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PUHEENVUORO

Pekka Metso & Mikael Sundkvist

Millaista ekklesiologiaa ”…ja 
kaikkia kristittyjä” -lisäys edustaa? 

Suuren saaton muistelun suomalainen käytäntö

Suomen ortodoksisessa kirkossa papisto pysähtyy liturgian suuressa saa-
tossa kuninkaan ovien eteen anomaan Jumalaa muistamaan valtakunnas-
saan	hiippakunnan	piispaa,	läsnä	olevaa	kirkkokansaa	ja	kaikkia	kristittyjä,	
siis myös ei-ortodokseja. Anomuksessa ”ortodoksit” ja ”kaikki kristityt” 
eivät	muodosta	identtistä	ryhmää,	vaan	tarkoituksena	selvästikin	on	laajen-
taa	muisteltavien	kristittyjen	joukko	ortodoksisen	kirkon	piiriä	laajemmalle.

Kyseinen muistaminen suuressa saatossa vaihtelee sisällöltään eri 
ortodoksisissa kirkoissa. Meidän tietääksemme Suomen kirkko on kui-
tenkin	ainoa	 joka	sisällyttää	muistamiseen	myös	muut	kristityt.	Kyse	ei	
ole	vain	käytännöstä	vaan	lisäys	”ja	kaikkia	kristittyjä”	löytyy	virallisesta	
suomennoksesta eli vuoden 1954 liturgiakäsikirjasta. 

Lisäys	 heijastanee	 Suomen	 ortodoksisen	 kirkon	 tilannetta	 viime	 so-
tien	 jälkeen.	Meissä	se	herättää	kysymyksen	muistamisen	merkityksestä	
ortodoksisessa liturgiaperinteessä. Kysymme, kuinka hyvin suomalainen 
lisäys istuu tähän perinteeseen.

Kaikkien kristittyjen muistaminen 
suomalaisessa käytännössä

Kirkossamme	 virallisesti	 käyttöön	 hyväksytty	 liturgian	 teksti	 on	 peräi-
sin vuodelta 1954.1 Käsikirjan mukaan Jumalaa anotaan suuren saaton 
yhteydessä muistamaan kaikkia kristittyjä ensin tapahtuvan ortodoksisten 
kristittyjen puolesta esitetyn anomuksen jälkeen. 2 Muistelun nykykäytän-
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tö	poikkeaa	vuoden	1954	käsikirjan	muotoilusta,	koska	usein	saatto	toimi-
tetaan	arkkipiispa	Paavalin	vuonna	1980	toimittaman	liturgian	väliaikai-
sen painoksen mukaisesti. Paavalin revisiossa pappi anoo Jumalaa ensin 
muistamaan hiippakunnan piispaa ja sen jälkeen ”kaikkia teitä oikeauskoisia 

kristittyjä”. Diakoni jatkaa anomusta lausuen:”…ja kaikkia kristittyjä alati, 
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.”3 Piispainkokous hyväksyi käsi-
kirjauudistuksen	koekäyttöön	hiippakunnan	piispan	 luvalla	kesäkuussa	
1984.4 Vaikka Paavalin käsikirjalla ei ole virallista asemaa, on sen mukai-
nen käytäntö nykyisin vallalla laajasti ehkä jopa kaikkialla Suomessa. 

Anomus	kaikkien	kristittyjen	muistamisesta	ilmaantuu	suomalaiseen	
liturgiakäsikirjaan vuoden 1954 laitoksessa. Varhaisempi suomalainen kä-
sikirjaperinne ei sitä tunne, vaikka muistelun sisältö ja muoto ovat aiem-
missa laitoksissa vaihdelleet. Ensimmäisessä liturgian suomennoksessa 
vuodelta 1862 suuren saaton muistelu alkaa Venäjän keisarista sekä hänen 
puolisostaan ja perillisistään. Heidän jälkeensä vuorossa on Pyhä synodi 
ja	paikallinen	metropoliitta.	Sen	jälkeen	pappi	lausuu:	”Kaikkia teitä jalous-

