International Ecumenical Youth Meeting
22.-26.3.2019 Beirut
Matkan tiedot: 22.-25.3.2019 Beirutissa, Libanonissa kokoontui 1600 nuorta ekumeeniseen,
kansainväliseen nuorten tapaamiseen. Tapahtumaan osallistui 1600 nuorta 43 eri maasta. Pääasiassa
osallistujat tulivat Libanonista, Armeniasta, Syyriasta (mm. Alepposta), Irakista, Iranista, Jordaniasta,
Palestiinasta ja Egyptistä, mutta myös Euroopasta.
Tapahtuman järjestivät Lähi-idän kirkkojen neuvosto ja Taizén ekumeeninen yhteisö yhteistyössä
paikallisten nuorten ja kirkkojen kanssa. Mukana oli laaja edustus paikallisseurakuntia katolisen kirkon eri
riituksista (mm. maroniittikirkosta ja Armenian katolisesta kirkosta), Armenian apostolisesta kirkosta,
Anglikaanisesta kirkosta, kreikkalaisortodoksisesta kirkosta ja protestanttisesta kirkosta (National
Evangelical Church). Tapahtuman pääteema oli "Vanhurskaat kasvavat kuin Libanonin setrit" (Psalmi
92:12). Tapahtuman aikana pohdittiin muun muassa kristinuskon juuria, mikä auttaa meitä kasvamaan
uskossamme ja mikä auttaa kohtaamaan toisia ihmisiä, kuin Libanonin setrin sivullepäin kasvavat juuret.
Osallistujat majoittuivat isäntäperheissä ja luostariyhteisöjen vieraina. Aamupäivät vietettiin
ísäntäseurakuntien vieraina ja kukin pääsi tutustumaan oman isäntäseurakuntansa jumalanpalveluselämään.
Iltapäivällä ja illalla oli kaikille yhteistä ohjelmaa, kuten työpajoja (workshops) ja rukoushetkiä.
Tapahtuma ajoittui Marian Ilmestyspäivän aikaan, mikä on Libanonissa tärkeä lomapäivä sekä kristityille
että muslimeille. Libanonissa kristityt ja muslimit juhlivat päivää yhdessä, koska Maria on tärkeä henkilö
myös Koraanissa, ja niin tehtiin myös tapahtuman aikana.
Tiivistelmä: Tutustuimme paikallisten seurakuntien ja isäntäperheiden elämään, vietimme ekumeenisia
rukoushetkiä, osallistuimme työpajoihin ja tutustuimme ekumeniaan ja uskontodialogiin Libanonissa.
Konkreettisena esimerkkinä uskontodialogista Libanonissa toimi Marianpäivän juhliminen yhdessä
kristittyjen ja muslimien kesken. Libanonissa kristittyjen välisellä ekumenialla ja kristittyjen ja muslimien
välisellä uskontodialogilla on pitkät perinteet, joista voimme oppia. Opittavaa on myös libanonilaisesta
vieraanvaraisuudesta ja toisten kunnioittamisesta. Libanonin kansalaisia on Libanonissa noin 4,5 miljoonaa
ja pakolaisia on vastaanotettu 1,5 miljoonaa, erityisesti Syyriasta. Nämä opit ja taidot olisivat hyödyksi
myös Suomessa maahanmuuttajia seurakunnissa ja yhteiskunnassamme kohdatessa ja julkiseen
keskusteluun osallistuttaessa. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa ja yhteiskuntamme moniarvoistuessa
dialogitaitoja ja vieraanvaraisuuden taitoja sekä tietämystä eri kulttuureista ja myös islamista tarvitsee
jokainen.
Ehdotan yhdeksi toimenpiteeksi, että Suomen evankelisluterilainen kirkko nimeää vuosittaiseen
stipendiohjelmaansa mahdollisuuden osallistua Taizén järjestämään ekumeeniseen nuorten tapaamiseen
mahdollisesti Euroopan ulkopuolella tai nuorten kristittyjen ja muslimien dialogiviikolle Taizéhen
elokuussa.
