiu-suunnittelun ongelmista oli se, että 
komiteoiden rajat hämärtyivät eikä kukaan ollut 
lopulta selvillä, mitä oli päätetty ja kuka siitä oli 
päättänyt. Työnjaon CCEE:n ja EKK:n osalta tulisi 
olla tasapuolisempi. Yleiskokoussihteerien roolia ja 
asiantuntemusta tulisi kunnioittaa. Varsinaisessa ta-

pahtumassa pitäisi lukemattomien puheiden sijaan 
olla enemmän tilaa keskustelulle. Lisäksi on täysin 
epärealistista, että ekumeenisen yleiskokouksen kal-
taisessa massatapahtumassa voitaisiin ilman huolel-
lista esivalmistelua tuottaa sisällöllisesti merkittävä 
loppulauselma. Tulevaisuudessa loppulausemaluon-
noksen tulisi pohjautua jäsenkirkkojen laajaan, jopa 
useampivaiheiseen konsultaatioon. 

Suurin osa kollegoistani kritisoi tapahtuman jär-
jestämistä infrastruktuuriltaan heikossa Romaniassa. 
Itse olen sitä mieltä, että EKK:n ja CCEE:n tulee tuoda 
esiin jäsenistönsä kulttuurinen kirjo, eikä isojakaan 
tapahtumia voida järjestää ainoastaan Euroopan 
taloudellisesti kehittyneemmissä maissa. 

On hieman harmillista, ettei henkilökunnan arvi-
ota esitetty toivotulla tavalla EKK:n marraskuisessa 
keskuskomitean kokouksessa. Epäkriittisyys ei tuo 
edistystä. Toisaalta pelkkä kriittysyys ilman, että 
vakavasti pohdittaisiin sitä, mitä tulevaisuudessa 
tulisi tehdä toisin, on hyödytöntä. 

Suurin osa Sibiuun osallistuneista – ja toivot-
tavasti tämä koskee suomalaisdelegaatiota – koki 
yleiskokouksen myönteisesti. Kirjoitukseni tarkoitus 
ei ole tämän tunnelman latistaminen.  Kriittisyys 
yleiskokousta kohtaan ei ole itsetarkoitus. Sibiuun 
osallistuneiden ei edes tarvitsisi olla tietoisia kulis-
seissa kohdatuista ongelmista. Ainoa toiveeni on, 
että seuraavan tapahtuman järjestäjät pyrkivät toi-
mimaan eri tavalla. Tätä jokainen raporttikijan lukija 
voi osaltaan olla edistämässä. Ekumenian henki jäi 
minulta Romaniassa huomaamatta, luultavasti Sibiu-
roolini vuoksi. 

Nyt reilu puoli vuotta tapahtuneesta alan pikku 
hiljaa nähdä Sibiun positiivisemmassa valossa. 
Jokainen hyvä Sibiun muisto ja kokemus, josta kuu-
len, tekee vaivan sen arvoiseksi. Sibiussa ei ollutkaan 
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kyse minusta. Tajuan, että roudarina minun pitikin 
vain olla tekemässä muiden kokemuksesta mahdolli-
simman hyvää. 

Pettymys, jota kollegoideni tavoin tunnen Sibiuta 
kohtaan, johtuu osaltaan siitä, että luulimme 
Romaniaan lähtiessämme, että myös me ehtisimme 
nauttia tapahtumien annista. Olin luullut ehtiväni 
istua teltassa kuuntelemassa puheita ja osallistuvani 
ekumeenisiin jumalanpalveluksiin. Kun näin ei käy-
nyt, työltä ei ehtinyt juuri edes syömään ja moni teki 
töitä sairaana, ei tunnelmakaan voinut olla kovin 
korkea. Olin kuitenkin iloinen, että itse ehdin lopulta 
sekä Eurooppa-foorumiin että viimeiseen täysistun-
toon. Olin myös perjantaina hetken seuraamassa 
ortodoksijumalanpalvelusta.

Kollegani ovat olleet tyytyväisiä varsinkin luoma-
kunta- ja siirtolaisfoorumeihin. Molempien onnis-
tumista edisti se, että ne olivat jatkumoa olemassa 
olevalle työlle, joissa on mukana laaja aktiivinen 
verkosto. Sekä luomakuntafoorumin järjestäneen 
Euroopan kristillisen ympäristöverkoston (ECEN) 
että Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) 
toimintamallit sallivat alojen aktiivien joustavan mu-
kaan ottamisen. EKK:n osalta muut CSC:n toimialaan 
kuuluvat aihealueet kuten sosiaali- ja työllisyys-
politiikka, turvallisuus- ja rauhankysymykset sekä 
ihmisoikeudet ovat erittäin jäykän työryhmämallin 
vankeja.  

Nykyään ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja työteh-
täviä tiheään. Vallitsevasssa mallissa samat ihmiset 
istuvat työryhmien jäseninä koko yleiskokousten 
välisen ajan, noin 6–8 vuotta, eikä heitä voida 
korvata tai sijaistaa. Tämä on johtanut siihet, että 
monissa komiteoissa on haamujäseniä, jotka eivät 
ole koskaan osallistuneet yhteenkään kokoukseen 
ja toisaalta vuosien kuluessa väki on vähentynyt 

jäsenten vaihtaessa muihin tehtäviin. Kollegani 
haluaisivat vapaammin voida kutsua kuultaviksi tai 
työryhmien jäseniksi aihepiiriensä eksperttejä. Ei 
palvele kenenkään etua, että 125 jäsenisen EKK:n X-
työryhmän kokoukseen osallistuu pahimmillaan vain 
kaksi tai kolme jäsentä, kun tiedossa olisi monta 
kiinnostunut aihealueen asiantuntijaa. Nykyinen 
malli hankaloittaa verkostojen luomista, vaikka 
niiden olemassaolo olisi monella tavalla hyödyllistä. 
Tästä laadukkaiden yleiskokousfoorumeiden järjes-
täminen on vain yksi esimerkki. 

Sibiu järjestettiin hetkellä, jolloin ekumeninen 
liike on heikentynyt. Jo valmiiksi tiedettiin, ettei 
Sibiu tarjoaisi merkittävää impulssia ekumeeniselle 
liikkeelle. Basel tapahtui Euroopan historiassa mer-
kittävänä hetkenä. Graz johti Charta Oecumenican 
syntyyn. 

Heti Sibiun jälkeen pahimmat pessimistit veik-
kasivat, että EKK on kuollut ja kuopattu jouluun 
mennessä. Näin ei onneksi käynyt. EKK:n ja CCEE:n 
välejä tapahtuma ei lähentänyt vaikkei kai huononta-
nutkaan. Sibiussa järjestöjen erinäisyys näkyi monin 
tavoin. Näistä kaksi erillistä rekisteröintipistettä on 
vain yksi esimerkki. EKK:n puolella hieman ihmetel-
tiin sitä, kuinka vähän CCEE sai mobilisoitua henki-
lökuntaa roudaripuolelle. Työntekijöistä noin kolme 
neljästä oli EKK:laisia. Harvalukuinen CCEE:n väki 
teki kuitenkin töitä niska limassa. 

Monet arvokysymykset ovat tuoneet ortodoksi-
kirkkoja ja katolista kirkkoa lähemmäksi toisiaan 
ja vieneet niitä askeleen kauemmaksi protestantti-
sista kirkoista. Toisaalta myös ortodoksikirkkojen 
välillä on keskinäistä hankausta. Kaikki tämä näkyi 
Sibiussa. Osallisuus EKK:ssa on kuitenkin ortodoksi-
kirkoille tärkeää. Euroopan kirkkojen konferenssi on 
ainoa pysyvä foorumi, joka tuo ne yhteen. Yhteinen 
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foorumi kristillisille kirkoille on välttämätön.
Aikojen vaikeudesta huolimatta moni, itseni 

mukaan lukien, uskoo ja haluaa uskoa ekumeniaan. 
Tällä hetkellä Euroopan unioni viettää kulttuurien-
välisen dialogin teemavuotta ja globalisaatio lisää 
kulttuurien kohtaamista. Dialogi eri uskontokuntien 
välillä on tärkeää, mutta ainakin yhtä tärkeää on se, 
että kristillisten kirkkojen välillä säilyy aktiivinen 
vuorovaikutus ja dialogi. 

Osallistuin Lontoossa helmikuussa 2008 järjes-
tettyyn EKK:n ja CCEE:n johdon vuosikokoukseen. 
Vaikka vielä ekumeenisen yleiskokouksen jälkeenkin 
keskustelu koko tapahtuman tarkoituksesta jatkui 
vilkkaana, myös tulevaisuutta luodattiin. Erityisen 
tärkeäksi kokous katsoi sen, että nyt synnytetty yh-
teys yleiskokouksen osallistujiin (ns. Sibiu-verkosto) 
säilytetään. Yksi visioista oli toteuttaa erään Saksan 
evankelisen kirkon piispan ajatus ekumeenisten 
tekstien keräämisestä. Alustava ajatus oli, että Sibiu-
verkostoston sisällä harjoitettaisiin tekstien vaihtoa. 

Sibiu-suositusten toimeenpanoa ja sen seuraa-
mista pidettiin tärkeänä. Kirkko ja yhteiskunta 
-komissio ja Euroopan yhteisön katolisten piispain-
kokousten komissio (COMECE) ovat tässä työssä 
Euroopan tasolla tärkeässä roolissa. Sibiu-suositus-
ten heikkous on se, etteivät ne juurikaan tarjoa 
mitään uutta. Toisaalta sekä Kirkko ja yhteiskunta 
-komissio että COMECE voivat varsin hyvillä mielin 
todeta, että ne jo nyt toimivat suositusten viitoitta-
malla tavalla. Kollegoillani oli kaksi kriittistä huo-
miota suosituksiin liittyen. Sosiaali- ja talouspoliiti-
kasta vastaava kollegani ei ollut ilahtunut siitä, että 
sosiaalista koskevassa suosituksessa taannutaan 
sosiaalisten oikeuksien ajatuksesta hyväntekeväi-
syysnäkökulmaan. Hän ei ole valmis palaamaan 
ajassa taaksepäin. Hieman ongelmallisena koettin 

myös Sibiun globalisaatio-suositusta, joka kehotti 
järjestöjä, EKK:ta ja CCEE:ta toimimaan tässä yh-
teisrintamassa. Ongelma ei ole se, etteikö tämä olisi 
toivottavaa, vaan se, ettei CCEE:lla ole henkilökuntaa 
globalisaatiotyöhön. Ainakin Brysselin leveysasteilla 
Kirkko ja yhteiskunta -komissio tekee erittäin pal-
jon yhteistyötä COMECE:n kanssa. Projekteista noin 
kolmannes tehdään yhdessä ja lähes kaikkiin ta-
pahtumiin varmistetaan myös katolilainen edustus. 
Globalisaatio kuuluu kuitenkin niihin aihealueisiin, 
joissa COMECE ja CCEE eivät ole olleet aktiivisia. 
Sen sijaan EKK:lle kysymys on ollut hyvin keskei-
nen. Näillä näkymin toimiminen yhteisrintamassa 
tarkoittaisi käytännössä sitä, että EKK tekee kaiken 
työn, mutta ulkoisen yhteistyön nimissä joka doku-
menttiin tai kokouskutsuun liitettäisiin CCEE:n tai 
COMECE:n logo. 

Olen todella ilahtunut, kun kuulen, että paikalli-
sella ja kansallisella tasolla pohditaan, miten Sibiu-
suosituksia voitaisiin toteuttaa. Euroopan tason 
toimintaa väheksymättä mielenkiintoisinta ja lopulta 
merkittävintä on se, kuinka Sibiu-suositukset toteu-
tetaan kansallisella ja ennen kaikkea ruohonjuurita-
solla. 

Kirjoittaja toimii Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon ja Ruotsin kirkon lähettämänä työntekijänä 
Euroopan kirkkojen konferenssin Kirkko ja yhteis-
kunta -komission toimistossa Brysselissä.
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Näkökulma jumalanpalveluselämään
Elina Joutsiniemi

Sibiun ekumeenisen yleiskokouksen hartauselämä ei 
ollut aivan sellaista kuin odotin. Ajattelin sen olevan 
suurissa kokouksissa huomattavasti muodollisem-
paa ja olin iloisesti yllättynyt sen pääosin reippaasta 
svengistä. Olo oli välillä kuin vanhassa kunnon herä-
tyskokouksessa, ympäröihän meitä samalla tavalla 
suuri telttakangaskin. Aamulla oli kaikille yhteinen 
hartaus, minkä useimmiten veti jokin kuoro solistei-
neen. Todistuspuheenvuoron käytti joka aamu eri 
seurakunnasta oleva henkilö. Ne olivat hyviä, raik-
kaita hetkiä, yksi aamun kohokohdista. Aamuhar-
taudet oli tehty vuorovaikutuksellisiksi, useimmat 
rukoukset olivat vuororukouksia ja samoja lauluja 
toistettiin mahdollisimman monen mukanaolon 
lisäämiseksi. Aamuhartauksista jäi myönteinen mie-
likuva. Vietin ne useimmiten joukoittain liikkuvien 
saksalaisten nuorten kanssa, jotka olivat innokkaita 
ja aktiivisia ja pitivät yhtälailla voimakkaasta laulus-
ta ja psalmien ääneen lukemisesta.

Iltapäivisin oli varattu aikaa eri seurakuntien 
palveluksiin osallistumiselle. Yhtenä niistä päivistä 
suuntasimme ylös vuorille ortodoksiseen seurakun-
taan muutaman muun suomalaisen delegaatin kans-
sa. Sattui kylmä ja sateinen päivä; mainittakoon, että 
säätiedotukset Suomessa lupasivat Romanian-vii-
kolle aurinkoista ja lämmintä loppusyksyn raukeaa 
säätä, mutta useimpina päivinä talvitakki olisi ollut 
osuvin päällepantava. Onneksi autonkuljettajamme, 
joka oli paikallisen vuoristoseurakunnan pastorin 
lähisukulainen, luovutti minulle pyytämättä takkin-
sa sekä sateenvarjon. Silloin oli Marian syntymisen 

juhla, missä liturgeina toimivat ystävällinen isän-
tämme, irlantilainen ystäväpastori sekä suomalainen 
oppaamme Heikki Huttunen. Seremonia oli monikie-
linen ja siksikin erityisen haastava.

Pidin hyvin paljon irlantilaispapin sanomasta, 
seremonian lopussa hän puhui yksinkertaisia sanoja 
Jeesuksesta. Sellaisesta paimenuudesta olen aina 
pitänyt: vakaasta, nöyrästä, maanläheisestä. Juhlan 
jälkeen isäntämme kutsui meidät katsomaan kylän 
ylpeyttä, suolavesihoidoista tunnettua kylpylää, ja 
sen jälkeen aterialle paikalliseen majataloon yhdessä 
perheensä kanssa. Vieraanvaraisuus oli yltäkylläistä 
ja kristittyjen yhteys tuntuvaa.

Toinen minulle erityisesti mieleen jäänyt hartaus-
elämän muoto oli toiseksi viimeisenä iltana esitetty 
luterilaisen kirkon kuvaelma, joka oli kokonaisvaltai-
sesti pysähdyttävä. Laulut olivat kauniita heprealais-
voittoisia sävelmiä, jotka loivat ympärilleen kaihoa 
ja tyyneyttä. Jaoimme laulunsanat eri kansallisuuk-
sien kesken. Minulle sanoja näytti tässäkin työssään 
uskollinen suomalainen. Myös pienet asiat voivat 
jäädä mieleen ja luoda lähimmäisenrakkautta ympä-
rilleen. 

Illan aiheena oli huoli rauhattomuudesta Lähi-
idässä ja rukous rauhan puolesta. Loppua kohden 
esilaulajat ja -lausujat alkoivat pinota tyhjistä laati-
koista koostuvaa muuria seurakunnan ja alttarin vä-
lille, ikään kuin esiripuksi. Lopussa se ei kuitenkaan 
sortunut ylhäältä alas, vaan jäi asemiinsa. Ihmiset 
katselivat toisiaan neuvottomina, kunnes he lähtivät 
vuorotellen pois, kuka pää lattiaa kohti käännettynä, 
kuka eteenpäin kysyvänä tähyillen, kaikki lopullista 
vapahdusta odottaen. Toiselle puolelle ei nähnyt, 
viha ja väkivalta estivät sen. Se oli se, mitä laatikot 
kuvasivat, eikä niitä otettukaan riemulaulun kajah-
taessa pois, kuten kuvittelin. Mutta laulut toivosta 
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jäivät siunauksena mieleen. Tänäänkin toivotan sekä 
Lähi-idälle että Romanialle rauhaa.

Kirjoittaja on teologian maisteri.

 

Rukous on uskon ja arjen asia
Riitta Särkiö

Sibiun kokouksessa rukoiltiin ja laulettiin paljon. 
Kokousteltassa rukous yhdisti toisilleen monella ta-
valla vieraat ihmiset. Spiritualiteetti-kanavassa myös 
puhuttiin rukouksesta. Katolisen, ortodoksisen ja 
luterilaisen kirkon edustajat valottivat rukousta eri 
näkökulmista. Puheenvuoroista kuului rukouksen 
omakohtaisuus ja keskeisyys. Rukous on uskon ja 
hengellisen elämän ytimessä, siinä usko tulee ihmi-
sen arkeen. 

Rukouksessa ihminen pääsee kohtaamaan 
Jumalan. Me rukoilemme, jotta saisimme keskustella 
Isän kanssa emmekä saavuttaaksemme jonkin itse 
määräämämme tuloksen. Rukoilijan tulee heittäytyä 
Jumalan tahdon varaan. 

Aina toivottua kohtaamista ihmisen ja Jumalan 
välillä ei kuitenkaan tapahdu. Ortodoksisen piis-
pa Hilarionin mukaan syy ei ole silloin koskaan 
Jumalassa. Jumala kyllä kuulee meitä. Jumala 
on aina meissä, mutta me saatamme olla poissa. 
Hengellisen elämämme kuivuminen ja tyhjeneminen 
voi muodostua esteeksi rukoukselle. Rukoilijan on 
aina oltava valmiina myös yllätykseen: Jumala on 
toisenlainen kuin odotimme, hän tekee toisin kuin 
pyysimme.

Rukous ei ole pelkästään suun puhetta tai 
sydämen ajatuksia. Ihminen voi rukoilla myös 
ruumiillaan, vaikka tämä puoli on monelle suo-
malaiselle ehkä vieraampi rukouksen elementti. 
Rukousasennot, tekniikat tai muut ruumiin rukousta 
sääntelevät säännöt eivät kuitenkaan ole pääasia. 
Jos seisaallaan rukoilija ajattelee polviaan enemmän 
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kuin Jumalaa, hänen on syytä istuutua.
Rukoilijan sydän avautuu paitsi Jumalalle myös 

toisille ihmisille. Juuri rukouksessa voimme kantaa 
läheisiä ja kaukaisia ihmisiä Jumalan eteen ja ru-
koilla heidän puolestaan. Meillä on monta tehtävää 
rukoilijoina: saamme itse opetella rukoilemaan, 
saamme opettaa ja rohkaista toisiamme rukoile-
maan ja lisäksi saamme vielä oppia toisiltamme. 
Minussa nämä painotukset herättivät kysymyksiä. 
Onko rukous etenkin suomalaisessa kristillisyydessä 
niin yksityinen asia, ettei siitä tohdita puhuta? Näin 
ei myöskään pääse tapahtumaan edellä mainittua, 
piispa Hilarionin toivomaa monentasoista oppimista 
ja keskinäistä rohkaisua. Jos tietäisimme, kuinka 
moni suomalainen itse asiassa rukoilee, olisimme 
ehkä vapaampia ja rohkeampia ottamaan rukouksen 
puheeksi keskenämme.

