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JAN EDSTRÖM

Inklusiivisuuden hinta
! Suomi on inklusiivinen kieli, jossa ei erotella ihmisiä. Kielessä, jossa kaikki – niin miehet kuin 
naisetkin – ovat ”hän”, vallitsee vapauttava yhdenvertaisuus. Ekumeenisen neuvoston suurin 
kieli on kuitenkin edelleen englanti, jota ei aina ole helppo mukauttaa pyrkimykseen luoda 
inklusiivinen ja arvoiltaan neutraali kieli. Erottelevan terminologian korvaaminen inklusiivisella 
puhuttaessa vähemmistöistä ja syrjäytyneistä on tavoiteltavaa mutta ei yksinkertaista. Puhumi-
nen Jumalasta muilla kuin perinteisen maskuliinisilla termeillä on yhä arkaluontoista, mutta 
monille välttämätöntä, eikä vähiten pastoraalisista syistä.

Kysymys inklusiivisuudesta käsittää kuitenkin paljon enemmän kuin pelkän kielen. Kun 
Kirkkojen maailmanneuvosto yritti 1990-luvulla päästä yhteisymmärrykseen ja yhteiseen 
näkyyn ekumeenisesta työstä, puhuttiin kahdesta linjasta: syventymisestä ja laajentumisesta. 
Syventyminen tarkoittaisi sitä, että jo toisiaan lähellä olevat kirkot pyrkisivät tekemään yk-
seydestään yhä näkyvämpää. Laajenemalla mukaan otettaisiin ne kirkot ja yhteisöt, jotka vielä 
olivat järjestäytyneen ekumeenisen työn ulkopuolella. Miten asiat ovat edenneet?

Selvä merkki siitä, että inklusiivisuuteen pyrkiminen tulee leimaamaan ekumeniaa vielä kappa-
leen matkaa, on Ateenassa 9.-16. toukokuuta pidetty maailman lähetyskonferenssi. Ensimmäistä 
kertaa siihen osallistuivat niin katolilaiset, evankelikaaliset kristityt kuin helluntailaiset samoilla 
ehdoilla kuin protestantit ja ortodoksit. Monelle osallistujalle kokemus oli ratkaisevan tärkeä 
ekumeeniseen työhön suhtautumisen kannalta. Ekumeeninen kokemus osoittaa, että selkeys 
on hyve, että vuoropuhelu on välttämätöntä ja että mielipiteiden eroavaisuus ei ole uhka. 
Puhutteleva esimerkki tästä oli ortodoksien ja helluntailaisten välinen keskustelu. Keskustelulle 
olivat luonteenomaisia sekä terävänäköiset havainnot siitä, mikä yhdistää ja erottaa että halu 
yhteisymmärrykseen ja syvempään vuoropuheluun. – Ekumeeninen liike, johon ei sisälly asioista 
eri mieltä olevien ihmisten välistä keskustelua, ei olisi ekumeeninen liike, oli professori Michael 
Kinnamonin kommentti.

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Samuel Kobia, joka vieraili hiljattain Oulun kirk-
kopäivillä, on samoilla linjoilla. Kobia on pääsihteeriytensä alkuvaiheessa luonut hyvät suhteet 
niihin kirkkoihin ja yhteisöihin, jotka eivät kuulu Kirkkojen maailmanneuvostoon; erityisesti 
hän on huomioinut kirkolliset järjestöt myöntämällä niille avustuksia ja sisällyttämällä ne 
erityisohjelmaansa. Suomen-vierailunsa aikana afrikkalaisesta Kobiasta tuli saamelaisten maa-
oikeuksien puolustaja, elävä esimerkki siitä, että ekumeeninen liike on pystynyt ottamaan esille 
kysymyksiä, jotka koskettavat ihmisiä ja kansanryhmiä, jotka ovat syrjäytyneet omassa maassaan 
ja joskus jopa omasta kirkostaan.

Mikä sitten on inklusiivisuuden hinta ja kuinka se tulee vaikuttamaan ekumeeniseen työhön? 
Todennäköisesti moninaisuus lisääntyy ja päätöksenteko hidastuu. Mutta kuten Intiassa sano-
taan: ”Jos halutaan kulkea nopeasti, kuljetaan yksin; jos halutaan päästä pitkälle, vaelletaan yh-
dessä.” Kokemukset omasta maastamme ovat rohkaisevia: Ekumeenisen neuvoston jäsenpohja 
on laajentunut samanaikaisesti kun on yhä selvemmin keskitytty näkyvään ykseyteen.

Ateenan-kokous oli tärkeä koetinkivi ekumenialle, joka on saavuttanut tietyn kypsyysasteen. 
Kaikki saivat puheenvuoron, ja he käyttivät sitä. Evankelikaaliset kristityt ja helluntailaiset 
kuuluttivat voimakkaampaa evankeliumin suullisen julistuksen korostamista, kun taas muut 
halusivat enemmän tilaa keskustelulle siitä, mitä uskonnolliset kokoukset merkitsevät kristillisel-
le lähetykselle. Konferenssin päätösjuhlasta Areiopagilla muodostui symboli tuolle kaksitahoisel-
le haasteelle, johon eri uskontojen kohtaaminen on historiallisesti ankkuroitu.
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JAN EDSTRÖM

Inklusivitetens pris
! Finskan är ett inklusivt språk där man inte gör skillnad på folk. Det fi nns en befriande 
likvärdighet i språket när alla, män som kvinnor, är ”hän”. Ekumeniska rörelsens största språk 
är dock fortfarande engelskan som inte alltid är lätt att anpassa till strävan mot ett inklusivt och 
värdeneutralt språk. Att ersätta diskriminerande med inklusiv terminologi angående minoriteter 
och marginaliserade är eftersträvansvärt men inte enkelt. Att tala om Gud i andra än traditionellt 
maskulina termer är fortfarande känsligt, men för många nödvändigt, inte minst av pastorala 
orsaker. 

Frågan om inklusivitet omfattar emellertid mycket mer än språket. När Kyrkornas världsråd på 
1990-talet försökte nå en gemensam förståelse och vision om det ekumeniska arbetet talades 
det om två linjer, en fördjupning och en utvidgning. Fördjupningen skulle innebära att kyrkor 
som redan stod nära varandra skulle försöka synliggöra enheten ännu mer. Genom utvidgningen 
skulle man inkludera kyrkor och samfund som ännu stod utanför det organiserade ekumeniska 
arbetet. Hur har det då gått? 

Ett tydligt tecken på att det är strävan till inklusivitet som kommer att prägla ekumeniken ett tag 
framöver var världsmissionskonferensen i Aten 9-16 maj. För första gången deltog såväl katoliker, 
evangelikala kristna och pingstvänner på samma villkor som protestanter och ortodoxa. För 
många deltagare var denna upplevelse avgörande för hur man vill se det ekumeniska arbetet. Den 
ekumeniska erfarenheten visar att tydlighet är en dygd, att dialog är nödvändigt och att oenighet 
inte innebär ett hot. Ett talande exempel på detta var samtalet mellan ortodoxa och pingstvänner. 
Samtalet präglades av både skarpsynta iakttagelser av det som förenar och skiljer och en vilja till 
samförstånd och fördjupad dialog. – En ekumenisk rörelse som inte involverar samtal mellan 
människor som är oense skulle inte vara en ekumenisk rörelse, var professor Michael Kinnamons 
kommentar.

Kyrkornas världsråds generalsekreterare Samuel Kobia som besökte kyrkodagarna i Uleåborg 
nyligen är inne på samma linje. Kobia har under sin första tid som generalsekreterare skapat goda 
relationer till kyrkor och samfund som står utanför KV och inte minst till kyrkliga organisationer 
med bistånd och andra specialiteter på sitt program. Under sitt Finlandsbesök blev afrikanen 
Kobia förespråkare för samernas landrättigheter, en talande bild på att den ekumeniska rörelsen, 
förmått lyfta fram frågor som berör människor och folkgrupper som marginaliserats i sitt eget 
land och ibland till och med av sin egen kyrka. 

Vad är då inklusivitetens pris och hur kommer den att påverka det ekumeniska arbetet? Sannolikt 
får vi en rikare mångfald och långsammare beslut. Men som man säger i Indien: Om man vill 
gå snabbt, går man ensam, om man vill nå långt, vandrar man tillsammans. Erfarenheterna från 
vårt eget land är hoppingivande; Ekumeniska rådets medlemsbas har breddats samtidigt som 
fokuseringen på synlig enhet gjorts tydligare. 

Mötet i Aten var en viktig testpunkt för en ekumenik som nått en viss mognad. Alla fi ck 
komma till tals och gjorde det också. Evangeliskt kristna och pingstvänner efterlyste en starkare 
betoning på evangeliets verbala förkunnelse medan andra efterlyste mera utrymme för samtal 
om religionsmötets betydelse för den kristna missionen. Konferensens avslutningshögtid på 
Areopagen blev en talande symbol för denna tvåfaldiga utmaning då evangeliet förkunnades på 
en plats där mötet mellan olika religioner har en historisk förankring. 
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SANNA YLÄ-JUSSILA

! Abrahamin lapset -aineisto 
rakentuu kertomusten varaan. 
Niiden kautta voidaan samanai-
kaisesti työstää monta eri asiaa: 
tutustua eri uskontojen pyhiin 
kirjoihin, tutustua uskontojen 
yhteisiin elementteihin, pereh-
tyä kertomusten henkilöihin ja 
heidän elämäntilanteisiinsa. 

