Suomen luterilaiset ja baptistit yhteisessä neuvottelussa
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Suomen baptistiyhdyskunta ja Finlands svenska
baptistsamfund järjestivät teologisen neuvottelun 24.-25.10.2006. Edelliset kolme keskustelua on
käyty vuosina 1997, 2000 ja 2003. Jyväskylän maalaiskunnassa pidetyn neuvottelun aihe ”Pyhien
yhteisö” kohdistui kysymyksiin kirkon ja seurakunnan jäsenyydestä sekä luterilaisten ja baptistien
käytännön yhteyden mahdollisuuksiin.
Molemmat osapuolet painottivat jokaisen kristityn kuuluvan yhteen muiden uskovien kanssa. Kun
kirkon sanotaan olevan ”Kristuksen ruumis”, tarkoitetaan hengellistä yhteisöä, jonka jäseneksi voi
tulla konkreettisessa ihmisyhteisössä mutta joka on laajempi kuin oma tunnustuskunta. Luterilaiset
korostivat kirkon olevan uskovien yhteisö, jonka Pyhä Henki kokoaa sanan ja sakramenttien
välityksellä. Kristuksen ruumiin ja kirkon jäseneksi tullaan kasteessa, joka uudestisynnyttää
ihmisen. Baptistisessa käsityksessä puolestaan on keskeistä Pyhän Hengen vaikuttama
henkilökohtainen uskonratkaisu ja kaste, joissa liitytään Kristuksen ruumiin ja paikallisen
seurakunnan jäseneksi.
Luterilaiset ja baptistit pyrkivät tekemään Kristuksen ruumiin ykseyden entistä näkyvämmäksi
vastatessaan tämän ajan haasteisiin. Osapuolet havaitsivat yhteisymmärryksensä syventyneen sekä
totesivat tarpeelliseksi jatkaa keskustelua. Vielä ei ole saavutettu sellaista opillista yksimielisyyttä
kasteesta eikä ehtoollisesta, joka mahdollistaisi yhteisen ehtoollisen viettämisen. Toisaalta
luterilaiset ja baptistit voivat jo nyt toteuttaa kutsumustaan yhteyteen todistuksessa ja palvelussa.
Eräissä seurakunnissa on jo toteutettu yhteisiä evankelioimisen ja diakonian hankkeita sekä
osallistuttu toinen toisensa rukouselämään ja julistukseen. Tulevaisuudessa päätettiin keskustella
uskovien yhteisestä pappeudesta sekä kirkon virasta.
Neuvotteluun liittyi ekumeeninen iltahartaus Vaajakosken baptistikirkossa, jossa piispa Juha
Pihkala puhui Kristuksesta maailman valona. Hän kyseli, millaisissa Jeesusta esittävissä kuvissa
tämän ajan ihmiset tunnistavat Jumalan valon, joka valaisee heidän kysymyksensä ja vastaa heidän
kaipuuseensa.
Neuvotteluun osallistuivat Suomen baptistiyhdyskunnasta yhdyskunnanjohtaja Jari Portaankorva,
rehtori Lauri Kotkavuori, seurakunnan johtaja Aarno Malin, pastori Tapio Lohikko ja
lähetyssihteeri Anneli Lohikko sekä Suomen ruotsinkielisestä baptistiyhdyskunnasta pastori LeifErik Holmqvist, pastori Mai-Britt Vehkaoja, lähetysjohtaja Nils Erik Vikström ja yhdistyksen
puheenjohtaja Erik Liljeström. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat olivat piispa Juha
Pihkala, kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen, kirkkoherra Jukka Keskitalo, pastori Tuija Mannström,
pastori Päivi Jussila, kappalainen Bo-Göran Åstrand, teologian tohtori Bernice Sundkvist sekä
teologisten asiain sihteeri Matti Repo. (KT/Matti Repo 25.10.2006)