Kristityille on tuttu apostoli Paavalin kehotus 
”Rukoilkaa lakkaamatta” (1. Tess. 5:17). Tämä keho-
tus paljastaa paljon rukouksen olemuksesta. Rukous 
on jotakin, joka voi olla koko ajan mukana arjen 
tekemisessä. Emme aina voi lopettaa tekemästä sitä, 
mikä kulloinkin on tehtävänämme. Ja silti voimme 
samalla puhua Jumalalle. Ihminen voi olla avoinna 
Jumalalle, vaikka on läsnä myös kanssaihmisilleen. 
Arjessa toteutuvan, lakkaamattoman rukouksen 
rinnalla on omassa kammiossa, rauhassa tapahtuva 
rukoileminen. Moni nykyihminen vain tuntuu pel-
käävän hiljaisuutta ja rauhoittumista. Heidän on 
vaikea kuunnella toisia ihmisiä, Jumalasta puhumat-
takaan. 

Ihminen toistaa rakastamansa ihmisen nimeä. 
Rakkaan ihmisen nimi soi kauniisti korvissamme, 
tahdomme lausua hänen nimensä usein. Kun rukoi-
lemme Jumalaa tai Jeesusta, pääsemme osalliseksi 
siitä hyvästä, mitä tuo nimi kantaa mukanaan. 

Haluamme olla yhteydessä meille rakkaaseen 
Luojaan ja Lunastajaan. 

Uskova ihminen elää rukouksessa arkeaan 
Jumalan edessä. Tästä kuulijoille kertoi katoliseen 
Sant’Egidio-maallikkoliikkeeseen kuuluva belgialai-
nen Hilde Kieboom. Rukoileminen ja konkreettinen 
lähimmäisen auttaminen eivät ole toisensa poissul-
kevia puolia uskosta. Kumpaakin tarvitaan. Meillä on 
esikuvana yhtäältä uhrautuva laupias samarialainen 
ja toisaalta Jeesuksen jalkojen juuressa hiljaa istuva 
Maria.

Kirjoittaja on teologian tohtori ja toimii evankelis-
luterilaisen kirkon seurakuntapastorina Lahdessa. 
Hän on kirkolliskokouksen ja kirkkohallituksen 
täysistunnon jäsen. 
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Min ekumeniska resa till Sibiu 
Simona Savin-Gardberg

Allt började en höstdag i tamburen i Helige Her-
mans av Alaska kyrka i Esbo, med en banal – men i 
rumänsk kontext lite oartig – fråga: ”Hur gammal är 
du?”. Lite förvånad över detta plötsliga intresse för 
min ålder svarade jag och då fick jag höra att jag 
nog var tillräckligt gammal eller tillräckligt ung för 
att delta som steward i EEA3 i Rumänien nästa höst. 
Om jag blev vald av en kommission i Genève det vill 
säga. Men vad i friden var EEA3, vad var en steward, 
och framförallt, vad var ekumenik för någonting? 

Ganska snabbt förstod jag att det handlade om 
att få åka till Sibiu i mitt hemland och hjälpa till 
med praktiska arrangemang för ett stort interna-
tionellt möte mellan olika kristna kyrkor. Och det 
räckte för mig för att bli helt såld, jag som ständig 
längtar till varmare och mer tätt befolkade stäl-
len. Men det där med ekumenik då? Varför ska alla 
dessa kyrkor träffas och vad trodde de att de skulle 
åstadkomma? 

Jag växte upp på 80-talet i sydöstra Rumänien, i 
en sekulariserad ortodox miljö, i en kommunistisk 
diktatur. Människorna i min omgivning gick till 
kyrkan en gång om året, på Påsknatten, om det nu 
inte förekom dop, bröllop eller begravning i deras 
familjer. Senare, som tonåring, när det igen var 
acceptabelt att besöka kyrkan lite oftare och visa in-
tresse för andligt liv, kom jag en dag in i en katolsk 
kyrka i min hemstad och blev omedelbart förtrollad 
av dess vackra arkitektur, de ljusa, soliga och rena 
ytorna, den stillsamma, meditativa stämningen... Jag 
var tretton år och insåg att jag ville bli katolik! Det 

var något helt annat än våra dunkla, trånga kyrkor, 
fulla av alla möjliga bisarra lukter där människor 
stod i många timmar långa gudstjänster och tram-
pade varandra på tårna, med gamla tanter som satt 
vakt vid dörren och kollade om man hade rätt längd 
på kjolen eller om man gick fram och kysste iko-
nerna i rätt ordning. Min moster var den som först 
fick veta om mina planer. Moster var en bestämd 
dam i femtio årsåldern utan egna barn, och bodde 
i huvudstaden. Jag besökte henne varje sommar 
och bodde hos henne i hennes stora lägenhet på 
Victoriagatan. Det var mest för att provocera henne 
som jag avslöjade mitt beslut att konvertera och för 
att visa att jag minsann kunde göra saker på mitt 
eget sätt. Till min förvåning började Moster inte sin 
vana trogen predika och tjata, utan tittade lugnt 
på mig och frågade mig om jag faktiskt kände den 
kyrka som jag tillhörde tillräckligt bra för att lämna 
den. Effekten jag väntat på uteblev. Och jag konver-
terade inte till katolicismen utan glömde snabbt alla 
kyrkor och blev istället eko-anarkist.

Sedan hade jag inte mera kontakt med religionen 
förutom några sporadiska och misslyckade möten 
med folk som försökte omvända mig till obskyra 
läror eller sekter. Sju år senare hade jag flyttat 
till Helsingfors och var ingift i en vanlig finlands-
svensk, ganska sekulariserad, luthersk familj. I min 
exiltillvaro ville jag hitta andra landsmän, men fann 
en Kyrka – samma kyrka som jag inte så särskilt 
ofta besökte därhemma i Rumänien. Jag hittade till 
den rumänskspråkiga liturgin i den finska ortodoxa 
kyrkans hägn. Och då började en ny och spännande 
resa för mig, först som ett försök att upprätthålla 
ett språk och en kultur i mitt nya hemland, och så 
småningom en resa in i den ortodoxa tron. Som en 
av de 2 % ortodoxa i Finland fick jag ibland nyfikna 
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frågor av mina icke-ortodoxa vänner om olika tra-
ditioner som jag under mitt tidigare liv hemma i 
Rumänien hade tagit för givna eller inte alls varit 
uppmärksam på. Och i mina försök att förklara 
saker och ting för dem, hittade jag oväntade svar till 
mina egna ickeformulerade frågor. 

Med dessa få erfarenheter i bagaget och mycket 
vag kunskap om andra kyrkor gav jag mig av en sen 
augustimorgon mot det stora ekumeniska mötet 
i Sibiu, ivrig men samtidigt ganska osäker på min 
roll: Hur kommer jag att klara mig, vem kommer jag 
att representera där: Finland, Rumänien, den orto-
doxa Kyrkan? Tänk om jag avslöjar min okunskap 
eller ännu värre – mina fördomar – och gör bort 
mig bland alla dessa präster, biskopar och teolo-
ger… Men när jag kom fram till Sibiu fanns det inga 
viktiga biskopar inom synhåll. Istället möttes jag av 
ungefär 120 ”vanliga” ungdomar i jeans och t-tröjor 
på väg till en fest. De var med de andra stewarderna 
med vilka jag kom att dela mycket under en knapp 
vecka på EEA3. Men riktigt vanliga ungdomar var de 
inte! De började och slutade dagen med att be, de 
pratade med patos om sin tro men visade genuin 
respekt för andras. De tog mötets nio teman som 
”Justice”, ”Peace” eller ”Unity” på stort allvar och de 
var på riktigt bekymrade för om deras kyrkor var 
tillräckligt engagerade i den ekumeniska dialogen, 
om kyrkornas höga män och kvinnor var tillräckligt 
mogna för att lyssna på varandra. De funderade 
också på vilken deras roll under EEA3 var och en 
del undrade hur vi skulle klara oss bland de 2500 
prästerna, biskoparna, patriarkerna, teologerna m.fl. 
som skulle storma in i Sibiu från alla håll och kan-
ter.

Lätt var det inte, men inte nödvändigtvis på 
grund av några svåra teologiska utmaningar. Det 

var högt tempo, långa och tunga arbetsdagar för 
oss alla, och jag hade knappat någon tid för teologi 
när jag efter en ansträngande dag kom hem för-
kyld, med dyblöta skor, för sent för att få middag. 
Dessutom fick jag treva mig fram i mörker eftersom 
det var elavbrott i det studenthus som vi bodde i. 
Men det var just sådana stunder som förde oss när-
mare varandra som människor, som förstärkte nya 
och skygga vänskapsförhållanden och som tvingade 
fram någonting som vi nästan höll på att glömma 
bort under konferensens stress och utmaningar 
– agape – medkänslan, den rena kristna kärleken till 
en annan människa. Och nästa morgon när vi sam-
lades igen i teologiska fakultetens lilla kapell, och 
samma människa som kvällen innan hade hjälpt 
mig att hitta fram i mörkret kom fram och ledde 
den gemensamma bönestunden på ett för mig lite 
främmande sätt, då skedde ett litet mirakel inom 
mig. Då fick plötsligt den här människans kyrka och 
hennes tradition ett ansikte, och den kändes inte 
längre så främmande! Det var ju sist och slutligen 
samma sak vi delade, hur vi än uttryckte det, och 
detta var vår tro i Kristus.

Sibiu var för mig en resa hemåt. En resa som 
förde mig djupare in i den Kristna tron, mot mig 
själv och mot den Kyrka jag alltid tillhört, men 
kanske inte alltid kunnat förstå. Mina nya vänner 
från olika slags kyrkor var nyfikna på min tro och 
min kyrka. Vi pratade mycket med varandra, de 
frågade och jag försökte förklara så gott jag kunde. 
Och medan jag berättade om ikonernas roll för oss 
ortodoxa, om Gudaföderskans Födelsefest eller om 
Påsknattens ljus kändes det som om jag ännu hade 
en lång bit att gå innan jag skulle kunna förklara 
allt de ville veta, men att jag ändå var på rätt väg. I 
Sibiu, och efter det, blev jag mer ortodox. Men min 
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resa mot min tro var aldrig en ensam resa. Det var 
en resa i gemenskap. En resa med mina katolska, 
lutherska, anglikanska och ortodoxa vänner. 

Författaren är född i Rumänien, studerar sociologi 
vid Helsingfors universitet och var en av Sibius 
stewards.

Säteilylle altistumassa – Stuerttina Sibiussa
Mari Sorva ja Markus Sidoroff

Suuret kansainväliset kokoukset eivät olisi mahdol-
lisia ilman mittavaa taustatyötä ja huolellista val-
mistelua. EEA3-kokouksen kulisseissa työskenteli 
henkilökunnan ohella satapäinen stuerttien joukko, 
joka kokoontui Romaniaan jo muutama päivä ennen 
kokouksen alkua ja poistui Sibiusta lähes kaikkien 
muiden lähdettyä. Stuerttien ohjelma, jonka sisällös-
tä vastasi Smaranda Dochia,  kokosi yhteen 107 eri 
maista ja kirkoista lähtöisin olevaa nuorta. Stuertit 
olivat vapaaehtoisia kokousavustajia, jotka olivat 
Sibiussa paitsi työskentelemässä kokouksen hyväksi 
myös tutustumassa ekumeeniseen liikkeeseen ja itse 
EEA3-kokouksen agendaan.  

Stuerttiohjelmaan pyrittiin hakemuksella, joka 
kiersi useilla ekumeenisten ja kirkollisten nuorisojär-
jestöjen sähköpostilistoilla. Hakuprosessilla karsittiin 
mukaan joukko, joka edusti kattavasti Euroopan kris-
tillisiä kirkkoja, alueita ja sukupuolia. Hakuprosessiin 
ja vaiheisiin ennen kokousta liittyi paljon asiaan 
kuuluvaa aikataulujen venymistä ja epätietoisuutta. 
Mutta kuten aina, asiat järjestyivät, ja 31.8.2007 
löysimme itsemme Sibiusta, valmiina tarttumaan 
toimeen.

Stuerttiohjelma oli ikään kuin itse kokous pienois-
koossa. Saimme kuulla alustuksia kokouksen tee-
moista, joista myös keskustelimme pienryhmissä. On 
mahdollista, että stuerttien pienryhmäkeskusteluissa 
opimme jopa enemmän kuin delegaatit omissaan. 
Olivathan ryhmät huomattavasti pienempiä ja siten 
vuorovaikutteisempia. Näin useammalla oli mah-
dollisuus saada äänensä kuuluville. Oli kiinnostavaa 
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kuulla, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia esimer-
kiksi maahanmuutto- ja ympäristökysymyksissä tai 
hengellisen elämän alueilla on eri puolilla Eurooppaa. 

Ohjelman alkupuoli sisälsi paljon vapaamuotoista 
ohjelmaa. Kansainvälisessä buffetissa maistelimme 
herkkuja eri puolilta Eurooppaa, kulttuuri-illassa 
tutustuimme toistemme taiteeseen ja kansanperintee-
seen ja romanialaisessa illassa perehdyimme isän-
tämaamme traditioon ja ruokakulttuuriin. Jokainen 
päivä aloitettiin ja päätettiin yhteisellä hartaudella.

Kokousvieraiden virratessa kaupunkiin stuerttien 
tehtävänä oli ottaa heidät vastaan kaupungin eri 
hotelleissa. Ilmoittautuminen oli varsin kaoottinen 
tapahtuma, jossa harva oikeastaan tiesi miten toimia. 
Tässäkin tapauksessa opimme, ettei suomalainen täs-
mällisyys ole ainoa tapa hoitaa asioita. Vieraat saatiin 
rekisteröidyksi ja majoitetuksi myös paikallisella, 
joustavammalla tyylillä.

Kokouksen alettua  stuerttien tehtävät olivat mo-
nenlaiset: vieraiden opastamista, hartauksien suun-
nittelua ja toteutusta, kokoustilojen järjestelyä, doku-
mentointia, tiedottamista sekä  hymyilemistä silloin 
kun siltä tuntui ja silloin kun ei tuntunut. Työtä oli 
paljon muttei liikaa, ja stuerttiohjelman alkupuolella 
luotu yhteishenki kantoi läpi vaikeidenkin vaiheiden. 

Töiden lomassa ehdimme vaihtelevasti osallistua 
luennoille ja keskustelufoorumeihin, haistella me-
neillään olevan tapahtuman ilmapiiriä ja spekuloida 
seuraavia edistysaskeleita ja takapakkeja kirkkojen 
kivisellä tiellä kohti ykseyttä. Kokouksen aikana 
stuertit olivat hajallaan ympäri kaupunkia. Kokoavina 
tilaisuuksina toimivat yhteiset ruokailut sekä kotiryh-
mät, joissa purettiin päivän tapahtumia.

Stuertit saivat useissa käänteissä kiitosta työstään. 
Oli myös hienoa, että esimerkiksi hartausryhmän 
stuertit otettiin mukaan kaikkiin kokouksiin ja heidän 

mielipiteitään kuunneltiin hartauksien toteutuksessa. 
Kokouksen päätösjuhlassa stuertit saivat mahdollisuu-
den esitellä ohjelmaansa kuvien, sanojen ja musiikin 
välityksellä.

EEA3 ja sen stuerttiohjelma olivat intensiivinen 
kokemus, jonka sulattelemiseen kului viikkoja ja jota 
on vaikea tyhjentävästi selittää. Se sisälsi paljon työtä, 
mielenkiintoisia kohtaamisia ja univelkaa. Viimeisenä 
iltana Sibiussa tuntui, kuin olisimme olleet siellä vuo-
den, ja elämä koti-Suomessa tuntui kaukaiselta, tus-
kin olemassaolevalta. Arjen koitettua ja ajan kuluessa  
yhteydenpito stuerttien välillä on jatkunut satunnai-
sena. Valokuvia on vaihdeltu sähköpostin välityksellä 
ja facebook-ryhmässä on vaalittu yhteistä kokemusta. 

”Muuttuuko mikään?” oli usein ilmaistu huoli stu-
erttien pöytäkeskusteluissa. Miten maailma EEA3-koko-
uksen jälkeen eroaa maailmasta ennen sitä? Jäävätkö 
kauniit sanat ja ohjelmajulistukset elämään vain 
sanoina ja julistuksina, konkretisoitumatta käytännön 
ekumeniaksi? Sen näyttää aika. Ainakin maailmassa 
on nyt pari tuhatta ihmistä, jotka kokoontuivat yhteen 
ekumeenisessa hengessä, keskustelivat, kuuntelivat ja 
toivottavasti oppivat toisiltaan ja toisistaan.

Kokouksen teemana oli ”Kristuksen valo sätei-
lee kaikille”. Varmasti säteilee. Kysymys kuuluu: 
Pystymmekö me, Sibiussa säteilylle altistuneet, sätei-
lemään tuota valoa eteenpäin? Jos pystymme, jokin 
varmasti muuttuu. Tämä on suuri haaste meille stuert-
tiohjelmaan osallistuneille. Olemmehan me ekumeeni-
sen liikkeen seuraavaa sukupolvi.

Markus Sidoroff on musiikkikasvatuksen opiskelija, 
WSCF:n Euroopan hallituksen jäsen sekä ortodoksi-
nen freelance-kanttori. Mari Sorva opiskelee teolo-
giaa Helsingin yliopistossa. Molemmat osallistuivat 
EEA3:n stuerttiohjelmaan.
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EEA3 – Nuorten kokous?
Antti Siukonen

Monet eurooppalaiset kirkot, poliittiset puolueet ja 
ammattiyhdistysliikkeet ovat menettäneet viimeisen 
parin vuosikymmenen aikana merkittävästi jäseni-
ään. Suurten instituutioiden, järjestöjen ja yhteisö-
jen ikäkynttilä palaa molemmista päistä, kun väestö 
vanhenee ja individualismi niittää nuorta väestöä 
pois jäsenrekistereistä. Myös ekumeenisen liikkeen 
haasteena on saada nuoria mukaan kirkkojen yhtei-
seen päätöksentekoon. Haaste ei tosin ole siinä, ett-
eikö halukkaita nuoria löytyisi, vaan siinä, ottavatko 
kirkot vakavissaan järjestäjätahojen suosittelemat 
nuorten delegaattien kiintiöt edustajia valitessaan. 