Työskentely yhteisten ker-
tomusten parissa voi 
luoda ymmärtämystä ja 
arvostusta toisia uskon-
toja kohtaan. 

Kirja haastaa sekä 
lapsia, nuoria että ai-
kuisia pohtimaan, mikä 
meitä eri tavoin uskovia 
yhdistää ja mikä meitä 
erottaa. Monelle ai-
kuisellekin saattaa olla 
yllätys, kuinka paljon 
yhteisiä henkilöitä ja 
kertomuksia esimerkik-
si Raamattuun ja Ko-
raaniin sisältyy. 

Yhteisiin juuriin tu-
tustuminen ei tarkoita 
oman uskonnollisen 
identiteetin hämärty-
mistä eikä uskontojen 
sekoittamista keske-
nään. 

Abrahamin jalanjäljissä 
– yhdistäviä tekijöitä etsimässä

Pikemminkin päin vastoin: se 
voi vahvistaa tuntemusta omasta 
uskonnosta ja tukea omaa us-
konnollista identiteettiä. 

Samaistuminen auttaa 
oivaltamaan

Kirjassa käytetään menetelmää, 

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret on 

uskontokasvatusta varten laadittu aineisto. Sen lähtökoh-

tana on ajatus siitä, että niin kutsutuista kirjan uskon-

noista, eli juutalaisuudesta, kristinuskosta ja islamista, 

löytyy paljon yhteisiä elementtejä, kertomuksia ja hen-

kilöitä. Kirjan sivuilla seikkailevat Abraham perheineen 

ja sukuineen, veljekset Jaakob ja Esau, Mooses ja monet 

muut tutut hahmot. 

jonka avulla tuhansia vuosia 
sitten eläneiden henkilöiden ko-
kemukset voidaan elää todeksi 
vielä tänäänkin. Kirjan tekijöi-
den Dorothea ja Fanny Rosen-
bladin IE-menetelmäksi kutsu-
man työtavan lähtökohtana on 
identifi kaatio, samaistuminen. 
Erilaisten työskentelytapojen 
kautta pyritään samaistumaan 
kertomusten henkilöihin ja sii-
hen, mitä he kokivat ja tunsivat. 
Monet kertomuksissa koetut 
tunteet ovat tuttuja myös meille 
2000-luvulla eläville ihmisille: 
ilo, suru, viha, rakkaus, pelko, 
epävarmuus, mustasukkaisuus, 
onnellisuus… Näiden tunteiden 
kautta on mahdollista löytää 
kosketuspinta kertomusten hen-
kilöiden ja meidän nykypäivän 
ihmisten välille. 

Pyhiä kertomuksia työstetään 
kirjoittaen, näytellen, piirtäen ja 
keskustellen. Työskentelytavat 

ovat sinänsä kaikille 
tuttuja, mutta aineis-
ton juju piileekin näkö-
kulman muutoksessa. 
Esimerkkinä tästä voi 
käyttää vaikkapa aineis-
ton kirjoitustehtäviä. 
Kertomuksen kertomi-
sen jälkeen koko ryh-
mälle ei anneta yhteistä 
kir joitustehtävää ”Ab-
rahamin elämä”, vaan 
jokainen saa itse poh-
tia, mihin henkilöön 
samaistui ja ryhtyä ker-
tomaan kertomusta uu-
delleen tämän henki  lön 
näkökulmasta. Kirjoi-
tustehtävissä käytetään 
aina minä-muotoa, 
mikä auttaa samaistu-
maan kertomuksen 
henkilöihin. 
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Kirjassa todetaan, että tämä 
menetelmä voi olla myös apu-
väline päästä lähelle vaikeita 
teemoja. Kirjassa Rosenbladit 
kertovat, kuinka eräs poika 
totesi Abrahamia käsittelevällä 
oppitunnilla, että hän ei usko 
Jumalaan. ”Vaikka sinä et uskoi-
sikaan, niin Abraham uskoi, ja 
nyt me puhumme hänestä”, oli 
opettaja vastannut.  

Juuret monikulttuurisessa ja 
-uskontoisessa maaperässä

Abrahamin lapset – kolmen us-
konnon yhteiset juuret on ilmes-
tynyt Ruotsissa keväällä 2004 
nimellä Samma rötter – Abra-
hams barn i tre religioner. Kirjan 
kirjoittaja Dorothea Rosenblad 
on uskontopedagogi, fi losofi an 
ja teologian kandidaatti, joka 

on työskennellyt monikulttuu-
risessa Rinkebyn koulussa Tuk-
holman lähistöllä. Rosenblad 
on kohdannut työssään paljon 
suvaitsevaisuuteen ja uskon-
tojen kohtaamiseen liittyviä 
haasteita. Vuonna 1991 hän pe-
rusti Abrahamin lapset -sää tiön 
(www.abrahamsbarn.org), jo ka 
työskentelee uskonnolliseen ja 
kulttuuriseen rinnakkaiseloon 
liittyvien kysymysten parissa. 
Rosenbladin työparina toimii 
hänen tyttärensä, fi losofi an kan-
didaatti Fanny Rosenblad, joka 
on Abrahamin lapset -kirjan toi-
nen kirjoittaja. Fanny Rosenblad 
työskentelee Abrahamin lapset 
-säätiössä projektijohtajana ja 
koulutusvastaavana.

Kirjan sisältö perustuu pit-
kälti Dorothea Rosenbladin 
omiin kokemuksiin niistä mo-
nikulttuurisista ja -uskontoisista 

Kirjan ensimmäinen kappale luovutettiin tasavallan presidentti Tarja Haloselle, joka on aktiivisesti toiminut uskontojen 
välisen suvaitsevaisuuden lisäämiseksi maassamme. Mukana vierailulla pääsihteeri Jan Edström, kirjailija Dorothea Ro-
senblad ja kustannusjohtaja Minna Saarelma-Maunumaa. 

luokista, joita hän on vuosien 
varrella opettanut. Ruotsissa us-
konnonopetus on tunnustukse-
tonta, ja kaikki oppilaat osallis-
tuvat samoille uskontotunneille. 
Aineisto on syntynyt tarpeesta 
löytää tunneille jotakin, joka 
voisi rakentaa yhteyttä eri tavoin 
uskovien oppilaiden kesken.

Kirja käytössä –               
missä ja miten?

Abrahamin lapset – kolmen us-
konnon yhteiset juuret toimii 
opetuksen lisäaineistona ja työ-
välineenä opettajalle. Se soveltuu 
käytettäväksi eri luokka-asteilla. 
Esimerkiksi opetussuunnitel-
man perusteet evankelis-luteri-
laisen uskonnon osalta tukevat 
vahvasti tämäntyyppisen aineis-
ton käyttöä opetuksessa. 
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Dorothea ja Fanny Rosenblad
Abrahamin lapset 

Kolmen uskonnon yhteiset juuret
 

Kuvitus Karin Nygårds, käännös Mirja Sevón. 
Nidottu, 195 sivua, 24 €.
Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja LXXIV, 
kustantaja Suomen Lähetysseura. 

Kirjaa voi ostaa tai tilata 
Suomen Lähetysseuran Basaarista, Tähtitorninka-
tu 18, Helsinki tai www.mission.fi /basaari. 
Tilauksiin lisätään toimituskulut lähetyksen painon 
mukaan.

Kirjaa voidaan käyttää kou-
lujen lisäksi myös kodeissa, 
raamattupiireissä, bibliodraama-
ryhmissä, keskustelupiireissä, 
uskontodialogiryhmissä ja nuor-
tenilloissa. Abrahamin lapset 
voivat tarjota uudenlaisen näkö-
kulman raamattutyöskentelyihin 
ja erityisesti Vanhan testamentin 
kertomusten käsittelyyn. Aineis-
ton käyttäminen ei edellytä sen 
työstämistä kannesta kanteen. 
Kertomuksista voi valita vaikka-
pa vain muutaman ja perehtyä 
niihin yhdessä. 

Työskentelyn lähtökohtana 
on aina kertomusta työstävä 
ryhmä, ja työtavat kannattaa va-
lita ryhmälle sopiviksi. Toisaalta 
myös kertomus voi määrittää 
työtapoja: yhtä kertomusta on 
mukava dramatisoida pieniksi 
näytelmiksi, toinen taipuu pa-
remmin kirjoittamisen ja hiljai-
sen pohdiskelun aiheeksi. 

Vaikka aineiston lähtökoh-
tana onkin ollut eri kirjan 
uskontojen konkreettinen koh-
taaminen luokkahuoneessa, voi 
aineistoa mainiosti käyttää myös 
ryhmissä, joissa on vain yhden 
uskonnon edustajia. Tällöin tu-
tustuminen vieraisiin uskontoi-
hin voi tapahtua pyhien kirjojen 
ja erilaisten legendojen kautta. 
Jo toisen uskonnon pyhään kir-
jaan tutustuminen voi rakentaa 
uudenlaista ymmärtämystä ja su-
vaitsevaisuutta tämän uskonnon 
edustajia kohtaan. 