Matkan tarkoitus ja tavoitteet: Matkan tarkoituksena oli tutustua Lähi-idän ja Libanonin kirkolliseen,
ekumeeniseen ja uskontojen väliseen tilanteeseen sekä nuorten arabikristittyjen tilanteeseen, oppia heidän
kokemuksistaan, perinteistään ja uskostaan, rukoilla, keskustella ja opiskella Raamattua yhdessä sekä
syventää uskontodialogitaitoja erityisesti kristinuskon ja islamin välillä. Libanon on monella tapaa mallimaa
uskontodialogissa ja yksi avain idän ja lännen väliseen vuoropuheluun. Opiskelujeni vuoksi minua kiinnosti
kuulla myös eri kirkkojen lapsi- ja nuorisotyöstä. Taizén tapaamisissa syvä spiritualiteetti ja rukous yhdessä

paikallisten kristittyjen kanssa on tärkeää ja tapaamisissa pääsee tutustumaan paikallisseurakuntien
jumalanpalveluselämään ja tavallisten kristittyjen perheiden arkeen isäntäperhemajoituksen kautta.
Keskeinen sisältö: Tapahtuma oli antoisa monella tapaa. Tapahtumaan osallistui 1600 nuorta 43 eri
maasta, mikä tarjosi upean mahdollisuuden nähdä kristinuskon globaalit kasvot. Moni eurooppalainen
nuori kertoi tavanneensa lähi-idän kristittyjä ensimmäistä kertaa ja laulaneensa arabiaksi kristillisiä lauluja
ensimmäistä kertaa.
Yksi tapahtuman kohokohta minulle oli tutustuminen oman isäntäseurakuntani eli Armenian Apostolisen
kirkon jumalanpalveluselämään sekä Armenian apostolisen kirkon Anteliaksessa, Libanonissa asuvan toisen
johtajan, katolikos Aram I:n tapaaminen. Hän on tehnyt merkittävän ekumeenisen uran mm. Kirkkojen
maailmanneuvoston moderaattorina. Kuulin myös Armenian apostolisen kirkon lapsi- ja nuorisotyöstä
Libanonissa. Seurakunnat järjestävät joka viikko eri ikäisille nuorille ja aikuisille raamatturyhmiä ja lapsille
sunnuntaisin pyhäkoulua. Metodit olivat luovia ja samantyylisiä kuin Suomessakin ja nuoret aikuiset oli
saatu innostettua pyhäkoulun opettajiksi. Lasten ja nuorten kristillinen identiteetti oli vahva ja tietämys
omasta uskostaan hyvä. Vaikka kirkkomme lapsi- ja nuorisotyö on erittäin korkeatasoista, uskon että
meille voisi silti olla mielenkiintoista oppia ja jakaa asioita myös esimerkiksi Armenian apostolisen kirkon
lapsi- ja nuorisotyön kanssa.
Toinen kohokohta oli osallistuminen Marian ilmestyspäivänä kristittyjen ja muslimien yhteiseen juhlaan.
Maria on tärkeä, kunnioitettu ja keskeinen henkilö monille muslimeille. Maria tarjoaa yhteisen pohjan
uskontodialogiin ja juhlintaan muslimeille sekä kristityistä erityisesti katolisille ja ortodokseille. Maria ei
ole niin keskeinen luterilaisille, mutta periaatteessa Marianpäivän juhlinta voisi olla mahdollista kristittyjen
ja muslimien välillä joskus Suomessakin, ainakin pienemmässä mittakaavassa. Juhlassa oli esiintyjinä myös
näkö-, kuulo- ja liikuntavammaisia ihmisiä ja heidän seurakuntaryhmiään.
Kolmas kohokohta oli majoittua katolisten pyhän Antoniuksen sisarten luona ja tutustua heidän
spiritualiteettiinsa ja elämäänsä. Osa osallistujista pääsi majoittumaan paikallisiin perheisiin ja he kokivat
tämän erittäin antoisana kokemuksena.
Neljäs kohokohta oli vierailla Maroniittikirkolle merkittävässä vanhassa pyhän Antoniuksen luostarissa ja
oppia lisää Maroniittikirkon perinteestä, johon Suomessa ei juuri tule tilaisuuksia tutustua.