Vaikka ekumeenisen liikkeen haasteet ovat jat-
kuvassa muutoksessa, on perusteltua väittää, että 
sen nykyisyys ja tulevaisuus ovat kiinni siitä, kuinka 
nuoret saadaan osallisiksi yhteisestä päätöksenteos-
ta. EEA3 tavoitteli nuorekasta osallistujakaartia ja 
onnistui keräämään 2100 delegaatista vajaan 10 % 
osuuden alle 30-vuotiaita. Suomen delegaatio pärjä-
si nuorten edustuksessa erinomaisesti. Romanian, 
Saksan, Puolan ja Englannin jälkeen Suomesta oli 
määrällisesti viidenneksi eniten alle kolmekymppisiä 
osallistujia. Kreikan ortodoksinen delegaatio taisi 
viedä prosentuaalisen voiton kolmen neljäsosan 
nuorisoedustuksella.

St. Mauricen hengessä

EEA3:n nuorille delegaateille tarjoutui mah-
dollisuus kokoontua pohtimaan kokouksen 
teemoja Sveitsin St. Mauriceen 27.–30.7.2007. 
Ennakkotapaaminen oli merkittävä, sillä se mah-

dollisti nuorten delegaattien tutustumisen toisiinsa 
sekä työskentelyt kokouksen teemoista. Noin 40 
osanottajan voimin vedimme keuhkot täyteen eku-
meenista henkeä ja muotoilimme nuorten delegaat-
tien kannanoton, joka lopulta päätyi yleiskokouksen 
loppulausuman liitteeksi.

Kannanoton muodostusprosessi oli mieliinpainu-
va. Kahden päivän ajan keskustelimme yhdeksästä 
perusteemasta pienryhmissä ja lopulta yritimme 
parissa tunnissa koostaa kaiken yhteen yhteisessä 
istunnossa. Kun kannanottoa muovattiin pitkän 
päivän päätteeksi ennen iltaruokaa isolla joukolla, 
oli prosessi vähintäänkin mielenkiintoinen. Paitsi 
että asiasisällöt olivat haastavia, pian kävi ilmi, että 
joukossa ei ollut yhtään englantia äidinkielenään 
puhuvaa. Siksi myös kieliopillisista korjauksista 
päätettiin konsensusmenetelmällä. Kuuntelimme 
nöyrinä valkovenäläisten huolia siitä, kuinka paljon 
he voivat asioista puhua ääneen, koska toisinajat-
telijoita rankaistaan oman valtion ihmisoikeuksien 
ruotimisesta. Lopputuloksena oli kuitenkin ytimekäs 
ja konkretiaan pyrkivä kannanotto, jonka henkeen 
kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä.

St. Mauricella oli tärkeä funktio myös nuorten de-
legaattien järjestäytymisessä. Tapaamisessa sovim-
me tarkasti toimenpiteistä, joilla pyrimme saamaan 
kokouksen huomion kiinnittymään nuorten viestiin. 
Lopputuloksena saatiin pitkä toimenpidelista, joka 
sisälsi keltaisia lippalakkeja, puhumislakkoja, pro-
testilauluja ja monia muita ideoita. Itse otin vastuul-
leni nuorten blogin pystyttämisen.

Kohtaamista virallisten puitteiden ulkopuolella

EEA3 Youth Bloggers -blogi (eea3.blogspot.com) 
käynnistyi hyvissä ajoin ennen kokousta. Verkossa 
reflektoitiin kokouksen etukäteistunnelmia, kokous-
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tapahtumia varsin hektiseen tahtiin sekä Sibiun 
jälkitunnelmia. Kokonaissaldoksi kertyi 68 blogimer-
kintää 14 kirjoittajalta kymmenestä eri maasta. 

Sibiun kokousta leimasi tiivis yhteys nuorten 
delegaattien välillä. Teutsch Housen nuorten dele-
gaattien kahvila täyttyi iltaisin ja kokouksen kulkua 
kommentoitiin kuin Suomi–Ruotsi-maaottelua. 
Yleisesti oltiin pettyneitä osallistumismahdollisuuk-
sien vähyyteen: puheenvuorot olivat pitkälle ennal-
tasovittuja, pienryhmäkeskusteluja ei juuri ollut ja 
monet foorumit perustuivat vanhaan frontaaliope-
tusmalliin. Lisäksi kokouksen sanoman muotoilleen 
ryhmän katsottiin toimineen epädemokraattisesti, 
työskennelleen liian paljon etukäteen ja ottaneen 
nuoret mukaan vasta loppumetreillä, kun sitä ko-
koussalissa vaadittiin. Näiden illanistujaisten tulok-
sena osa nuorista delegaateista pystytti vaihtoehto-
foorumin korvaamaan virallisia foorumeita yhden 
iltapäivän ajaksi.

Positiivistakin kokouksesta löytyi. Blogeissa 
kirjoitettiin siitä, miten tärkeää on tavata uusia 
ihmisiä ja vuorovaikuttaa toisten kirkkokuntien 
jäsenten kanssa. Parasta antia tässä suhteessa olivat 
ruokailut, joissa väistämättä tutustui uusiin ihmi-
siin samalla kun pöytäseurueet vaihtuivat. Lisäksi 
kuulemistilaisuuksissa käsiteltiin monia aiheita, 
jotka olivat tärkeitä ja mielenkiintoisia, mutta liian 
arkoja yleiskokouksen käsiteltäviksi. Kun kokouksen 
loppusuoralla nuorten delegaattien viestiä päästiin 
vihdoin esittelemään kokousväelle, se sai ylistävän 
vastaanoton konkreettisuudellaan verrattuna varsi-
naiseen kokousviestiin ja etenkin sen luonnoksiin.

Sibiun yleiskokous oli vaikuttava kokemus. 
Rukouselämä ja vuorovaikutus olivat vahvoja ja ver-
kostoituminen antoisaa. Kokouksen konkreettinen 
vaikuttavuus näyttää kirjoittamisajankohtana vielä 

laihalta. Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata vielä, ja 
henkilökohtaisten tapaamisten voima näkyy varmas-
ti kirkkojen välisessä yhteistyössä. 

Nuorten delegaattien ja stuerttien osallisuus oli 
mielestäni kokouksen suola. Vaikka näyttäisi siltä, 
että eurooppalainen ekumeeninen liike ei enää elä 
suurten historiallisten mullistusten keskiössä, osoit-
ti nuorten delegaattien kannanotto mielestäni tämän 
kuvitelman vääräksi. Emme voi kristittyinä sulkea 
silmiämme maailman epäoikeudenmukaisuudelta, 
luomakunnan hädältä ja muuttoliikkeen vaikutuk-
silta saatikka sitten kirkkokuntien hajaannukselta. 
Haasteet muuttuvat ja tämän myötä myös ekumeeni-
sen liikkeen täytyy olla dynaaminen ja kyetä konkre-
tiaan myös tekojen tasolla. Kuten nuorten delegaat-
tien kannanotossa todetaan: 

Sanojen ja tekojen tulee kulkea käsi kädessä 
– – niissä on kyse ekumeenisen liikkeen uskotta-
vuudesta.

Kirjoittaja on Fleim-nuorisomedian päätoimittaja 
ja teologian maisteri.
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Yhdessä Sibiuun – Suomalainen EEA3-prosessi
Tapani Rantala

”Oletteko te suomalaiset tosiaankin tulleet yhtä 
matkaa ja vielä samalla linja-autolla Bukarestista 
Sibiuun? Siis luterilaiset, ortodoksit ja katolilaiset 
kaikki yhdessä?” Näin joku muualta tullut yleisko-
kousedustaja hämmästeli suomalaisten yhteismat-
kaa.

Ehkä jotain ekumenian tilasta kertoo se, että suo-
malaisille kirkoille ja kristityille yhdessä toimiminen 
– vaikka sitten matkustaminen ja yhdessä yleisko-
koukseen valmistautuminen – on luontevaa ja melko 
mutkatonta, kun taas monille muille eurooppalaisille 
se on hämmästelyn ja ihastelun paikka.

Yhteinen matka kohti Sibiuta kesti kuitenkin aika 
lailla pitempään kuin linja-automatka. 

Ekumeenisia valmistautumistilaisuuksia järjes-
tettiin Suomessa kolme.  Ensimmäinen oli pohjois-
mais-balttialainen seminaari Helsingin ortodoksi-
sen seurakunnan Kaunisniemen leirikeskuksessa 
Lopen Läyliäisissä tammikuussa 2007. Seminaari 
kokosi suuren osan yleiskokoukseen valituista 
Pohjoismaiden ja Baltian delegaateista. Marianne 
Kronberg ja Nina Nordström kiittivät raportissaan 
seminaarin ekumeenista rukouksen ilmapiiriä ja 
mahdollisuutta perehtyä ortodoksiseen traditioon.

Kaunisniemen seminaarissa paneuduttiin Sibiun 
yleiskokouksen alateemoihin ja myös siihen eku-
meeniseen jatkumoon, jossa Sibiu on ketjussa 
Baselin (1989) ja Grazin (1997) yleiskokousten kans-
sa. Tarkasteltavana oli myös Grazin yleiskokouksen 
alulle panema prosessi, jonka tuloksena syntyi mer-

kittävä ekumeeninen asiakirja Charta Oecumenica. 
Sibiu jatkaa asiakirjan teemojen käsittelyä. 

Turun kirkkopäivät kokosivat tuhansia kävijöitä 
helluntaiviikonloppuna 2007. Sibiun yleiskokouksen 
aiheita käsiteltiin Pelastusarmeijan salissa järjeste-
tyssä seminaarissa otsikolla ”Ekumenian unelmia 
ja todellisuutta, Kristuksen valo loistaa kaikille”.  
Ykseyteen ja uudistumiseen haastoivat nuoret ai-
kuiset Jooa Miriam Vuorinen (ort.) ja Antti Siukonen 
(lut.), Marjatta Jaanu-Schröder (kat.) sekä SEN:n 
pääsihteeri Heikki Huttunen ja Euroopan kirkkojen 
konferenssin pääsihteeri Colin Williams. Päätössanat 
lausuivat piispa Józef Wróbel, arkkipiispa Leo ja 
arkkipiispa Jukka Paarma. Colin Williams puhui 
myös kirkkopäivien päätöstapahtumassa. Hän muis-
tutti toinen toisensa kuuntelemisen tärkeydestä. 
Helluntain yksi ihme oli ja on, että ihmiset kuuntele-
vat ja ymmärtävät toisiaan. Tämä on ekumeeniselle 
liikkeelle tärkeä viesti.

Kirkkopäiväseminaari tarjosi avoimen foorumin 
yleiskokousaiheille. Samalla se oli yksi suomalaisen 
delegaation valmistautumiskokouksista.

Elokuussa järjestettiin Helsingin Katajanokalla 
vielä yksi valmistautumiskokous, jossa syvennyttiin 
eurooppalaisen ekumenian haasteisiin ja Sibiun 
kokouksen odotuksiin. Kokouksessa kuultiin myös 
yleiskokouksen järjestäjätahoista, Euroopan kirkko-
jen konferenssista ja Euroopan katolisten piispain-
kokousten neuvostosta.

Valmistelukokouksessa todettiin, että ekumeeni-
sella liikkeellä on Euroopassa monia tehtäviä mutta 
myös monia vaikeuksia voitettavanaan. Sibiun yleis-
kokouksen kohdalla tärkeä saavutus on jo sekin, 
että se saadaan pidettyä. Euroopan kirkot ja kristityt 
kokoontuvat jälleen yhteen rukoilemaan ja keskuste-
lemaan. Ekumeeninen liike vahvistaa jatkuvuuttaan 
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ja näkyvyyttään. Merkittävää on kokoontua ortodok-
sisen kirkon valta-alueella uudessa EU-jäsenmaassa 
Romaniassa. Yleiskokoukselta ei odoteta varsinaisia 
ekumeenisia läpimurtoja tai suuria askelia. Yhteinen 
neuvottelu ja yhteinen esiintyminen ovat sellaise-
naankin tärkeitä. Kirkot voivat yhdessä puhua ja 
toimia vähäosaisten ja syrjään jätettyjen puolesta 
ja hyväksi, ne voivat antaa suuntaviivoja ja arvoja 
Euroopan rakentamiseksi ja korostaa myös muulle 
maailmalle avointa Eurooppaa. Ja ne voivat – vaikka 
hitaasti – edetä tiellä kohti kirkkojen ja kristittyjen 
ykseyttä.

Pääsihteeri Colin Williamsin haastattelu ilmestyi 
Kotimaa-lehdessä 30.8.2007. Haastattelu käsit-
teli eurooppalaisten kirkkojen näkymiä ja Sibiun 
yleiskokouksen tavoitteita. Williams toivoi, että 
Sibiun kokous loisi ekumeenista innostusta ja roh-
kaisisi kirkkoja julistamaan tehokkaasti sanomaa 
Kristuksesta. Hänen mukaansa Sibiussa muistute-
taan, että kirkot eivät ole kuolemassa eikä niiden 
merkitys ole vähenemässä. Williams totesi myös, 
että Euroopan kirkkojen konferenssi ja Sibiun yleis-
kokous tarjoavat keskustelufoorumin idän ja lännen 
kirkoille muun muassa eettisissä kysymyksissä 
kuten seksuaalietiikassa sekä ihmisoikeuskysymyk-
sissä, joihin suhtautumisessa on jakautumista niin 
EU:ssa kuin kirkkojenkin välillä.

Osa suomalaista valmistautumista yleiskokouk-
seen olivat yhteiseurooppalaiset kokoukset 
Roomassa ja Wittenbergissä. Valmistelukokousten 
yksi tavoite oli koota kirkkoja ja kristittyjä yhteen 
jo ennen varsinaista yleiskokousta, valmistautu-
misprosessista puhuttiin pyhiinvaelluksena kohti 
Sibiuta. Tämä Euroopan kirkkojen yhteinen val-
mistautuminen Sibiun yleiskokoukseen alkoi jo 
tammikuussa 2006, jolloin noin 150 edustajaa eri 

puolilta Eurooppaa tapasi Roomassa. Ajankohta 
ekumeenisen rukousviikon lopussa oli tarkkaan 
valittu. Osanottajat olivat mukana paavi Benedictus 
XVI:n johtamassa rukousviikon päätösvesperissä. 
Suomesta olivat kokouksessa mukana kirkkoneuvos 
Risto Cantell, dekaani Gunnar Grönblom sekä NNKY-
liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen.

Wittenbergissä kokoonnuttiin helmikuussa 
2007. Katolisesta Roomasta ”vaellettiin” luterilai-
sen Wittenbergin kautta kohti ortodoksista Sibiuta. 
Wittenbergissä suomalaisista olivat kirkkoneuvos 
Risto Cantell, Suomen ekumeenisen neuvoston 
pääsihteeri Heikki Huttunen, pastori Tapani Rantala, 
pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen ja rovasti Veikko 
Purmonen. Luterilaisen reformaation historia ympä-
röi kohtaamista ja evästi ekumeenista perhettä kohti 
yleiskokousta.

Suomalaisessa prosessissa kohti Euroopan kol-
matta ekumeenista yleiskokousta on nähtävissä 
paljon onnistunutta ja hyvää. Luterilainen kirkko 
valitsi hyvät delegaatit hiippakuntien asettamista 
ehdokkaista. Kirkko oli monipuolisesti edustettuna. 
Valmistavat kokoukset toteutettiin ekumeenisesti. 
Kirkkopäivillä yleiskokouksen teemat olivat hyvin 
esillä.

Kriittisesti voitaneen kuitenkin sanoa, että yleis-
kokous ja sen teemat eivät herättäneet laajaa kiin-
nostusta eivätkä ne olleet kovinkaan paljon esillä 
tiedotusvälineissä. Osaammeko tuoda kirkkojen yh-
teisiä aiheita ja ponnisteluja ajankohtaisella tavalla 
yleiseen keskusteluun? Olisiko meillä ekumeenisissa 
asioissa viestinnällisen osaamisen kehittämistarpei-
ta?

Valmistautumisprosessi päättyi Sibiuun. 
Yleiskokousta seuraa sen hedelmien keruu ja jatko-
työskentely. Ekumeeninen liike tarvitsee sitoutuneita 
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ihmisiä, päämäärätietoisuutta, kipinää ja tuulta. 
Erossa olemiseen ei saa pysähtyä eikä turtua. Elävä 
kirkko ponnistelee ykseyttä kohti. Sibiun teema kan-
taa myös eteenpäin: Kristuksen valo loistaa kaikille. 
Ykseyden ja uudistumisen toivo Euroopassa.

 

Kirjoittaja on Turun kristillisen opiston rehtori 
ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustaja 
Euroopan kirkkojen konferenssin keskuskomiteas-
sa.

Nuorisoekumeniaa vaiko ”vain”  ekumeniaa?
Hanna Tervanotko

Nuoria pidetään ekumeenisen liikkeen tulevaisuu-
tena. Silti nuoret itse useimmiten haluaisivat nähdä 
itsensä osana ekumeenista liikettä eikä sen erillisenä 
alaosastona. EEA3-prosessin myötä nuorisoekume-
nia siirtyi ekumenian marginaalista sen keskiöön, 
ainakin hetkeksi.

Nuorisoekumeniasta puhuttaessa  lienee paikal-
laan tarkentaa, mitä tällä termillä oikein tarkoite-
taan sekä iän että järjestäytymisen näkökulmista. 
Molemmat käsitteet voi ymmärtää eri tavoin. 
Nykyisin puhuttaessa nuorista ei niinkään viitata 
ikäryhmään vaan pikemminkin elämäntilanteeseen 
ja -tapaan, jota tämä joukko edustaa. Ekumenisessa 
kontekstissa nuorten ryhmään kuuluu juuri kou-
lunsa lopettaneita, opiskelijoita, vastavalmistuneita 
sekä eri alojen ammatti-ihmisiä, jotka painivat uran-
sa alkuvaiheessa.

Järjestäytymisen näkökulmasta nuoret ovat tu-
tustuneet ekumeniaan eri areenoilla. Useimmiten 
ekumeeninen kiinnostus on saanut alkunsa oman 
kirkkokunnan toiminnasta, mitä kautta on sitten 
lähdetty tutustumaan muitten kirkkojen tapoihin. 
Lisäksi ekumeenista kohtaamista voi harjoittaa 
ekumeenisten järjestöjen toiminnan puitteissa. 
Euroopan kirkkojen konferenssin yhteydessä on viisi 
ekumeenista nuorisojärjestöä, joilla kaikilla on viral-
linen suhde EKK:iin: Maailman kristillinen ylioppi-
lasliitto (WSCF), Euroopan ekumeeninen nuorisoneu-
vosto (EYCE), Ortodoksisten nuorten maailmanliitto 
Syndesmos, Nuorten miesten kristillinen yhdistys 
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(NMKY) sekä Nuorten naisten kristillinen yhdistys 
(NNKY). 

Järjestöissä vaikuttavat nuoret kokivat liki kolme 
vuotta kestäneen EEA3:n monilta osin jäykäksi ja 
hierarkiseksi prosessiksi, johon oli hankala vaikut-
taa. Tähän vaikuttivat eri tekijät. Eräs niistä oli hidas 
tiedonkulku. Rooman kokoukseen (tammikuu 2006) 
mennessä itse suunnitteluprosessi oli ollut käyn-
nissä jo vähintään puolitoista vuotta. EEA3:n järjes-
täjät olivat kyllä visioineet nuorten osallistumista 
prosessiin, etenkin Sibiun päätapahtumaan, mutta 
näitä visioita ei oltu selkeästi viestitty nuorijärjes-
töille.  Koska nuorisojärjestöillä ei tässä vaiheessa 
ollut edustajia suunnittelukomiteassa, eivät ne siten 
saaneet myöskään tarkkaa tietoa prosessin etenemi-
sestä. 

