TIEDONANTO
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon neljännestätoista teologisesta oppikeskustelusta, jonka otsikkona oli ” Vapaus lahjana ja vastuuna.
Ihmisoikeudet ja uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta”.
Syyskuun 18. - 24. päivinä 2008 pidettiin Pyhän Aleksanteri Nevskin Lavran metropoliitan rakennuksessa Pietarissa neljästoista teologinen neuvottelukokous Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja
Venäjän ortodoksisen kirkon valtuuskuntien kesken.
Ensimmäinen teologinen neuvottelukokous oli vuonna 1970 Turun Sinapissa, toinen 1971 Zagorskissa, kolmas 1974 Järvenpäässä, neljäs 1977 Kiovassa, viides 1980 Turussa, kuudes 1983 Leningradissa, seitsemäs 1986 Mikkelissä, kahdeksas 1989 Pyhtitsassa ja Leningradissa, yhdeksäs 1992 Järvenpäässä, kymmenes 1995 Kiovassa, Ukrainassa, yhdestoista 1998 Lappeenrannassa, kahdestoista
2002 Moskovassa ja kolmastoista 2005 Turun Sinapissa.
***
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskuntaan kuuluivat Turun ja Suomen arkkipiispa, Jukka
PAARMA (valtuuskunnan johtaja); Mikkelin hiippakunnan piispa Voitto HUOTARI; Tampereen
hiippakunnan piispa Matti REPO; Åbo Akademin teologisen tiedekunnan professori Gunnar af
HÄLLSTRÖM; Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professori Jaana HALLAMAA; Helsingin yliopiston dosentti, teologian tohtori Jyri KOMULAINEN; pastori Heta HURSKAINEN
sekä neuvonantajana Åbo Akademin teologisen tiedekunnan professori Antti LAATO.
Venäjän ortodoksisen kirkon valtuuskuntaan kuuluivat Pyhän Synodin pysyvä jäsen, Pietarin ja Laatokan metropoliitta VLADIMIR (valtuuskunnan johtaja); Wienin ja Itävallan piispa HILARION
(Alfejev); Moskovan Patriarkaatin Ulkoasiain osaston varajohtaja, rovasti Vsevold CHAPLIN; Pietarin hengellisen akatemian professori, arkkimandriitta JANUARIJ (Ivlijev); Pietarin Hengellisen
Akatemian professori, ruhtinas Vladimirin katedraalin kirkkoherra, rovasti Vladimir SOROKIN;
Ukrainan Ortodoksisen kirkon Ulkoasiain osaston työntekijä, Kiovan Hengellisen Akatemian opettaja
Igumeni KIRILL (Hovorun); Moskovan Patriarkaatin ulkomaanasiain osaston kristittyjen välisten
yhteyksien sihteeri, pastori Igor VYSHANOV; Pietarin hiippakunnan Pavlovskin Pyhän apostolienvertaisen Maria Magdalenan seurakunnan pappi, pastori Vladimir HULAP;
Moskovan ja Pietarin Hengellisen Akatemian opettaja, pastori Dmitri JUREVITS ja Moskovan patriarkaatin ulkomaanasiain osaston työntekijä, Moskovan hengellisen akatemian opettaja Jelena S.
SPERANSKAJA.
Venäjän ortodoksisen kirkon kutsumina tarkkailijoina kokoukseen osallistuivat Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon edustajina piispa Aarre KUUKAUPPI ja pääsihteeri, dekaani Aleksander
PRILUTSKIJ;
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskunnan ex officio -jäseninä olivat kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtaja, kirkkoneuvos Risto Cantell; kirkon tutkimuskeskuksen johtaja, teologian
tohtori Kimmo Kääriäinen; arkkipiispan sihteeri, rovasti Heikki Jääskeläinen; ulkoasiain osaston
vt. teologisten asiain sihteeri, teologian tohtori Kaisamari Hintikka sekä arkkipiispan kanslian sihteeri, pastori Timo Rosqvist.
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Tulkkeina neuvotteluissa toimivat Riitta Kyllesten, Marina Latschinoff , Tarja Leppäaho sekä Ekaterina Vlasova . Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston kirjeenvaihtaja-sihteeri Minna Väliaho
***
Neuvottelujen avajaiset pidettiin torstaina 18.9.2008. Avatessaan neuvottelut Metropoliitta Vladimir
luki
***
Neuvottelujen aikana valtuuskuntien jäsenet toimittivat vuorotellen aamu- ja iltarukoukset luterilaisen
ja ortodoksisen perinteen mukaan.
Metropoliitta Vladimir toimitti ortodoksisen iltajumalanpalveluksen Lavran Pyhän kolminaisuuden
kirkossa lauantaina 20. syyskuuta.
Valtuuskunnat olivat läsnä sunnuntaina 21.9. liturgiassa Kazanin katedraalissa tai Pyhän Marian kirkossa vietetyssä luterilaisessa messussa, jossa arkkipiispa Jukka Paarman saarnasi.
***
Perjantaina 19.9. ohjelmassa oli kirkkoherra Viktor Moskovskij’n isännöimä vastaanotto Jumalansynttäjän Smolenskilaisen ikonin kirkossa.
Maanantaina 22.9. Suomen Pietarin Pääkonsulaatti tarjosi pääkonsulti Olli Perheentuvan isännöimän
vastaanoton.
***
Neuvottelun aikana pidettiin seuraavat, yleisteemaan ” Vapaus lahjana ja vastuuna.
Ihmisoikeudet ja uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta” liittyneet esitelmät:
Arkkimandriitta Januari ja Professori Antti Laato: ”Vapaus lahjana ja vastuuna Raamatussa”
Rovasti Vsevolod Chaplin: ”Venäjän ortodoksinen kirkko ja ihmisoikeudet”
Professori Jaan Hallamaa: ”Ihmisoikeudet kristinuskon valossa”
Pastori Vladimir Hulap: ”Uskonnollinen kasvatus kristillisestä näkökulmasta”
Dosentti, teologian tohtori Jyri Komulainen: ”Uskontokasvatus kristillisestä näkökulmasta”
Neuvottelun tulokset on koottu oheiseen tiivistelmään.

