Sopimus
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
ja
Saksan evankelisen kirkon
välillä
§1
Teologinen perusta
(1) Tietoisina yhteisistä juuristaan lännen kirkon ja 1500-luvun reformaation historiassa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Saksan evankelinen kirkko, jonka luterilaisilla
jäsenkirkoilla ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on kirkollinen yhteys Luterilaisen
maailmanliiton jäseninä, vahvistavat välillään vallitsevan ja käytännössä toteutetun
yhteyden.

(2) Seuraavassa esitetty Meissenin ja Porvoon ekumeenisissa asiakirjoissa todettu
uskonyhteys tekee mahdolliseksi vahvistaa, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja
kaikkien Saksan evankelisen kirkon jäsenkirkkojen välillä on saarnatuoli- ja
ehtoollisyhteys, johon sisältyy ordinaation tunnustaminen.

a. Me hyväksymme Vanhan ja Uuden testamentin kanonisten kirjojen arvovallan.

b. Me uskomme Pyhässä Raamatussa lakina ja evankeliumina ilmoitettuun Jumalan sanaan
ja julistamme sitä. Raamatun keskus on evankeliumi, että Jeesuksessa Kristuksessa
Jumala rakastaa maailmaa ja lunastaa sen. Meillä on yhteinen käsitys Jumalan
vanhurskauttavasta armosta, so. että meidät luetaan vanhurskaiksi ja tehdään
vanhurskaiksi Jumalan edessä yksin armosta uskon kautta Herramme ja Vapahtajamme
Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden eikä tekojemme tai ansioittemme vuoksi.
c.

Me tunnistamme kirkon uskon kautta aikojen sellaisena kuin se on ilmaistu NikaianKonstantinopolin uskontunnustuksessa ja apostolisessa uskontunnustuksessa ja
tunnustamme ne perustavat kolminaisuusopin ja kristologian dogmit, joista nämä
tunnustukset todistavat. Me uskomme siis, että Jeesus Nasaretilainen on tosi Jumala ja
tosi ihminen ja että Jumala on yksi Jumala kolmessa persoonassa, Isä, Poika ja Pyhä
Henki.

d. Me uskomme, että kolmiyhteinen Jumala on perustanut kirkon ja sitä pitää yllä Jumalan
pelastava toiminta sanassa ja sakramenteissa.
e. Me uskomme, että Jumala kasteen kautta vedellä kolmiyhteisen Jumalan nimeen liittää
kastetut Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ottaa heidät jäseneksi
yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon ja antaa uuden elämän armolahjan
Hengessä. Kastettuja kutsutaan Pyhän Hengen voimassa päivittäiseen parannukseen ja
seuraamiseen
f. Uskomme, että pyhän ehtoollisen vietto seurakunnissamme on Jeesuksen Kristuksen
asettama uuden liiton juhla, jossa julistetaan Jumalan sanaa ja jossa ylösnoussut Jeesus
Kristus on leivän ja viinin näkyvissä merkeissä itse läsnä. Tällä tavalla me otamme
vastaan Kristuksen ruumiin ja veren ja näin Kristus antaa meille synnit anteeksi ja
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vapauttaa meidät uuteen elämään uskossa. Pyhän ehtoollisen vietossa koemme, että me
olemme Jumalan armosta Kristuksen ruumiin jäseniä, ja vahvistumme uudelleen
palvelemaan ihmisiä.

g. Me uskomme, että kirkon kaikki jäsenet on kutsuttu osallistumaan sen apostoliseen
tehtävään. Kaikille kastetuille Pyhä Henki on sen vuoksi antanut erilaisia lahjoja ja
virkoja. Heidät on kutsuttu antamaan itsensä “eläväksi uhriksi” ja rukoilemaan kirkon
ja maailman pelastuksen puolesta. Tämä on koko Jumalan kansan yhteinen pappeus ja
kaikille kastetuille annettu palvelustehtävä.

h. Me uskomme, että kirkon yhteisöön kuuluu ordinoitu virka, jotta se palvelisi koko
Jumalan kansaa. Olemme sitä mieltä, että sanan ja sakramenttien ordinoitu virka on
Jumalan lahja kirkolleen ja sen tähden Jumalan säätämä virka.

§2
Yhteistyö ja yhteys
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Saksan evankelinen kirkko antavat toistensa
osallistua kirkolliseen elämäänsä ja edistävät keskinäistä yhteyttään kulloinkin käytettävissä
olevin keinoin.