koisia ristityitä, muistakoon Herra Jumala valtakunnassansa, aina, nyt ja alati, ja 

iankaikkisesta iankaikkiseen.”5 
Samankaltainen järjestys on liturgian suomenkielisessä laitoksessa 

vuodelta 1881. Jälkimmäinen suomennos oli pohjana vuoden 1910 Kry-
sostomoksen liturgian kaksikielisessä laitoksessa (slaavi-suomi), joka oli 
virallisen suomennoksen asemassa vuoden 1954 laitokseen asti.6 Itsenäi-
syyden ajan ensimmäisessä liturgiasuomennoksessa vuodelta 1936 kei-
sariperhe	 ja	synodi	on	luonnollisesti	 jätetty	pois.	Piispaakaan	ei	mainita	
vaan	pappi	toimittaa	muistamisen	lyhyesti	seuraavin	sanoin:	”Muistakoon 

Herra Jumala valtakunnassaan teitä ja kaikkia oikeauskoisia kristityitä alati, nyt, 

aina ja iankaikkisesti.”7 
Itsenäisyyden	 myötä	 aloitettiin	 myös	 kielellisesti	 nykyaikaistetun	

Krysostomoksen liturgian käsikirjan valmistelu. Sen pohjaksi tarkoitet-
tu	suomennosehdotus	ilmestyi	Paavo	Saarikosken	toimittamana	vuonna	
1942. Siinäkin suuren saaton anomuksen kohteena ovat läsnä olevat us-
kovat ja kaikki ortodoksit.8	Kun	suomennos	lopulta	hyväksyttiin	vuonna	
1954,	tekstiin	oli	suuren	saaton	yhteyteen	lisätty	anomus	”kaikkien	kristit-
tyjen” muistamisesta.9 

Nykyisessä	kreikkalaisessa	Hieratikonissa	suositaan	 lyhyttä	muotoa,	
jossa diakoni muistaa ”kaikkia meitä”. Käsikirja tarjoaa mahdollisuuden 
myös laajempaan elävien ja poisnukkuneiden muisteluun, kuten piispo-
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jen, maallisen vallan ja kirkon rakentajien muisteluun.10 Runsas ja mo-
nivaiheinen eri ryhmien ja ihmisten muistaminen suuressa saatossa on 
vallitsevana käytäntönä myös esimerkiksi Romanian kirkossa. Slaavilai-
sessa perinteessä suuren saaton yhteydessä tapahtuva muistaminen alkaa 
patriarkasta. Hänen jälkeensä muistetaan omaa piispaa, muita piispoja, 
papistoa, luostariväkeä, temppelin kirkonpalvelijoita ja lopuksi ”kaikkia 
teitä	 ortodoksia	 kristittyjä”.11	 ”Kaikkien	 kristittyjen”	 muistamisen	 käy-
täntöä ei sen sijaan tunneta sen enempää kreikkalaisessa tai slaavilaises-
sa perinteessä eikä muille kielille tehdyissä uudemmissa käännöksissä. 12 
Suuren	saaton	muistelukäytännön	yleisortodoksinen	piirre	siis	on,	että	se	
ei	sisällä	ei-ortodoksisten	kristittyjen	muistamista.	Tässä	paikallinen	käy-
täntömme muodostaa poikkeuksen.

Lisäyksen syynä ekumeeninen intentio?