***
Neuvottelujen asiakirjat allekirjoitettiin keskiviikkona 24. syyskuuta juhlallisessa allekirjoitustilaisuudessa, jossa metropoliitta Vladimir ja arkkipiispa Jukka Paarma puhuivat.
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***
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon edustajien neljännettoista teologiset neuvottelut käytiin sydämellisessä kristillisen avoimuuden ja keskinäisen kunnioituksen hengessä.
***
Päättäessään työnsä Sinapin neuvottelujen valtuuskunnat kiittivät Jumalaa ja lausuivat yksimielisen
käsityksensä, että kirkkojen keskinäinen tuntemus on lisääntynyt ja keskustelut ovat olleet hedelmällisiä. Siksi teologisia neuvotteluja tulee jatkaa.

Pietarissa 24. syyskuuta 2008

Vladimir
Pietarin ja Laatokan
Metropoliitta

Venäjän ortodoksisen kirkon ja
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
14. teologiset neuvottelut

Jukka Paarma
Turun ja Suomen
Arkkipiispa
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Pietari 18. – 24.9.2008

Tiivistelmä
Oppikeskustelujen delegaatiot totesivat keskustelujen aluksi, että Venäjän ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konteksti, Suomen ja Venäjän yhteiskunnallinen tilanne ja historiallinen tausta sekä kirkkojen asema ja vaikutusmahdollisuudet omassa maassaan poikkeavat toisistaan.
Voimme kuitenkin todeta, että kirkkojen teologiset näkemykset ihmisen arvosta ja ihmisoikeuksista
sekä oikeudesta uskontokasvatukseen ovat lähellä toisiaan.