Rohkeutta kohtaamiseen

Abrahamin lapset – kolmen us-
konnon yhteiset juuret rohkaisee 
lukijaansa tarkastelemaan vie-
raita uskontoja näkökulmasta, 
joka usein jää huomiotta. Maail-
manuskontoja tarkastellessa liik-
keelle lähdetään usein uskonnon 
ulkoisesti näkyvistä tuntomer-
keistä: juhlista, vaatetuksesta, 
symboleista ja pyhistä paikoista. 
Pyhiä kertomuksia tarkastele-
malla voidaan kuitenkin päästä 
paljon lähemmäs uskonnon to-
dellista ydintä ja sisältöä: juuri 
kertomuksethan luovat perustan 

opille ja sitä kautta myös uskon-
non ulkoisille piirteille. 

Suomi on ollut varsin pit -
kään kristillisen yhtenäiskult-
tuurin maa. Muut uskonnot 
ovat olleet kristinuskon rinnalla 
marginaalisia vähemmistöjä. 
Lisääntyvää monikulttuurisuus 
muuttaa kuitenkin myös Suo-
men uskonnollista ilmastoa. 
Suvaitsevaisuudelle ja dialogival-

miuksille tulee olemaan tulevai-
suudessa käyttöä yhä enemmän. 

Abrahamin lapset -kirjan kan-
nessa on siteerattu uskontojen 
johtajia, jotka toteavat, että vain 
poistamalla väärinkäsityksiä ja 
ennakkoluuloja voimme luoda 
keskinäistä kunnioitusta, suvait-
sevaisuutta ja yhteisymmärrystä 
uskonnollisten, kulttuuristen ja 
etnisten ryhmien välillä. 

Abrahamin lapset pohjolan perukoilla

Kuinka Abrahamin lapset -aineisto on syntynyt? 
Millaisia kokemuksia sen käytöstä on? 
Miten aineistoa voisi käyttää suomalaisessa us-
kontokasvatuksessa?

Seminaari 6.10.2005 klo 10-16 
Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa.

Asiantuntijoina paikalla mm. kirjailija Dorothea 
Rosenblad ja kirjan kuvittaja, uskonnonopettaja 
Karin Nygårds.

Tarkempia tietoja seminaarista on saatavilla 
Suomen ekumeenisen neuvoston kotisivuilla 
kesän lopussa.
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
sirpa-maija.vuorinen@ekumenia.fi , 
p. 09-180 2369.
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! Toisen intifadan puhkeamisen 
jälkeen Lähi-idän kirkkojen joh-
tajat vetosivat Kirkkojen maail-
manneuvostoon yhä uudelleen 
huonontuneen turvallisuustilan-
teen parantamiseksi. Samalla he 
kutsuivat ihmisiä ympäri maa-
ilman ryhtymään yhteistyöhön 
oikeudenmukaisen rauhan ra-
kentamiseksi. Vetoomusten seu-
rauksena syntyi Ekumeeninen 
kumppanuusohjelma EAPPI 
(Ecumenical Accompaniment 
Programme in Palestine and 
Israel), jonka tavoitteita alussa 
mainitut seikat ovat. Ohjelma 
käynnistyi vuonna 2002 osana 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
ekumeenista ohjelmaa miehityk-
sen lopettamiseksi ja oikeuden-
mukaisen rauhan tukemiseksi 
Lähi-idässä, ja on siten samalla 
osa Väkivallasta sovintoon -vuo-
sikymmentä. 

Rauhaa ja ei-politiikkaa

Tottumaton voisi väittää EAP-
PI-ohjelman päämääriä kristilli-
sessä mielessä radikaaleiksi, jopa 
politiikkaan sekaantuviksi. Itä-
Jerusalemissa, EAPPI-ohjelman 
paikallisessa toimistossa, ollaan 
kuitenkin toista mieltä. 

”Meidän lähtökohtamme ei 
ole poliittinen, koska emme suo-
si osapuolia vaan uskomme, että 

HEIDI KUMPULAINEN

Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeeninen kumppanuusohjelma 

Rauhan tukemista läsnäolon kautta 
Lähi-idässä:

Miehityksen lopettaminen, siviileihin kohdistuvien raa-

kuuk sien ja nöyryytysten julkituominen, mielipiteisiin ja 

ulkopolitiikkaan vaikuttaminen sekä elinkelpoisen pales-

tiinalaisvaltion luominen. Rauhanaktivistien tukeminen 

ja väkivallattomien keinojen käyttäminen. Kuulostaako 

tämä tyypilliseltä suunnitelmalta Lähi-idän konfl iktin 

ratkaisemiseksi? 

Ekumeenisen kumppanuusohjelman 
vapaaehtoisen tunnistaa liivistä, 
jossa on ohjelman logo: 
kyyhkynen, piikkilankaa ja risti. 
Ne symboloivat toivoa, 
rauhaa ja väkivallattomuutta.
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kärsimys on molemminpuolista. 
Myös israelilaiset, käsittävät he 
sitä tai eivät, elävät pattitilan-
teessa, koska he elävät pelossa. 
Me olemme täällä uutena neut-
raalina osapuolena: haluamme 
olla läsnä ja katsoa, kuinka 
voimme auttaa rakentamaan 
siltoja puolelta toiselle, kuinka 
voimme osallistua rauhanomai-
seen toimintaan miehityksen lo-
pettamiseksi”, ohjelman paikal-
linen koordinaattori Hermina 
Dammons selittää. 

”Päämäärämme on siinä 
mielessä poliittinen, että ajat-
telemme, että miehityksen on 
loputtava”, ohjelman tiedottaja  
Larry Fata jatkaa pohdiskelua. 
”Me emme kuitenkaan näe tätä 
tavoitetta poliittisena. Uskom-
me, että poliittinen ratkaisu 
on tarpeen rauhan tulemiseksi 
molemmille kansoille. Se ei tar-
koita, että otamme poliittisesti 
kantaa. Siinä on ero. Emme kek-

si uusia poliittisia ratkaisuja itse, 
vaan hyödynnämme jo olemassa 
olevia.” Ohjenuorina toimivat 
muun muassa Israelin vuoden 
1967 rajoille vetäytyminen ja 
kansainvälisen humanitaarisen 
lain kunnioittaminen.

Erityisesti ohjelman alkuai-
koina EAPPIa kritisoitiin israeli-
laisen osapuolen unohtamisesta. 
”Tämä kritiikki oli varmaan hy-
vin perusteltua alussa, ja olemme 
ottaneet askeleita korjataksem-
me tilanteen. Epätasapaino ei 
ollut koskaan tarkoituksellista; 
läsnäoleva ja turvaava työ täällä 
tapahtuu enemmän palestiina-
laisten kanssa, koska he elävät 
miehityksen alla. Israelilaisten 
kanssa meillä on erilainen tapa 
tehdä työtä. Se ei tee tyhjäksi 
sitä, että molemmilla puolilla on 
kärsimystä. Mutta sillä on eroa, 
elääkö miehityksen alla vai ei. 
Osapuolten kohtaama kärsimys 
on erilaista”, Larry Fata selittää.

Vahvuus ruohonjuuritasolla

EAPPI-ohjelman perustana ovat 
fyysinen läsnäolo ja solidaarisuu-
den osoittaminen. Käytännössä 
tämä tapahtuu lähettämällä 
vapaaehtoisia eri maista ja kirk-
kokunnista eri puolille miehi-
tettyjä alueita sekä Jerusalemiin. 
Viime joulukuussa mukaan 
liittyi ensimmäinen juutalainen 
vapaaehtoinen. Vapaaehtoiset 
valitaan lähettävissä maissa, 
ja yksi Hermina Dammonsin 
keskeisimmistä tehtävistä onkin 
koordinoida vapaaehtoisten si-
joituspaikat. 

Sijoituspaikkojen valinnassa 
EAPPI-ohjelmalle antaa neu-
voja paikallisista järjestöistä ja 
kirkoista koottu ryhmä. Sen 
jäseninä on kirkkojen johtajia, 
muslimeja ja juutalaisia, niin 
israelilaisia kuin palestiinalai-
siakin. Tähän mennessä vapaa-
ehtoisia on ollut muun muassa 

Norjalainen Ida Suhrke ja tanskalainen Helle Preisler turvaamassa Hebronin tyttöjen koulumatkaa vanhan kaupungin 
tuntumassa. 
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Betle hemissä, Hebronissa, Jay-
yousissa, Nabulusissa, Tulkare-
missa, Yanounissa, Ramallahissa 
ja Jerusalemissa. Paikan päällä 
vapaaehtoiset työskentelevät 
yhdessä paikallisten kristillisten 
yhteisöjen, järjestöjen tai Israe-
lin rauhanliikkeen edustajien 
kanssa.

Osa avunpyynnöistä tulee 
paikallisilta järjestöiltä, osa rau-
hanjärjestöiltä, osa ainoastaan 
sattuman kautta. ”Esimerkiksi 
Jerusalemin tiimin perustami-
nen oli vapaaehtoisten oma aloi-
te. He tunsivat, että oli tarpeen 
solmia suorempi kontakti israe-
lilaisiin rauhanjärjestöihin, eikä 
vain olettaa, että se puoli hoituisi 
ohjelmassa luonnostaan. Jayyou-
sissa paikalla oli muita järjestöjä, 
ja he tarvitsivat lisää työvoimaa. 
Nyt me olemme ainoa pysyvästi 
läsnä oleva ryhmä”, Larry Fata 
kertoo. 