Mistä	syystä	kaikkien	kristittyjen	muistaminen	ilmestyi	suomalaiseen	li-
turgiseen	käytäntöön?	Olettamuksemme	on,	että	syyt	pohjautuvat	ennen	
muuta Suomen ortodoksisen kirkon vaikeaan evakkotilanteeseen sotien 
jälkeisenä aikana. Hannu Timperin vuodelta 1945 oleva luonnehdinta 
luterilaisen keskuudessa vallitsevista käsityksistä kuvastaa asetelman 
haastavuutta:	 valtaosa	 luterilaisista	 pitää	 ortodoksista	 kirkkoa	 epäkan-
sallisena, taikauskoisena kuvien ja pyhimysten palvojana, juhlamenoa 
pääasiana pitävänä ja alhaisella kehitysasteella olevana kirkkona.13 Sota-
vuosien	 ilmapiiriä	muistellessaan	 arkkipiispa	 Paavali	 on	 todennut,	 että	
suhtautuminen ortodokseja kohtaan oli paikoin painostava.14

Vallitsevassa kansallisessa kertomuksessa tätä ortodoksien henkisesti 
ahdasta	elintilaa	ei	ole	juurikaan	tunnustettu.	Tutkija	Heli	Kananen	puhuu	
”hyvän sopeutumisen kertomuksesta”, jonka mukaisesti ortodoksisen 
siirtoväen	asettuminen	uusille	 seuduille	kulttuurisesti	 ja	uskonnollisesti	
vieraisiin	puitteisiin	kuvaillaan	positiiviseksi	integraatioksi.15 Tutkija Tarja 
Raninen-Siiskonen	on	puolestaan	todennut,	että	”käsitystä	uskontokunti-
en [so. luterilaisuuden ja ortodoksisuuden] sopeutuvasta ja toisiaan kun-
nioittavasta	 rinnakkainelosta	 ja	yhteistyöstä	on	 toistettu	kirjallisuudessa	
niin	usein,	että	siitä	on	muodostunut	kiteytynyt	kertomus.”16 

Niiltä	osin	kuin	kuva	 rauhaisasta	 rinnakkaiselosta	ei	olisikaan	 totta,	
kertomus	on	palvellut	ortodoksien	kannalta	 tarvetta	varmistaa	rauhalli-
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nen	 asettautuminen	 uusille	 asuinseuduille	 enemmistöä	 ärsyttämättä	 ja	
omasta	erilaisuudestaan	ääntä	pitämättä.	Sopeutumisen	kertomus	raivasi	
tietä	 tulevina	vuosikymmeninä	koittaneelle	 todelliselle	 rauhalliselle	 rin-
nakkaiselolle.17

Itsenäisyyden ajan alusta alkaen ortodoksien keskuudessa esiintyi 
luonnollinen toive ja pyrkimys sopuisasta rinnakkaiselosta luterilai-
sen enemmistön kanssa.18 Mukautumista ympäristöön tavoiteltiin myös 
muovaamalla idän kirkolle ominaisia piirteitä paremmin suomalaiskan-
salliseen ympäristöön sopiviksi, kuten 1920-luvulla perustetun kansal-
listamistoimikunnan	toiminta	osoittaa.19 Tähän ilmapiiriin sopii myös ei-
ortodoksisten kristittyjen muistamisen lisääminen liturgiaan. 

Lisäyksen	 symbolista	 tehokkuutta	 voimistaa	 sen	 sijoittaminen	 koh-
taan, jossa kirkkokansa kootaan eukaristisen maljan ja leivän yhteyden 
piiriin: eukaristinen ateria ei ole vain ortodoksisen kirkon ykseyden yl-
läpitäjä	 vaan	 se	 luo	 yhteyttä	 kaikkien	 kristittyjen	 kesken.	Ortodokseille	
suureen	 saattoon	 tehty	 lisäys	 välitti	 ajatusta	 hyvästä	 rinnakkainelosta	
kaikkien	kristittyjen	kesken,	ja	tuki	näin	sopeutumista	elämään	luterilai-
sen	enemmistön	keskuudessa.	Selvää	on,	että	 lisäys	oli	suunnattu	myös	
enemmistökirkon edustajille osoituksena ortodoksisen kirkon arvostuk-
sesta	laajempaa	kristillistä	yhteyttä	kohtaan.	