Kun EEA3:a tarkastelee prosessina, joka alkoi 
Roomasta ja päättyi Sibiuun, voi vain todeta, että 
kahdella välietapilla, ensin Roomassa ja myöhemmin 
Wittenbergissä helmikuussa 2007, nuoria oli paikal-
la mitättömän vähän, kymmenkunta molemmissa. 
Kirkot sekä eri järjestöt lähettivät paikalle pääasias-
sa johtajiaan. Näin ollen edes ekumeenisessa toimin-
nassa aktiivisesti mukana olevien nuorten oli vaikea 
luoda yhteistä linjaa EEA3:sta tai ylipäätään edes 
kokoontua pohtimaan prosessia kansainvälisellä 
tasolla. 

Myöhemmin nuorten näkyvyyttä sekä osallistu-
mista yritettiin parantaa. Nuorisojärjestöjä pyydet-
tiin nimeämään kaksi edustajaa EEA3:n suunnitte-
lukomiteaan. Edustajat osallistuivat eri työryhmien 
työskentelyyn ja yrittivät siten pitää nuorten mieli-
piteitä esillä.  EKK:n Geneven toimistoon palkattiin 
suunnittelija, jonka tehtävänä oli EEA3:n nuorten 
ohjelmien laatiminen. Hän vastasikin pitkälti sekä 
stuerttiohjelman että nuorten esikokouksen jär-

jestelyistä. Prosessia seuratessani minulle välittyi 
vaikutelma, että nuorten osallistumista tähän ta-
pahtumaan kuten myös koko ekumeenisen liikeen 
toimintaan pidettiin tärkeänä, mutta rakenteet, joilla 
heikommin edustettuja voitaisiin nostaa mukaan 
päätöksentekoprosessiin, ovat toistaiseksi puutteel-
liset. Toisin sanoen tahtoa on, muttei välineitä. Näin 
ollen paljon riippuu yksittäisistä kirkoista ja siitä, 
keitä he päättävät lähettää kokouksiin edustajinaan. 

EEA3:n päätapahtumassa Sibiussa nuorten panos 
oli merkittävämpi. Useissa delegaatiossa, kuten 
Suomen, oli nuoria edustajia. Näiden lisäksi miltei 
parisataa stuerttia sekä lukemattomat paikalliset va-
paaehtoiset huolehtivat nuorten näkymisestä Sibiun 
katukuvassa. Sibiuta edeltäneessä St. Mauricessa 
järjestetyssä nuorten esikokouksessa peräänkuu-
lutettiin ekumeenisen liikkeen muutosta. Sibiussa 
sama viesti toistui useissa eri puheenvuoroissa. Niin 
pääpuheenvuoroissa kuin muissakin alustuksissa 
korostettiin muutoksen tarvetta. Ekumeeniselle 
liikkeelle kaivattiin erityisesti selkeää agendaa, joka 
voisi johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin ja yhtei-
siin päätöksiin. 

Kun nuoret lukivat St Mauricessa muotoile-
mansa viestin kokousteltassa, se vastaanotettiin 
innostuneesti, sillä se vastasi sisältönsä puolesta ei 
ainoastaan nuorten ajatuksia, vaan koko kokousvä-
en toiveita. Välittyi vaikutelma, ettei vanhaa jakoa 
”ekumeniaan” ja ”nuorten ekumeniaan” ollut tässä 
tilanteessa, vaan huolet ja toiveet olivat yhteisiä. 
Nuorten viestin arvostusta kuvaa myös se, että se 
on yhä luettavissa EKK:n kotisivuilta, josta se löytyy 
Sibiun viestin vierestä. Kokemus oli ainutlaatuinen. 

Yhteenvetona toteaisin, että prosessina matka 
kohti Sibiuta oli mutkikas, ja siitä tulisi ottaa opik-
si vastaisuuden varalle. On tärkeää, että eri tahot 
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voivat kokea tulevansa kuulluksi. Nuoret, samoin 
kuin monet muutkin ihmisryhmät, kokevat helposti, 
ettei heillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa päätök-
sentekoon. Kriittisestä näkemyksestäni huolimatta 
pidän EEA3:n lopputulosta jonkinlaisena käänne-
kohtana ekumeenisella tiellä. Hetkittäin tuntui sitä, 
että voimasuhteet muuttuivat tässä kokouksessa. 
Kaikenikäisillä osallistujilla oli samansuuntaisia 
ajatuksia ekumenian tulevaisuudesta, ja vastak-
kainasettelua  ”nuoret vastaan vanhat” ei syntynyt. 
Tämän vuoksi mielestäni ei ole enää paikallaan 
puhua nuorisoekumeniasta ja ekumeniasta erillisinä 
asioina. 

Kirjoittaja on Brysselissä asuva tutkija ja pastori. 
Hän toimi vuosina 2004–2007 Kristillisen ylioppi-
lasliiton (WSCF) Euroopan alueen pääsihteerinä 
ja edusti ekumeenisia nuorisojärjestöjä EEA3:n 
valmistelukomiteassa.

 

Sielunhoitajan näkökulma
Pirjo-Liisa Penttinen

Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous koko-
si reilut 2000 eri kirkkojen ja kristillisten yhdys-
kuntien edustajaa. Lisäksi lauantain ja sunnuntain 
aikana järjestetyt tilaisuudet olivat kaikille avoimia 
– ja paikalliset asukkaat sekä lukuista eri kirkoista 
tulleet pyhiinvaeltaja- ja retkiryhmät täyttivätkin ko-
kousteltan ja jumalanpalveluspaikat. Tunnelma oli 
lämmin ja ystävällinen kylmähköstä säästä ja lukui-
sista virallisista asusteista huolimatta. 
“Tärkeintä on, että tämä kokous järjestettiin. Näin 
suuri ekumeeninen tapahtuma järjestettiin ensim-
mäistä kertaa maassa, jossa on ortodoksienemmistö. 
Katolinen kirkko oli täysillä mukana – kuten protes-
tanttiset ja osa vapaakirkoistakin. Sibiun yleiskoko-
us kokosi koko eurooppalaisen kristikunnan”, sum-
masivat monet kokousjärjestelyissä mukana olleet 
tahot. 

Osallistuin kokoukseen Euroopan NNKY:iden ni-
meämänä virallisena edustajana. Lisäksi olin saanut 
osallistua tähän kokoukseen liittyneisiin valmistelu-
kokouksiin v. 2006 Roomassa ja helmikuussa 2007 
Wittenbergissä. Tunsin  siis järjestelyrakenteen ja  
osallistuja- ja  valmistelijatahot hieman  paremmin 
kuin vain tähän kokoukseen tulleet eri  kirkkojen 
edustajat.

Kokouksen aikana toimin Euroopan kirkkojen 
konferenssin kutsusta henkisen huollon tiimin 
(counseling team) jäsenenä, eräänlaisena olkapäänä 
niille, jotka halusivat jutella tai purkaa huoliaan 
kokouksen aiheista tai toimintatavoista. Tehtävä 
avasi uuden näkökulman arkipäivän ekumeniaan ja 
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toinen toistemme sietämiseen. Mietityttämään jäivät 
luottamuksellisten keskustelujen ohella esimerkiksi 
seuraavat kysymykset: 

Miten jatkat keskustelua, kun ehdotat delegaa-
teille, että mennään paikalliseen ortodoksikirk-
koon jumalanpalvelukseen ja saat vastaukseksi 
kysymyksen ”Luuletko sinä, että me baptistit 
menisimme ortodoksikirkkoon palvomaan 
Mariaa?” 
Miksi on tärkeää, että osaamme puhutella ihmi-
siä oikeilla arvonimillä?
Miksi kolme tuntia istumista ja siihen sisältyvä 
18 eri puhujan kuunteleminen on ainoa kokous-
muoto? 
Milloin päästään niin pitkälle, että pappisvir-
kaan vihitty nainen voisi toimia liturgisissa 
tehtävissä tällaisessa kokoontumisessa? 

Erityinen ilonaiheeni oli, että paikallisten eri 
kirkkojen naisryhmien järjestämä Cafe Ruth toimi 
kohtaamis- ja levähdyspaikkana kaikkina kokouspäi-
vinä.  Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun nämä eri 
naisryhmät (ortodoksiset, protestanttiset, katoliset) 
toimivat näin pitkän aikaa yhdessä. Tilasta oli tehty 
viihtyisä ja tarjolla oli herkullisia leivonnaisia – ja 
päivittäin vain yksi tunnin mittainen ohjelmatuokio.  
Tuo yhteistyö varmaan jatkuu, ainakin Maailman 
rukouspäivän merkeissä.  NNKY:tä kaupungissa ei 
(vielä?) ole. Järjestimme myös lyhyen pappisvirassa 
toimivien naisten (female clergy) tapaamisen – meitä 
oli noin 40.  

Kirjoittaja on NNKY-liiton pääsihteeri, joka toimii 
myös ekumeenisten asioiden neuvonantajana 
NNKY:n Maailmanliiton (World YWCA) hallituksel-
le.

•

•

•

•

Lisää rohkeutta
Aaro Rytkönen

Ekumeenisten kokousten kulisseissa tapahtuu usein 
paljon sellaista, mikä ei missään vaiheessa tule ilmi 
kaikille kokoukseen osallistujille saati sitten laa-
jemmalle kristikunnalle. Näin oli myös Sibiun yleis-
kokouksessa, mutta tällä kertaa laineet näistä kes-
kusteluista levisivät kokouksen nettisivujen kautta 
ympäri maailmaa: yleiskokouksen loppulauselmaa 
ei nimittäin julkaistu kokouksen internetsivuilla heti 
kokouksen päättymisen jälkeen, vaan vasta viikko-
ja myöhemmin. Sivuilla luki ainoastaan: ”Teknisiä 
ongelmia!” Tekniikkaa tai ei, kyseessä oli osapuolten 
välinen kiista lopullisen asiakirjan esittämisvaihees-
sa olleesta käännöskysymyksestä ja siitä, ottaako 
asiakirja puhuessaan ihmisarvosta kantaa kysymyk-
siin abortista ja armokuolemasta. Viimein internetsi-
vuilla julkaistu loppuartikkeli toteaa alaviitteessään, 
etteivät asiakirjaa luettaessa esiinnousseet kysymyk-
set abortista ja armokuolemasta ole osa dokument-
tia.

Tämä on ainoastaan esimerkki siitä, miten vaikeaa 
ekumeenisten asiakirjojen työstäminen on. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä painettu teksti on aina mustaa 
valkoisella. Lisäksi ekumeenisessa liikkeessä on to-
tuttu siihen, että jokaisesta kokouksesta on saatava 
asiakirja, johon sitten voidaan myöhemmin viitata. 
Mutta tarvitsisiko sen olla sellaista? 

Ennen kuin vastaan tähän, nostan esiin muuta-
man lähtökohdan, joista dokumenttia on luettavaa 
ja tämän jälkeen poimin tekstistä muutamia mielen-
kiintoisia kysymyksenasetteluita. Asiakirja nostaa 
esiin muutamia kirkkojen ekumeenisia perusperi-
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aatteita. Ensinnäkin, loppudokumentti ei ole luon-
teeltaan kirkkoja sitova, vaan se sisältää suosituksia 
sekä kirkoille että yksittäisille kristityille. Toiseksi, 
loppudokumentti liittää Sibiun yleiskokouksen 
osaksi aiempia eurooppalaisia ekumeenisia yleis-
kokouksia, jotka järjestettiin Baselissa ja Grazissa. 
Kolmanneksi asiakirja esimerkiksi toteaa, että kirkot 
etsivät ykseyttä (unity), mutta eivät tavoittele vält-
tämättä samoja toimintatapoja (uniformity).  Edellä 
mainitut periaatteet ovat esillä useissa ekumeenis-
ten kokousten päätösasiakirjoissa. Sen sijaan on 
huomionarvoista, että lopullisen asiakirjan yhtey-
teen liitettiin nuorten esikokouksen laatima doku-
mentti. Tätä ei ole aiemmin tapahtunut. Nuorten 
dokumentti nostaa esiin konkreettisia esityksiä. 
Lisäksi nuorten esikokoukseen osallistuneet sitoutu-
vat olemaan mukana prosesseissa ja asioiden eteen-
päinviemisessä.

Yleiskokouksen virallisesta loppuasiakirjasta 
nousee esiin erityisesti roomalaiskatolisen kirkon 
sekä Venäjän ortodoksisen kirkon näkemys siitä, 
että kirkkojen olisi tarjottava vaihtoehto nykypäi-
vän sekulaarille maailmalle, jossa on liian paljon 
liberaaleja näkemyksiä. Asiakirja toteaa kirkkojen 
olevan vakuuttuneita siitä, ettei näiden tule pohtia 
ainoastaan opillisia kysymyksiä, vaan etsiä konsen-
susta myös moraalisissa kysymyksissä. Tämä on 
dokumentin mukaan erityisen tärkeää nykyisessä 
modernissa sekulaarisessa maailmassa. Kysymys on 
mielenkiintoinen: mitkä ovat ne kysymykset, joihin 
kristillisen kirkon tulee löytää yhteiset vastaukset, 
ja mitkä ovat niitä kysymyksiä, joissa kirkot voivat 
tulkita omaa yhteistä perintöään eri tavoin ja päätyä 
näin erilaisiin ratkaisuihin.

Kristus, maailman valo -kappale on suunnattu eri-
tyisesti Euroopan päättäville elimille. Eurooppalaiset 

instituutiot (EU, Euroopan neuvosto ja ETYJ) olivat 
ainoita tahoja, jotka mainittiin eksplisiittisesti 
asiakirjassa, ja yhteislausuma totesi ”Euroopan 
korkeimpien päättäjien kunnioittaneen kokousta 
läsnäolollaan”. Maininta on mielestäni mielenkiintoi-
nen ja uskon, että sen tarkoituksena on näyttää, että 
kristinusko on osa Eurooppaa ja sillä on annettavaa 
eurooppalaiselle yhteiskunnalle. Tämä voisi merkitä 
myös sitä, että dokumenttia ei ole suunnattu ainoas-
taan kirkoille, vaan myös Euroopan instituutioille.

Näiden kahden sisältöesimerkin jälkeen nousee 
esiin kysymys: mitä loppuasiakirja oikein sanoo? 
Vai sanooko se mitään? Sibiu oli ainutlaatuinen siinä 
mielessä, että sinne kokoontui laaja joukko kristitty-
jä niin idästä kuin lännestä: ortodoksisista kirkoista, 
roomalaiskatolisesta kirkosta kuten myös refor-
maation aikana ja sen jälkeen syntyneistä kirkoista. 
Päätarkoituksena oli tulla yhteen ja keskustella asi-
oista. Tästä lähtökohdasta käsin olisi ollut luultavaa, 
että osapuolet voivat lausua jotain enemmän. 

Sibiu ei ollut minkään sortin päätöksiä tekevä 
elin. Mielestäni tätä tilaisuutta olisi pitänyt käyttää 
hyväksi. Ei ole vaarallista se, että välillä otetaan 
askelia tietämättä, mihin ne johtavat, sillä on myös 
mahdollista palata takaisin sinne, mistä lähdettiin. 
Tästä näkökulmasta käsin nuorten lauselma on pal-
jon avoimempi ja kantaaottavampi. Nuorten lausun-
to esittää, että kirkkojen olisi sitoutettava itsensä 
tiettyihin asioihin Sibiun jälkeen. Näitä asioita ovat 
uskontojenvälinen dialogi (Charta Oecumenicaan 
verrattava uskontodialoginen lausunto), rauhankysy-
mykset ja ihmisoikeudet.

Voi olla, että konkreettiset ehdotukset eivät joh-
taisi mihinkään. Mutta tämän vaihtoehdon ei saisi 
antaa olla esteenä tiiviimmille yhteistyökeskusteluil-
le. Usein kuulee sanottavan, että nuoret ovat eku-
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meenisen liikkeen ja kirkkojen tulevaisuus. Vaikka 
olenkin sitä mieltä, että nuoret eivät ole ainoastaan 
tulevaisuus vaan myös nykyisyys, on tässä kohtaa 
korostettava, että nuoret todella ovat ekumeenisen 
liikkeen tulevaisuus. Olisin paljon huolestuneempi 
ekumeenisen liikkeen ja kirkkojen ykseyspyrkimys-
ten tilasta, jos nuorten lausuntoa ei olisi liitetty 
Sibiun sanomaan. 

Alussa esitin kysymyksen, onko tarpeen, että 
jokaisessa ekumeenisessa kokouksessa julkaistaan 
asiakirja. Olen vakuuttunut siitä, että prosessit, 
joissa asiakirjat syntyvät, ovat hyväksi kirkoille 
niiden pyrkimyksissä kohti ykseyttä, sillä niiden 
kautta osapuolet oppivat tuntemaan paremmin sekä 
toisiaan että itseään. Lisäksi tällaisen ison koko-
uksen on mahdollista nostaa esiin ajankohtaisia 
tärkeitä kysymyksiä osoittaen näin solidaarisuutta 
niille, jotka sitä tarvitsevat. Samoin ison kokouksen 
on mahdollista puhua niistä asioista, joiden eteen 
on vielä tehtävä töitä. Tässä Sibiun virallinen julki-
lausuma onnistui hyvin: se toi esiin nuoret, romanit, 
vammautuneet ja monet muut. Sibiu olisi kuitenkin 
ollut loistava mahdollisuus kirkoille luoda yhteisiä 
visioita tarvitsematta pelätä epäonnistumista. Sibiu 
olisi ollut kirkoille mahdollisuus kirjata toiveita 
siitä, mitä me voisimme yhdessä saavuttaa. Näin 
luovasti kirkot eivät ajatelleet. Nuorten omassa 
esikokouksessaan laatima kannanotto sisälsi enem-
män visiointia. On vain toivottava, että kun seuraava 
Euroopan ekumeeninen yleiskokous järjestetään ja 
esikokouksessa mukana olleet nuoret ovat vanhem-
pia, nämä visiot seuraavat mukana.

Kirjoittaja on työskentelee Kirkon Ulkomaanavun 
Kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden 
yksikössä suunnittelijana. Hän edusti Sibiussa 
Euroopan ekumeenista nuorisoneuvostoa (EYCE).

Näkökulmat kokouksen 
yhdeksään teemaan

Ykseys: 
Tehdään yhteydestä totta tänään!

Juha Silander

Ykseys ei tarkoita yhdenmukaisuutta, vaan se voi 
toteutua ykseytenä moninaisuudessa. Sitoudumme 
tapaamaan toisia tunnustuskuntia ja traditioita 
avoimin mielin ja sydämin. Esimerkkinä tästä on 
ekumeeninen nuorisoliike, joka yhdistää nuoria 
ihmisiä kaikista tunnustuskunnista Jeesuksen 
Kristuksen seuraamisessa. Nämä nuoret naiset ja 
miehet eivät ole kirkkojen tulevaisuus, vaan niiden 
nykyisyys.