Esimerkiksi Jayyousissa ja 
Itä-Jerusalemissa vapaaehtoiset 
ovat kiinnittäneet huomionsa 
Israelin rakennuttaman muurin 
humanitaarisiin vaikutuksiin.  
Jayyousissa muuri on erottanut 
maanviljelijät viljelymaistaan. 
Läsnä olevan suojelun tärkeys on 
puolestaan näkynyt esimerkiksi 
Yanounissa, jossa vapaaehtois-
ten läsnäolo ehkäisee läheisten 
juutalaisten siirtokuntalaisten 
väkivaltaa.  

”Eräs vapaaehtoinen kertoi, 
että kyläläiset olivat sanoneet 
heille, että jos te lähdette aamu-
päivällä, me lähdemme iltapäi-
vällä. Niin vakavaa siirtokun-
talaisten häirintä on. Kyläläiset 
ovat tyytyväisiä jos vapaaehtoi-
set ovat läsnä, nähtävissä, jolloin 
siirtokuntalaiset tietävät, että 
heidän toimintaansa seurataan”, 
Hermina Dammons kuvailee. 
Ramallahissa vapaaehtoiset pää-
sivät seuraamaan läheltä Arafatin 
sairastumista, kuolemaa ja hau-
tajaisia sekä vaalivalmisteluja.  

Dammonsin mukaan EAP-
PI-ohjelman vahvuutena on juu-
ri vapaaehtoisten vahva kosketus 
ruohonjuuritasolle. ”Diplomaa-
tit eivät esimerkiksi koe, millais-
ta on seistä tarkastuspisteellä, ei 

diplomaattipassin kanssa, vaan 
tavallisena ihmisenä. Meidän 
vapaaehtoisemme kokevat sen 
joka ikinen päivä. Kokemustam-
me ja altistustamme arvostetaan 
monissa järjestöissä ja hallituk-
sissa kautta maailman. He ovat 
kiinnostuneita ohjelmastamme, 
koska vapaaehtoisemme ovat 
’todellisia diplomaatteja’, ih-
misiä, jotka elävät paikan päällä 
ihmisten kanssa, paikoissa, jon-
ne kukaan muu ei mene.”

Oppia Etelä-Afrikasta

Hermina Dammons aloitti itse 
EAPPI-ohjelman koordinaatto-
rina vasta viime joulukuussa. 
Alun perin hän tuli maahan 
vapaaehtoisena, osana eteläaf-
rikkalaista vapaaehtoisten ryh-
mää. Eteläafrikkalaisen ryhmän 
läsnäololla Lähi-idässä oli aivan 
oma symbolinen arvonsa maan 
apartheidinvastaisen taisteluhis-

torian vuoksi. ”EAPPI-ohjelman 
alkuvaiheessa Etelä-Afrikkaa 
jopa siteerattiin tilanteena, jossa 
kirkkojen johtajat olivat näky-
västi taistelun etulinjassa. Siellä 
eivät olleet vain puolueet tai 
paikalliset yhteisöt”, Dammons 
selittää. 

Ihmisoikeusjärjestöt ovat 
löytäneet verranneet usein 
Lähi-idän tilannetta apartheid-
hallinnon aikaiseen tilanteeseen. 
Hermina Dammonsin mukaan 
nämä ovat kuitenkin kaksi po-
liittisesti ja historiallisesti eri-
laista tilannetta. Jokapäiväisen 
elämän tasolla yhtymäkohtia 
kuitenkin löytyy esimerkiksi 
Länsirannan vihreistä henkilöl-
lisyystodistuksista. ”Kun kävelen 
kadulla ja näen poliisin pysäyt-
tävän ohikulkijan ja tarkastavan 
hänen henkilöllisyytensä, se 
vie minut ajassa vuosien taakse 
Etelä-Afrikkaan. Normaalina 
päivänä työhön mennessä po-
liisi saattoi pysäytellä miehiä ja 

Amerikkalainen Larry Fata vastaa ekumeenisen kumppanuusohjelman tiedo-
tuksesta.
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pyytää henkilöllisyystodistusta, 
pidättää heidät ja pitää heidät 
kadun varressa ilman mitään 
todellista syytä niin kauan kuin 
huvitti”, Hermina muistelee. 

Yhteistä on myös on liik-
ku misvapaus – tai sen puuttu-
minen. Dammonsin mukaan 
liikkumisvapauden rajoittami-
nen on kuitenkin ollut paljon 
voimakkaampaa Lähi-idässä 
Israelin rakentaman muurin ja 
tarkastuspisteiden vuoksi. Myös 
talojen tuhoaminen sekä väestön 
pakkosiirrot yhdistävät Etelä-
Afrikkaa ja palestiinalaisia. Arki-
päivän tasolla Herminalle tuttua 
on myös palestiinalaisten alistu-
va tilanteen hyväksyminen.

”Etelä-Afrikassa apartheidiin 
tottui niin, että jos joku ehdotti 
kokoukseen tai mielenosoituk-
seen menemistä, sanoit ettet ole 
kiinnostunut. Kukaan ei koskaan 
ajatellut, että apartheid loppuisi, 
että meidän poliittiset vankim-
me pääsisivät vankilasta, ja me 
voisimme elää demokraattisessa 
maassa jossa voisimme itse valita 
hallituksemme tai vaikkapa vain 
äänestää. Siitä tuli meille totta 
kymmenen vuotta sitten, ja se 
on minun viestini palestiinalai-
sille. Tilanteen keskellä kaikki 
näyttää todella pimeältä, ja yö ei 
tunnu koskaan loppuvan. Mutta 
se loppuu joskus.” 

Rauhan realismia

EAPPI-ohjelma on Kirkkojen 
maailmanneuvoston ohjelmana 
profi loitunut kristillisesti. Oh-
jelma alkoi kirkkojen kutsusta, 
ja jotkut sijoituspaikat toimivat 
leimallisesti kristillisillä alueilla, 
jossa vapaaehtoiset osallistuvat 
jumalanpalveluksiin yhdessä 
paikallisten kanssa ja pitävät 
yhteyttä kirkkojen johtajiin. 
Esimerkiksi Hebronissa ei kui-
tenkaan ole lainkaan kristittyjä.

”Todellisuus on se, että 
suurin osa väestöstä on joko 
muslimeja tai juutalaisia, mutta 
se ei ole ristiriidassa kristillis-
ten periaatteiden kanssa. On 
kristillistä, että teemme työtä 

Eteläafrikkalainen ohjelman koordinaattori Hermina Dammons toimistonsa 
edustalla Itä-Jerusalemissa. Kuvat: Heidi Kumpulainen

täysin muslimiympäristössä, ja 
ihmiset tietävät, että olemme 
kirkon edustajia. He näkevät 
millaista työtä teemme ja että 
me välitämme heistä. Tai kun 
teemme työtä täysin juutalais-
ten järjestöjen kuten Rabbies 
for Human Rights:n kanssa, ja 
meillä on yhteisymmärrys siitä, 
että on paljon enemmän yhteistä 
kuin erottavaa.  Se on kristinus-
kon todellinen olemus”, Larry 
määrittelee.  

Kokemus Etelä-Afrikan si-
säisistä rauhanpyrkimyksistä on 
opettanut Hermina Dammon-
sille paljon. Hänen mukaansa 
”toistensa rakastaminen” on 
konfl iktitilanteessa ideaali, jo-
hon pitää pyrkiä, mutta itse 
hän asettelee sanansa varovasti: 
”Etelä-Afrikassa totuuskomissio 
oli vain prosessi, jossa tehtiin 
loppu apartheidista mutta ei sen 
fyysistä tai emotionaalisista vai-
kutuksista. Itse en menettänyt 
rakkaitani apartheidhallinnolle, 
mutta tunnen ihmisiä, jotka 
kärsivät niin, ja he eivät koskaan 

tule unohtamaan. Johtajiemme 
viisauden ansoista pääsimme 
hyvään kompromissiin.” 

”Oikeudenmukainen rauha 
on ideaali, jota pitää tavoitella. 
Voin kuitenkin luvata, että 
kompromisseja joudutaan teke-
mään paljon. Kun konfl ikti on 
jatkunut vuosikymmeniä, sitä 
ei voi vain pyyhkiä pois. Se pitää 
ottaa paloina ja käsitellä asioita; 
mikä on relevanttia nyt, mikä te-
kee ihmisistä onnellisia ja mikä 
lopettaa väkivallan.”            

Larry Fata näkee Israelin ja 
Palestiinan alueilla paljon tu-
levaisuuden mahdollisuuksia: 
”Tämä paikka voisi olla usko-
maton. Alueella on pyhiä paik-
koja, joka ovat tärkeitä kolmelle 
uskonnolle, sillä on uskomatto-
man kauniita aavikkoja vuoria, 
rantoja ja kaupunkeja, yöelä-
mää, hyvää ruokaa... kaikki, 
muttei rauhaa. Ja silloin millään 
muulla ei ole väliä.”