Muistamisen ekklesiologiset konnotaatiot

Ei-ortodoksisen kristillisen ympäristön huomioiminen Suomen liturgises-
sa	käytännössä	on	 luontevaa	 ja	perusteltua.	Raamattu	kehottaa	esiruko-
ukseen ”…kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpi-
täjien	puolesta,	jotta	saisimme	viettää	tyyntä	ja	rauhallista	elämää,	kaikin	
tavoin hurskaasti ja arvokkaasti” (1. Tim. 2:1-2).20 Liturgiassa tapahtuva 
muistamista ei kuitenkaan voi täysin rinnastaa kaikkien puolesta kannet-
tavaan esirukoukseen.  Vaikka muistaminen merkitsee myös esirukousta, 
se	ei	merkitykseltään	rajaudu	vain	siihen.	Väitämme,	että	muistamisen	en-
sisijaisena	tarkoituksena	on	ilmaista	hengellistä	yhteyttä.	Sen	painopiste	
on kirkollisen ja eukaristisen yhteyden ilmaisemisessa. Muistamisen pii-
rissä olevat ovat yhtä Kristuksessa. Siksi – kuten edempänä osoitamme 
– muistaminen kohdistuu myös pyhiin, joiden puolesta kirkko ei kanna 
esirukousta. 
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Suuressa	 saatossa	 tapahtuva	muistaminen	 on	 verrattain	myöhäinen	
ilmiö. Se ilmaantuu kreikkalaiseen perinteeseen vasta liturgian kaavan jo 
lähes	vakiinnuttua	1300-luvulla.	Kyse	oli	alkuaan	lyhyestä	anomuksesta	
”Muistakoon Herra Jumala kaikkia teitä valtakunnassaan”. Lisäys omaksut-
tiin nopeasti slaavilaisessa perinteessä, jossa saatossa muisteltavien pii-
riin kuuluivat 1500-luvulle tultaessa luostarit, kylät ja kaupungit asuk-
kaineen, arkkipiispa sekä hallitsija perhekuntineen. Alun perin käytäntö 
syntyi ilmeisesti spontaanisti kun ihmiset lähestyivät suuressa saatossa 
ehtoollislahjoja kantavaa papistoa pyytäen näitä muistamaan heitä ehtool-
lisuhria	kannettaessa,	ja	papisto	vastasi	tähän	–	ensin	hiljaa,	kerubiveisua	
häiritsemättä	–	”muistakoon	Herra	Jumala	teitä	kaikkia…”	Muistelun	va-
kiintumisen	myötä	kerubiveisu	alettiin	laulaa	kahdessa	osassa	muistelun	
sijoittuessa	sen	keskelle.21

Suuressa	 saatossa	 tapahtuva	muistaminen	 liittyy	edessä	olevaan	eu-
karistiseen anaforaan ja se ilmentää halua olla osallisena siinä kanneta-
van uhrin ilmentämästä pelastuksesta. Vastaavalla tarkoituksella usko-
via muistellaan myös proskomidissa, jossa ehtoollisuhria valmistellaan. 
Muistamiset proskomidissa, suuressa saatossa ja eukaristisessa anaforassa 
muodostavat loogisen eukaristisen muistamisen ketjun.22 Tässä ketjussa 
muisteleminen kohdistuu ensinnäkin pelastavaan oikonomiaan, johon 
kirkko	muistamisen	kautta	liittyy:	pelastusteot	nykyistyvät	liturgiassa	nii-
den	muistamisen	kautta.	Kristuksen	kärsimysten	muistaminen	liturgiassa	
synnyttää	yhteyden	Kristukseen	ja	hänen	kauttaan	toteutuneeseen	pelas-
tukseen	(vrt.	Luuk.	22:19;	1.	Kor.	11:24-25).	

