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Pyhä isä, teidän pyhyytenne: 

On suuri ilo tälle suomalaiselle ekumeeniselle valtuuskunnalle saada tilaisuus tavata teitä, pyhä isä, pyhän 

Henrikin juhlan yhteydessä. Arvostamme mahdollisuutta tervehtiä teitä ja haluamme ilmaista syvän 

kiitollisuutemme ja ilomme, että voimme muistaa yhdessä täällä Roomassa henkilöä, joka antoi suuren 

panoksen kristinuskon saapumiseen Suomeen. Ekumeenisena valtuuskuntana ja sekä läntistä että itäistä 

perintöä edustavien kirkkojemme edustajina olemme kiitollisia rikkaasta siunauksesta, jonka kristillinen 

usko on tuonut pohjoiseen maahamme.  

Tänä vuonna Espoon hiippakunta, yhdeksäs ja nuorin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnista, 

johtaa tätä suomalaista ekumeenista valtuuskuntaa. Sydämellisesti arvostaen Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon Espoon hiippakunta lahjoittaa teille, teidän pyhyytenne, kaivon kaivettavaksi johonkin päin Afrikkaa. 

Tuolla valtavalla mantereella ovat suuret alueet kärsineet pitkään kuivuudesta ja puhtaan veden 

puutteesta, mistä on aiheutunut monia ongelmia. Kaivo on toivon merkki, jota tarvitaan kipeästi monissa 

yhteisöissä. Kirkon ulkomaanapu hoitaa kaivon rakentamisen.   

Kaivoilla on muitakin merkityksiä. Jotta saataisiin puhdasta vettä, kaivon täytyy olla kaivettu syvälle 

maaperään. Tämä muistuttaa ekumeenisista pyrkimyksistä: iloitaksemme tuoreista näkökulmista yhteiseen 

uskoomme Kolmiyhteiseen Jumalaan meidän pitää itse kaivaa syvälle kristillisten perinteiden maaperään. 

Sellaisessa yrityksessä saatetaan löytää todellisia aarteita.  

Yhteiset juuremme kristillisinä kirkkoina ovat syvällä historiassa. Toisinaan meidän pitää työskennellä 

kovasti saavuttaaksemme ymmärryksen Jumalan rakkauden ja Herramme Jeesuksen Kristuksen meille 

annetun lähetystehtävän suunnattomista ulottuvuuksista. Ekumeenisissa pyrkimyksissämme voimme 

ammentaa vettä tästä kaivosta ja ymmärtää, miten innoittava kristillinen uskomme voi olla ja miten 

voimme yhdessä iloita yhteisestä sitoutumisestamme ylösnousseeseen Herraan. 

Viimeisimmän ekumeenisen työskentelyn vaiheen rohkaiseva osa on ollut suomalainen luterilais-katolinen 

dialogi, joka on jatkunut vuodesta 2014. Tänään meillä on suuri ilo ja kunnia esittää keskustelumme 

tulokset teille, pyhä isä. Oppikeskusteluryhmää johtivat piispat Teemu Sippo ja Simo Peura, ja se sai 

arvokasta tukea pysyviltä neuvonantajilta, muiden muassa monsignor Matthias Türkiltä paavillisestä 

kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostosta. 

Dialogiryhmä sai alkunsa hänen korkeutensa kardinaali Kurt Kochin ehdotuksesta, että yhteinen luterilais-

katolinen julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta tulisi valmistella. Vieraillessaan Suomessa huhtikuussa 

2015 kardinaali Koch kuvasi ehdotuksensa tarkoitusta seuraavasti: “Sellaisen julistuksen kautta otettaisiin 

epäilemättä ratkaiseva askel kohti näkyvää kirkkoyhteyttä, joka on kaikkien ekumeenisten pyrkimysten 

päämäärä.” 

Luterilais-katolinen dialogi Suomessa edustaa vakavaa yritystä vastata kardinaali Kochin ehdotukseen. 

Olemme – jos sallitte minun uudestaan käyttää samaa kielikuvaa – kaivaneet kaivomme syvälle maaperään 

ja keskustelleet perusteellisesti kirkosta, eukaristiasta ja virasta. Tapaamistemme aikana rukoilimme monta 

kertaa päivässä, kysyen itseltämme yhä uudestaan yllättyneinä, oliko meillä todella niin paljon yhteistä 

liittyen näihin kristillisen uskon keskeisiin asioihin.  



Näkemystemme kesken on joitakin jäljelle jääviä eroja. Kuitenkaan ne eivät ole kirkkoa jakavia ja näyttävät 

oikeutetuilta. Näistä eroista huolimatta dialogiryhmän jäsenet voivat olla toiveikkaita, että katolinen kirkko 

tunnustaa ennen pitkää luterilaisen kirkkoyhteisön jäsenkirkkojen eukaristian ja viran ja että luterilaiset 

voivat samoin tunnustaa Katolisen kirkon eukaristian ja viran. 

Nyt on aika toimittaa dialogiraportti kirkoille niiden arviointia varten. Toivomme, että LML ja 

roomalaiskatolinen kirkko voivat nimittää työryhmän tuottamaan yhteisen julistuksen kirkosta, 

eukaristiasta ja virasta luterilais-katolisen dialogin löytöjen pohjalta. 

Kaivon kaivaminen on joskus kovaa ja kestää pitkän aikaa päästä riittävän syvälle. Kuitenkin uskon, että 

sellaisen urakan jälkeen on jopa suurempi ilo ammentaa vettä tuosta lähteestä –eikä vain tuoretta vettä, 

vaan myös riemuita Kolmiyhteisen Jumalan hyvyydestä. 

Näillä ajatuksilla tervehdin teitä, pyhä isä, kaikkien valtuuskuntamme jäsenten puolesta ja toivon teille 

Jumalan runsasta siunausta tehtävässänne.  
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