Kirjoittaja on teologian ja valtio-
tieteen opiskelija. 
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! Alla världsmissionskonferen-
ser har haft sin profi l. Förutom 
platsen var det deltagarnas 
mångfald som gjorde intryck. 
Hela kristenheten var represen-

JAN EDSTRÖM

Kom heliga Ande – Hela och försona

terad, unga och gamla, män och 
kvinnor aktiva i missionsarbete, 
kyrkoledare och lekmän, mis-
siologer och teologer. Syftet 
var att utbyta erfarenheter och 

refl ektera tillsammans kring pri-
oriteterna inom missionsarbetet 
och det kristna vittnesbördets 
framtid. 

Konferensens tyngdpunkt 
var att ge rum för möte och den 
andliga dimensionen. Dagen 
inleddes med bibelläsning 
och meditation i smågrupper. 
Sedan följde en gemensam 
konfessionell andakt och dagens 
plenum. Eftermiddagen var 
vikt för tematiska diskussioner, 
synaxeis, och avslutades med 
en kort ekumenisk gudstjänst. 
Temasången, Come Holy Spirit, 
sjöngs vid varje andakt.

Tematiskt var konferensen 
en fortsättning på den process 
kring helande och försoning 
som präglat ekumeniska och 
konfessionella konferenser 
de senaste åren. Konferensen 
var också ett bidrag till det 
ekumeniska ickevåldsårtiondet, 
Decade to Overcome Violence. 

Den trettonde världsmissionskonferensen, räknat från 

Edinburg 1910, hölls i Aten den 9-16 maj på inbjudan 

av den grekiska ortodoxa kyrkan. Det var den första mis-

sionskonferensen i en ortodox kontext. Trots kritik inom 

den ortodoxa kyrkan var det en enhällig biskopssynod som 

stod bakom inbjudan. Från Kyrkornas världsråds sida 

var man mån om att den lokala organisationskommittén 

skulle vara ekumenisk, vilket betydde att ortodoxa och 

evangeliskt kristna fi ck möjlighet till ett unikt samarbete.  

”Vi vet inte vad konferensen kommer att betyda för den 

ekumeniska rörelsen, men vi tror att den på sikt kommer 

att få betydelse för den nationella ekumeniken i Grek-

land”, sade man på evangeliskt kristet håll. 

Ett kors 
restes vid in-
ledningen 
av missionskon-
ferensen som 
ett tecken på 
helande och 
försoning. Kor-
set hade gjorts 
av palestinska 
hantverkare av 
olivträd som 
ryckts upp för 
byggandet av 
den israeliska 
muren på väst-
banken.
Foto: Ann-
Christine 
Marttinen
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Konsensus i funktion

Från Aten utgick inget inget 
teologiskt slutdokument, endast 
en hälsning till de sändande kyr-
korna. Istället förlitade man sig 
på att de mer ca 600 deltagarna 
med sina personliga vittnesbörd 
och tankar skall föra processen 
vidare när de kommer hem. 
Intressant var att lägga märke 
till hur KV:s nya beslutsprocess, 
konsensus, tillämpades i Aten. 
När hälsningsbudskapet skulle 
antas i plenum blev det ingen 
egentlig omröstning, istället 
var det handuppräckning och 
enskilda talturer som vägledde 
ordförande, baptistpastor Ruth 
Bottoms. Budskapets huvudin-
nehåll antogs gemensamt men 
arbetet med formuleringarna 
gavs till en kommitté.

Rapporteringen från kon-
ferensen var exemplarisk. En 
dagstidning och en webbsida 
(www.mission2005.org) sörjde 
för att deltagarna lättare kunde 
följa med vad som hände varje 
dag. 

En hoppingivande hälsning

Jag tror att Atenkonferensen 
kommer att ihågkommas som 
en konferens som gav den upp-
muntran och den tilltro till det 
ekumeniska arbetet som ibland 
saknats under senare tid. Att alla 
kristna äntligen kunnat mötas 
på likvärdig bas för att dela 
erfarenheter om det viktigaste i 
kyrkans väsen ger anledning till 
tacksamhet och framtidstro. 

”Vi förenas i tron att vi är 
kallade tillsammans i Kristus 
att utgöra en helande och 
försonande gemenskap. Vi 
befi nner oss i en speciell tid i 
den kristna missionens historia. 
Kyrkans mission har en mera 
mångfaldig karaktär än någonsin 
tidigare. Denna mångfald är 
utmanande och kan ibland gö-
ra oss illa till mods. Den heliga 
Anden rör emellertid vid oss 
på många olika sätt, varsamt 
och tröstande, i gudstjänst och 

Vid missionskonferensen fi rades gudstjänst enligt olika traditioner. Bilden tagen 
från en pingstgudstjänst, t.v. fader Heikki Huttunen och mitt i bild Jan Edström. 
Foto: Ann-Christine Marttinen
 

En procession föregick inledninggudstjänsten för att påminna om de tidigare 
missionskonferenser som hållits. Foto: Ann-Christine Marttinen

aktivitet. Det fi nns också onda 
andar aktiva i världen i dag; 
våldets och förtryckets andar, 
splittringens och egoismens 
andar. När vi försöker utröna 
den heliga Andens verk behöver 
vi återvända till rötterna för vår 
tro och bekänna vår tro på en 
Treenig Gud, som uppenbarats 
för oss i Jesus Kristus. Som 
Paulus tror vi att försoning 
och helande är grundläggande 
för återupprättandet av en rätt 

relation med Gud, med va ran-
dra och med hela skapelsen. 
Vägen till försoning och he-
lande är inte lätt. Det innebär 
lyssnande, att tala san ning, om-
vändelse, förlåtelse och en ärlig 
hängivenhet till Kristus och 
hans rättfärdighet.” (Ur A Letter 
from Athens to the Christian 
Churches, Networks and Com-
munities, Översättning och 
sammandrag. Jan Edström) 
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! Pariisin baasista pidetään 
yhtenä 1800-luvun merkittä-
vimmistä ekumeenisista asia-
kirjoista. Siitä on muodostunut 
esikuva useille muille ekumee-
nisten järjestöjen baasiksille. 
Esimerkiksi Kirkkojen maail-
manneuvosto, Ylioppilaiden 
Kristillinen Maailmanliitto ja 
Nuorten Naisten Kristillinen 
yhdistys ovat muotoilleet omat 
baasiksensa NMKY-liikkeen 
perustamisasiakirjaa mukaillen. 
Pariisin baasiksen tiiviiseen ja 
ytimekkääseen perusperiaattee-
seen sisältyvät niin NMKY-liik-

Pariisin baasis 150 vuotta:

Missio, identiteetti ja ideologia

keen missio, identiteetti kuin 
ideologiakin.

Juhlavuoden vietto on aloi-
tettiin perustamisasiakirjan syn-
tysijoilla Pariisissa maaliskuussa 
500 kutsuvieraan voimin. Vuosi 
huipentuu Mumbaissa, Intiassa, 
jossa järjestetään NMKY:n maail-
manliiton nuorisotapahtuma. 
Kansallisia juhlaseminaareja 
järjestetään lukuisissa NMKY-
maissa. 

Suomen juhlaseminaari pi-
dettiin 23.4. ja sen esitelmät kä-
sittelivät Pariisin baasiksen syn-
tyä, sen vaikutuksia ekumeeni-

seen liikkeeseen ja ekumeenista 
tilannetta Virossa. Baasiksen 
synnystä luennoi asiakirjasta 
väitöskirjansa kirjoittanut TT 
Martti Muukkonen. Viron 
ekumeenisesta tilanteesta esi-
telmöi emeritusarkkipiispa Jaan 
Kiivit, joka on toiminut Viron 
NNKY-NMKY:n presidenttinä 
vuodesta 1991. Baasiksen vaiku-
tuksia ekumeeniseen liikkeeseen 
tarkasteli kirkkoneuvos Risto 
Cantell. Ohessa julkaisemme 
hänen puheenvuoroonsa perus-
tuvan artikkelin.

Pariisin baasis, NMKY-liik keen perustamisasiakirja, täyttää tänä vuonna 150 vuotta. 

Juhlavuottaan viettävä Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys on kansainvälinen järjes-

tö, jolla on toimintaa miltei 130 maassa ja joka yhdessä sisarjärjestönsä NNKY:n kanssa 

tavoittaa yli 45 miljoonaa ihmistä. Suomessa NMKY toimii 76 paikkakunnalla ja sen 

toiminnassa on mukana noin 50 000 ihmistä.

Pariisin baasiksen perusperiaate:
”Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää niitä nuoria 
miehiä, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen py-
hän Raamatun mukaisesti tahtovat olla Hänen opetuslapsiaan uskossa ja elämässä 
ja jotka pyrkivät yhdessä Hänen valtakuntansa levittämiseen nuorten miesten 
keskuuteen. Mitkään mielipide-erot eivät saa häiritä Maailmanliiton jäsenten ja 
liittolaisten harmonisia suhteita.”

Pariisin kokous 22.8.1855
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seuteen ja hänen valtakuntansa 
levittämiseen. Tarkastelen ly hyes-
ti näitä kutakin kolmea kohtaa 
erikseen.

Persoonallisen uskon 
subjektiivinen korostus

Nuorten Miesten Kristillinen 
Yhdistys (NMKY) on tarkoi-
tettu yhdistämään sellaisia nuo-
ria miehiä, jotka tunnustavat 
Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi 
ja Vapahtajaksi. Kyseessä on 
yksityisen kristityn persoonal-
linen usko Kristukseen. Tä-
hän uskoon liittyy Raamatun 
opetuksen mukainen halu olla 
hänen opetuslapsensa uskossa ja 
elämässä. Liittymäkohdat myö-
hempiin ekumeenisen liikkeen 
valtauomiin, Faith and Order 
sekä Life and Work, liikkeeseen 
– ovat ilmeiset. 

