KIRKKOHALLITUS¤

Kirkko: yhteistä näkyä kohti
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Asiakirjan tausta

¤

• Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste,
ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset

• KMN:n Canberran yleiskokous 1991 ja Santiago de Compostelan Faith
and Order-yleiskokous 1993, jotka toivat vahvasti keskusteluun
paikallisseurakuntaa ehtoollista viettävänä jumalanpalvelusyhteisönä sekä
Kolmiyhteistä Jumalaa kirkon elämän perustana painottavan niin
kutsutun kommuunio- tai koinonian kirkko-opin

• Vuonna 2013 julkistettu Faith and Order –asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä

kohti kokoaa yhteen noin 30 vuotta kestäneen ekumeenisen kirkkoopillisen keskustelun: saavutetun edistyksen ja työtä vaativat kysymykset
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Asiakirjan sisältö I

¤

• Asiakirja verkossa:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/DA1B501CC09E109FC22577AE002A3DD8/$FILE/KORJATTUThe%2
0Church%20towards%20a%20common%20vision.pdf

• I Jumalan lähetys ja kirkon ykseys
(Jumalan suunnitelma, oikonomia – Kristus ja Pyhä Henki –yhteys 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 suhteesta Jumalaan, suhteen seurauksia kirkon elämälle
ja rakenteelle)
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Asiakirjan sisältö II

¤

• 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 kontekstissa,

evankeliumin moraaliset arvot ja inhimilliseen hätään vastaaminen)
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Lausuntopyyntö
•

Lausunnot pyydetty kirkoilta 31.12.2015 mennessä, syyt lausuntopyynnölle:

1)

Uudistuminen

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)

- Kirkolliskokous antaa kirkkomme virallisen lausunnon
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Kysymyksiä virikkeeksi 1/5

¤

Luku 1 Jumalan lähetys ja kirkon ykseys
• Millainen näky ohjaa seurakuntamme/hiippakuntamme/Suomen

evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa?
• Miten seurakuntamme ymmärtää kristittyjen yhteyden rakentamisen ja
lähetystyön välisen yhteyden?
• Millaista tukea tämän näyn selkeyttämiseen ja sitä kautta toteuttamiseen
voisi luku yksi Jumalan lähetys ja kirkon ykseys tarjota?
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Kysymyksiä virikkeeksi 2/5

¤

Luku 2 Kolmiyhteisen Jumalan kirkko
• Mikä merkitys jatkuvuudella on kirkon elämässä ja opetuksessa?

• Miten kirkon jatkuvuus ja muutos liittyvät Jumalan tahtoon?
• Miten oikeutettu ja jakava moninaisuus voidaan erottaa toisistaan?

• Mikä on kirkon elämän eri tasojen sopiva suhde Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa ja sen suhteessa toisiin kirkkoihin Suomessa ja
kansainvälisesti?
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Kysymyksiä virikkeeksi 3/5

¤

Luku 3 Kirkko: kasvaminen yhteisöksi
• Miten voisimme edistää yhden kristillisen kasteen tunnustamista

paikallisseurakunnan tasolla?
• Meillä on ehtoollisyhteys Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen
kanssa ja ekumeenisten sopimustemme perusteella myös kolmen muun
tahon kanssa - keiden?
• Mitä muita toimituksia voitaisiin kasteen ja ehtoollisen lisäksi pitää

luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan sakramentteina, jos määritelmästä
sovitaan?
• Mikä on katolisen paavin merkitys muille kirkkokunnille tänään?
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Kysymyksiä virikkeeksi 4/5
Luku 4 Kirkko: maailmassa ja maailmaa varten
• Mikä yhdistää ja mikä erottaa meitä muihin uskontoihin nähden?

• Miten voimme säilyttää keskinäisen yhteyden, vaikka meillä on erilaisia
näkemyksiä moraalikysymyksissä ja niiden suhteesta kristilliseen uskoon?
• Mitkä ovat mielestäsi kirkon kansainvälisen vastuun painopistealueet?
• Miten Kirkko-dokumentti ja Kirkkojen maailmanneuvoston lähetystä ja
evankelioimista käsittelevä asiakirja Yhdessä kohti elämää voisivat tukea

toinen toistaan?
http://www.ekumenia.fi/data/liitteet/yhdessa_kohti_elamaa_dokumentti.pdf
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Kysymyksiä virikkeeksi 5/5

Kirkko-dokumentti ja kirkon toimintalinjaus v:een 2020 Kohtaamisen kirkko
sekä tulevaisuusselonteko 2025 Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa
•

Mitkä näkökohdat Kirkko-dokumentissa voisivat edistää Kohtaaminen kirkkotoimintalinjauksen neljän painopisteen toteuttamista?

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/9297F603C875C1C8C225770A002E3448/$FILE/253062_KKH_Kohtaamisen_kirkko.pdf

•

Tulevaisuusselonteossa esitetään kolme kuvaa kirkosta vuonna 2025:
”Säilyttävä ja vanheneva kirkko”, ”Kirkko ilman yhteistä keskusta” ja
”Yhteisen muutoksen kirkko”. Miltä nämä tulevaisuudenkuvat näyttävät

Kirkko-dokumentin valossa?
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/E29B0943AD270895C2257D72002DEB96/$FILE/Kirkkona_monikulttuurisessa_yhteiskunnass
a.pdf
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