Viides kohokohta olivat keskustelut omassa kansainvälisessä pien- ja raamatturyhmässäni libanonilaisen,
armenialaisen, syyrialaisen, palestiinalaisen, egyptiläisen, irakilaisen, puolalaisen ja saksalaisen nuoren
kanssa. Erityisesti syyrialaisten, irakilaisten, palestiinalaisten ja egyptiläisten nuorten vahva usko ja toivo
sekä juurtuminen Kristukseen puhuttelivat minua. Mietin, missä muualla minulla olisi ollut mahdollisuus
kuulla tavallisen nuoren kristityn syyrialaisen, palestiinalaisen, egyptiläisen tai irakilaisen uskosta ja
kokemuksista? Heidän todistuksensa oli pysähdyttävä ja meillä olisi hengellisesti paljon opittavaa heiltä:
Vaikka oma kotikirkko olisi poltettu ja ollut terroristi-iskujen kohteena tai olisi itse sodan vuoksi
menettänyt lähes kaiken, Kristus on ja pysyy näille nuorille kalliona. "Ilman uskoa olisimme peloissamme."
Juurtuminen Kristukseen ja rukous antavat myös voiman antaa anteeksi. Monet eurooppalaisista
osallistujista kertoivat, että heillä on nyt aivan erilainen, positiivinen mielikuva esimerkiksi irakilaisista
nuorista tai islamista tapahtuman jälkeen. Monet kertoivat havainneensa, että olemme hyvin samanlaisia,
riippumatta siitä, mistä olemme kotoisin. Idän vanhojen kirkkojen jumalanpalveluselämä oli monelle
länsieurooppalaiselle nuorelle uusi kokemus, sillä he eivät olleet käyneet aiemmin esimerkiksi
ortodoksisen kirkon liturgiassakaan, mikä taas monille suomalaisille on verrattain tuttua. Kristinuskon
juuret ovat Lähi-idässä ja siksi on tärkeää, että suomalaiset ja länsieurooppalaiset nuoret pääsevät
kokemaan vanhojen idän kirkkojen rukouselämää ja keskustelemaan Raamatusta niiden ihmisten kanssa,

jotka elävät eräällä tavalla samassa kontekstissa tai ainakin meitä lähempänä kontekstia, missä Raamattu
on kirjoitettu.
Kuudes kohokohta olivat yhteiset ekumeeniset rukoushetket yhdessä 1600 muun nuoren ja myös
kirkkojen johtajien kanssa. Mukana oli piispoja ja kardinaali. Kirkon ruohonjuuritaso ja ylätaso kohtasivat
hienosti.
Seitsemäs kohokohta olivat tapahtuman työpajat eli workshopit, joista kahteen kukin ehti osallistua.
Osallistuin yhteen työpajaan vieraanvaraisuudesta libanonilaisesta näkökulmasta. Työpajassa käsiteltiin
vieraanvaraisuuden tärkeyttä ja konkreettisia esimerkkejä siitä, vaikeuksiakaan unohtamatta. Toinen
osallistumani työpaja käsitteli Adyan-nimistä uskontodialogijärjestöä, jonka päätoimisto on Libanonissa,
mutta joka tekee vaikuttavaa työtä myös Irakissa, Syyriassa, Jordaniassa, Arabiemiraateissa, Saksassa,
Ranskassa ja Tanskassa. Järjestö toimii monella eri tasolla: ylätasolla poliitikkojen kanssa esimerkiksi
Irakissa, eri järjestöjen kanssa ja vahvasti myös ruohonjuuritasolla. Se tekee mm. ihmisoikeus-,
uskontodialogi- ja rauhankasvatustyötä. Suosittu toimintamuoto ovat nuorten kesäleirit eri
uskontokunnista tuleville nuorille. Lisätietoja: www.adyanfoundation.org ja Facebook: Adyan foundation.
Suosittelen tutustumaan Adyaniin, ellei se ole vielä tuttu kirkkomme uskontodialogista ja rauhantyöstä
vastaaville henkilöille.
