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Mitä voisin oppia sinulta?
EKUMEENINEN LIIKE vaikutti keskeisesti
kirkkojen elämään 1900-luvun maailmassa. Rautaesiripun halkoessa Eurooppaa ja
maailmaakin kirkkojen väliset ekumeeniset kontaktit toivat ihmisiä yhteen ja
rakensivat tietä sovulle.
Viime aikoina on sen sijaan puhuttu
ekumenian talvesta. Kun 1900-luvun
aikana päästiin tilanteeseen, missä 500 tai
1000 vuoden takaisia riitojen osapuolet
voivat jo ymmärtää toistensa näkökantoja,
2000-luvulla on havaittu, että uudet ajat
tuovat uusia kysymyksiä, joihin kirkot ottavat kantaa. Kun kirkot ( ja eri tahot kirkkojen sisällä) ottavat eri tyyppisiä linjauksia
uusiin tilanteisiin, on ekumeeninen työskentely taas lujilla. Ei enää autakaan, että
lähennytään toisia 500 vuoden takaisten
riitojen kohdalla. Nyt pitäisi ratkoa myös
uusia riitoja.
Tämän lehden sivuilla pastori, tutkija
Päivi Jussila kyseenalaistaa kirkkojen
ylätasolla käytävän ekumeenisen työskentelyn. Jussilan mukaan vaikutteet kirkoista
toiseen olisivat levinneet, ja leviävät, ilman
piispojen keskinäisiä tapaamisia ympäri
maailmaa.
Oli niin tai näin, kirkot ovat toistensa
syyttelyn sijaan oppineet viime vuosikymmeninä ottamaan vaikutteita toisiltaan.
Luterilaiset voivat Suomessa viettää rukoushetkiä ja retriittejä. Monessa muussa
kirkkokunnassa järjestetään puolestaan
rippikoulun tapaisia leirejä n. 15-vuotiaille. Tämä on suurta edistystä menneitten
vuosisatojen uskonsotien tilanteeseen
verrattuna.
Tälle kirkkojen välisessä yhteydessä opitulle ilmapiirille olisi tilausta kirkkokuntien välisen keskustelun ulkopuolellakin.
Ihmisten välisessä yhteiskunnallisessa
kanssakäymisessä on tänä aikana niin
paljon vastapuolta demonisoivia, toisesta ihmisestä tarkoituksellisesti pahaa
etsiviä asenteita, että alamme muistuttaa

kiihkeimpiä uskonsotureita menneiltä
vuosisadoilta.
Mitä minä voisin oppia sinulta? Mitä me
voisimme oppia teiltä? Jos tämä kysymys
edellä kohtaisimme toisiamme, mitähän
hyvää se voisi tuoda meille?
Meidän kannattaisi ehkä kerätä rohkeutemme ja kohdata tuon kysymyksen kanssa
vaikkapa texasilainen Trumpia äänestävä
farmari tai Helsingin Kalliossa asuva punavihreä vegaaniaktivisti. Maailma saattaisi
silloin muuttua, tai ainakin oman pääni
sisäinen maailma.
Kalle Hiltunen
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