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“our differences must not be excuses. Even now we 
can walk in the Spirit: we can pray, evangelise and 
serve together. This is possible and it is pleasing to 
God! Walking, praying and working together: this is 
the great path that we are called to follow today.”

Pope Francis, 70th Anniversary of WCC, Geneva (2018)



Yhteinen julistus 
vanhurskauttamisopista –
differentioitu konsensus 

Jakob Karl Rinderknecht: 
Mapping the Differentiated 

Consensus of the Joint 
Declaration (2016)



Luterilainen maailmanliitto, Commitments on the
Ecumenical Way to Ecclesial Communion (2018)

”’Differentiated consensus’ 
Different confessional traditions can exist within a unity of reconciled diversity 
provided that the churches agree that their differences are legitimate 
expressions of the one and the same gospel. This is what therefore needs to 
be clarified theologically before ecclesial communion can be declared. The 
method traditionally applied by the Lutheran churches to find this common 
understanding of the gospel is the search for a consensus via theological 
dialogue.” 



Viisi kirkkoa/yhteisöä

• Luterilainen maailmanliitto
• Katolinen kirkko
• Metodistien maailmanneuvosto
• Reformoitujen kirkkojen yhteisö
• Anglikaaninen yhteisö



Harding Meyer, ”Ökumenischer Konsens als ’differenzierter Konsens’ Die Prägung einer Formel. Ursprung
und Intention” teoksessa Versöhnte Verschiedenheit: aufsätze zur ökumenischen Theologie III 
(Frankfurt/M: Lembeck 2009), 41

[differentiated consensus is not primarily a theory of 
consensus…] 
”…thoughts and formulas of ’differentiated consensus’ 
chrystallize over time in the process of working for consensus
in the bilateral interconfessional dialogues. They follow from
the actual formation of a consensus as its self-reflection”. 



DIFFERENTIOIMATON KONSENSUS



Konsensusprosessi - sietäminen

- Keskinäisten 
eroavaisuuksien 
relevanssi

- Tunnustamisen 
mahdollisuudet

Subjektiivinen ahdistuksen kokemus

Yhteinen kokemusten tunnustaminen

Kärsimyksen oikeutus

Vastustus Hyväksyminen

Vastustuksen/hyväksymisen oikeuttaminen

Sietämisen todellinen raja

Hylkäys Sietäminen Normatiivisuus

Lars Tønder, Tolerance: A 
Sensorial Orientation to Politics
(Oxford Scholarship Online, 
2013



Ekumeeninen
tunnustaminen
– erillisyyttä ja yhteyttä



Tunnustamisen ulottuvuuksia

• Kolme perusmerkitystä:
• tunnistaminen/identifikaatio à kohde voi olla mikä tahansa
• Hyväksyminen à kohde sellainen, jota voidaan arvioida 

normatiivisesti
• Persoonan tunnustaminen: Rakkaus (love) – kunnioitus 

(respect) – arvonanto (esteem)  à kohteena persoona tai 
ryhmä



A B

Tunnustamisen osapuolet ja 
relaatiot

A tunnustaa B:n X:ksi
B hakee tunnustusta A:lta 
à tunnustaa A:n 
tunnustuksen antajaksi

A (tunnustaja) B (tunnustamisen kohde)

Instituutio Instituutio
Persoona (henkilö) Uskomus

Käytäntö
Arvo
Persoona (henkilö)



Tunnustamisen ulottuvuuksia

• Tunnustamistapahtuman arviointi
• A = instituutio à tunnustamisen 

suhteen sovelias toiminta
• A = persoona (henkilö) à

tunnustamisen suhteen sovelias 
asenne
• Rakkaus
• Kunnioitus
• Arvostus

• Tunnustamistapahtuma voi olla
• Välittynyt – esimerkiksi arvojen, 

käytänteiden jne. kautta
• Välitön - suora persoonien välinen

• Tunnustaminen ja valta:
• Horisontaalinen tunnustaminen
• Vertikaalinen tunnustaminenext



Esimerkki: Vihkimysviran 
tunnustaminen

• Tunnustamistyyppi: identifikaatio – hyväksyminen –
(varsinainen) tunnustaminen

• Näkökulmia:

• Vihkimysvirka instituutiona

• Vihkimysvirka kirkko(instituution) edustajana

• Uskomukset (virkateologia)

• Käytänteet (vihkimys, virkaan liittyvän auktorteetin 
käyttö)

• Status

• Persoona

• Minä tunnustuksenantajana

Kuva: Pyhävaate, https://yle.fi/uutiset/3-

10432733ö