Näin todetaan teemasta Unity EEA3-yleiskokouksen 
nuorten delegaattien viestissä. Teksti muotoiltiin 
nuorten delegaattien tapaamisessa St. Mauricessa, 
Sveitsissä, noin kuukautta ennen varsinaisen yleis-
kokouksen alkua. Kaikki me, jotka olimme tekstiä 
kirjoittamassa, koimme varmasti suurta iloa, kun 
nuorten viesti otettiin sellaisenaan osaksi koko yleis-
kokouksen loppulausumaa. 

Unity sai olla ensimmäisenä aloittamassa EEA3-
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yleiskokouksen yhdeksän teeman sarjaa otsikon 
”Kristuksen valo ja kirkko” alla. Termillä unity 
voidaan nähdä olevan monia merkityksiä. Se on 
toisaalta yksimielisyyttä ja yhtenäisyyttä, toisaalta 
taas yhteyttä ja eheyttä. Useimmin käytetty käännös 
lienee kuitenkin ykseys. Se kuvaakin mielestäni erin-
omaisella tavalla erilaisten ihmisten ja elämänkatso-
muksien yhteenkuuluvuutta.  

Yhteys-teemaa käsitelleeseen kanavaan osallistui 
arvioiden mukaan n. 700 ihmistä. Tästä syystä kes-
kustelu koko osallistujajoukolla ei olisi ollut millään 
tavalla mielekästä. Niinpä keskustelua käytiinkin 
lähinnä 30–50 henkilön ryhmissä. Sain olla ohjaa-
massa yhden tällaisen ryhmän keskustelua, joten 
seuraavat ajatukset peilaavatkin ennen kaikkea juuri 
meidän ryhmässämme esille nousseita näkökulmia.

Ryhmämme koki kirkoilla olevan nykyään jo pal-
jon yhteistä monella eri tasolla. Ensinnäkin todettiin, 
että Jeesuksessa kaikki kirkot löytävät ykseyden. 
Ykseyttä nähtiin niin sosiaalisissa toimissa heikko-
jen ja vähävaraisten puolesta kuin myös poliittisella 
tasolla, ennen kaikkea moraalisissa kysymyksissä. 
Rukous- ja raamatunlukuhetkiä pidettiin monin pai-
koin yhdessä eri uskonnollisten ryhmien kesken, ja 
esimerkiksi toimitilakustannuksia saatettiin pienen-
tää hyödyntämällä samaa kirkkotilaa eri kirkkokun-
tien jumalanpalveluksiin.

Erityisen mielenkiintoisena näkökohtana keskus-
telussa nousi esiin Isossa-Britanniassa tehty tutki-
mus, jonka mukaan 60 % haastatelluista piti kaikkia 
kristillisiä kirkkoja jo nyt yhtenä; haastatellut eivät 
tienneet kirkkojen välisistä eroavuuksista tai mieli-
pide-eroista. Tästä voisi päätellä, että kirkkokuntien 
erot eivät näyttelekään suurta roolia tavallisten 
seurakuntalaisten tai kansalaisten silmissä.

Kirkkojen koettiin olevan ratkaisevassa murrosti-
lassa; kasvaakseen ja edes selviytyäkseen kirkkojen 
tulee tehdä työtä yhdessä. Kaikkea muutosta ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä hetkessä, vaan pikemmin-
kin ottamalla pieniä askeleita eteenpäin tutustuen 
samalla nykyistä aktiivisemmin toisiin kirkkoihin ja 
niiden toimintaan. Tärkeänä pidettiin valmistautu-
mista siihen, että joskus tehdään myös vääriä valin-
toja ja virheitä. Niistä ei kuitenkaan pidä lannistua, 
vaan jatkaa rohkeasti eteenpäin kohti kirkkojen 
aitoa ykseyttä. Lasten kristillisen kasvatuksen näh-
tiin olevan avainasemassa tavoitteiden saavuttami-
seksi.

Ruohonjuuritason keskustelua pidettiin yk-
seyden kannalta vähintäänkin yhtä tärkeänä kuin 
kirkkokuntien välisiä virallisia neuvotteluita. Juuri 
ruohonjuuritasolla ihmiset voivat opetella toisten 
ihmisten ja heidän ajatustensa kunnioittamista. 
Kunnioituksen kautta päästään lopulta yhteistyö-
hön. Kirkkojen välisten teologisten näkemyserojen 
suurta joukkoa ei pidetty ylitsepääsemättömänä 
esteenä nykyistä kattavampaan yhteistyöhön suun-
taavassa kehityksessä. Yhden esteen murtaminen 
saattaa samalla poistaa muitakin, kunhan osataan 
toimia ennakkoluulottomasti ja avoimesti. 

Monet ovat pohtineet, jäävätkö EEA3-yleiskokouk-
sessa esille nostetut aiheet ja ajatukset vain puhei-
den tasolle, vai voidaanko niissä päästä konkretiaan 
asti. Ainakin juuri yhteys-teeman osalta minulle jäi 
vahva luottamus siihen, että halu kirkkojen nykyis-
tä monipuolisempaan ja laajempaan yhteistyöhön 
on vahvasti olemassa. Kaikki oikeastaan kiteytyy 
ryhmässämme esiin nousseeseen ehdotukseen: 
”Annetaan tämän yleiskokouksen aloittaa kehitys 
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niin koko Euroopan kuin kansallisillakin tasoilla 
– tehdään yhteydestä totta tänään!”

Kirjoittaja on 28-vuotias lakiekonomi. Hän on 
toiminut mm. seurakunnan luottamushenkilönä ja 
työskentelee Nuorten Keskuksen nuorten aikuisten 
vaikuttamisryhmä NAVI:n sihteerinä. 

 

Todistus: 
Todistajien ketjussa

Kira Ertman

Yksi Sibiun ekumeenisen yleiskokouksen yhdeksästä 
teemasta oli Witness – Todistus. Olen tähän koon-
nut foorumissa käsiteltyjä keskeisiä puheenaiheita 
ja näkemyksiä. Näistä näkökulmista katsottuna eri 
kirkkokuntien edustajat olivat hyvin yksimielisiä 
siitä, mitä ja miten meidän tulisi todistaa. Todistusta 
sinällään pidettiin vaikeana aiheena, jota oli helpom-
pi pohtia jakamalla se näkyvään ja näkymättömään 
sekä verbaaliseen ja nonverbaaliseen todistukseen. 
Ilo Jeesuksesta todisteena Jumalan rakkaudesta mei-
tä ihmisiä kohtaan yhdisti meidät pohtimaan todis-
tukseen liittyvää problematiikkaa. 

Oppikiistat repivät kristillisiä kirkkoja usein 
erilleen. Yhteistä meille kaikille on kuitenkin halu 
todistaa. Niin, todistaa mitä? Todistaa mistä? On 
olemassa sekä näkyviä että näkymättömiä todisteita, 
havaintoja todisteista ja tapoja todistaa.

Jeesus itsessään on suurin todistus. Jeesusta 
vahvempaa todistusta kristinuskosta ei tarvita. 
Jeesuksessa ja hänen elämässään näemme todisteen 
Jumalan rakkaudesta meitä ihmisiä ja luomakuntaa 
kohtaan. Jeesuksessa Jumalan rakkaus muuttui 
lihaksi. Tästä kristilliset kirkot lienevät yksimielisiä.

Kirkkorakennus on hyvin konkreettinen ja näkyvä 
todistus kristinuskosta. Vuosisatoja sitten raken-
netussa kirkossa voi aistia ja kuvitella menneiden 
sukupolvien läsnäolon. Mikä työ on ollut keskiaikais-
ten kivikirkkojen rakentamisessa sen aikaisilla työ-
välineillä! Vuosisatojen ajan sukupolvet ennen meitä 
ovat kokoontuneet kirkkoihin jumalanpalveluksiin, 
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veisaamaan, kiittämään, ylistämään ja rukoilemaan 
samaa Jumalaa, jota mekin nyt rukoilemme. Meitä 
ennen kulkeneet ovat todistaneet Jumalan rakkautta 
kirkoissa kuten mekin nyt teemme.

Helluntain tapahtumat todistavat kuinka suuria 
asioita tapahtui kaksituhatta vuotta sitten. Pyhän 
Hengen vuodatus ja alkuseurakunnan synty ovat 
todisteita siitä, että seurakuntayhteys oli tärkeää jo 
tuolloin. Ihmisillä oli ja on edelleen tarve kokoontua 
yhteen kaltaistensa kanssa. Seurakuntayhteys voi 
olla ihmisen elämän tärkeimpiä sosiaalisia kontak-
teja, sillä ihmisellä on tarve jakaa arkea ja elämää 
toisten kanssa. Seurakunnassa on mahdollisuus 
kohdata muita uskovia ja kokea esimerkiksi rukous-
yhteys heidän kanssaan. 

Kastevesi ja ehtoollinen ovat käsin kosketeltavia 
todisteita uskosta. Erityisesti ehtoollinen, jossa ovat 
läsnä Kristuksen ruumis ja veri, on konkreettinen 
todiste Jeesuksesta. Jeesus kuoli meidän puolestam-
me, jotta me saisimme elää. Ehtoollisessa pääsem-
me osaksi Kristuksen uhrausta ja kärsimystä, joka 
tapahtui meidän puolestamme.

Miten uskova kristitty voi todistaa? Helposti 
ajattelemme, että suora todistaminen, jonkinlaisen 
todistuspuheenvuoron tai muun sellaisen pitäminen, 
koetaan käännyttämisenä. Näin varmasti suomalai-
sille tyypillisessä yksityisessä uskossa onkin. Moni 
uskoo hiljaa itsekseen. Oman esimerkkimme kautta 
olemme kuitenkin paras todistus! Meitä uskovia 
on erilaisia. Ei ole olemassa yhtä muottia, jonka 
mukaan kaikki uskovat olisi luotu. Omalla esimer-
killämme, elämällä sellaista elämää, jossa kristityt 
arvot näkyvät, voimme todistaa Kristusta. Hiljainen 
vakaumus heijastuu arkipäiväiseen elämään, jossa 
kristityt arvot näkyvät esimerkiksi elämän valin-
noissa ja siinä, miten kohtelemme muita ihmisiä. 

Todistaminen lienee tehokkainta silloin, kun todista-
ja ei itse kiinnitä siihen suuremmin huomiota, vaan 
se tulee luonnostaan ja huomaamatta.

Ihmisille on annettu erilaisia todistamisen lahjo-
ja. Joku on taidokas saarnaaja, toinen hyvä kuunte-
lija. Kolmannelle on suotu kaunis lauluääni, nel-
jännen todistus näkyy kädentaidoissa. Kristittyinä 
olemme velvollisia ottamaan Luojan meille luomat 
lahjat ja taidot käyttöön ja käyttämään niitä hänen 
ylistämiseensä ja kiittämiseensä.

Verbaalisella todistuksella tarkoitetaan sanallista 
todistusta kuten saarnoja tai todistuspuheenvuo-
roja. Nonverbaalinen eli ei-sanallinen todistus 
ilmenee siitä, millainen olet, miten käyttäydyt ja 
millainen arvomaailma sinulla on. Usein niin sanot-
tu nonverbaalinen todistus, kuten kristityt elämän-
arvot, ilmenee ensin, ennen kuin verbaalisesti 
ryhdytään todistamaan ja ylistämään. Konteksti on 
verbaalisen todistuksen a ja o. Sen aika on vasta, 
kun luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri on 
luotu, muuten todistus saatetaan kokea käännyt-
tämisenä. Kaikenlaiset saarna- ja todistuspuheen-
vuorot ovat taitolaji, johon kohderyhmä ja tilanne 
vaikuttavat suuresti. Tämä on erityisesti kirkolle 
ja sen papeille haaste. Saarnat eivät saa olla liian 
korkeakirkollisia tai teoreettisia, ne eivät saa olla 
vieraantuneita ihmisten arjesta. Jokaisessa saar-
nassa pitäisi olla ripaus toivoa ja ehkä joitakin 
ohjeitakin. Kuten eräs nuori saksalainen mies asian 
tiivisti: todistajalla tulee olla evankeliumi toisessa 
ja päivän lehti toisessa kädessä!

Meidän kristittyjen halu jakaa uskomme ja ilom-
me Kristuksesta tuntui konkreettiselta erityisesti, 
kun kaikki tuhannet läsnäolijat yhtyivät kokoustel-
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tassa lauluun, joka kertoi meistä ja elämästämme. 
Olimme todella itse se vahvin mahdollinen todistus! 
”Lågorna är många, ljuset är ett. Vi är ett i honom!”

Kirjoittaja työskentelee seurakuntapastorina 
Helsingissä.

 

Spiritualiteetti: 
”Isän luokse” – Kristillisen spiritualiteetin 
kanava Sibiussa 

Kirsti Koskela

”Kristitty ottaa vastaan ristinkantajan tehtävän 
(stauroforos), jotta hänestä voisi tulla Hengen kan-
taja (pneumatoforos), kunnes hän kerran partisipoi 
Jumalaan (divinisaatio). ” 

Nämä isä Enzo Bianchin sanat kuvaavat sitä, 
miten syvällekäyvästi kristillistä spiritualiteettia 
käsiteltiin omassa kanavassaan 5.9. Sibiussa.  Enzo 
Bianchin lisäksi näkökulmansa aiheeseen toivat 
muun muassa Moskovan patriarkaatin piispa 
Hilarion Wienistä sekä Stephanie Dietrich Norjan 
luterilaisesta kirkosta. 

Kristilliseen spiritualiteettiin kuuluu perinteisesti 
ajatus ”kotona olemisesta”. Ihminen on ”kotona” 
ainoastaan Jumalan yhteydessä, koska se on luo-
misen perusteella ihmisyyden lähtökohta: Jumala 
on ihmisen Luoja ja Isä, jonka kädestä ihminen 
on saanut elämänsä ja kaiken mitä siihen liittyy. 
Olemme siis ihmisinä osallisia elämästä ainoastaan 
Jumalan itsensä elävässä henkäyksessä. Siksi Jumala 
on jokaisen yksilön syvimmän kaipauksen kohde, 
myös niiden, jotka eivät tietoisesti ole Kristuksen 
valon piirissä, vaan elävät laudat lyötyinä sisäisen 
ihmisensä hengellisten ikkunoiden eteen. 

Vaikka aikaamme leimaakin haluttomuus sitoutua 
perinteiseen kristilliseen traditioon, ihmisellä on 
silti kaipuu jumalallisen puoleen. Kristillisen spiri-
tualiteetin lähtökohta on kuitenkin yksiselitteinen: 
yhteyttä Jumalaan ei voi olla Kristuksen ohitse. 
Hengellinen elämä on aina elämää Kristuksen valos-



--110 --111

sa. Haaste onkin siinä, miten kristitty voisi välittää 
tätä valoa niin, että jumalallista kosketusta kristil-
lisen tradition ulkopuolelta etsivät löytäisivät valon 
nimenomaan Kristuksessa.  

Kristus-valon levittäminen on kristitylle luomi-
seen liittyvän perusteen lisäksi luonnollista myös 
yhteyden näkökulmasta: meidät on luotu Jumalan 
lisäksi yhteyteen toistemme kanssa. Ihminen ei ole 
ihminen ilman toista ihmistä. Yhteyden ajatus on pe-
rustava nimenomaan siksi, että sen ydin on Jumalan 
omassa olemuksessa. Jumala on kolmiyhteinen ja 
siksi hän itse on yhteys. Kristuksen valon piirissä 
kristityn pyrkimys, hänen tiensä, on partisipoida 
Jumalan elämään. 

Jumala on aina aloitteentekijä suhteessaan ihmi-
seen. Jumala kutsuu ihmisen tielle, joka johtaa yhä 
syvenevään yhteyteen hänen kanssaan. Ihminen, 
joka tahtoo kulkea Jumalan Hengen ohjaamana, käy 
läpi oman pääsiäisensä, jossa hän tarjoaa itsensä 
uhriksi Jumalalle – antaa Jumalalle sen paikan joka 
Jumalalle kuuluu – ja käy näin sisälle Jumalan lap-
seuteen. Pääsiäiseen kuuluvat myös synkät ristintien 
sävyt. Yhteydessä Jumalaan ihminen joutuu joskus 
Jumalan ”pimeyteen”, jota ihminen ei käsitä. Kyse 
on tummasta valosta siksi, että ihmisymmärrys ei 
kykene tavoittamaan Jumalan kunniasta ja valosta 
kaikkea. Mutta Jumalan pimeydessäkin ihminen voi 
olla varma siitä, että Luoja on lähellä läsnä ja että 
hänen rakkautensa on loppumaton.

Kun ihminen palaa takaisin Jumalan luokse, hän 
todellisuudessa palaa myös takaisin itsensä luo 
– löytää syvimmän kutsumuksensa Jumalan yhte-
ydessä. Elämä Jumalan lapseudessa on Kristuksen 
seuraamista vapaudessa ja rakkaudessa: olemis-
ta siellä missä hän on ja hänen seuraamistaan 
sinne minne hän menee. Kristityn elämä on siten 

kätketty Kristuksen kanssa Jumalaan (Kol. 3:3). 
Tästä seuraa se, että kristitty osallisena Kristuksen 
omasta elämästä omaksuu Kristuksen ajatukset 
ja tunteet, jotka johtavat hänet yhteyteen toisten 
ihmisten kanssa ja kohti todellista agape-rakkautta. 
Hengellisen elämän tähtäyspiste on ”kotona olemi-
sen” tuleminen täydelliseksi: partisipaatio Jumalaan, 
taivasten valtakuntaan saapuminen.

Enzo Bianchia mukaillen: kristittyjen sydämessä 
resonoi aina sama ääni, joka soi rakkauden kutsua: 
”Tule Isän luokse”.

 Kirjoittaja toimii seurakuntapastorina 
Savonlinna-Säämingin seurakunnassa.
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Eurooppa: 
Sibiun Eurooppa

Hanna Ojanen 

Sibiun yleiskokous toi minun Eurooppaani aivan uu-
den ulottuvuuden – värikylläisyydessään ja monen-
kielisessä laulussaan vaikuttavan, ensin oudonkin, 
mutta avoimen ja mukaan ottavan. 

Oli oikeastaan erikoista, että Eurooppa oli valittu 
yhdeksi kokouksen yhdeksästä teemasta. Mikä tekee 
Euroopasta yhtä tärkeän kuin esimerkiksi rauhasta? 
Kenties kyse oli Euroopasta kirkkojen poliittisena 
toimintaympäristönä tai Euroopan unionista nyky-
Euroopan poliittisena auktoriteettina. Kirkkojen 
ja EU:n kohtaaminen yleiskokous kuitenkin joka 
tapauksessa oli. Kohtaamalla ne tunnustavat tois-
tensa tärkeyden. Kirkot tunnustavat Euroopan integ-
raation ja sen ylikansallisten toimielinten, erityisesti 
komission, keskeisyyden; komissio puolestaan 
tunnustaa kirkkojen roolin. Samalla kirkot ja komis-
sio joutuvat kohdatessaan pohtimaan, mikä niitä 
mahtaa yhdistää ja mikä kenties erottaa. 

