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- Global Christian Forum (GCF) käynnistyi viime 

vuosituhannen lopussa (1998). 

- Ajatus uudenlaisen ekumeenisen tilan luomiseksi sai 

alkunsa, kun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) 

piirissä kiinnitettiin huomiota siihen tosiasiaan, että 

suurin osa maailman kristityistä ei kuulu perinteiseen 

ekumeeniseen liikkeeseen. Aloitteentekijänä oli 

KMN:n pääsihteeri Konrad Raiser. 



Kolmas kokoontuminen 

Kolumbia, Bogota 

24.–27.4. 2018 



- Kokoontumisten järjestäjinä toimivat neljä ”pilaria”: 

 1. Kirkkojen maailmaneuvoston kirkot  
 (mm. luterilaiset, reformoidut, anglikaanit, ortodoksit,  

 metodistit, baptistit – 560 milj.) 

 2. Pentecostal World Fellowship (n. 100 milj.,  

 Suomen helluntaiherätys kuuluu – helluntailaisia yhteensä  

 400–450 milj.) 

 3. Katolinen kirkko (n. 1285 milj.) 

 4. World Evangelical Alliance (n. 600 milj.) 

         > yhteensä yli 2 miljardia kristittyä edustettuna eli yli 90 % 



- Useiden alueellisten kokousten jälkeen järjestettiin 
marraskuussa 2007 ensimmäinen globaali tapaaminen 
Kenian Limurussa.  

- GCF edustaa laajuudeltaan ainutlaatuista ekumeenista 
ponnistusta. 

- Limurun tapaamista luonnehdittiin laajapohjaisimmaksi 
kristittyjen kokoontumiseksi sitten kirkon varhaisten 
vuosisatojen!                                                            
(Viimeinen laaja ekumeeninen kokoontuminen Nikean 
toinen kirkolliskokous v. 787) 

 



- Toinen kokoontuminen oli Indonesian Manadossa 

lokakuussa 2011.  

- Yhteiseen jumalanpalvelukseen kokoontui kristittyjä kaikista 

mahdollisista traditioista. 

- Paikalla oli katolisia, ortodokseja, kopteja, luterilaisia, 

metodisteja, baptisteja, anglikaaneja, mennoniittoja, 

evankelikaalisia, vanhakatolisia sekä monen suunnan 

helluntailaisia. 



- Koska tavoitteena oli ennen muuta luoda yhteyttä ekumeenisesti 

aktiivisten kirkkojen ja ekumeenisen liikkeen ulkopuolella 

olevien välille, Manadossakin pidettiin kiinni siitä periaatteesta, 

että puolet kutsutuista on taustaltaan evankelikaalisia tai 

helluntailaisia. 



- Myös metodiltaan GCF tarjoaa uuden mallin 

ekumenialle.  

- Jo prosessin alkuvaiheissa havaittiin, että hedelmällisin tapa 

tutustua ja rakentaa luottamusta on omien uskon    

kertomusten (faith story) jakaminen.  

- Leimallista GCF:lle on siksi alusta asti ollut tyypillinen 

narratiivinen ja henkilökohtainen ote, jonka 

myötävaikutuksella tutustutaan toinen toisiin pienissä 

ryhmissä jakaen sitä, mitä Jeesus itse kullekin merkitsee. 

- Ryhmissä myös rukoillaan yhdessä.  

- Ks. seuraavat kuvat. 



Kaisamari Hintikka 





- GCF laittaa ekumeenisessa työskentelyssään painon 

kaikkia kristittyjä yhdistävään uskon ydinainekseen 

– Jeesukseen Kristukseen pelastajana.  

- Varsinaisia kiistakysymyksiä sekä kirkkokuntia erottavia 

teologisia seikkoja on ainakin tähän mennessä GCF:ssa haluttu 

tietoisesti välttää. 

- Ei käsitellä myöskään opillisia kysymyksiä. 



Kokoontumisen teema: 
Pysyköön veljellinen 
rakkaus. Hepr. 13:1 

• Neljä päivää varsinainen kokoontuminen 

• 260 osallistujaa 55 maasta 





Aamupäivien ohjelma 



Iltapäivien ohjelma 



Minä edustin 
Bogotassa 

Pentecostal World 
Fellowshipia 

kansainvälisessä 
mediatiimissä 



 

Syyskuussa 2017 Genevessä Kirkkojen maailman- 

neuvostossa mediatiimin tapaaminen (osa ryhmäläisistä) 



Larry Miller toimi pääsihteerinä 2012-2018. 
Vieressä tapahtumakoordinaattori Magali Moreno Paraguaista. 



 



K 
Kolumbialainen ilta 



 



 

Vasemmalta: Fidan emeritustoiminnanjohtaja Arto Hämäläinen, pastori Rauli Lehtonen (Finska Filadelfia, Tukholma), 
toiminnanjohtaja Aaro Rytkönen (Al Amana Centre, Oman), TK Kristina Kurtén, Kirkon ulkoasiain osaston johtaja Kimmo 
Kääriäinen, NNKY:n emerituspääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen, minä ja silloinen Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri 
Kaisamari Hintikka (nykyinen Espoon piispa). Suomalaiset melkoisesti yliedustettuna. 



Uusi pääsihteeri Casely Essamuah vaimonsa Angelan kanssa tehtävään asettamistilaisuudessa.  