Pariisin baasis korostaa uskon 
ja elämän yhteenkuuluvuutta. 
Sekä uskoa ja kirkkojärjestystä 
– tai niin kuin opettajallani 
Seppo A. Teinosella oli tapana 
sanoa: oppia ja konstituutiota 
– korostava Faith and Order ja 
käytännöllistä kristillisyyttä, elä-
mää ja työtä tähdentävä Life and 
Work ovat Pariisin baasiksessa 
erottamattomasti yhdessä. Tus-

kin kaikki Pariisin kokouksen 
osanottajat olivat siitä tietoisia, 
mutta näin on silti.

Lisäksi samassa yhteydessä 
mainitaan erottamattomana 
osana myös Kristuksen valta-
kunnan  levittäminen nuorten 
miesten keskuuteen. Lähetys-
tehtävä kuuluu persoonalliseen 
uskoon. Se mielletään yhteiseksi 
tehtäväksi. Vaikka Pariisin baasis 
on luonteeltaan voimakkaasti 
persoonallinen ja yksilöllinen, 
siihen sisältyy kuitenkin selvästi 
myös yhteisöllinen ulottuvuus: 
yhteisön ja yhdessä toimimisen 
aspekti. 

Uskon sisällön määritys 
Kristus-keskeiseksi 
henkilökohtaiseksi 
tunnustukseksi

Kristillinen usko on sisällöltään 
uskoa Jeesukseen Kristukseen. 
Se on hänen tunnustamistaan 
Jumalaksi ja Vapahtajaksi. 
Edelliseen kohtaan liittyen voisi 
sanoa, että Kristus-tunnustus 
on Uuden testamentin mu-
kaista Jeesuksen tunnustamista 
Kristukseksi. Hän on minun 
Herrani ja Vapahtajani. Jeesus 
Kristus on Jumala ja Vapahtaja. 
Hänen ihmisyydestään ei sanota 

! Vuonna 1855 elokuun 22. 
päivänä Pariisissa hyväksytty 
NMKY:n maailmaliiton opilli-
nen perusta eli baasis on ollut 
nykyaikaisen ekumeenisen 
liikkeen innoittava esikuva. 
Lähes sata vuotta myöhemmin 
Amsterdamissa 1948 perustettu 
Kirkkojen maailmanneuvos-
to otti sen lähes sellaisenaan 
omaksi jäsenyyspohjakseen. 
Jo aikaisemmin vuonna 1927 
Lausannessa kokoontunut en-
simmäinen Faith and Order 
-maailmankonferenssi käytti sa-
manlaista formulaatiota, vaikka 
Pariisin baasiksen ja Lausannen 
kokouksen päätöksen historial-
lisista yhteyksistä ei ole täyttä 
selvyyttä. Myös Suomen eku-
meenisen neuvoston säännöissä  
Pariisin baasis esiintyy KMN: n 
jalostamassa muodossa. Sitä 
on laajennettu ja täydennetty, 
mutta NMKY-liikkeen vaikutus 
myöhemmälle ekumenialle on 
aivan ilmeinen.

Pariisin baasiksessa on kolme 
keskeistä asiaa, joilla on edelleen 
pysyvä ekumeeninen arvo ja 
merkitys. Ne ovat persoonallisen 
uskon subjektiivinen korostus, 
uskon sisällön määritys Kristus-
keskeiseksi henkilökohtaiseksi 
tunnustukseksi ja sitoutuminen 
Raamatun mukaiseen opetuslap-

RISTO CANTELL

Pariisin baasiksen vaikutus 
ekumeeniseen liikkeeseen 

Puheenvuorossani tarkastelen Pariisin baasiksen vaikutusta ekumeeniseen liikkeeseen. 

Teema on mitä ajankohtaisin. Ekumeenisessa liikkeessä, Kirkkojen maailmanneuvos-

tossa ja muissa ekumeenisissa järjestöissä keskustellaan juuri nyt ekumeenisen liikkeen 

uudelleen hahmottamisesta, rekonfi guraatiosta tai ekumeniasta 21. vuosisadalla – ku-

ten tätä keskustelua viimeksi on nimitetty. Mikä on Pariisin baasiksen merkitys tässä 

ajankohtaisessa keskustelussa?
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mitään, mutta se on aivan ilmei-
sesti itsestään selvästi edellytetty 
uskon tosiasia.

Pariisin baasiksen mukaan 
kristillinen usko on omakoh-
taista kristosentrista eli Kristus-
keskeistä uskoa. Tämä usko 
on pietistisen ja anglosaksisen 
herätyskristillisen perinteen mu-
kaista yksityisen ihmisen omaa 
henkilökohtaista uskoa, joka 
ylittää eri kirkko- ja tunnustus-
kuntien rajat. Tämän yksityis-
ten kristittyjen yhteisen uskon 
pohjalta eri kirkkoihin kuuluvat 
kristityt voivat kohdata toisensa 
ja tunnustaa yhdessä kuuluvansa 
kaikki Kristuksen opetuslasten 
joukkoon.

Sitoutuminen 
opetuslapseuteen

Halu olla Kristuksen opetuslapsi 
ja pyrkimys hänen valtakun-
tansa levittämiseen korostaa 
voimakkaasti lähetyksen merki-
tystä. Usko Kristukseen ei kuulu 
vain häneen uskoville ja hänet 
persoonallisesti Jumalaksi ja 
Vapahtajaksi tunnustaville nuo-
rille miehille, vaan se on vietävä 
myös niille nuorille miehille, 
jotka ovat vielä siitä osattomat. 
Usko Kristukseen johtaa todis-
tamaan hänestä.

Tässä on kolmannen eku-
meenisen liikkeen perushaaran 
lähetyksen ja myöhemmän Kan-
sainvälisen Lähetysneuvoston 
idea nupullaan, vaikkei sitäkään 
eksplisiittisesti lausuta baasik-
sessa julki.

Näistä kolmesta kohdasta 
voi yhteenvetona todeta, että 
nykyaikainen ekumeeninen lii-
ke saa kiittää paljosta Nuorten 
Miesten Kristillistä Yhdistystä ja 
sen Pariisin baasista. Kirkkojen 
maailmanneuvostoa perustet-
taessa 1948 ekumeenisen liik-
keen kaksi päähaaraa, Faith 
and Order -liike ja Life and 
Work -liike yhdistyivät. KMN: n 
kolmannessa yleiskokouksessa 
1961 New Delhissä kolmas 
pääuoma Kansainvälinen Lähe-
tysneuvosto integroitui Kirkko-

jen maailmanneuvostoon. 
Pariisin baasiksen kaikilla 

kolmella edellä esitetyllä ulot tu-
vuudella on yhä pysyvä merkitys 
ekumeenisissa pyrkimyksissä. 
Yksikään niistä ei saisi unohtua, 
jos tahdotaan pitää kiinni oi-
keasta pyrkimyksestä Jeesuksen 
ylimmäispapillisen rukouksen 
toteutumiseen, että hänen ope-
tuslapsensa yhtä olisivat.

Pariisin baasis ja myöhempi 
ekumenia

NMKY:n perustaminen maa-
ilmanlaajaksi kristilliseksi jär-
jestöksi ja sen opillisena pohjana 
oleva subjektiivinen Jeesuksen 
Kristuksen tunnustaminen Ju-
malaksi ja Vapahtajaksi tekee 
siitä nykyaikaisessa mielessä kan-
sainvälisen ekumeenisen järjes-
tön. Pariisin baasis on olennai-
sesti vaikuttanut myöhemmän 
ekumeenisen liikkeen kehityk-
seen ja antanut sille ratkaisevia 
vaikutteita. Samalla se eroaa 
myöhemmistä ekumeenisista 
järjestöistä parissa olennaisessa 
kohdassa: Ensinnäkin yhteinen 
ekumeeninen tunnustus (Pariisin 
baasis) on luonteeltaan subjektii-
vinen. Kristittyjen keskinäinen 
yhteys on yksityisten kristittyjen 
persoonallisen tunnustuksen va-
rassa – ei aiempaan olemassa ole-
vaan tunnustukseen yhtymisessä 
tai yhteisen uuden objektiivisen 
tunnustuksen hyväksymisessä. 
Toiseksi NMKY:n Pariisin baa-
sis edustaa yksityisten kristittyjen, 
kristillisen uskon tunnustajien 
yhteenkuuluvuutta ja yhteyttä. 
”Mitkään mielipide-erot eivät 
saa häiritä Maailmanliiton jä-
senten ja liittolaisten harmonisia 
suhteita baasiksesta todetaan”. 
Tälle yhteydelle on lisäksi omi-
naista sen rajoittuminen yhteen 
määrättyyn yhteiskunnalliseen 
ryhmään, nuoriin miehiin.