En voinutkaan olla ajattelematta ekumeenista 
yleiskokousta myös poliittisen ja uskonnollisen in-
tegraation kohtaamisena. Olisiko valtioiden integraa-
tiolla ja kirkkojen ekumeenisilla suhteilla paljonkin 
yhteistä? Molemmissa etsitään yhteistä ääntä, joka 
kuuluisi paremmin kuin yhden yksittäisen toimijan 
ääni ja pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita kukaan 
yksinään ei pysty ratkaisemaan. Yhteistyö palkitsee 
monin tavoin, mutta sillä on myös hintansa. Jostain 
on ehkä myös luovuttava, esimerkiksi omasta pää-
tösvallasta. Oma identiteetti voi tuntua uhatulta. 

Identiteettiä rakennetaan usein sen varaan, 

millä lailla erotaan muista, missä ollaan erilaisia. 
Integraatioprosessissa korostetaan erojen pienuutta 
ja merkityksettömyyttä verrattuna kaikkeen siihen, 
mikä osallistujia yhdistää. Identiteettiä on siis ra-
kennettava uudestaan. Sekä kirkkojen että valtioiden 
prosesseissa osallistujien keskinäiset erot vaikut-
tavat varmaankin paljon pienemmiltä ulkopuolelta 
katsottuna kuin sisältäpäin, missä eroja voidaan 
tarkoituksellisesti korostaa. Molemmissa myös 
pohditaan yhdentymisen motiiveja. Voiko integraa-
tiota tapahtua ”vääristä” syistä? Mitkä ovat ”oikeita” 
yhdentymisen motiiveja? Kenen etuja yhdentymisen 
pitäisi palvella? Tapahtuuko sitä vain pakon edessä, 
yhteisen uhan alla? 

Euroopan komission läsnäolo yleiskokouksessa 
oli huomattavan vahva. Paikalla olivat sekä komis-
sion puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso 
että kaksi muuta komission jäsentä, koulutuksesta, 
kulttuurista ja nuorisoasioista vastaava slovakialai-
nen komissaari Ján Figel ja romanialainen Leonard 
Orban, joka vastaa komissiossa monikielisyydestä. 
Myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleis-
kokous ja Euroopan parlamentti olivat edustettuina. 

Kirkkojen suhde komissioon on mielenkiintoinen 
kysymys. Joulukuussa allekirjoitettu Lissabonin so-
pimus mainitsee kirkot ja ei-tunnustukselliset järjes-
töt ja tunnustaa niiden oman identiteetin ja erityisen 
annin sekä avoimen ja säännöllisen kanssakäymisen 
niiden ja komission kesken. Komission kannalta on 
tärkeää, että kirkkojen ohella myös ei-uskonnolliset 
ryhmät tulevat kuulluiksi ja että uskonnoista muut-
kin kuin kristinusko otetaan huomioon. Jos kirk-
koja pidetään eräänlaisena eturyhmänä, tällainen 
asema integraatiossa kuuluu niille aivan luontevasti. 
Aivan integraation alkuajoista lähtien katsottiin, 
että integraatioprosessi tarvitsee menestyäkseen ja 
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edistyäkseen mahdollisimman laajan ja vaihtelevan 
kannattajajoukon. Jos integraatio olisi vain unionin 
jäsenvaltioiden varassa, se olisi aina vaarassa kaatua 
lyhytnäköisiin kansallisiin etuihin ja erimielisyyk-
siin. Kun sen sijaan unionin ylikansallista komissiota 
tieten tahtoen avataan muillekin kuin valtioiden 
virallisille edustajille, integraatio vahvistuu. Samalla 
annetaan kaikille niille, jotka pitävät eurooppalaisia 
ratkaisuja kansallisia tehokkaampina – yksittäisille 
ihmisille, yrityksille ja eturyhmille – mahdollisuus 
toimia oman kotivaltionsa ohi. Ja miksei myös tarvit-
taessa vastaanottaa apua, jos ne kokevat tulevansa 
valtion taholta kaltoin kohdelluiksi. 

Mutta mikä sitten voisi käytännössä olla kirkko-
jen kontribuutio Euroopan integraatioon tai EU:n toi-
mintaan? Barroson mukaan olennaista on tapa, jolla 
kirkot lisäävät ihmisten keskinäistä ymmärrystä. 
Siihen integraatiossakin pyritään, mutta usein tavoit-
teesta on jääty kauas. Integraatio koetaan eliittien 
hankkeeksi. Sitä on ollut vaikea kommunikoida; sille 
on ollut vaikeaa voittaa ihmisten luottamus. 

Sibiun viesti korostaa kirkkojen vastuuta siitä, 
että Euroopasta tulee rauhan, solidaarisuuden, 
osallistumisen ja kestävän kehityksen manner. Mitä 
tämä voisi tarkoittaa käytännössä? Ainakin ihmisläh-
töistä turvallisuutta ja vieraanvaraisuutta muukalai-
sia kohtaan – varmaankin myös pelottomuutta, josta 
professori Andrea Riccardi Sant’Egidion yhteisöstä 
puheessaan muistutti. Ajatukset kääntyvät heti 
Turkin EU-jäsenyyteen. Siinä missä maailmassa on 
yhä vähemmän Eurooppaa, kuten Riccardi sanoi, 
on myös Euroopassa yhä vähemmän ”Eurooppaa”. 
Euroopasta on tulossa yhä monikansallisem-
pi, monikulttuurisempi ja moniuskontoisempi. 
Vieraanvaraisuuden esimerkkiä tarvitaan entistä 
enemmän. 

Jos kirkkojen keskinäiset suhteet – kirkkojen, 
seurakuntien, seurakuntalaisten suhteet – ovat yksi 
osa kirkkojen kontribuutiota, se toinen osa voivatkin 
olla kirkkojen suhteet Euroopan ulkopuolelle ja kirk-
kojen ulkopuolelle, muihin maanosiin, Afrikkaan, 
Aasiaan. 

Suuressa teltassa tuntui turvalliselta. Tuntui 
juhlalliselta olla Maltan ritareiden ja johanniittain 
ensiapuryhmien huolehtivan katseen alla. Ja telttaan 
mahtui myös muiden uskontojen edustajia. Minua 
liikutti se, että mufti Iusuf Muurat toivotti meille kai-
kille, niin purppuraviitoille kuin kumisaapasjaloille-
kin, myös Allahin siunausta. 

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin EU-tutki-
musohjelman ohjelmajohtaja.
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Muuttoliike: 
Kristuksen valo paljastaa suhteemme toiseuteen

Marja-Liisa Laihia

Tunnustan, että kuuntelin ja katselin Sibiun ekumee-
nisen foorumin tapahtumia, puheenvuoroja ja siihen 
osallistuneita ihmisiä monikulttuurisen työn korvin 
ja silmin. En voinut olla pohtimatta suomalaisten 
delegaattien mahdollisia reaktioita niihin todistuk-
siin, joissa kuvattiin seurakunnan roolia ihmisten 
turvapaikkoina ja Kristuksen valon valaisemina yh-
teisöinä, joissa kuljetaan ihmisten rinnalla kaikissa 
elämäntilanteissa. Ajattelin oman kirkkoni johtohen-
kilöitä ja sitä, miten kirkkoni työ maahanmuuttaji-
en ja pakolaisten parissa peilautuu koko Euroopan 
kirkkojen kentässä. Juuri Sibiun viikon aikana Suo-
men mediassa käytiin kiivasta keskustelua kirkkojen 
roolista turvapaikanhakijoiden tukemisessa.   

Tiedostan kyllä, että ylihuolehtiva suhtautumiseni 
johtui siitä tehtävästä, jota hoidan, ja vastuusta, jota 
kannan kirkossa. Odotin Sibiun foorumia jännityk-
sellä myös siksi, että olin ollut mukana suunnitte-
lemassa pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskevia 
tapahtumia.   

Lukemattomat puheenvuoron käyttäjät kyseli-
vät Lontoon piispa Chartrezin tavoin, mikä estää 
meitä näkemästä Kristuksen valoa. Hänen valonsa 
pitäisi mahdollistaa sen, että näemme eri puolilta 
maailmaa tulleet ihmiset lähimmäisinä ja voimme 
toivottaa heidät tervetulleiksi, kuten Aabraham 
tuntemattomat vieraansa. Tämä lähimmäisyys tekee 
kieltämättä kipeää, koska se vie meitä vaikeaan ja 
joskus vastenmieliseen itsetutkisteluun. Se saattaa 
paljastaa seurakuntaelämämme itsekeskeisyyden ja 

nationalistisesti muotoutuneen kirkollisen organi-
saatiomme.  Kristuksen valo läpivalaisee kulttuuri-
kontekstiin sidotun kristillisyyden ja kutsuu meitä 
muutokseen. Tähän meille näyttää tietä katolinen 
kirkko vaatiessaan transformaatiota, joka kyllä 
tunnustaa kristillisen uskon paikallisuuden, mutta 
uskaltaa haastaa myös siihen sidotun identiteetin ja 
malliston ahtauden.  

Kontekstuaalisen kristillisyyden ja seurakuntaelä-
män ei tietenkään tarvitse kokonaan luopua niistä 
hartauden malleista, jotka sopivat seurakunnan jäse-
nille. Mutta sen on kyettävä ottamaan vastaan mui-
den kulttuurien kristittyjä ja muovattava jumalan-
palvelustaan ja elämäänsä siten, että on mahdollista 
olla yhdessä Kristuksen seurakunta.  Moninaisuus 
on useimmille ihmisille pelottavaa, mutta se myös 
avartaa uskoamme ja maailmaamme.

Päivystystehtävä Agora-torilla taustajärjestöm-
me, Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) 
esittelypisteessä tarjosi erinomaisia mahdollisuuk-
sia vaihtaa kokemuksia monikulttuurisesta työstä.  
Tapasin vanhan tutun opiskeluajoiltani Saksasta, 
yli 30 vuoden takaa. Hän tekee työtä luterilaisten ja 
ortodoksien yhteistyön edistämiseksi ja tiesi myös 
Suomen kirkkojen kokemuksista. Kerroin hänelle 
myös maahanmuuttajatyön luontevista mahdolli-
suuksista opetella ekumeenista yhteistyötä.

Katolinen sisar kertoi työstään maahanmuuttajien 
ja romanien parissa Milanossa. Muutaman sisaren 
kanssa hän johtaa toimintakeskusta, jossa ihmisiä 
opastetaan kädestä pitäen italialaiseen elämään. 
Löysin myös afrikkalaistaustaisen sosiologin tut-
kimassa CCME:n esittelysermejä. Hän kertoi toimi-
vansa romanien keskuudessa romanikielisen juma-
lanpalveluksen kehittämiseksi. Tuntui äärettömän 
hyvältä löytää työtovereita. Erityisesti heitä löytyi 
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katolisen kirkon piiristä. 
Useina päivinä seurasin Italian protestanttisten 

kirkkojen liiton delegaatiota. Sen näki ja kuuli jo 
kaukaa. Mukana oli afrikkalaistaustaisia ja Itä-
Euroopasta kotoisin olevia delegaatteja ja tietenkin 
muutama kantajäsen mm. vanhasta valdolaisesta 
kirkosta. Tämä kirjava delegaatio kulki aina yhdessä, 
söi yhdessä ja kävi äänekästä italiankielistä debattia 
päivittäisistä tapahtumista. Työnnyin heidän pöy-
täseuraansa lähes joka päivä. Oli kiehtovaa seurata 
delegaatiota, joka oli monikulttuurinen. He pystyivät 
myös avoimesti puhumaan kivuliaasta transfor-
maatioprosessistaan, jossa muun muassa vanhasta, 
sukupuuttoon kuolevasta valdolaiskirkosta on 
kehittynyt vireä siirtolaiskirkko. Vain yksi kolman-
nes kirkon jäsenistä on valkoisia valdolaisia. Kirkon 
identiteetti ei ole tuhoutunut vaan uudistunut.  
Milloin koittaa se aika, jolloin oman kirkkoni eku-
meenisiin delegaatioihin kuuluu romaneja, venäläi-
siä, sudanilaisia tai maahanmuuttajataustaisia pap-
peja, edes saamelaisia?  Kuinka pitkä matka meillä 
on vielä yhteisiin jumalanpalveluksiin ja yhteiseen 
rukoukseen?

Ehkä mielenkiintoisin, siirtolaisuutta koskeva 
tilaisuus käsitteli Sibiun kaupungin omaa historiaa.

Sibiu oli aiemmalta nimeltään Hermannstadt, sillä 
se on saksalaisten siirtolaisten synnyttämä ja asutta-
ma kaupunki. Arviolta kaksi miljoonaa romanialaista 
asuu tällä hetkellä maansa ulkopuolella ensisijaisesti 
toimeentuloaan parantaakseen. Samanaikaisesti 
Romania ja mm. Sibiun kaupunki joutuvat ottamaan 
yhä enemmän maahanmuuttajia ja pakolaisia maail-
malta. 

Siirtolaisuutta käsittelevässä foorumissa oli pää-
puhujana UNHCR:n Euroopan toimiston johtaja, Dr. 
Jeff Crisp. Jeff on vuosikausia ollut tärkeä työtoveri 

Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissioille. Niinpä 
kuuntelin tarkalla korvalla hänen evästyksiään 
Euroopan kirkoille.

 Kylmän sodan jälkeen pakolaispolitiikka on 
tullut yhä kiistanalaisemmaksi. Ihmisiä voidaan 
siirrellä paikasta toiseen tarpeellisena ja valikoituna 
työvoimana, heitä voidaan ostaa ja myydä ja heitä  
voidaan kriminalisoida ja ottaa säilöön yhä luon-
tevammin. Kaikelle löytyy legitiimi selitys yhteisen 
eurooppalaisen käytännön tarpeellisuuden nimissä.  
Jeff Crispin mukaan EU:n jäsenvaltiot tekevät valin-
tojaan yhä enemmän omien valtiollisten intressiensä 
perusteella kulttuurisia identiteettejään, sosiaalisia 
arvojaan ja kansallista turvallisuuttaan puolustaen. 
Kansainvälinen muuttoliike tuo jännitteitä, joita 
pyritään ratkaisemaan kontrollipolitiikalla.

Jeff Crisp kehotti kirkkoja jatkamaan pakolaisten 
ja maahanmuuttajien puolustamista ja konkreettista 
tukemista sekä heidän aktiivista osallistamistaan 
kirkkojen elämään. ”Rakentakaa naapuruutta ja 
lähimmäisyyttä. Edistäkää maltillista ja rationaalista 
yhteiskunnallista keskustelua. Puolustakaa turva-
paikkaoikeutta. Tehkää työtä rasismin, syrjinnän ja 
suvaitsemattomuuden vähentämiseksi.” 

Yhä ilmeisempää on, etteivät EU:n ulkopuolelta 
alueelle pyrkivät ihmiset ole tervetulleita. 

Yksi Sibiun kuulemistilaisuuksista tarjosi  
Saharan yli tulleiden ihmisten todistuksia siitä mitä 
matkalla tapahtuu. Perheen jättäminen ja lähtö kohti 
tuntematonta on useimmille heistä viimeinen mah-
dollinen oljenkorsi. Lähtöpäätös perustuu uskolle, 
että Euroopassa on ehdottomasti jotain parempaa 
kuin mitä elämä kotona tarjoaa. Edessä olevia henki-
lökohtaisia draamoja ihmiset eivät saattaneet uskoa; 
toivo paremmasta voittaa aina  kaikki spekulaatiot. 
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Nigerialaiset ja ghanalaiset henkilöt kertoivat sa-
tojen kilometrien kuorma-automatkoista ja polt-
toaineen loputtua kävelemisestä erämaassa, veden 
loppumisesta, oman virtsan juomisesta, toverien 
nääntymisestä ja kuolemasta, julmasta kohtelus-
ta Libyassa, uhkarohkeasta Välimeren ylityksestä 
pienissä aluksissa, merihädästä ja pienten lasten 
kuolemasta matkalla.

Ihmisen toivo on uskomattoman vahva, ja se ajaa 
häntä läpi käsittämättömien esteiden. Tälle toivolle 
ei Euroopasta löydy sympatiaa. Onneksi yleisko-
kouksen viesti kirkoille ja valtioille oli kuuluva: 
kansainvälistä vastuuta pitää kantaa määrätietoisesti 
ja tehokkaasti tarttumalla taloudellisen ahdingon 
juuriin. On investoitava Afrikkaan. Yhä useammat 
afrikkalaiset opiskelijat jäävät Eurooppaan, sillä 
kotimaassa työtä ei saa, ja jos sattuu saamaan, se ei 
elätä.  On idealismia kuvitella, että ihmiset palaisivat 
jalomielisesti palvelemaan omaa kansaansa tällaisin 
ehdoin.  Siirtolaisuutta ei tule pysäyttää, mutta on 
tarpeen ajatella sitä tuottavien maiden etuja.  

  Oikeus muuttaa toimeentulon saamiseksi ka-
ventaa  omalta osaltaan taloudellista kuilua köyhien 
ja rikkaiden välillä. Siksi meidän on vaikutettava 
Euroopan muurien mataloittamiseksi ja laillisten 
maahantuloväylien turvaamiseksi. Samalla on rat-
kottava siirtolaisuuden tuottamia vaikutuksia: siir-
tolaisten jättämiä tyhjiöitä lähtömaissa, hajallaan 
olevia perheitä, lasten edun mukaista kasvuympä-
ristöä ja koulutusta, toimeentulomahdollisuuksien 
parantamista siirtolaisuutta tuottavissa maissa yms.  
Kaikki nämä konkreettiset haasteet koskevat myös 
EU:n sisäistä muuttoliikettä ja mm. suomalaisten 
perheiden rotaatioelämää. Perhe-elämä saa kaikkial-
la maailmassa yhä enemmän ylirajaisen kulttuurin 
ominaisuuksia.

Kirkoille on mahdollista toimia sekä paikallisella, 
kansallisella että kansainvälisellä tasolla ja rakentaa 
omalta osaltaan kattavaa, globaalia vaikuttamisjär-
jestelmää. Se tuottaa tulosta, jos nämä mahdollisuu-
det otetaan vakavasti kirkkojen toiminnan kaikilla 
tasoilla. Siksi kirkkojen kansainvälinen vastuun 
ymmärtäminen ja sen mukainen toiminta on yhä 
tärkeämpää. Erityisesti nuoret foorumin osanottajat 
vaativat sanojen lisäksi konkreettista toimintaa.  

Euroopan kirkot ovat johdonmukaisesti muis-
tuttaneet EU-instituutioita yhteisesti sovituista 
periaatteista ja arvoista. Tämä muistuttaminen on 
todella käynyt työstä, sillä yhteinen arvopohja on 
ollut katoamassa vähän väliä. Tiranan ja Albanian 
arkkipiispa Anastasios korosti, ettei mikään muu 
sosiaalinen instituutio korvaa kirkkoja. Ei riitä että 
kirkot toimivat järjestöjen tavoin. Yhteistyö on  
välttämätöntä, mutta kirkkojen on käytettävä myös 
omaa, uskon yhteisön auktoriteettiaan, joka usein 
ilmenee profeetallisena tehtävänä. 