I Ihmisoikeudet
1. Jokainen ihminen on Jumalan luoma. Jumala on antanut kaikille järjen ja omantunnon. Siksi ihmisillä on kyky erottaa hyvä ja paha (1 Moos 2:7 Sananl. 20:27). Ihmisen arvo perustuu siihen,
että hän on Jumalan luomana ainutkertainen ja korvaamaton. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen (1 Moos 1:26 ) – ei orjaksi vaan vapaaksi Jumalan palvelijaksi. Jumala on
antanut ihmiselle tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaa sekä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Hänellä on edelleen sama tehtävä.
2. Jumalan ihmiseksi tuleminen (inkarnaatio) Jeesuksessa Kristuksessa osoittaa Jumalan rakkauden
hänen luomaansa maailmaa ja ihmisiä kohtaan (Joh. 3:16). Inkarnaatiossa Kristus yhdistää jumalallisen luontonsa inhimilliseen luontoon ja mahdollistaa pelastumisen. Jumalan kuvana ihminen
on kutsuttu toimimaan rakkauden ja laupeuden mukaisesti. Seuratessaan ihmisten puolesta kärsinyttä Kristusta, lihaksi tullutta Jumalaa, hänen tulee uhrautuen rakastaa lähimmäistään (Fil
2:5-11).
3. Ihmisenä olemiseen kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Luomisen perusteella kaikkia
ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti ja heidän ihmisarvonsa mukaisesti. Ihmisoikeudet ovat
kaikille ihmisille kuuluvia loukkaamattomia oikeuksia, joiden toteutumisen yhteiskunnan on turvattava.
4. Ihmisoikeuksia ja vapauksia toteuttaessaan kristittyjen tulee noudattaa Herransa esimerkkiä uskollisena Jumalan käskyille (Mk 10:29-31), jotka velvoittavat myös vastuuseen lähimmäisistä ja
yhteiskunnasta.
5. Uskonnonvapaus on perustava ihmisoikeus. Valtion erityisenä vastuuna on luoda edellytykset
sekä yksityiselle että yhteisölliselle uskonnon harjoittamiselle.
6. Kristityille on tärkeää voida tunnustaa yhteiskunnassa uskoaan sekä toteuttaa uskoa ja rakkautta
yhteiskunnallisen elämän eri osa-alueilla (Gal 5:6).
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7. Mikäli yhteiskunnan lainsäädäntö tulkitsee kansalaisten perusoikeuksia Jumalan sanan vastaisesti tai estää niitä toteutumasta, kirkon ja kristittyjen tulee apostolin ohjetta noudattaen totella
enemmän Jumalaa kuin ihmisiä (Apt 4:19-20; 5:29).
8. Ihmisoikeuksiin kuuluvat uskonnonvapauden lisäksi myös oikeus elämään, perustavat sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset oikeudet, mm. kokoontumisen ja järjestäytymisen vapaus, sananvapaus sekä oikeus työhön ja toimeentuloon. Kirkon tehtävänä on puolustaa kaikkien ihmisten
ihmisoikeuksia ja korostaa oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksien täyttämisen tärkeyttä vastavuoroisuuden periaatteen mukaan (Matt 7:12.; Room 13:8).

9. Kirkkojemme tulee jatkaa keskustelua ihmisen arvosta ja ihmisoikeuksista. Keskusteluissamme
nousi esille myös kysymys vallasta ja voimankäytöstä. Tätä problematiikkaa on syytä tutkia lähemmin seuraavissa oppikeskusteluissamme.

II Uskontokasvatus ja uskonnonopetus kristillisestä näkökulmasta

1. Vapahtajamme otti lapset uskon esimerkiksi, antoi heille aivan erityisen paikan lähellään ja kutsui meitä lastenkaltaisuuteen (Mt. 19:13-15; Mt. 11:25). Kristuksen esimerkin mukaisesti ja häneltä saamaamme käskyä noudattaen (Mt. 28:18-20) kirkkojemme tehtävänä on huolehtia lasten
kristillisestä kasvatuksesta evankeliumin hengessä.

2. Kristilliselle ihmiskäsitykselle perustuvan kristillisen kasvatuksen ja opetuksen päämääränä on
auttaa ihmistä luomaan oikeanlaatuinen suhde Jumalaan, lähimmäisiin ja ympäristöön (5 Moos.
6:20-25; Ps. 78:2-7). Kristilliseen kasvatukseen kuuluu tietyn tietomäärän välittäminen, mutta
sen päämääränä on erityisesti ihmisen persoonallisuuden kokonaiskehitys (Sananl. 3:13-18).

