LUTERILAISEN MAAILMANLIITON EKUMEENISET SITOUMUKSET
Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hyväksyi kesällä 2018 ”Luterilaisen
maailmanliiton sitoumukset ekumeenisella tiellä kohti kirkollista yhteyttä” (The
Lutheran World Federation’s Commitments on the Ecumenical Way to Ecclesial
Communion)
(https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/dtpwecumenical_commitments_2018_en.pdf).
Asiakirjassa on sitouduttu Strasbourgin ekumeenisessa instituutissa kehitettyyn
ja luterilais-katolisessa Yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista (1999)
sovellettuun ”differentioidun konsensuksen” menetelmään, joka kuuluu yhteen
”ykseys sovitetussa erilaisuudessa”-ykseysmallin kanssa. Ekumeeninen reseptio
eli asiakirjojen tuleminen osaksi kommuunion elämää ymmärretään
dokumentissa sekä viralliseen päätöksentekoon liittyväksi että laajemmin
hengelliseksi ja teologiseksi prosessiksi. Itse sitoumuksia ovat tiivistetysti
seuraavat:
1) Ekumenia – eri muotoja, paikallisesti ja maailmanlaajasti. LML sitoutuu
lujittamaan kommuuniota sisäisesti sekä ilmaisemaan Kristuksen ruumiin
ykseyttä kaikin mahdollisin tavoin. Tavoitteena on ymmärtää paikallisia
ekumeenisia olosuhteita sekä selostaa tehdyt sitoumukset ekumeenisille
kumppaneille. Pastorien ja muiden teologien ekumeenista tietoisuutta tulee
syventää ennen muuta koulutuksen kautta.
2) Selkeän terminologian käyttö. LML sitoutuu olemaan valpas sen suhteen,
millaista terminologiaa se käyttää eri kumppanien kanssa sekä selkeyttämään
ekumeenista kieltä yhdessä kumppaniensa kanssa.
3) Kahdenväliset dialogit – jatkuvuutta ja uudistumista. Dialogeja jatketaan
entisten kumppanien kanssa; resursseja kehitetään uusiin dialogeihin
tarpeen mukaan. Ekumeenisten keskustelujen organisointia ja toteutusta
tulee uudistaa ajatellen käytettyjä menetelmiä, globaalin kommuunion
tarjoamia erilaisia näkökulmia ja tulosten laajempaa omaksumista kirkoissa.
4) Vastaanoton edistäminen. Sisällytämme vastaanottoprosessin jokaiseen
viralliseen dialogiin alusta asti. Hyvien ajatusten ja kokemusten vaihtoa
jäsenkirkkojen välillä tuetaan. Menetelmiä, valmistautumista ja toteutusta
arvioidaan jokaisessa dialogissa. Tulee olla tietoinen, että tulosten
omaksuminen saattaa kestää kauan ja olla avoin sille, että tulokset
vaikuttavat suunnittelemattomilla tavoilla.
5) Pastoraalinen ekumenia. Paikallisten kirkkojen ja eri kontekstien
käytännöllis-pastoraalisia haasteita tulee kuunnella ja jatkaa niiden tukemista
etsimällä teologisia ja käytännöllisiä ratkaisuja. Tulee edistää yksittäisten
kristittyjen huomioon ottamista, jotka elävät esimerkiksi ekumeenisissa
perheissä tai yhteisöissä maailmanlaajasti, alueellisesti ja paikallisesti.
Kirkkojen ekumeenisen pastoraalisen työskentelyn hyviä käytäntöjä tulee
arvostaa ja edistää.
6) Ekumeeninen spiritualiteetti. Sitoudumme syventämään yhteistä hengellistä ja
liturgista elämäämme yhdessä kumppaniemme kanssa. Ekumeenisten
keskustelujen hengellinen anti tulee välittää osaksi seurakuntien elämää.