Kun puhumme taloudellisesta kasvusta, yhteis-
kuntarauhasta ja turvallisuudesta, ne eivät koske 
vain kantaväestöjä. Ne koskevat myös yli 24 mil-
joonaa EU-jäsenmaissa ja yhteisöissämme elävää 
maahanmuuttajaa. Taloutta, hyvää elämää ja turval-
lisuutta rakennetaan yhdessä.

Sibiun kaduilla ja yhteisissä tapahtumissa ka-
tolisen kirkon läsnäolo näkyi ja tuntui hyvässä ja 
pahassa. Liikkuessani etupäässä EKK:n jäsenkirkko-
jen piirissä kosketus katolisen kirkon paikalliseen 
työhön on itseltäni jäänyt heikonlaiseksi, ja siksi oli 
riemullista tavata runsaasti katolisia työntekijöitä, 
jotka tekivät työtä maahanmuuttajien keskuudessa. 
Toisaalta koin välillä kuuluvani  pieneen vähemmis-
töön, jota kukaan ei noteeraa. Kerran kokonainen 
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pöytäseurue puna- ja mustakaapuisia katolisia pap-
peja ja johtajia pärskähti suuresta hämmästyksestä, 
kun vastasin heidän hiukan ylimieliseen kyselyynsä 
olevani suomalainen luterilainen. Yhtäkkiä olin 
heille eksoottinen pohjoismaalainen.  Mutta siihen 
keskustelu sitten pysähtyi. Kirkollisten hierarkioi-
den kohtaaminen oli hämmentävää. 

Pohjoismaissa minua on erityisesti puhutellut 
pienten katolisten kirkkojen  todistus. Heillä on re-
sursseinaan vain eri puolilta maailmaa kotoisin ole-
vat jäsenensä ja yhteiset messunsa. Taloudellisesti 
niukat resurssit ohjaavat seurakuntia ennen muuta 
hengellisen yhteyden rakentamiseen, rukoukseen 
ja eheytymiseen. Se kuulostaa minusta lohdulliselta 
oman kirkkoni tulevaisuutta ajatellen.  

Kirkko ei voi eikä saa elää itselleen, julisti ita-
lialainen Sant’Egidio-yhteisön perustaja Andrea 
Riccardi foorumin yhdessä eniten suosiota saaneista 
puheenvuoroista.  Tarvitsemme Kristuksen valon 
läpivalaisua nähdäksemme ennen kaikkea itsemme 
ja ollaksemme uskottavia kristittyinä. Siirtolaisuus 
ei ole Euroopan kriisi, vaan meidän omat asen-
teemme muuta maailmaa kohtaan. Kirkot eivät voi 
myöskään jättää Euroopan romaneja jatkuvasti 
ulkopuolelleen, vaikka tätä valitettavasti tapahtui 
myös Sibiussa.

Ihmisen arvokkain omaisuus on hänen arvokkuu-
tensa ihmisenä. Sitä tulee kirkkojen kaikessa työs-
sään suojella ja puolustaa juuri nyt, kun pakolaisten 
on yhä vaikeampi luottaa eurooppalaiseen turva-
paikkapolitiikkaan. Näin minä kirkkojen viestin 
kuulin. Loppuasiakirjan laatimisprosessissa näkyi 
kuitenkin jotain, joka kertoi todellisesta suhtautu-
misestamme. Vasta sen kolmannessa luonnoksessa 
saatiin suojelevaa, paternalistista ja etnosentris-

tä suhtautumista maahanmuuttajiin karsittua. 
Yhdenvertaisuuteen on matkaa. Olemme itse työm-
me haasteita.

Kirjoittaja on ev. lut. kirkon maahanmuuttajatyön 
työalasihteeri ja työskentelee kirkkohallituksessa.
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Uskonnot: 
Uskontojen kohtaaminen

Marjatta Jaanu-Schröder

Ennen kokousta osanottajat saivat kirjeet, joissa 
rohkaistiin työskentelemään oikeudenmukaisuuden 
ja toivon tuomiseksi Euroopalle. Todettiin, että Kris-
tuksen valo auttaa kaikkia tekemään työtä sovinnon 
ja yhteyden rakentamiseksi jakautuneeseen maail-
maan.

Nuorten edustajien julkilausuma konferenssia 
varten totesi, että uskontojen moninaisuus on muo-
vannut eurooppalaisten yhteiselämää. Siinä luvattiin 
sitoutua uudistettuun dialogiin uskontojen välillä. 
Sen tulokset tulee nuorten mielestä julkistaa Charta 
Oecumenicaa vastaavassa muodossa.

Miten näihin ennakko-odotuksiin vastattiin? Kaksi 
teemaa käsitteli erityisesti näitä aiheita: uskontojen 
foorumi ja oikeudenmukaisuuden foorumi. 

Uskontojen foorumissa teemana oli ”Euroopan 
kansalaisena ja uskonnollisena henkilönä olemi-
nen”. Siinä kysyttiin, kuinka uskonnot voivat myö-
tävaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen maanosana, 
jossa elämä perustuu keskinäiseen kunnioitukseen, 
sovintoon, oikeudenmukaisuuteen ja rauhanomai-
seen yhteistyöhön. Toisaalta kysyttiin myös, miten 
uskova ihminen voi sekularisoituneessa Euroopassa 
harjoittaa uskoaan, pitää kiinni uskonnollisesta 
vakaumuksestaan ja edistää dialogia.

Pyöreän pöydän todistajat kokousteltassa edus-
tivat eri kirkkokuntia ja kertoivat kokemuksiaan 
muista uskonnoista. Niissä tuli esiin myös Intiasta 
peräisin olevien uskontojen kohtaaminen, josta 

kertoi erityisesti ruotsalainen dominikaanisisar. 
Hänen puheenvuoronsa herätti joissain kuulijoissa 
kielteisiä reaktioita ”liiallisen ymmärtämisen takia”. 
Kaikki keskustelu ei siis ollut yksimielistä hymiste-
lyä, vaikka ilmeisen vakavasti pyrittiinkin yhteisym-
märrykseen. 

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel 
Barroso oli todennut avauspäivän puheessaan: 
”Eurooppa on jo nyt – ja tulee olemaan yhä enem-
män – monikansallinen, monikulttuurinen ja mo-
niuskontoinen maanosa. Yhdistynyt ja laajentunut 
Eurooppa koostuu uusista realiteeteista, kuten 
esimerkiksi muslimien, hindujen, buddhalaisten ja 
sihkhien yhä suuremmasta määrästä, joka muokkaa 
sille uusia kasvoja.”

Lainaten paavi Johannes Paavali II:n kielikuvaa 
Barroso sanoi, että aiemmin kahteen osaan jakautu-
neen Euroopan tulee tulla yhdeksi orgaaniksi, joka 
”hengittää molemmilla keuhkoillaan”, itäisellä ja 
läntisellä.

Puheita pitivät myös juutalaisten ja muslimien 
edustajat. Euroopan historia sisältää paljon juuta-
laisiin kohdistunutta vääryyttä, mihin konferenssi 
kiinnitti erityistä huomiota. Nykyään käytännön 
ongelmia on kasvavan muslimiväestön vastaanotta-
misessa ja integroitumisessa. Euroopassa elää kolme 
Lähi-idässä syntynyttä uskontokuntaa, jotka kat-
sovat olevansa ”Abrahamin lapsia”. Barroso käytti 
kaunista vertausta muistuttaen, että teltta, jollaises-
sa konferenssin päätapahtumat pidettiin, on näissä 
kolmessa monoteistisessä uskonnossa vieraanvarai-
suuden symboli. Hän ajatteli, että perinteen mukai-
sesti hänetkin otetaan vieraanvaraisesti vastaan, 
vaikka hän tulee ei-uskonnollisesta ympäristöstä eli 
Euroopan poliittisesta yhteistyöstä.

Kaikkien eurooppalaisten tulisi suostua Euroopan 
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kolminaiseen perintöön, jonka runoilija Paul Valéry 
sanoo tulevan Ateenasta, Roomasta ja Jerusalemista. 
Tämä perintö sisältää filosofian, lain ja uskonnon, 
jotka muodostavat yhteisen perustan ajattelulle, 
lainsäädännölle ja moraalille. Niiden perustalla on 
Barroson mukaan eurooppalainen sivilisaatio ja 
kulttuuri.

Eurooppa on sidoksissa humanismiin ja demokra-
tiaan. Se arvostaa avoimuutta ja suvaitsevaisuutta. 
Euroopassa ovat voimassa uskonnonvapaus ja mieli-
piteenvapaus, eikä täällä hyväksytä kuolemanran-
gaistusta. Eurooppa pyrkii säilyttämään nämä arvot 
ja edellyttää tänne tulijoiden elävän niiden mukaan.

Konferenssin päätösasiakirjassa muistutetaan, 
että Eurooppa on laajempi kuin Euroopan unioni. 
Konferenssin osanottajia oli myös EU:n ulkopuolisis-
ta maista. Koko Euroopan kanssa kristittyjä kutsu-
taan kantamaan vastuuta siitä, että Euroopasta tulee 
rauhan, solidaarisuuden, osallistumisen ja kestävyy-
den maanosa.

Oikeudenmukaisuuden muutamat puheenvuo-
rot koin henkilökohtaisesti erityisen arvokkaina. 
Romanian romanien puheenjohtaja kertoi fooru-
missa romanien vaikeasta asemasta ja elämästä. 
Hän haastoi kaikkia Euroopan kristittyjä vakavasti 
vaikuttamaan siihen, että romanien elinolosuhteet ja 
koulutus- ja työnsaantimahdollisuudet paranisivat. 
Ehkä hänen sanomansa osui niin voimakkaasti, kun 
samaan aikaan hänen kansansa jäseniä oli tullut jo 
Suomeenkin kerjäämään itselleen elantoa.

Samassa tilaisuudessa Venäjän ortodoksi-
nen edustaja kertoi uskonnonvapauden tilasta 
Neuvostoliitossa ja kehityksestä Venäjällä. Hän 
näytti, miten suunnaton työ kirkoilla on edessä, kun 
ne totaalisen ateismin vallasta vapautuneina luo-

vat uudelleen rakenteita, koulutusta ja perinteiden 
eläviä muotoja.

Euroopan ja Afrikan suhteita peilasi guinealainen 
Sant’Egidio-yhteisön jäsen. Hän toi toivoa täynnä 
olevan viestin kertoen kasvatus- ja opetustyöstä, 
jota yhteisö tekee. Iloitsinkin erityisesti päätösjul-
kilausuman kohdasta, jossa sanotaan: ”Me tiedos-
tamme tänään enemmän kuin koskaan, että Afrikka 
maanosana, joka liittyy läheisesti meidän omaan his-
toriaamme ja tulevaisuuteemme, elää nyt sellaisessa 
köyhyydessä, ettei sen pitäisi jättää meitä välinpi-
tämättömiksi eikä passiivisiksi. Afrikan haavat ovat 
työntyneet kokouksemme sydämeen.”

Kirjoittaja on TM ja tietokirjailija, joka on toiminut 
1979-2004 katolisen kirkon opetustyön johtajana 
ja sen jälkeen toimittanut katolisen uskonnon 
yläkoulun ja lukion oppikirjat.
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Oikeudenmukaisuus: 
Euroopan kirkkojen yhteinen tehtävä

Pirjo Pyhäjärvi

Monet Grazin ekumeeniseen yleiskokoukseen 1997 
osallistuneet kertoivat valtavasta innostuksesta. 
Uusi Eurooppa oli syntymässä ja oltiin matkalla 
uudenlaiseen vapauteen ja yhteyteen. Sibiussa 2007 
kyseltiin ehkä vähän hämmentyneinä, mistä olemme 
tulossa ja minne menossa. Tulevaisuus ei tuntunut-
kaan enää pelkästään loistavalta. 

Vanha ja uusi Eurooppa

Niin itäisen kuin läntisenkin kristikunnan edustajat 
toivat voimakkaasti esiin sen, että monet eurooppa-
laisen yhteiskunnan perusteet, esimerkiksi ajatukset 
ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, nousevat kristil-
lisestä traditiosta. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että 
uusi Eurooppa voi pettää vanhan Euroopan ihanteet 
ja unohtaa Jumalan ja hänen käskynsä. Yhä enem-
män saavat sijaa välinpitämättömyys, individualismi 
ja haluttomuus tehdä työtä yhteisen hyvän eteen. 
Toisaalta korostettiin Euroopan kirkkojen ja kristit-
tyjen halua olla mukana ratkaisemassa 2000-luvun 
ongelmia. Omasta maanosastamme mainittiin eri-
tyisesti maahanmuuttajien sekä etnisten ja uskon-
nollisten vähemmistöjen aseman parantaminen. 
Huomiota saivat myös koko maailmaa koskettavat 
suuret ongelmat kuten köyhyys, ihmiskauppa, ym-
päristöongelmat, terrorismi ja kansainvälinen epäoi-
keudenmukaisuus.

Eurooppaa ei haluttu nähdä pelkästään taloudelli-
sena tai poliittisena yhteisönä. Todettiin, että todelli-

nen yhteys voi syntyä vain yhteisten arvojen pohjal-
ta. Kirkkojen edustajat tietysti toivoivat kristillisten 
arvojen rohkeaa esiin tuomista, mutta samalla 
muistutettiin siitä, että myös muihin uskontoihin on 
suhtauduttava kunnioittavasti. 

Vaikka Euroopassa on jo pitkä kokemus kansain-
välisestä yhteistyöstä, vaarana on edelleen sortua 
nationalismiin tai Eurooppa-keskeisyyteen. Useissa 
puheenvuoroissa kaivattiin oman maanosamme ul-
kopuolelle ulottuvaa solidaarisuutta. Yhteistyö ei saa 
merkitä eurooppalaisen linnakkeen rakentamista, 
vaan meidän on avauduttava näkemään vastuumme 
laajasti. Voidaksemme toimia oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta meidän pitäisi vapautua 
pelosta ja ahneudesta, jotka saavat meidät elämään 
voimattomina ja sulkeutuneina vain itsellemme.

Euroopan vähemmistöt

Eurooppa on muuttumassa uskonnollisesti ja kult-
tuurisesti yhä hajanaisemmaksi, ja monissa maissa 
etniset ja uskonnolliset vähemmistöt elävät syrjittyi-
nä. Erityisesti esiin tuotiin romanit, joiden aseman 
parantaminen Euroopassa edellyttää laajaa yhteis-
työtä. Uskonnollisista ennakkoluuloista mainittiin 
antisemitismi ja islamiin kohdistuva pelko. Myös 
vähemmistöinä elävien kristillisten kirkkojen tilanne 
saattaa olla tukala. Ekumeenisia yhteyksiä voi syntyä 
helpommin ulkomaille kuin oman maan kristittyjen 
kesken. 

Suhtautuminen maahanmuuttajiin on yksi oikeu-
denmukaisuuden koetinkivistä. Myös maahanmuut-
tajia tulee kohdella heidän ihmisarvoaan kunnioitta-
en, silloinkin kun he ehkä ovat maassa laittomasti.

Kokouksessa todettiin, ettei tavoitteena voi olla 
yhdenmukainen Eurooppa, vaan monimuotoinen ja 
suvaitsevainen, erilaisuutta arvostava maanosa.
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 Eurooppa ja Afrikka

Maailmanlaajuisen vastuun osalta esiin nousi erityi-
sesti Afrikka, jonka historia on monin tavoin kytkök-
sissä oman maanosamme historiaan, niin hyvässä 
kuin pahassa. Monien afrikkalaisten nuorten toivee-
na on päästä Eurooppaan. Mielikuva Euroopasta on-
nen maana saattaa perustua television luomaan epä-
todelliseen kuvaan, ja monet menehtyvät jo matkalla 
laittomina siirtolaisina. Afrikan lasten ja nuorten 
todellinen ongelma on toivon ja luottamuksen puu-
te heidän omassa maassaan. Lapsilla ei läheskään 
aina ole oikeuksia, unelmia tai edes virallista henki-
löllisyyttä. Sanotaan, että maailman tulevaisuus on 
lapsissa, mutta missä on heidän tulevaisuutensa?

Aids tappaa Afrikassa, koska ei ole varaa lääk-
keisiin. Afrikka on kuin köyhä Lasarus, joka tekee 
kuolemaa rikkaan Euroopan jalkojen juuressa. 
Monet puhujat totesivat, että Euroopan on tun-
nettava vastuunsa erityisesti Afrikasta. Rahan 
lisäksi tarvitaan koulutus- ja asiantuntija-apua. 
Oikeudenmukaisuuden pitää koskea myös talouspo-
litiikkaa. Konkreettisesti Afrikan auttaminen voisi 
merkitä vaikka muutosta lääkkeiden hintoihin.

Entä nyt, Euroopan kirkot?

Kaikkien kirkkokuntien edustajat puhuivat voimak-
kaasti oikeudenmukaisuuden puolesta, vaikkakin 
vähän erilaisin painotuksin. Yhteistyökumppaneita 
haluttiin hakea toisten kirkkojen lisäksi muun mu-
assa järjestöistä ja valtiovallasta. Lännen kirkoissa 
tunnuttiin olevan valmiita myös suoraan yhteiskun-
nalliseen vaikuttamiseen, muutosvaatimusten esit-
tämiseen valtaa pitäville elimille. Kaivattiin kris-
tittyjä poliitikkoja ja suoria yhteyksiä kirkkojen ja 
poliittisten vaikuttajien välille. Itäisen kristikunnan 

pyrkimyksenä näytti olevan vaikuttaa ensisijaisesti 
yksilöihin, olivatpa he sitten tavallisia ihmisiä taikka 
yhteiskunnallisia vaikuttajia. Kun yksilöt näkevät 
vastuunsa heikommista, myös yhteiskunta muuttuu.

Oikeudenmukaisuuden viesti Sibiun kokouksessa 
oli vahva. Se tuli esiin miltei kaikissa puheenvuo-
roissa avajaisista loppuasiakirjaan, piispoista ja 
kardinaaleista EU:n komission puheenjohtajaan. 
Korulausein kuorrutetut puheet herättivät epäile-
viäkin ajatuksia, mutta usein heräsi myös toivo. 
Vaikka teologiset kysymykset tuntuvat ylivoimaisen 
vaikeilta ja yhteinen ehtoollispöytä kaukaiselta 
unelta, kristittyjen yhteys voi jo nyt saada konkreet-
tisen muodon työssä oikeudenmukaisuuden hyväk-
si. Maallistumisesta huolimatta kirkkojen asema 
Euroopassa on vahva, varsinkin jos ne entistä tehok-
kaammin yhdistävät voimansa. 

Sibiun kokous herätti toivon siitä, että vahva puhe 
oikeudenmukaisuudesta muuttuisi vahvoiksi teoik-
si oikeudenmukaisemman Euroopan ja maailman 
puolesta.

Kirjoittaja on hallinto-oikeustuomari, evankelis-lu-
terilaisen kirkon kirkolliskokousedustaja ja kirkko-
valtuutettu Rovaniemeltä.
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Luomakunta: 
EEA3:n ympäristövaikutukset – vahinkoa vai 
mahdollisuuksia?

