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näIn LäHeTäT 
TeksTIT 
JA kUVAT

yLäkeRTA- 
ARTIkkeLIT
kaleva, Yläkerta
Pl 170,  
90401 Oulu tai  
artikkelit@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 834
 
Tekstin pituus on 4 700 
merkkiä otsikoineen, välilyön-
teineen ja kirjoittajaesittelyi-
neen. Tekstin voit lähettää  
joko sähköpostina tai liitetie-
dostona.

mIeLIPIDe- 
kIRJOITUkseT
kaleva, lukijalta,  
Pl 170, 90401 Oulu
tai mielipide@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 755

Tekstin pituus enintään  
3 000 merkkiä välilyönteineen. 
kirjeissä on oltava kirjoittajan 
nimi, osoite ja puhelinnumero. 
kaleva hyväksyy nimimerkit 
vain poikkeustapauksissa. 
Toimituksella on oikeus tarvit-
taessa käsitellä kirjoituksia.

Lähetä kuvat ja teksti- 
viestit numeroon 13222.

kUVAT
Kännykällä: kirjoita teksti-
kenttään lukiJAkuVA, ku-
VAAJAN Nimi, TilANNeTekSTi 
ja lähetä kuva numeroon 13222.
Viestin hinta normaalin mmS-
viestin hinta. Toimii elisan, 
Soneran, Saunalahden, TeleFin-
landin ja DNA:n liittymillä.
 
Tietokoneelta: lähetä kuva 
–lomake löytyy osoitteesta 
www.kaleva.fi/lukijakuva

lähetä vain itse ottamiasi 
kuvia. muistathan, että ku-
vassa olevilta tunnistettavilta 
henkilöiltä on pyydettävä lupa 
julkaisemiseen.

TeksTIVIesTI
Viestin pitää alkaa kirjaimilla 
mP, sen jälkeen lyödään yksi 
tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotet-
tava pisteellä.
MALLI: mP minusta verotus on 
liian kovaa. matti meikäläinen.
merkkejä saa olla enintään 
200. Toimii elisan, Soneran, 
Saunalahden, TeleFinlandin ja 
DNA:n liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa. 
Toimitus valitsee julkaistavat 
viestit.

!13222
Lähetä meille kuvia, teksti -
viestejä ja uutisvinkkejä.

P aavin ja Moskovan pat-
riarkan tapaaminen on 
ollut vuosikymmenien 
ajan yksi odotetuimpia 

ekumeenisia huippukokouksia.
Nyt se on kohta todellisuutta, 

kun Kuuban presidentti Raul Cast-
ro isännöi Franciscuksen ja Kirillin 
kohtaamista Kuubassa tällä viikolla. 

Tapaaminen ei ole tähän mennes-
sä onnistunut, sillä Moskovan suun-
nalla kynnys on ollut liian korkealla. 

Yksi jännitteitä aiheuttanut teki-
jä oli pitkäaikaisen paavi Johannes 
Paavali II:n puolalaisuus. Historial-
lisesti puolalaisilla ei ole ollut Venä-
jällä paras mahdollinen kaiku.

Ei tosin ole selvää, että saksalai-
sen paavi Benedictus XVI:n kansal-
lisuus olisi ollut venäläisten silmis-
sä yhtään parempi asia.

Suuri isänmaallinen sota natsi-
Saksaa vastaan kun on edelleen yk-
si venäläisten pyhimpiä asioita.

Vatikaanin ja Venäjän ortodoksisen 
kirkon suhteisiin vaikuttavat myös 
valtapoliittiset ja arvovaltatekijät.

Vaikka suuri osa entisen Neuvos-
toliiton asukkaista ei ollutkaan orto-
dokseja, Venäjän ortodoksinen kirk-
ko katsoo olevansa koko hajonneen 
valtion jälkeensä jättämän alueen 
perinteinen valtakirkko ja siksi oi-
keutettu torjumaan muiden kirkko-
jen etenemisen.

Moskovan patriarkaatti on syyt-
tänyt katolista kirkkoa siitä, että se 
on pyrkinyt värväämään ortodok-
seja omiin riveihinsä.

Näille ekumeenisissa suhteissa 
vakaville käännytyssyytöksille ei 
kuitenkaan ole löytynyt näyttöä.

Vatikaani on joka tapauksessa an-

tanut ohjeet Venäjällä toimiville ka-
tolisille piispoille ja papeille mene-
tellä mahdollisimman tahdikkaasti 
suhteessa ortodokseihin. 

Katolinen kirkko on Venäjällä yhä 
suhteellisen pieni ja hyvin riippu-
vainen lännestä tulevasta papistos-
ta ja raha-avusta.