Toiseksi muistamisella ilmennetään eukaristista kirkkoyhteisöä – sekä 
horisontaalisesti	 että	 vertikaalisesti.	 Apostoli	 Paavali	 ilmaisee	 yhteyttä	
seurakuntalaisiin muistamalla heitä rukouksissaan (1 Tess. 1:2b: mneian 

poiein epi tōn proseukhōn;	Room.	1:9).	Vastaavasti	 Ignatios	Antiokialainen	
pyytää	 Magnesian	 kristittyjä	 muistamaan	 häntä	 rukouksissaan	 ja	 näin	
edistämään hänen perille pääsyään Jumalan luokse.23 Liturgiassa tämä 
muistamisen horisontaalinen yhteys ilmenee viimeistään silloin, kun toi-
mittava	 pappi	 tai	 piispa	 pyytää	 Jumalaa	muistamaan	 omaa	 hengellistä	
esimiestään (”ensimmäisten joukossa, muista, Herra, meidän isäämme”). 
Ilman	tällaista	muistamista	kirkollista	yhteyttä	ei	ole.

Vertikaalinen yhteys taas ilmenee pyhien muistamisessa. Basileioksen 
liturgiassa ja Jaakobin liturgiassa pyhien muistamisen yhteysaspekti tu-
lee selkeästi ilmi. Basileioksen anaforan sanotaan: ”anna meidän löytää 
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itsellemme laupeus ja armo kaikkien … pyhien … sekä jokaisen uskossa 
täydelliseksi	tulleen	vanhurskaan	hengen	kanssa.	Ja	erittäin	pyhimmän	…	
Jumalansynnyttäjän	kanssa.”24 Jaakobin liturgian anaforassa taasen käy-
tetään	 samaa	muistamista	 tarkoittavaa	 verbiä	 kirkon	 kaikista	 jäsenistä,	
elävistä ja kuolleista, pyhistä sekä kirkon esirukousta kaipaavista.25 Kry-
sostomoksen anaforassa kannetaan ”sanallista palvelusta” (logikē latreia, 
Room. 12:1) pyhien ”edestä” (hyper). Vaikka muotoilu voidaan ymmärtää 
siten,	että	lahjojen	kantaminen	pyhien	edestä	tarkoittaa	kirkon	kiittämis-
tä pyhissä todellistuneesta pelastuksesta,26 on ”edestä” luontevaa tulkita 
myös yhteysaspektin ilmaisuna.27

Muistamisen	kannalta	ei	siis	ole	ratkaisevaa	onko	mainittu	edesmen-
nyt	liitetty	pyhien	joukkoon	vai	ei.	Kuuluminen	liturgiaa	toimittavaan	eu-
karistiseen yhteisöön on määräävä tekijä.28 Mikäli muistamisen logiikka 
on	tällainen,	lisäys	”ja	kaikkia	kristittyjä”	tarkoittaisi	heidän	sisällyttämis-
tään	ortodoksisen	kirkon	yhteyteen.	Raamatulliselle	velvoitteelle	perustu-
va	maallisen	esivallan	muistaminen	näyttää	olevan	ainoa	poikkeus	selke-
ästi kirkon jäsenyydestä juontuvassa muistamisessa.29

Eukaristiassa tapahtuvaa muistaminen onkin luontevinta ymmärtää 
kirkon jäsenyyden ilmentäjänä. Krysostomoksen anaforassa muistamisen 
järjestys	 on	 seuraava:	 1)	 pyhät,	 erityisesti	 Jumalansynnyttäjä,	 Johannes	
Kastaja,	päivän	pyhä/t;	2)	poisnukkuneet,	joiden	puolesta	kirkko	rukoilee;	
3)	piispat	papistoineen;	4)	koko	kirkko;	5)	puhtaudessa	elämäänsä	viettä-
vät;	6)	maallinen	esivalta	(vrt.	1.	Tim.	2:2);	7)	paikallinen	piispa;	8)	muut	
uskovat eli (ortodoksi)kristityt. 

Uudenlaista ekklesiologiaa?