Taizé-tapaamiset ovat ainutlaatuinen mahdollisuus tavallisille nuorille päästä kokemaan ekumenian ja
kristillisen perinteen rikkaus. Tässä tapahtumassa kokemus yhteisestä veljeydestä ja sisaruudesta yli
kirkkokunta-, uskontokunta- ja kansallisuusrajojen oli erityisen vahva. Yhteinen ihmisyys yhdistää ja
olemme samaa perhettä kaikki. Meitä yhdistävät asiat ovat merkittävämpiä ja tärkeämpiä kuin meitä
erottavat asiat. Kristinuskossa keskeistä on rakkaus, anteeksianto ja vieraanvaraisuus. Tämä toistui monien
Lähi-idän kristittyjen puheissa ja kuulin nuorilta osallistujilta kauniita käytännön esimerkkejä tästä. Syvä
usko ja juurtuminen Kristukseen johtavat käytännön tekoihin.
Johtopäätökset, suositukset, toimenpiteet: Euroopan ulkopuolelle sijoittuvassa ekumeenisessa nuorten
tapaamisessa, jossa pääosa osallistujista ei ollut eurooppalaisia kristittyjä, oli luonnollisesti huomattavasti
enemmän moninaisuutta ja opittavaa kuin Taizén Euroopan tapaamisissa tai vaikkapa Euroopan
ekumeenisen nuorisoneuvoston tapahtumissa. Myös uskontodialogi-ulottuvuus toi tapahtumaan oman
tärkeän lisänsä, mikä kertoo Lähi-idän kristittyjen arkipäivästä ja tilanteesta. Ajattelen, että suomalaisille
luterilaisille nuorille olisi hyväksi päästä kokemaan kristinuskon rikkaus ja moninaisuus Euroopan
ulkopuolella ja erityisesti vanhoissa, perinteisissä kirkoissa Lähi-idässä, sillä kristinuskon juuret ovat siellä.
Luonnollisesti muiden kirkkojen nuorten kohtaaminen jo Euroopassakin on rikastuttavaa ja myös
luterilaisuuden eri ilmenesmismuotojen näkeminen maailmalla on kiinnostavaa. Taizén yhteisön tapaamiset
ovat myös spiritualiteetin kannalta rikastuttavia.
Toimenpide-ehdotus 1: Ehdotan yhdeksi toimenpiteeksi sen pohtimista, voisiko Suomen
evankelisluterilainen kirkko tukea 1-2 nuoren aikuisen (18-35v.) osallistumista vuosittain johonkin Taizén
yhteisön ja paikalliskirkkojen järjestämään tapahtumaan Euroopan ulkopuolella (tai Euroopassa).
Ekumeenisten tapaamisten lisäksi Taizéssä, Ranskassa järjestetään kerran vuodessa kristittyjen ja
muslimien välisen ystävyyden viikonloppu, johon osallistumisen tukemista voisi myös harkita. Voisiko
stipendiohjelmaan lisätä option lähettää 1-2 nuorta aikuista vuosittain Taizé-tapahtumaan? Taizén
tapaamisiin osallistuminen ei edellytä teologian opintoja tai akateemista koulutusta, joten se olisi avoin
monenlaisille osallistujille ja kirkon nuorille vastuunkantajille ja nuorille työntekijöille koulutustaustaan
katsomatta. Halutessaan kirkko voisi vuosittain itse valita vaihdellen mikä tapahtuma olisi kyseessä, sillä
Taizén yhteisö järjestää vuosittain useamman tapaamisen, tai nuori voisi itse hakea valitsemaansa
tapahtumaan. Taizén tapaamiset ovat verrattain edullisia tapoja saada ainutlaatuinen kokemus ekumeniasta

ja nähdä eri kirkkojen hengellisyyttä globaalisti. Tapaamisten pääkustannus ovat lentoliput, sillä
osallistumismaksu on edullinen ja osallistujat majoittuvat ilmaiseksi isäntäperheissä. Osallistumismaksu
kattaa kaikki ruokailut. Isäntäperheiden ja isäntäseurakuntien kautta paikallista kristillistä elämää näkee
syvemmin ja Taizén tapaamiset ovatkin monella tapaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutustua tavallisten
kristittyjen nuorten ja seurakuntien elämään.