3. Jumala on luonut ihmiselle omantunnon, kyvyn erottaa hyvän pahasta (Rm. 2:14-15). Ymmärrys
niistä voi kuitenkin synnin takia helposti hämärtyä ja siksi ihminen tarvitsee Jumalan sanan antamaa ohjausta. Kristillinen kasvatus perustuu evankeliumin arvoihin, ja se pyrkii herättämään ja
vahvistamaan omantunnon ääntä meissä (Ef. 6:4).

4. Kirkolla täytyy olla oikeus ja mahdollisuus osallistua aktiivisesti yhteiskunnan arvopohjan luomiseen ja arvioimiseen myös siinä vaiheessa, jolloin yksilön arvojärjestelmä muotoutuu – hänen
lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Jokaisella lapsella on oikeus saada vastauksia suuriin kysymyksiin Jumalasta, maailman alkuperästä ja elämän tarkoituksesta. Meidän kirkkomme tiedostavat olevansa vastuussa siitä, että kasvava sukupolvi tutustuu niihin vastauksiin, joita kristillinen usko näihin elämän peruskysymyksiin tarjoaa (Saarn. 12:1-7).
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5. Kukin kulttuuri on saanut vaikutteita niistä uskonnollisista traditioista, joihin se historiallisesti
liittyy. Kristinuskon sanoma on kahden vuosituhannen aikana vaikuttanut merkittävästi kulttuurien kehitykseen. Koulussa annettava uskonnonopetus auttaa lapsia ja nuoria tiedostamaan
oman yhteiskuntamme kristilliset juuret.
6. Kristillinen kasvatus ja opetus merkitsevät kristillisen maailmankatsomuksen, tradition, etiikan
ja elämäntavan välittämisprosessia. Traditio on yksi sivilisaation ja kulttuurin kehityksen perusprinsiipeistä. Traditio ei ole staattinen tila, vaan luova prosessi. Kristillisen tradition välittäminen
luo ja ylläpitää turvallista toivon ilmapiiriä, joka tukee lasta hänen persoonallisuutensa kehittymisessä. Oman tradition tunteminen ja omaksuminen antaa lujan perustan toisten ihmisten traditioiden kunnioittamiselle (3 Moos 19:33-34; 5 Moos 10:17-19).
7.

Uskonnonvapaus on perustava ihmisoikeus. Jokaisella lapsella on oikeus saada uskonnonopetusta, joka vastaa hänen omaa uskonnollista traditiotansa. Tietoa uskonnosta ei voi jakaa koulussa täysin neutraalisti, koska opetus heijastelee aina jotain maailmankatsomusta ja arvojärjestelmää. Uskonnonopetuksen hyväksyminen opetussuunnitelmaan ei vähennä koulun eiuskonnollista luonnetta. Kirkollisen kasteopetuksen ja koulun uskonnonopetuksen välille on
tehtävä ero. Koululaisilla täytyy olla mahdollisuus saada syvälliset tiedot omasta uskonnollisesta
traditiostaan sekä perustiedot muista traditioista.

8. Julkisen koulun ja kirkon kasvatustavoitteet voivat olla sopusoinnussa keskenään. Monissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, kouluissa annetaan oman uskonnon opetusta positiivisen uskonnonvapauden hengessä. Uskonnollisiin perinteisiin tutustuminen on tämän periaatteen mukaista.
9. Kristillinen kasvatus tukee yhteiskunnan eettisiä arvoja vastuullisen vapauden hengessä ja luo
edellytykset uskontojen ja erilaisten arvojärjestelmien kohtaamiselle. Kristillisten kirkkojen velvollisuus on toimia aktiivisesti kulttuurien välisten konfliktien ratkaisemiseksi ja tukea kulttuurien välistä sovintoa ja rauhanomaista rinnakkaiseloa.