Tuuli Luukkala

Suuren kansainvälisen konferenssin järjestäminen 
on kestävän kehityksen näkökulmasta aina ongel-
mallista. Yhtäältä tuhansien ihmisten kokoontumi-
nen väliaikaisesti yhteen paikkaan ja heidän mat-
kustamisensa sinne tuhansien kilometrien päästä 
on valtava järkytys sekä paikalliselle että globaalille 
ympäristölle. Toisaalta ympäristökysymyksiä käsit-
televässä kokouksessa voidaan levittää ympäristötie-
toisuutta ja edistää ajatusten ja kokemusten vaihtoa 
ympäristötyötä tekevien ihmisten välillä. Molemmat 
näkökulmat – tuhoisuus ympäristölle käytännössä 
ja suuri mahdollinen hyöty tiedon ja inspiraation 
lähteenä – on tärkeää ottaa vakavasti sekä kokousta 
suunniteltaessa, siihen osallistuttaessa että sen tu-
loksia myöhemmin arvioitaessa ja sovellettaessa.

Suomesta Romaniaan matkustaessa lentämi-
nen lienee useimmille ensimmäinen vaihtoehto. 
Lentämisen hiilidioksidipäästöt matkustettua ki-
lometriä kohti ovat monta kertaa suuremmat kuin 
millään muulla kulkuneuvolla, ja EEA3:n suurin 
ympäristövaikutus oli niillä miljoonilla lentokilomet-
reillä, jotka osallistujat lensivät päästäkseen Sibiuun 
ja takaisin kotiin. Onnekseni saatoin liittyä monien 
Itä- ja Keski-Euroopasta lähteneiden junankäyttäjien 
joukkoon. Matka kesti ehkä kauemmin kuin lentä-
mällä, mutta sen varrella pystyi näkemään erilaisia 
maita ja kohtaamaan monia ihmisiä aivan eri tavalla 
jo ennen yleiskokouksen alkua.

Oleskelumme Sibiussa oli myös paikallinen ym-

päristörasituspiikki. Kahdentuhannenviidensadan 
ihmisen yhtäkkinen ilmestyminen paikalle nosti 
kaupungin energian- ja vedenkulutusta ja tuotetun 
jätteen määrää hyvin äkillisesti. Kotimajoituksen va-
linneiden lista oli lyhyt, suurin osa osallistujista asui 
hotelleissa ja kulutti sen mukaisesti. Ruokailuissa 
käytettiin kertakäyttöastioita ja kokousasiakirjojen 
ja muun paperin määrä oli valtava. Tämänkaltaisia 
ympäristövaikutuksia ei voida täysin välttää, kun 
suuri määrä ihmisiä kokoontuu yhteen. Jos konfe-
renssin järjestäminen on aina pieni ympäristökata-
strofi, voidaanko sitä oikeuttaa millään?

Ympäristövaikutukset on kuitenkin mahdollista 
minimoida, ja sen tekeminen on äärimmäisen tär-
keää. EEA3 oli Euroopan ekumeenisista yleiskokouk-
sista ensimmäinen, jolla oli ympäristösuunnitelma. 
Kokouksessa muun muassa käytettiin Reilun kaupan 
elintarvikkeita ja luomutuotteita sekä kierrätyspa-
peria, ja jätteen määrän ehkäisyyn ja sen käsittelyyn 
kiinnitettiin huomiota. Lentomatkojen hiilidioksi-
dipäästöjen osittaiseksi kompensoinniksi tarjottiin 
kaikille lentäen saapuneille osallistujille mahdolli-
suus vapaaehtoiseen lentomaksuun, jolla tuettiin 
metsänhoito- ja -istutushanketta Sibiun lähellä.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja niistä tie-
dottaminen ilahduttivat, varsinkin kun kokous 
järjestettiin maassa, jossa ei vielä ole pitkää ympä-
ristönsuojeluperinnettä eikä infrastruktuurin taso 
ole korkea. Toimien onnistumista on kuitenkin 
vaikea arvioida. Kokouksen osanottajien yhteistyö-
haluttomuus kauhistutti: eri materiaaleja varten 
asetetut ja hyvin merkityt jätteenkeräysastiat olivat 
joka ikinen täynnä täysin lajittelematonta jätettä, ja 
hyvin toimeentulevista ja ympäristötietoisista suo-
malaisistakin vain reilu puolet maksoi vapaaehtoisen 
lentomaksun.
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Luomakunta-alateemaan liittyviä alustuksia saa-
puivat kuuntelemaan todennäköisesti ne ihmiset, 
jotka jo tiesivät aiheesta keskimääräistä enemmän, 
mutta uutta tietoa ja hyviä näkökulmia kuultiin 
myös. Keskustelutilaisuuksissa, joita varten oli 
valitettavasti varattu varsin niukasti aikaa, oli 
mahdollisuus saada ideoita ja kuulla kokemuksia 
toisilta osallistujilta. Monissa Euroopan kirkoissa ja 
seurakunnissa on otettu askelia kohti kestävämpää 
elämäntapaa, ja paitsi että oli ilahduttavaa kuulla 
näistä toteutetuista projekteista, niistä voi myös 
ottaa oppia jatkoa varten. Kokouksen hyödyt ympä-
ristönäkökulmasta ovatkin siinä, että ihannetilan-
teessa kokouksessa kuultua ja opittua  sovelletaan 
kokouksen jälkeen kotimaassa ja omassa yhteisössä.

On kuitenkin käytännössä mahdotonta sanoa, 
kuinka hyvin tämä ihanne toteutuu. Kokouksen 
tärkeää luovaa osuutta, joka riippuu osallistujis-
ta, ei voida ennakoida eikä jälkikäteen arvioida. 
Yleiskokouksen ympäristöhaitat ja -hyödyt eivät siis 
ole lainkaan vertailukelpoisia. Kompensoituivatko 
välttämättömät haittapuolet mahdollisesti saavu-
tetuilla hyödyillä? Oliko kokous loppujen lopuksi 
kestävän kehityksen näkökulmasta hyvä vai huono 
asia? Onko tätä edes mielekästä pohtia?

Nykyään mikä tahansa suurempi konferenssi odo-
tetaan järjestettävän ympäristövaikutukset minimoi-
den. Siksi erityisesti kirkkojen järjestämän, luoma-
kunta-aiheeseen pureutuvan kokouksen tulee ottaa 
nämä asiat huolella huomioon. Käytännön ympäris-
töasioista tiedottaminen paitsi edistää käytännön 
ympäristöasioiden hoitumista, on myös viesti sekä 
muualta tulleille osallistujille että paikallisille tahoil-
le: ympäristöasioiden huomioiminen on luonnollista 
ja asiaankuuluvaa aina, eikä suurilla organisaatioil-
lakaan ole mitään tekosyytä jättää sitä tekemättä, ei 

väliaikaisissa erikoistilanteissa eikä paikoissa, joissa 
siihen ei ole totuttu.

Kirkon tehtävä on huolehtia luomakunnasta. Tänä 
päivänä luomakunta tarvitsee suojelua ihmiseltä. 
Tästä näkökulmasta on käsittämätöntä, että kirkot 
eivät ole aktiivisempia ympäristöasioissa. Sekä 
kirkon jäsenet, seurakunnat että kirkon organisaati-
on korkeammat tasot voivat toiminnallaan osoittaa 
rakkautta luomakuntaa kohtaan. Kirkon ja ympäris-
töjärjestöjen roolit eroavat juuri siinä, että kirkko 
pystyy todella rakastamaan ja arvostamaan luoma-
kuntaa, rukoilemaan sen puolesta ja ymmärtämään 
ihmisen oikean suhteen luomakuntaan. Meidän tulee 
myös rakastaa kauempana asuvia ihmisiä ja arvostaa 
heidän elinympäristöään sekä ajatella tulevien suku-
polvien ihmisiä ja suojella heidän elinympäristöään. 
Sibiun yleiskokous antoi tähän uusia ajatuksia ja 
keinoja, joita meidän tulee käyttää hyväksi, ettemme 
olisi osallistuneet vain kokouksen ympäristöhait-
tojen aiheuttamiseen vaan myös niiden vastaiseen 
taisteluun.

Kirjoittaja on 25-vuotias ekologian ja ympäristön-
hoidon opiskelija. 
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Fred: 
Rumänien, fred och ekumenik – en salig  
blandning

Nina Nordström

”Hristos a înviat”, Kristus är uppstånden, lyder den 
ortodoxa påskhälsningen på rumänska. ”Adevarat a 
înviat”, sannerligen uppstånden, svarar landsman-
nen oberoende av kyrklig tillhörighet. Hälsningen är 
en trosbekännelse, men den sitter också i språken 
och de lokala kulturerna.

När dessa rader skrivs är påsken 2008 i antå-
gande också i Finland. Stilla veckan är allt annat 
än stilla i arbetslivet, där allt skall bli färdigt före 
ledigheterna. Och ledigheterna består i dagens EU 
av två, den västerländiska påsken, som följs av 
de flesta katolikerna och protestanterna, och den 
österländska, som följs av de flesta ortodoxa. I 
Rumänien med dess över 22 miljoner invånare, 18 
erkända minoriteter och alla stora kyrkliga tradi-
tioner representerade, är stilla veckan ett tydligare 
inslag i både samhällslivet och den enskildes liv än 
hos oss. Den västliga jag-generationens ”tros-tabu”, 
att ingen intellektuell människa kan medge sig ha 
en Gudsrelation, har mindre fotfäste. Inte undra på, 
det är ju i mindre än tjugo års tid man fritt kunnat 
leva ut ett andligt liv. Ett synligt trosliv är ett sätt 
att ta avstånd från det förgångna. I årtionden tillät 
den kommunistiska diktaturen inte förverkligandet 
av individuella rättigheter. Västvärlden, som under-
stödde regimen, protesterade inte märkbart. Den or-
todoxa kyrkan och i synnerhet dess fina kloster var 
då – trots att det antas ha funnits medlöpare även 
inom kyrkan – ett andningshål för många. Splittring 

skedde dock mellan kyrkosamfunden, bland annat 
förvandlades katolsk egendom till ortodox. Idag är 
allt annorlunda, fritt och aktivt. Försoning sker mel-
lan samfunden och de oändligt vackra klostren är än 
mer älskade.

Valet av Sibiu (Hermannstadt), en av 2007-års 
europeiska kulturhuvudstäder, till mottagare av det 
tredje europeiska ekumeniska mötet kunde inte ha 
varit bättre. I ett alldeles nytt EU-medlemsland, i 
sydligaste Transsylvanien, i en stad med tysk histo-
ria och en lokal mångfald av kyrkliga traditioner var 
utgångspunkterna givet goda. Ett av det ekumeniska 
mötets teman var fred. Också det satt bra i Sibiu, 
en stad med minnen av århundraden av historiens 
korsdrag.

Idag gäller ”fred” i Rumänien och flera närlig-
gande länder åtminstone tre hänsyn. Lokalt söker 
man – och når allt mer framgångsrikt – en balans 
mellan olika etniska och språkliga grupper. I staden 
Sibiu, där över två miljoner rumänska romers kung 
och kejsare, samtidigt kusiner och rivaler, bor och 
aktivt deltar i det kyrkliga livet, finns många sociala 
utmaningar. Dessa kan man läsa om i rapport efter 
rapport från både EU och fristående medborgarorga-
nisationer. Mindre skrivs om romernas enorma kul-
turella och andliga rikedom, som inte får gå förlorad 
– det skulle vara en förlust för hela Europa. 

Ett andra fredshänsyn gäller ekonomin. På frågan 
”Vad tycker ni det här stora ekumeniska mötet har 
gett Sibiu?”, svarade hotellstäderskan kort och gott 
”Arbete”. Och just så byggs fred upp, med välfärd. 
Det Stor-Rumänien som på 1930-talet var Europas 
fjärde rikaste land med egen olja och oändliga 
vetefält är sedan länge glömt. En utjämning mellan 
”gamla” och ”nya” EU-medlemsländer sker nu med 
enorm fart, men mycket finns också att ta igen. 
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Som vi vet har Nokia nyligen flyttat produktion från 
Tyskland till Transsylvanien, medan italienska, fran-
ska och tyska investerare redan länge har etablerat 
verksamhet i landet som har hög bildningsnivå och 
låga arbetskostnader. 

Och slutligen en tredje aspekt på freden: EU i 
sig är ett fredsprojekt. Detta har vi hört till leda, 
men cynism är inte på sin plats. Finland och finlän-
dare har hört till de mest utvidgningsvänliga inom 
Unionen. Detta länder oss till heders. Områden på 
den europeiska kartan utanför gemenskapsrätten, 
ett slags B-lag utan samma mänskorättsgarantier 
som vi har och utan tillgång till fri rörlighet och den 
inre marknaden, skulle inte vara bra för fredsbygget. 
Att välkomna de nyaste medlemsländerna Bulgarien 
och Rumänien till EU är en glädje av rang.

Att ekumenik och fred hör ihop säger väl sig 
självt? Det tredje europeiska ekumeniska mötet satt, 
i den ovan beskrivna rumänska miljön, och funde-
rade över andra delar av Europa där fredsarbete 
speciellt berört kyrkorna. Nordirland behandlades 
mångsidigt, Bosnien-Hercegovina likaså – det senare 
dessutom med ett välkommet inslag av inter-religiös 
dialog. Gemensamt för båda diskussionerna var är-
ligheten i att fredsbyggande aldrig är lätt. Kyrkorna 
har verkat för fred och försoning, men har man all-
tid arbetat tillräckligt hårt? Vilka är de egna under-
låtenhetssynderna? Den tydligaste minnesbilden av 
fredssamtalen i Sibiu gäller den vikt som olika talare 
gav åt aktivt försoningsarbete. Förlåtelse kommer 
inte gratis, det kräver insatser av alla berörda parter, 
ibland över lång tid. ”Sannings- och försoningskom-
missioner” kan fungera som katalysatorer för insikt 
om vad som gått fel i ett givet samhälle. En teologie 
professor från Sarajevo sade vackert att det i stället 
för en exklusivitetens teologi nu är tid för ett slags 

samlevnadens teologi. Hans muslimske samtalspart-
ner, som är imam i Sarajevo, argumenterade lika 
övertygande, men i mer praktiska termer. Behovet av 
rättsskipning, av undervisning i varandras religioner 
och av en gemensam marknad är centrala. Dessa, 
menade imamen, för människor närmare varandra.

Vad tillförde själva det ekumeniska stormötet 
freden i Europa? Ett slutdokument lika urvattnat 
som vilken som helst internationell politisk konfe-
rensdeklaration kunde vid första anblicken verka 
frustrerande symboliskt. Men ändå: där satt präster 
och biskopar, nunnor och tjänstekvinnor, politiska 
ledare och kyrkliga potentater, unga och äldre, från 
alla delar av Europa. Alla samlades till gemensamma 
välförberedda gudstjänster och alla fick glädje i att 
uppvisa sitt, men framför allt glädje i att uppleva en 
gnutta av varandras verklighet.

Skribenten som arbetar vid utrikesministeriets va-
penkontrollsenhet och tidigare tjänstgjort vid bl.a. 
Finlands ambassad i Bukarest (2002–2004) anger 
här enbart sina egna, högst personliga synpunkter 
på ämnet.
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Suomalaiset Euroopan kirkkojen kolmannessa 
yleiskokouksessa Sibiussa 4.–9.9.2007

Suomen ev.-lut. kirkko

arkkipiispa Jukka Paarma,delegaation johtaja
kirkkoneuvos Risto Cantell
teol. yo. Kira Ertman
teol. yo., tradenomi Topi Haarlaa
teol. maist. Elina Joutsiniemi
ihmisoikeussihteeri, YTK Kati Jääskeläinen
seurakuntapastori Kirsti Koskela
ulkoasiainsihteeri, OTT Nina Nordström
erikoistutkija, dosentti Hanna Ojanen
hallinto-oikeustuomari Pirjo Pyhäjärvi
kauppat. maist. Juha Silander
päätoimittaja, teol. yo. Antti Siukonen
seurakuntapastori, TT Riitta Särkiö
kirkkoherra, TL Arto Viitala
teol.maist. mus. yo. Antti Vuori
pastori, fil. lis. Gunnar Grönblom
pastori Tapani Rantala
maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia
pastori Aaro Rytkönen 
pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen

Suomen ortodoksisen kirkon delegaatio

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo
TM Jooa Vuorinen
Teol.yo. Lars Ahlbäck
Fil. yo. Tuuli Lukkala
Kirkkoherra Veikko Purmonen

Pohjoismaisen katolisen piispainkokouksen  
suomalaiset edustajat

TM Marjatta Jaanu-Schröder
Mr Khanh Nguyen

Suomen ekumeeninen neuvosto

Pääsihteeri Heikki Huttunen 
Projektisihteeri Sanna Ylä-Jussila

Stuertit

teol. yo. Mari Sorva (lut.)
valtiotieteen opiskelija Simona Savin-Gardberg (ort.)
musiikin opiskelija Markus Sidoroff (ort.)

Kirkon tiedotuskeskus

Vt. tiedotuspäällikkö Katriina Harviainen
Tiedottaja Outi Ala-Härkönen
Vs. toimittaja Simo Alastalo

Kotimaa-lehti

Uutispäällikkö Johannes Ijäs

Euroopan kirkkojen konferenssi

Kirkko ja yhteiskunta -komission työntekijä Elina Eloranta
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KUVIA
Kuvat: Antti Vuori

Kokouksen tapahtumapaikkoina toimivat pääteltan li-
säksi Sibiun monet kirkot. Kuvassa evankelinen kirkko.



Sibiussa on edustettuna eri kristiliset traditiot. Kuvassa ortodoksi-
nen, katolinen ja reformoitu kirkko. Alareunassa näkyy kokouksen 
päätapahtumanapaikkana toimineen teltan katto.

Sibiu sijaitsee kauniilla paikalla Transilvanian vuoristojen 
keskellä.

Yksi esirukouksen lukijoista oli Suomen delegaatti pastori 
Aaro Rytkönen.

Musiikki oli tärkeä osa Sibiun hartauselämää. Pääteltan ju-
malanpalveluksissa laulua johti parikymmenhenkinen kuoro 
ja soitinryhmä.



EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroso 
käsitteli puheenvuorossaan Euroopan arvoja.

Eri kristillisiä traditioita edustavat kokousvieraat toivat väriä 
Sibiun katukuvaan.

Kommunismin ajan rakennusestetiikkaa.



Kirkkokahvit nautittiin hyvässä järjestyksessä teltan taka-
osassa.

Yleiskokoukseen osallistui 1542 delegaattia kymmenistä 
Euroopan kirkoista. Loppusanoman sorvaaminen ei ollut 
helppo tehtävä.

Ekumeeninen yleiskokous huipentui Valon juhlaan Sibiun 
keskusaukiolla.

Juhlateltan puheet tulkattiin useille eri kielille, joita saattoi 
kuunnella stuerttien jakamilla langattomilla vastaanottimil-
la. Tulkkien koppirivistö kuvassa taka-alalla oikealla.



Euroopan kolmannen ekumeenisen yleiskokouksen logo.


