UPPLÅTANDET AV KYRKA OCH FÖRSAMLINGSUTRYMMEN
FÖR ANVÄNDNING AV ANDRA RELIGIÖSA SAMFUND
Den ekumeniska och religiösa situationen i Finland har förändrats avsevärt under de senaste
årtiondena. Mot den bakgrunden vill vi uppdatera anvisningarna för när församlingens olika
utrymmen kan upplåtas åt andra samfund.
Kyrkans lagstiftning definierar vem som bestämmer om användningen av kyrkorummet. Av
kyrkoordningens 14 kapitel 2 § 1 moment framgår ”Om användningen av en kyrka beslutar
kyrkoherden och kyrkorådet eller församlingsrådet gemensamt”. Är kyrkoherden och kyrkorådet av olika mening rörande en fråga som gäller användningen av en kyrka, ett jordfästningskapell eller ett kapell skall ärendet skickas till domkapitlet för avgörande (KO 9: 7 §).
Genom de här anvisningarna vill vi stöda församlingen i dess beslutsfattande.
Anvisningarna gäller situationer där församlingen står i beråd att upplåta sina utrymmen för
att användas av ett samfund utanför vår kyrka. Angående kyrkans väckelserörelser skall de
principer som framkom i den gemensamma viljeyttringen som biskoparna och representanter
för väckelserörelserna publicerade 4.3.2009 fortsättningsvis följas.
1.

På ett principiellt plan är det inget som hindrar att man för gudstjänster och förrättningar
upplåter kyrkobyggnader och församlingens övriga utrymmen åt kristna kyrkor och organisationer. Kyrkan har en ekumenisk hållning och strävar efter samarbete också med
sådana kyrkor och kristna organisationer vars lära avviker från den egna.
Eftersom allt fler kristna grupper verkar i Finland, bland annat i och med invandringen,
är det inte ändamålsenligt att göra en uttömmande lista på grupper som kan anses
kristna. Det är därför skäl att i den situationsbundna bedömningen ta hjälp av de kriterier som används inom den ekumeniska rörelsen. Enligt dem skall som kristna uppfattas
de samfund som bekänner Herren Jesus som Gud och Frälsare enligt Bibeln och som
tillsammans strävar efter att fullgöra vår gemensamma kallelse en enda Gud, Fader, Son
och helig Ande, till ära.

2.

Trots att kyrkan på ett allmänt plan har en positiv ekumenisk hållning gentemot andra
kristna så kan inget samfund kräva att få använda församlingens utrymmen. Man skall
kunna förutsätta att de tillställningar som ordnas i lutherska församlingars utrymmen
inte står i strid med vår kyrkas förkunnelse och verksamhet och att de inte ordnas i syfte
att ersätta kyrkliga förrättningar för vår kyrkas medlemmar.

3.

För användningen av församlingens utrymmen kan man begära skälig ersättning för
uppkomna kostnader (t.ex. personal, el, värme, städning). Då kristna organisationer använder församlingens utrymmen kan de använda altaret, dopfunten och orgeln.

4.

Vad gäller övriga religiösa samfund behöver man alltid bedöma situationen från fall till
fall. I sådana situationer är det skäl att tillämpa följande principer:
–

Upplåtandet berör inte kyrkorummet utan församlingens övriga utrymmen. Av
särskilda pastorala skäl kan jordfästningskapellet upplåtas för en begravning förrättad av ett annat religiöst samfund.

–

Upplåtandet av utrymmen grundar sig på kristen gästfrihet och är i princip tillfällig.

–

För att undvika missförstånd är det på förhand skäl att påpeka att de kristna symboler som finns i utrymmet inte skall täckas eller tas bort.

–

Upplåtandet skall ske i en anda av ömsesidig respekt där man tillämpar de synpunkter som framgår av punkterna 2–3.
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