Suuren	saaton	yhteyteen	tehty	lisäys	kaikkien	kristittyjen	puolesta	osoittaa	
miten	 tärkeäksi	 ortodoksista	 identiteettiä	 ja	 selviytymisstrategiaa	 ohjaa-
vaksi	tekijäksi	ekumeeninen	realiteetti	muodostui	ortodoksiväestön	uudel-
leenasuttamisen	myötä.	Vaikka	vuoden	1954	lisäyksellä	ilmeisesti	pyrittiin	
vaikuttamaan	ennen	muuta	liturgian	ulkopuoliseen	yhteiskunnalliseen	ti-
lanteeseen,	vaikutti	se	väistämättä	myös	itse	liturgiaan	ja	sen	teologiaan.

Eukaristisen osallisuuden ajatukselle rakentuva vanhakirkollinen 
muistamisen teoria ja käytäntö eivät näytä tukevan ajatusta eukaristisen 
yhteyden ulkopuolisten ihmisten muistelusta ehtoollislahjojen esiin kan-
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non yhteydessä. Syyt ovat ekklesiologiset: Vaikka eukaristinen uhri kan-
netaan koko maailman edestä, on liturgia samalla kirkon kokoontuminen. 
Vain kirkon jäsenet kuuluvat uhrin esiinkannon yhteydessä tapahtuvan 
muistamisen piiriin. Eukaristian kontekstissa muisteleminen ja nimeämi-
nen merkitsee samaa kuin kirkon jäsenyys.

Tätä taustaa vasten voidaan kysyä, minkälaista ekklesiologiaa kotoi-
nen	lisäyksemme	”ja	kaikkia	kristittyjä”	edustaa?	Eukaristisen	muistami-
sen	sisäisen	logiikan	mukaan	kaikkien	kristittyjen	muistaminen	suuressa	
saatossa	laajentaa	näkyä	kirkosta	kattamaan	kaikki	kristityt.	Ajattelemme-
ko	kuitenkaan,	että	suuressa	saatossa	muisteltavat	ei-ortodoksit	kuuluvat	
samaan eukaristiseen yhteisöön ortodoksien kanssa? Jos he kuuluisivat 
eukaristisen yhteyden piiriin, miksi heitä ei kuitenkaan lasketa ehtoolli-
selle? Entä miten eukaristisen muistamisen yhteys ei-ortodoksien kanssa 
syntyy: ortodoksisen kirkon ulkopuolella vastaanotetun kasteen perus-
teellako,	 ”yleisen”	 kristillisen	uskon	kautta	vai	 jonkinlaisen	näkymättö-
mään kokonaiskirkkoon kuulumisen myötä?

Lisäyksen	 herättämät	 ajatukset	 kiteytyvät	 väistämättä	 kysymykseen	
siitä, edustaako suuren saaton yhteyteen tehty lisäys inklusiivista ekkle-
siologiaa. Toisin sanoen, onko ortodoksiseen kirkkoon mahdollista kuulua 
ilman kirkon jäsenyyden perinteisiä sakramentaalisia ilmauksia, ortodok-
sisen uskon tunnustamista ja ortodoksiseen seurakuntayhteyteen kuu-
lumista?	 Vuoden	 1954	 käsikirjaan	 sisältyvä	 eksplisiittinen	 ekumeenisen	
avartumisen	ilmaus	synnyttää	vähintään	vaikutelman	ristiriidasta	eukaris-
tisen muistelun perinteen ja paikallisen vallitsevan käytäntömme kesken. 