Katolilaisten nykyisestä määräs-
tä ei ole luotettavia tietoja, mutta 
muutama vuosi sitten heitä oli tiet-
tävästi puolisen prosenttia väestös-
tä eli noin 800 000.

Katolisia seurakuntia oli silloin yli 
200 ja pappeja lähes 300. Papeista 
vain joka kymmenes oli venäläinen.

Uusimpien epävarmojen tietojen 
mukaan katolilaisten määrä on ollut 
nopeassa laskussa, kun vanhimmat 

jäsenet ovat kuolleet ja monet läh-
teneet maasta.

Ukrainan sota on tuonut kirkollisiin 
suhteisiinkin uutta jännitettä, sillä 
Ukrainassa toimii melko suuri niin 
kutsuttu uniaattikirkko, Ukrainan 
kreikkalais-katolinen kirkko. 

Se noudattaa ortodoksista juma-
lanpalvelusjärjestystä mutta on paa-
ville uskollinen. Ukrainan uniaatit 
ovat varoittaneet paavia hyväuskoi-
suudesta Moskovan patriarkan suh-
teen, jota isänmaalliset ukrainalai-
set pitävät Putinin läheisenä liitto-
laisena.

Venäjän ortodoksisen kirkon nykyi-
sen patriarkan Kirillin valinta 2009 
herätti arveluja, että paavi voisi  
pian saada kutsun Moskovaan.

Siihen asti vierailu oli ollut lä-
hinnä konservatiivisten katolilais-
ten yli-innokasta toiveajattelua, jo-
ka oli aina kaatunut Venäjän poliit-
tisiin realiteetteihin ja edellisen pat-
riarkan Aleksi II:n tiukkaan vastus-
tukseen.

Patriarkka Kirill on lausunut, et-
tä Venäjän ortodoksinen kirkko on 
monissa asioissa samoilla linjoilla 
katolisen kirkon kanssa, mitä tulee 
kristillisten arvojen puolustamiseen 
yhteiskunnassa. 

Tästä on ehditty vetää jo rohkei-
ta johtopäätöksiä Venäjän ortodok-
sisen kirkon ja katolisen kirkon suh-
teiden lämpiämisestä.

Jos tapaaminen riippuisi vain pat-
riarkka Kirillin tahdosta, se olisi eh-
kä jo onnistunutkin. Hänet nimittäin 
tunnetaan ekumeenisesti suhteelli-
sen avoimena kirkonmiehenä, ja Ve-

näjällä häntä on jopa arvosteltu liian 
läheisistä suhteista katolilaisiin.

Hänen täytyy kuitenkin ottaa 
huomioon se, että Venäjän orto-
doksisen kirkon sisällä on vahvoja 
historiallisia ennakkoluuloja “paa-
vinkirkkoa” kohtaan, vaikka eku-
meeninen avoimuus onkin ilmei-
sesti nuoremman pappispolven kes-
kuudessa lisääntynyt.

Franciscus on epäilemättä Mosko-
van patriarkalle helpompi kohdat-
tava kuin hänen edeltäjänsä.

Argentiinalainen paavi on kansal-
lisuutensa puolesta venäläisten sil-
missä painolastiton verrattuna puo-
lalaiseen tai saksalaiseen paaviin.

Franciscus on toistuvasti ilmais-
sut valmiutensa tavata Kirill “mis-
sä tahansa”, ja lähentyminen orto-
doksien kanssa on selvästi hänen sy-
däntään lähellä.

Tapaamisen onnistumisen kan-
nalta on merkitystä myös sillä, et-
tä paavi ja Vladimir Putin löysivät 
yhteisen sävelen Syyrian suhteen 
vuonna 2013, jolloin he samassa 
rintamassa vastustivat lännen soti-
lasoperaatiota Syyrian presidentin 
vallasta suistamiseksi.

Syyrian ja koko Lähi-idän kristit-
tyjen suojeleminen tulee ilmeisesti 
olemaan tärkeä aihe myös paavin ja 
patriarkan tapaamisessa.

Tämä kohtaaminen tapahtuu 
neutraalilla maaperällä.

Ehkä seuraavana on vuorossa 
paavin matka Moskovaan, mutta 
sitä voi pitää jo lähes ihmeenä.6

Mikko Ketola on yleisen 
kirkkohistorian dosentti Helsingin 
yliopistossa.

Yläkerta
MIKKo KeToLA
mikko.ketola@helsinki.fi

Paavi ja Moskovan 
patriarkka tapaavat viimein

”Argentiinalainen 
paavi on venäläisten 
silmissä painolastiton 
verrattuna puolalai-
seen tai saksalaiseen 
paaviin.”

Lukijan kuva

Töppöset kenkien päällä estävät kompuroimasta liukkailla keleillä. Testasin ja hyvin toimivat.
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