Tämä tapahtuu erityisesti
(1) toimimalla yhteistyössä Saksan evankelisen kirkon suomenkielisessä työssä ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon saksankielisessä työssä,
(2) edistämällä pappien kuten myös diakonia-työntekijöiden ja muiden kirkon
työntekijöiden vaihtoa jumalanpalvelusta, kateketiikkaa, diakoniaa ja lähetystyötä koskevan
molemminpuolisen tiedonvaihdon ja yhteistyön syventämiseksi,
(3) edistämällä evankelista teologiaa ja muita kirkon kannalta tärkeitä ammattiopintoja ja
tutkimusta harjoittavien opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden vaihtoa,
(4) järjestämällä kirkkojen johdon tapaamisia ja neuvotteluja sekä eri ammattialojen
yhteisiä kokouksia teologisista aiheista ja kirkon julkista tehtävää koskevista kysymyksistä,

(5) kutsumalla molemminpuolisesti vierailijoita kirkolliskokouksiin
kokoontumisiin sekä järjestämällä seurakuntavierailuja,

ja

muihin

(6) neuvottelemalla yhdessä Euroopan Unionin kehityksestä ja siitä nousevista kirkon
tehtävistä.
§3
Suomenkielinen kirkollinen työ
Saksan evankelisessa kirkossa
(1) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet tulevat sen Saksan evankelisen kirkon
jäsenkirkon jäseniksi, jonka alueella heidän asuinpaikkansa on. Jäsenyyden
määräytymisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Saksan evankelisen kirkon
jäsenyyslainsäädäntöä.
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(2) Huolimatta jäsenyydestään Saksan evankelisen kirkon jäsenkirkoissa he järjestävät
omaehtoisen kirkollisen toimintansa äidinkielellään seurakuntapiireissä, jotka toimivat
Suomalaisen kirkollisen työn keskus ry:n yhteydessä.
(3) Suomen evankelis-luterilainen kirkko lähettää yhteisymmärryksessä Saksan evankelisen
kirkon kanssa pappeja Suomesta tulleiden jäsentensä parissa Saksan evankelisen kirkon
alueella tehtävään, heidän äidinkielellään tapahtuvaan sielunhoito- ja seurakuntatyöhön.
Saksan evankelinen kirkko toimii sen puolesta, että suomalaiset papit otetaan palvelukseen
ja palkataan Saksan evankelisen kirkon ja sen jäsenkirkkojen välisten sopimusten sekä
jäsenkirkkojen voimassa olevien säännösten mukaan. Palveluaika on säännönmukaisesti
neljä vuotta ja sitä voidaan yhteisymmärryksessä Saksan evankelisen kirkon kanssa
pidentää kahdeksaan, kuitenkin enintään kahteentoista vuoteen.

§4
Saksankielinen kirkollinen työ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa

(1) Suomen saksalainen evankelis-luterilainen seurakunta huolehtii Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa tehtävästä saksankielisestä kirkollisesta työstä. Seurakunnan
oikeudellisesta asemasta, sen erityisistä historiallisista oikeuksista kuten myös seurakunnan
jäsenyydestä on säädetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa (1054/1993) ja
kirkkojärjestyksessä (1055/1993) sekä määrätty seurakuntaa koskevissa hallinnollisissa
päätöksissä.
(2) Suomen saksalainen evankelis-luterilainen seurakunta voi kirkkolain (1054/1993,
muutettu 28.12.2001/1473) mukaan täyttää papinvirkansa seuraavilla tavoilla:

a) seurakunta voi kutsua papin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yleisten säännösten
mukaisesti ja on velvollinen soveltamaan häneen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
voimassaolevaa virkaehtosopimusta,
b) seurakunta voi anoa Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa olla täyttämättä
papin virkaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yleisten säännösten mukaan. Tässä
tapauksessa sovelletaan seurakunnan ja Saksan evankelisen kirkon välistä sopimusta
papin lähettämisestä ja palkkaamisesta sekä Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin ja
Saksan evankelisen kirkon välistä viranhoidon valvontaa koskevaa sopimusta.

§5
Lisäsopimukset ja sopimuksen muuttaminen
(1) Tämän sopimuksen lisäsopimukset, täydennykset ja muutokset on tehtävä kirjallisesti.
(2) Jos tämän sopimuksen määräys tai määräyksen osa menettää merkityksen, on sopimus
kuitenkin muilta osin pätevä. Sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan merkityksettömän osan
sellaisella, joka vastaa sopimuksen tarkoitusta.
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§6
Irtisanominen
(1) Tämä sopimus tehdään toistaiseksi.
(2) Sopimus on vuoden
vuosineljänneksen lopussa.

irtisanomisaikaa

noudattaen

irtisanottavissa

jokaisen

(3) Jos sopimusta törkeästi rikotaan, sopimussuhde on irtisanottavissa irtisanomisaikaa
noudattamatta.

§7
Loppumääräykset
(1) Tämä sopimus tehdään saksan-, suomen- ja ruotsinkielellä. Kaikki tekstit ovat yhtä
sitovia.
(2) Tällä sopimuksella kumotaan aikaisemmat Saksan evankelisen kirkon ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon väliset sopimukset.
(3) Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Saksan evankelisen kirkon ja Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukset ovat sen hyväksyneet.

Hannoverissa 19. päivänä lokakuuta 2002
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