Mikä näissä kahdessa koh-
dassa sitten poikkeaa tämän 
hetken ekumeenisesta liikkeestä 
ja ekumeenisten järjestöjen opil-
lisesta pohjasta tai on erilaista? 
Tässä Pariisin baasiksen 150-

vuotisjuhlaseminaarissa on syytä 
ottaa esille kolme seikkaa, jotka 
täydentävät Pariisin baasista ja 
ymmärtämistä. Ne ovat kristil-
lisen uskon yhteisöllinen luonne, 
kirkko-opin kehitys viime vuosisa-
dalla ja sen merkitys ekumenialle 
sekä trinitaarinen jumalakuva.

Kristillisen uskon    
yhteisöllinen luonne

Uuden testamentin tutkimus ja 
ekumeeninen keskustelu ovat 
auttaneet ymmärtämään 1800-
lukua paremmin kristinuskon 
yhteisöllistä luonnetta. Ekume-
niassa ei ole kysymys vain 
yksittäisistä ihmisistä ja heidän 
subjektiivisesta uskostaan. Yhte-
yspyrkimykset eivät koske vain 
yksityisiä kristittyjä ja heidän 
ryhmiään vaan koko kristittyjen 
kokonaisuutta, kirkkoa, Juma-
lan kansaa.

Usko on enemmän ja muuta 
kuin yksityisasia. Kristillinen 
usko ja jumalanpalvelus ovat yh-
teistä uskoa ja yhteistä Jumalan 
palvelemista. Usko on samalla 
kertaa sekä yksityinen että yhtei-
söllinen asia.

Kirkko-opin kehitys viime 
vuosisadalla

Ekumeniassa on kysymys Jee-
suksen Kristuksen kirkosta ja 
pyrkimyksestä sen näkyvään 
ykseyteen. Viime vuosisataa on 
kutsuttu kirkon vuosisadaksi. 
Samaan aikaan eri kirkoissa ja 
ekumeenisessa liikkeessä löy-
dettiin uudelleen kirkko-oppi, 
ekklesiologia. ”Kirkko herää 
sieluissa”, opetti roomalaiskato-
linen teologi Romano Guardi-
ni. Vatikaanin toinen konsiili 
määritteli uudella tavalla käsi-
tyksensä kirkosta raamatullisten 
vaeltavan Jumalan kansan ja 
Kristuksen ruumis -käsitteiden 
avulla.

Luterilaisissa kirkoissa muis-
teltiin Martti Lutherin Ison ka-
tekismuksen opetusta kirkosta 
äitinä. Lutherin mukaanhan 
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kirkko on Pyhän Hengen eri-
tyinen yhteisö maailmassa, ”äiti, 
joka Jumalan sanalla synnyttää 
jokaisen kristityn ja kantaa 
häntä”. Kristus ja kirkko kuu-
luvat yhteen. Usko Kristukseen 
ja kaste häneen liittävät meidät 
Kristuksen ja hänen kirkkonsa 
pelastavaan yhteyteen. 

Trinitaarinen jumalakuva

Erityisesti ortodoksisen kirkon 
perinteestä ekumeeninen liike 
on oppinut ymmärtämään kris-
tillisen jumalakuvan trinitaari-
sesti. Jumala on kolmiyhteinen 
ja hän on nimenomaan Isä ja 
Poika ja Pyhä Henki – kuten 
jo vanhan kirkon konsiilit ja 
uskontunnustukset opettavat. 
Siksi Pariisin baasiksen sinänsä 
oikea ja aito Kristus-tunnustus 
tarvitsee täydennyksekseen 
KMN:n kolmannessa yleisko-

kouksessa New Delhissä 1961 
tehdyn trinitaarisen lisäyksen 
”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
kunniaksi”.

Haasteena tulevaisuus

Mikä on ekumenian ja kirkon 
tulevaisuus, sitä me emme var-
muudella tiedä. Tulevaisuus on 
meille kristityille ja meidän kir-
koillemme suuri haaste. Jumala 
on meitä suurempi. Uskolla on 
universaali luonne. Kirkossa 
on kysymys sinusta ja minusta, 
meistä, koko maailmasta.

Kun Suomen NMKY-liitol-
la on kunniakas ekumeeninen 
perintö ja opillisena lähtökoh-
tanaan Pariisin baasis, ei ole 
mikään ihme että se yhdessä 
sisarjärjestönsä Suomen NNKY-
liiton kanssa on alusta saakka 
ollut Suomen ekumeenisen 
neuvoston kantavia voimia ja 

vaikuttanut hedelmällisellä 
tavalla ekumeenisen ilmapiirin 
rakentumiseen ja yhteistyön 
kehittymiseen Suomessa.

Johanneksen ensimmäisessä 
kirjeessä ovat paljon ajattelemi-
sen aihetta antavat sanat, joihin 
tahdon päättää alustukseni: 
”Rakkaat ystävät, jo nyt me 
olemme Jumalan lapsia, mutta 
vielä ei ole käynyt ilmi, mitä 
meistä tulee”. (1 Joh. 3:2)  
  
Artikkeli perustuu alustukseen, 
joka on pidetty 23.4.2005 Parii-
sin Baasis 150 vuotta –juhlasemi-
naarissa HNMKY:n auditoriossa 
Helsingissä. 

Martti Muukkonen: Ecume nism 
of the laity, Contunuity and 
Change in the Mission View of 
the World’s Alliance of Young 
Men’s Christian Associations 
1855-1955. Joensuun yliopiston 
teologisia julkaisuja n:o 7.

Hiroshima-ilta
lauantaina 6.8.2005 klo 21

Helsingissä oopperatalon rannassa, Amfi -teatteri
 

Laskemme kynttilälyhdyt veteen Hiroshiman ja Nagasagin 
uhrien muistoksi

 
Kolmen uskonnon johtajan rauhanvetoomus

Piispa Eero Huovinen sekä juutalaisen seurakunnan ja islamilaisen 
yhteisön edustajat

 
Musiikkia

Duo Muu Maa Mustikka
 

Puhe
Kansanedustaja Anni Sinnemäki

 
Tilaisuuden juontaa Dick Idman

 
Järjestäjät:

Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys ry, Sv. Fredsvänner i Helsingfors
Helsingin seurakuntayhtymä
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! Myllyjärven Ekumeenisen 
keskuksen keulahahmo isä Ro-
bert de Caluwé nukkui pois 
21.4.2005. 

Isä Robert syntyi Hollan-
nissa 6.5.1913. Suomeen hän 
tuli vuonna 1940, välirauhan 
aikaan. Myllyjärven ekumeeni-
sessa keskuksessa isä Robert ehti 
vaikuttaa hieman yli neljäkym-
mentä vuotta. Kuollessaan Isä 
Robert oli 91-vuotias. 

Isä Robert oli idän riituksen 
pappi, joka vietti Ekumeeni-
sessa keskuksessa bysanttilaista 
liturgiaa. Hän oli tunnettu 
ikonimaalari ja opetti ikonin-
maalausta niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin. Isä Robert oli 
myös tunnettu heraldikko.

Ekumeeninen keskus oli 
tunnettu varsin laajalti ja sen 

Jäähyväiset Isä Robertille

! Ruotsinkielisen vapaakristilli-
syyden Konferens 2005 järjestet-
tiin Porvoossa 8.-12.6. Teemana 
oli Enhet och mångfald – Gud 
mitt i livet.(Ykseys ja moninai-
suus – Jumala elämän hetkellä). 
Puhujina olivat mm. ruotsalai-
nen kirjailija, pastori Peter 
Halldorf, joka on kirjoittanut 
paljon jakamattoman kirkon 
hengellisistä hahmoista. Piispa 
Erik Vikström esitti avausko-
kouksessa Porvoon hiippakun-
nan tervehdyksen ja isä Heikki 
Huttunen Suomen ekumeenisen 
neuvoston tervehdyksen. Konfe-
renssissa järjestettiin myös semi-
naari liittyen Kirkko 850 vuotta 
–juhlavuoteen.

Konferenssin juhlajumalan-

palveluksessa vietettiin yhteistä 
ehtoollista, mikä käytännössä 
merkitsee sitä, että vapaakristil-
listen kirkkokuntien välillä val-
litsee ehtoollisyhteys. Virallista 
sopimusta ehtoollisyhteydestä ei 
ole tehty eikä tarvittu. On aja-
teltu, että yhteisen ehtoollisen 
vietolle ei ole teologisia esteitä, 
vaikka kirkkokuntien välillä on-
kin erilaisia korostuksia. Ennen 
kaikkea on koettu, että historial-
linen yhteistyö sekä paikallisella 
tasolla että Frikyrklig Samver-
kanin kautta on vienyt kirkko-
kunnat niin lähelle toisiaan, että 
yhteisen ehtoollisen vietto on 
mahdollista ja luontevaa. 

Sunnuntain juhlajumalan-
palveluksessa järjestettiin myös 

ekumeeninen ordinaatio. Leif-
Göte Björklund ordinoitiin 
Metodistikirkon vanhimmaksi 
ja Stefan Salonen ordinoitiin 
Missionskyrkan i Finlandin 
pas toriksi. Ordinaatiota joh-
tivat Venäjän metodistikirkon 
piispa Hans Växby ja Missions-
kyrkanin eläkkeelle jäänyt joh-
taja Kaj Holtti. Konferenssin 
järjestäjinä toimivat Porvoon 
paikalliset seurakunnat sekä 
Frikyrklig Samverkan, johon 
kuu lu vat Finlands svenska Ad-
ventkyrka, Finlands svenska bap-
tistsamfund, Finlands svenska 
metodistkyrka, Frälsningsarmén, 
Mis sion skyrkan i Finland ja 
Pings t rörelsen.

