Piispat ja herätysliikejärjestöt etsivät yhteistoimintamalleja
Luterilaisen kirkon piispat ja vanhalla virkakannalla olevat herätysliikejärjestöjen edustajat ovat ilmaisseet yhteisen käsityksensä siitä, miten herätysliikejärjestöt voivat entistä paremmin tukea paikallisseurakuntien työtä ihmisten sitouttamiseksi evankeliumiin ja kirkkoon.
Epävirallisten keskustelujen sarja piispojen ja herätysliikejärjestöjen kesken alkoi vuonna 1999 neljäntoista järjestöjohtajan aloitteesta ja arkkipiispa Jukka Paarman kutsusta. Vuosien varrella keskusteluihin on osallistunut useita piispoja ja useiden järjestöjen edustajia.
Piispat ja herätysliikejärjestöjen edustajat julkistivat 4.3.2009 yhteisen tahdonilmaisunsa seurakuntien
ja herätysliikejärjestöjen yhteyksistä ja yhteistyöstä. Siinä he toteavat seuraavaa:
1.

Haluamme edistää sitä, että herätysliikkeet ja niiden muodostamat yhteisöt ovat entistä
selvemmin osa kirkon ja seurakuntien toimintaa. Siten ne tuovat oman panoksensa seurakuntaelämän uudistamiseen.

2.

Tunnustamme sen, että kirkossamme on jäseniä, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi pidä
oikeana kirkon hyväksymää päätöstä avata pappisvirka naisille, ja toivomme, että hekin
voivat edelleen kokea kirkon omakseen.

3.

Haluamme yhdessä toimia sen puolesta, ettei ketään kirkossa syrjitä hänen sukupuolensa, vakaumuksensa tai virkanäkemyksensä tähden.

4.

Pidämme tärkeänä, että herätysliikejärjestöjen toiminta muodostaa paikallisseurakuntien
sisällä sellaista yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa kaikkien seurakuntalaisten sitoutumista
Kristukseen ja kirkkoon.

5.

Kun herätysliikejärjestöt ovat yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa, ne toimivat kirkkomme vuonna 1986 tekemän virkaratkaisun ja paikallisseurakuntien käytäntöjen mukaisesti.

6.

Seurakunta voi tehdä yhteistyötä herätysliikkeen kanssa ja antaa tiloja herätysliikkeen
kirkkopyhiä ja muita tilaisuuksia varten.

7.

Vetoamme kaikkiin seurakuntalaisiin, että erilaisista näkemyksistä huolimatta pysymme ja
toimimme yhdessä ja samassa kirkossa.

Tahdonilmaisun ovat piispojen edustajien kanssa muotoilleet toiminnanjohtaja Timo Junkkaala Suomen Raamattuopiston Säätiöstä, pääsihteeri Jussi Miettinen Suomen Evankelisluterilaisesta Opiskelija- ja Koululaislähetyksestä, lähetysjohtaja Pekka Mäkipää Evankelis-luterilaisesta Lähetysyhdistys
Kylväjästä, toiminnanjohtaja Lasse Nikkarikoski Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä,
pääsihteeri Henrik Perret Suomen teologisesta instituutista ja lähetysjohtaja Timo Rämä Suomen
Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä.
Arkkipiispa Jukka Paarman lisäksi työskentelyyn osallistuivat piispat Eero Huovinen, Samuel Salmi,
Simo Peura ja Matti Repo. Muut piispat ovat ilmaisseet yhtyvänsä tahdonilmaisuun.
Arkkipiispa Jukka Paarma kiittää herätysliikejärjestöjä keskustelualoitteesta ja keskusteluihin osallistuneiden järjestöjen edustajia. Hän korostaa tämän yhteydenpidon merkitystä kirkon yhtenäisyydelle.
Arkkipiispa Paarma pitää yhteistä kannanilmaisua hyvänä perustana keskinäiselle kunnioitukselle,
kuuntelemiselle, keskustelulle ja yhteistyölle.
Taustaa: Keskustelualoitteen vuonna 1999 tekivät järjestöjohtajat Esikoislestadiolaisista, Evankelisluterilaisesta Lähetysyhdistys Kylväjästä, Lähetysyhdistys Rauhan Sanasta, Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistyksestä, Paavalin synodista, Parikanniemisäätiöstä, Sanansaattajista, Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä, Suomen Evankelisluterilaisesta Kansanlähetyksestä, Suomen
Evankelis-luterilaisesta Opiskelija- ja Koululaislähetyksestä, Suomen Raamattuopiston Säätiöstä,
Suomen teologisesta instituutista, Svenska Lutherska Evangeliföreningenistä ja Todistajaseurasta.

