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Kirkko: yhteistä näkyä
kohti

KIRKKOHALLITUS¤
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• BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982)

• KMN:n Canberran yleiskokous 1991

• Santiago de Compostelan Faith and Order-yleiskokous 1993

• Koinonia-ekklesiologia & kirkon trinitaarinen perusta

(Kirkko Kolminaisuuden kuvana)

Tausta
¤
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• The Nature and Purpose of the Church 1998

• The Nature and Mission of the Church 2005

• The Church: Towards a Common Vision 2012

Varhaisemmat versiot
¤
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• I Jumalan lähetys ja kirkon ykseys (Jumalan suunnitelma, oikonomia

– Kristus ja P. Henki –yhteys P. Kolminaisuuden elämänä – lahja ja

tehtävä – Ap.t. 15 ja Gal. 1-2: jännitteet jo alussa, kutsu ykseyteen

Joh. 17:21)

• II Kolmiyhteisen Jumalan kirkko (Raamattu ja myöhempi traditio

kirkon liittämisestä Jumalaan, suhteen seurauksia kirkon elämälle ja

rakenteelle)

• III Kirkko: Kasvaminen yhteisöksi (yhteisymmärryksen kasvaminen,

selvennyksiä kysymyksiin, joita kirkon tulee edelleen käsitellä)

• IV Kirkko: maailmassa ja maailmaa varten (kirkko Jumalan

rakkauden ilmentäjänä, Kristus-julistus uskontojenvälisessä

Sisältö
¤
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• Lausunnot kirkoilta 31.12.2015 mennessä

• Syyt kommenttien pyytämiseen:

1) Uudistuminen (Faith and Order –konferenssi uudistumisesta 2017)

2) Teologisen yhteisymmärryksen saavuttaminen kirkkokäsityksestä

• Haluaa palvella kirkkoa kolmella tavalla:

1) Kirkko-opillisten teemojen ekumeenisten tulosten kokoaminen

yhteen

2) Kutsu kirkoille arvioida dialogin tuloksia +/-

3) Auttaa kirkkoja pohtimaan käsitystään Herran tahdosta kasvaa

kohti syvempää ykseyttä (Ef. 4:12-16)

Lausuntopyyntö
¤
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• Käännös: TT Minna Hietamäki, Faith and Order-komission jäsen 2007-2013
• Toimittajat: pääsihteeri, i. Heikki Huttunen ja johtava asiantuntija, TT Tomi

Karttunen
• Käännöksen lukeneet tai yksittäisiä termejä kommentoineet mm.:

dosentti Outi Lehtipuu, TL Katri Tenhunen, piispa Matti Repo (ja muita
teologisten asiain toimikunnasta), professori Pekka Metso, Jari

Portaankorva,
dosentti Pekka Kärkkäinen

• Tilaisuus tehdä kirja helpommin vastaan otettavaksi ammattiteologien lisäksi
muiden kirkon työntekijöiden ja muuten ekumeniasta kiinnostuneiden
parissa

Käännöstyö
¤
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• SEN:n opillisten kysymysten valmistelema lausunto
• Evl. kirkon teologisten asiain toimikunnan lausunto ( + piispainkokous ja

kirkolliskokous?)
• Suomen ortodoksinen kirkko?
• Muut SEN:n jäsenkirkot?

• Asiakirjan helppo saatavuus jokaiselle pdf-muodossa SEN:n ja KUO:n
nettisivuilta – linkit myös muiden kirkkojen sivuille?

• Seminaarit, artikkelit, opinnäytteet
• Hyödyntäminen kirkkojen omassa identiteettityöskentelyssä ja ekumeenisen

näkökulman huomioon ottamisessa eri yhteyksissä

Joh. 13:35: ”Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte
toisianne.”

Reseptio – asiakirja käyttöön
¤