Ehtoollisyhteys ja ekumeeninen ordinaatio Porvoossa

toiminta henkilöityi isä Ro-
bertiin. Monet toivovat, että 
Myllyjärven ekumeeninen 
keskus jatkaisi kuitenkin 
edelleen toimintaansa ja 
kokoaisi jatkossakin yh-
teen ekumenian ystäviä 
eri kirkkokunnista. Tällä 
hetkellä keskus on Hel-
singin katolisen hiippa-
kunnan omistuksessa 
ja päätöksiä keskuksen 
tulevaisuudesta ei ole 
vielä tehty. Syksyllä 
Myllyjärvellä tullaan 
järjestämää aihetta käsit-
televä kokous.

näköala2.05   18 30.6.2005, 14:04:14



NÄKÖALA/ UTSIKT 2/2005
19 

EKUMEENINEN KRONIKKA

! Kirkkojen maailmanneuvos-
ton pääsihteeri, kenialainen 
pastori Samuel Kobia ja paavi 
Benedictus XVI tapasivat tors-
taina 16. kesäkuuta Vatikaanissa. 
Keskustelun aiheena oli muun 
muassa kristinuskon painopis-
teen siirtyminen Euroopasta 
Afrikkaan sekä ekumenia.

Paavi Benedictus XVI va-
kuutti, että hänen perustavaa 
laatua oleva sitoumuksensa on 
edistää kristittyjen ykseyttä. 
Katolinen kirkko on peruutta-
mattomasti mukana kristittyjen 
ykseyden etsinnässä.

”Todistuksemme ja profee-
tallinen äänemme, lähetystyöm-

Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri ja paavi 
tapasivat 

me ja palvelumme ovat kaikki 
vaikuttavampia, kun voimme 
rukoilla, todistaa, puhua ja toi-
mia yhdessä”, pääsihteeri Kobia 
sanoi. Pääsihteeri Kobia myös 
kutsui paavi Benedictuksen 
vierailulle Kirkkojen maailman-
neuvoston toimipisteeseen Ge-
neveen.

Paavi Benedictus XVI sanoi, 
että yhteinen tapaaminen on he-
delmällinen, keskinäiset siteet ja 
toinen toisensa ymmärtäminen 
lujittuivat. Kirkkojen maail-
manneuvoston pääsihteeri esitti, 
että kirkkojen yhteinen organi-
saatio voi olla myös helpotta-
massa katolisen kirkon suhteita 

itäisiin ortodoksisiin kirkkoihin. 
Yhteistä keskustelua päätettiin 
käydä myös siitä, miten kirkko 
ymmärretään. 

Roomalaiskatolinen kirkko 
ei ole Kirkkojen maailmanneu-
voston jäsen, mutta on lähei-
sessä yhteistyössä sen kanssa. 
Tapaamisessa paavin kanssa ei 
keskusteltu siitä, aikooko roo-
malaiskatolinen kirkko liittyä 
Kirkkojen maailmanneuvoston 
jäseneksi. ”Olemme puhuneet 
yhteistyöstä”, kertoi pääsihteeri 
Kobia lehdistötilaisuudessa. 
(KT/ENI/KMN)

! Oulussa vietettiin 27.-29.5. 
Kirk kopäiviä teemalla Kiinteä 
yhteys. Kirkkopäivien yhteydes-
sä vietettiin myös Kirkko 850-
vuotta juhlavuoden pääjuhlaa. 
Erilaisia tilaisuuksia Kirkko-
päivillä oli yli 230 ja kävijöitä 
tilaisuudet keräsivät yhteensä 
65 000. Seuraavat Kirkkopäivät 
järjestetään Turussa vuonna 
2007.

Oulussa juhlittiin

Pastori Veijo Koivulalle 
on myönnetty hänen 

ekumeenisista Pyhän Karitsan 
ritarikunnan enimmäisen luokan 

mitali, jonka Arkkipiispa Leo ja 
Oulun ortodoksisen seurakunnan 

kirkkoherra Raimo Kiiskinen 
luovuttivat hänelle hiippakunnan 

25-vuotisjuhlassa.

näköala2.05   19 30.6.2005, 14:04:15



NÄKÖALA/ UTSIKT 2/2005
20 

 

EKUMEENINEN KRONIKKA

Suomen ekumeeninen neuvosto esittäytyi Oulun Kirkkopäivien kirkkotorilla. Pöydän tarjontaan tututstumassa Pekka 
Hietanen, Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja. 

Samana viikonloppuna 
Oulun ortodoksinen hiippa-
kunta vietti 25-vuotisjuhlaansa. 
Juhlan päätapahtumana toi-
mitettiin sunnuntaina Pyhän 
Kolminaisuuden katedraalissa 
juhlaliturgia ja sen jälkeen juhlaa 
jatkettiin Pyhän Tuomaan 
kir  kossa. Juhlavuoden kun niak-
si julkaistiin hiippakunnan 
historiasta kertova teos Sinä 
vahvistit pohjoisen kansan. 
Kirjan runsaasta kuvituksesta 

vastaa valokuvaaja Topi Ikä-
läinen ja teksti on professori 
Marja Tuomisen käsialaa. 
Kirjan ulkoasun ja taiton on 
suunnitellut Liisa Heikkilä-Pa-
lo. 

Oulun vuonna 1980 pe rus-
tetun hiippakunnan alueeseen 
kuuluvat Pohjanmaa, Kainuu 
ja Lappi sekä Savon alueelta 
Kiuruvesi. Kun hiippakunta 
25 vuotta sitten perustettiin, 
sen väestö koostui pääosin 

Karjalasta ja Petsamosta tulleista 
siirtolaisista. Jumalanpalveluksia 
vietettiin väliaikaisissa tiloissa, 
ja kotiseudun kirkoista mukaan 
pelastetut ikonit ja muut esi-
neet symboloivat siirtolaisille 
tärkeää sidettä taakse jääneeseen 
kotiseutuun. Vähitellen alueelle 
on noussut uusia kirkkoja ja 
rukoushuoneita, ja rakennustyö 
pohjoisessa hiippakunnassa jat-
kuu yhä.
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SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja
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Palautusosoite: 
Suomen ekumeeninen neu vos to
PL 185, 00161 Hel sin ki

Tule vaeltamaan rukoillen ja laulaen halki 
kesäisen Espoon! 

ESPOON EKUMEENINEN 
RISTISAATTO 

perjantaina 5.8.2005
  
  8.30 Lähtö Espoon keskuksesta bussilla 86 Mylly-
 järvelle
  9.00  Ekumeeninen keskus Myllyjärvellä, rukoushetki
  9.30  Karmeliittaluostari, rukoushetki ja luostarin   
 esittely
10.00 Lähtö karmeliittaluostarista kohti Oittaan 
 uimarantaa
11.00 Veden pyhitys Oittaalla, kahvi- ja uimatauko
12.00 Lähtö Oittaalta kohti Träskandan puistoa
13.00  Lounas Träskandan puistossa, rukoushetki
14.00  Lähtö Träskandan puistosta Laaksolahteen
15.00 Rukoushetki ortodoksiperheessä Laaksolahdessa
16.30 Hartaushetki Karakappelissa
17.10 Lähtö Karakappelista kohti Leppävaaran 
 kirkkoa
18.00 Vesper Leppävaaran kirkossa, vesperin jälkeen 
 vaeltajien ilta-ateria
 
Matkan pituus on reilut 20 km. Mukaan tarvitset 
vaellukseen soveltuvat kengät, sään mukaiset vaat-
teet, vesipullon ja eväät ja/tai rahaa lounaaseen sekä 
kahviin.
 
Ristisaattoon ei tarvitse ilmoittautua. 
Lisätietoja antaa: 
Terhi Muilu-Teinonen p. 040 759 5535.
 
Sydämellisesti tervetuloa!
 

Espoon ortodoksinen Herman Alaskalaisen kirkko
Leppävaaran luterilainen seurakunta
Pyhän Marian katolinen seurakunta

 

Naisen tie väki-
vallasta sovintoon

Ekumeeninen seminaari 
torstaina 20.10.2005 Hel-
singissä, ortodoksisen seu-
rakunnan seurakuntasalissa, 
Unioninkatu 39.
 

15.30 Seminaarin avaus

15.45 Naisten tie sovin-
toon, historiallinen näkö-
kulma
Professori Aili Nenola
 
16.45 Fransiscus Assisilai-
nen rauhantekijänä, nuk-
keteatteri
Ryhmä katolisesta kirkosta
 
17.15 Tarjoilutauko
 
17.30 Äiti Avrilian tie 
Nunna Kristoduli, ortodok-
sinen kirkko
 
18.15 Nainen ja perhevä-
kivalta
Helena Ewalds
 
18.45 Tauko

19.00 Mekin olemme 
Kristuksen ruumis, pyhiä 
tansseja
Monika Pensar-Granroth, 
Inkeri Simola-Isaksson
 
Seminaari on avoin kaikille 
kiinnostuneille. Tarkempia 
tietoja ohjelmasta antaa: 
riitta.rantila@ywca.fi  
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