Ehdotuksia ekklesiologisen jännitteen 
laukaisemiseksi

Tämän puheenvuoron yhteydessä ei ole mahdollista tämän syvällisem-
min	 pohtia	 liturgiassa	 ilmaistun	 ekklesiologian	 luonnetta	 sekä	 eukaris-
tisen	muistamisen	 ja	esirukouksen	välistä	eroa.	Myönnämme,	että	 jokin	
kysymykseen	 liittyvä	 tärkeä	 näkökohtia	 on	 saattanut	 jäädä	meiltä	 huo-
maamatta.	Ehkä	olemme	tulkinneet	asioita	väärin.	Silti	kysymys	muiste-
lun	ilmentämästä	ekklesiologiasta	on	niin	tärkeä,	että	halusimme	nostaa	
sen esiin – ja juuri kysymyksenä: kuinka hyvin suuren saaton muistelu-
käytäntömme	 istuu	 yleisortodoksiseen	 perinteeseen?	 Siltä	 varalta,	 että	
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ristiriidasta	 kielivä	 johtopäätöksemme	 osoittautuisi	 vakuuttavaksi,	 roh-
kenemme	esittää	kahta	käytännöllistä	muutosta,	joilla	olisi	verrattain	yk-
sinkertaista	liittää	rukous	kaikkien	kristittyjen	puolesta	liturgiaan	kirkko-
opillisesti vähemmän jännitteisellä tavalla.

Ensinnäkin hartauden ekteniaan voidaan lisätä anomus muiden kris-
tittyjen	puolesta.	Ektenioiden	sisällöt	ovat	kautta	historian	vaihdelleet	li-
turgian muita osia enemmän, sillä ajasta ja paikasta nousevat tarpeet ovat 
luovalla tavalla heijastuneet kirkon kantamiin esirukouksiin. Ekteniaan 
tehtävän lisäyksen myötä ortodoksisen kirkon toivoma kaikkien kristit-
tyjen	yhdistyminen	liittyisi	luontevalla	tavalla	osaksi	kirkon	esirukousta	
koko maailman puolesta. 

Toiseksi suuren saaton yhteydessä voitaisiin samalla palata käytän-
töön, jossa Jumalaa anotaan muistamaan niitä, jotka todellisesti ovat esiin 
kannetusta maljasta ja leivästä osallisia. Tässä olisi suotavaa suosia alku-
peräistä käytäntöä eli sanamuotoa ”muistakoon teitä (tai meitä) kaikkia”. 
Ilmaisu sulkee piiriinsä koko läsnä olevan (ortodoksisen) kirkkokansan, 
jolloin	ei	ole	tarpeen	alleviivaten	mainita	”oikeauskoisia	kristittyjä”.	”Te”	
tai	”me”	-muotoinen	muistelu	riittää	osoittamaan	muisteltavien	yhteyden	
saatossa	esiin	kannettuun	leipään	ja	viiniin.

Edelleen	 on	 todettava,	 että	 proskomidissa	 tapahtuva	 muistaminen	
näyttäisi	 johdonmukaisesti	 rajoittuvan	 vain	 kirkon	 jäseniin,	 sillä	 muis-
tamisen	 logiikan	 eukaristiset	 edellytykset	 liittyvät	muisteluketjun	 kaik-
kiin kolmeen osaan – suuren saaton ja anaforan lisäksi siis myös prosko-
midiin.	Tässä	tapauksessa	olisi	kuitenkin	 löydettävä	hyvä	pastoraalinen	
liturginen ratkaisu, joka takaisi ortodoksisen kirkon esirukoukseen tur-
vautuminen kaikissa tilanteissa ja jokaisen ihmisen kohdalla, kirkon jäse-
nyydestä	huolimatta.

Ehdottamamme	 muutokset	 yhtäältä	 selkeyttäisivät	 liturgian	 kautta	
annettavaa	opetusta	kirkosta	ja	kristittyjen	yhteydestä.	Toisaalta	ne	antai-
sivat maltillisen ja rehellisen viestin rajoista, jotka nykyisessä ekumeeni-
sessa tilanteessa vallitsevat eukaristisen yhteyden tiellä ortodoksien ja ei-
ortodoksisten	kristittyjen	kesken.	
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to. Jumalallinen liturgia 1954, 186.
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