Toimenpide-ehdotus 2: Joissakin kirkkomme seurakunnissa on nuorisotyössä vakiintunut perinteeksi
järjestää matka Taizéhen pääsiäisenä tai kesällä. On kuitenkin monia seurakuntia, jotka eivät ole Taizéssä
koskaan käyneet, mutta joille vierailu voisi olla rikastuttava kokemus. Toiseksi toimenpiteeksi ehdotan
miettimään, mitä mahdollisuuksia kirkollamme olisi tukea seurakuntien nuorisotyötä taloudellisesti tai
tiedollisesti Taizé-matkan järjestämisessä.
Toimenpide-ehdotus 3: Ruotsin kirkosta ovat piispat vierailleet Taizéssä ja Anglikaanisesta kirkosta
Canterburyn arkkipiispa yhdessä nuorisoryhmän kanssa. Olisiko kirkkomme piispoilla kiinnostusta vierailla
Taizéssä yhdessä, mahdollisesti myös muiden kirkkokuntien johtajien kanssa?
Toimenpide-ehdotus 4: Taizén yhteisö julkaisi tapahtuman aikana kokonaan arabiankielisen Taizé-laulucd:n ja 2 arabiankielistä Taizé-kirjaa. Näitä kristillisiä arabiankielisiä materiaaleja saa tilattua Taizén
yhteisöltä esimerkiksi Internetin välityksellä. Cd-levy löytyy myös minulta itseltäni ja sen saa halutessaan
tutustuttavaksi.
Suositus: Marian Ilmestyspäivän juhlimista yhdessä eri kirkkokuntien ja muslimien välillä voisi
mahdollisesti tulevaisuudessa pohtia meilläkin pienessä mittakaavassa tai käydä asiassa teologista
vuoropuhelua.
Libanonin tapaamisen alullepanijoita olivat paikalliset nuoret. Tapahtuman valmisteluihin kului 1,5 vuotta
ja joka viikko 120 nuorta eri kirkoista kokoontui ekumeenisiin suunnitteluryhmiin. Tapahtuman eri osaalueista vastanneet ryhmät oli haluttu alusta asti muodostaa ekumeenisesti kattaviksi ja siksi eri kirkot
kokivatkin vahvaa omistajuutta tapahtumasta, eikä se jäänyt muutaman kirkon harteille. Miten saisimme
innostettua suomalaiset nuoret kantamaan vastuuta ja tulevaisuudessa mahdollisesti isännöimään
vastaavankaltaista tapahtumaa? Merkittävässä roolissa Beirutin tapahtuman järjestelyissä olivat muun
muassa paikalliset partiolaiset.
Linkkejä tapahtuman materiaaleihin ja videoihin:
- Tapahtuman aikaisesta Marian ilmestyspäivän juhlasta kertova video (n. 6 min):
https://www.facebook.com/TaizeLebanon2019/videos/631746050586103/UzpfSTEwMDAwMDUyODM
5ODI1NzoyNTc4MDE3NTU4ODkyNDk5/
- Lyhyt yleisvideo tapahtumasta (n. 3 min):
https://www.facebook.com/TaizeLebanon2019/videos/384731952081059/UzpfSTEwMDAwMDUyODM
5ODI1NzoyNTc3OTYwNjY1NTY0ODU1/
- Lisää videoita Facebook-sivustolta "International Ecumenical Youth Meeting - Lebanon 2019"
- Materiaaleja: www.taize.fr
Taizén yhteisön järjestämät seuraavat kansainväliset nuorten tapaamiset:
- Tapaaminen Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa 25.-29.9.2019
- Euroopan-tapaaminen / Uudenvuodentapaaminen Wroclawissa, Puolassa 29.12.2019-2.1.2020

- Nuorten kristittyjen ja muslimien välisen ystävyyden dialogiviikonloppu Taizéssä 22.-25.8.2019. Taizéssä
kannattaa viettää silloin koko tätä viikonloppua edeltävä viikko, jolloin alkuviikko on tavallista ohjelmaa
ja viikonloppu uskontodialogiin liittyvää ohjelmaa. Osallistua voi myös seuraavalla viikolla 18-35vuotiaiden nuorten Reflection-viikon ohjelmaan.

