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ἵνα πάντες ἓν ὦσιν - Ut unum sint – Että he olisivat yhtä
Lähtökohtana tälle kolmen seminaarin sarjalle on Faith and Order -komission lähentymisasiakirja Kirkko:
Yhteistä näkyä kohti. Dokumentti kokoaa yhteen sen, miten käsitykset ovat lähentyneet kirkko-opin ymmärtämisessä lukuisten monenkeskisten ja kahdenvälisten teologisten dialogien pohjalta. Yksi yhä jäljellä
olevia kysymyksiä, joka yhä vaatii lisätyöstämistä on kysymys ”auktoriteetista” kirkossa. Se on läheisessä
yhteydessä kysymyksiin sitovasta opetuksesta ja maailmanlaajasta ykseyden virasta. Tämän kohtaamisten sarjan kautta pyrimme antamaan tilaa avoimelle keskustelulle ja antamaan näin impulsseja viralliselle
ekumeeniselle työlle kirkkojen välillä ja myös niiden sisäisille keskusteluille. Syksyllä 2015 on vielä määrä
kokoontua yhteiseen tilaisuuteen ja summata keskustelujen anti.
Auktoriteetti ja sen käyttö kirkossa
Monet kahdenväliset dialogit osoittavat, että kirkot ovat ottaneet merkittäviä askeleita kohti yhteisymmärrystä koskien auktoriteettia, kirkollista valtaa ja sen käyttämistä. Kirkkojen välillä on kuitenkin eroja sen suhteen, minkälainen
painoarvo auktoriteetin erilaisille lähteille olisi annettava, missä mittakaavassa ja millä tavoin kirkko voi tulla normatiiviseen uskonilmaukseen ja mikä rooli erityisellä vihkimysviralla on auktoritatiivisessa ilmoituksen tulkinnassa. Näistä erimielisyyksistä huolimatta kaikilla kirkoilla on huoli siitä, että evankeliumia tulee julistaa, tulkita ja elää maailmassa todeksi nöyrästi, mutta vakuuttavalla auktoriteetilla. Eikö sillä, että etsitään ekumeenista lähentymistä tavasta,
jolla kirkollinen valta tunnustetaan ja sitä käytetään, tule olla luova merkityksensä tässä kirkkojen lähetystehtävässä?
Kirkko, kappaleet 48–51
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