Linkkejä: 
- GCF:n etusivu: http://www.globalchristianforum.org/index.html  

- Nykyinen komitea: http://www.globalchristianforum.org/committee.html 

- GCF:n esittely: http://www.globalchristianforum.org/about-us.html 

- Keniassa ja Indonesiassa osallistuneet kirkkokunnat ja järjestöt: 

 http://www.globalchristianforum.org/participants.html 

- Kuvia Bogotan kokoontumisesta: 
https://oikoumene.photoshelter.com/galleries/C0000RhCXDMybvk4/Global-Christian-Forum-Bogota-2018 

- Viimeisin uutiskirje (2.2019) 
https://gallery.mailchimp.com/dd9d4b4f08c280f34bde8addc/files/55e7ec0e-0cdd-48cc-b5cb-

d5df58dac150/Global_Christian_Forum_News_2019_02_WEB.pdf 

- Tärkeitä dokumentteja: http://www.globalchristianforum.org/papers.html 

 



 
Linkki: 
https://www.youtube.com/watch?v=NxC_GPTuAzQ&feature=youtu.be 

 

 

Kuvia Bogotasta kolmannesta diasta eteenpäin: 
 



Pääsihteeri Casely Essamuah Helsingissä toukokuussa 2019. 
Kuvassa myös piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen 
ja Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. 



 

Käymässä Suomen ekumeenisessa neuvostossa.  
Oikealla neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Auvinen. 



Bogota, Kolumbia, huhtikuu 2018 



 

Kimmo Kääriäinen ja Kaisamari Hintikka 



Katolisen yliopiston professori Limin Wang Kiinasta (vas.) ja Asia Evangelical Alliancen pääsihteeri 
Richard Howell Intiasta. Kun otin kuvaa, he totesivat, että edustavat lähes 50 prosenttia maailman ihmisistä. 



Syyrialais-ortodoksisen kirkkokunnan edustajia. Oikealla patriarkka Ignatius Mor Aphrem II. 



Pääsihteeri Casely Essamuah, hänen vaimonsa ja afrikkalaistaustaiset ystävät tehtävään 
asettamistilaisuuden jälkeen  



Casely Essamuah ja hänen perhettään 







Casely Essamuahin tehtävään asettamistilaisuus meneillään 



Tulkkeja 



Tulkkeja 



Kansainvälinen mediatiimi neljästä järjestävästä ”pilarista”, yhdeksästä maasta ja 
ainakin kuudesta kirkkokunnasta. Upea ja yhteistyökykyinen porukka! 



Missä on pallo? Tai jotain sinne päin. 



Jordanian ja Pyhän maan luterilainen emerituspiispa Munib Younan  



Martin Junge, Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri moderaattorina 



David Sang-Ehil Han, GCF:n komitean jäsen ja kirkoille lähetettävää viestiä laativan  
ryhmän puheenjohtaja.  Helluntailaisesta Church of God (Cleveland) -kirkkokunnasta. 





GLOBAL CHRISTIAN FORUM  
Third Global Gathering, Bogotá, Colombia 24-27 April 2018  

 MESSAGE TO THE CHURCHES  
‘Let Mutual Love Continue’  

Greetings to all who call on the name of Jesus Christ as Lord and to all people throughout the world!  

The third international gathering of the Global Christian Forum met in Bogotá, Colombia, from 24 – 27 April, 
2018. We express our thanks to our Colombian hosts who have so graciously received us. We rejoice and give 
thanks that 251 participants from the Eastern and Oriental Orthodox Churches, the Evangelical Churches, the 
Historic Christian World Communion Churches, Independent and indigenous Christian Churches and 
communities, the Pentecostal Churches, the Roman Catholic Church from 55 countries came together to 
engage with one another on the theme, “Let mutual love continue” (Hebrews 13 : 1). 

The theme, “let mutual love continue”, expresses the spirit and practice of the Global Christian Forum since its 
inception in August 1998, when a group of 28 visionary leaders met at the Ecumenical Institute at Château de 
Bossey-WCC to create a new space for broadening interchurch encounter and dialogue. The Guiding Purpose 
Statement of the Global Christian Forum was affirmed at the first Global Gathering in Limuru, Kenya, in 2007: 

“To create an open space wherein representatives from a broad range of Christian churches and interchurch 
organizations, which confess the triune God and Jesus Christ as perfect in His divinity and humanity, can gather 
to foster mutual respect, to explore and address together common challenges.” 

1. A “Cloud of Witnesses” (Hebrews 12: 1) 
The Letter to the Hebrews reminds us, “We are surrounded by a great cloud of witnesses” 
(Hebrews 12). In our gathering, we listen to, and are nourished and challenged by many 
different witnesses of faith journeys in the mysterious and empowering presence of God. 
… 

Alkuosa kirkoille lähetetystä viestistä:  
 



Viestin (Message) työstämistä 



Viestin (Message) työstämistä 









Katolinen piispa Brian Farrel ja Kanadan helluntailiikkeen superintendentti David Wells  

Cecil Robeck, Fullerin teologisen 
seminaarin helluntailainen 
emeritusprofessori 





Anglikaanisen kirkon piispa Victoria Matthews Christchurchista Uudesta-Seelannista. 



Ioan Sauca, Kirkkojen maailmanneuvoston apulaispääsihteeri ja Bosseyn Ekumeenisen Instituutin johtaja 

Munib Younan  





Katolinen Vasain arkkipiispa Felix Machado Intiasta ja Casely Essamuah 





Katolinen piispa Brian Farrel Vatikaanista (Secretary of Pontifical Council for Promoting Christian Unity 
eli Katolisen kirkon “ulkoministeri”). 



Piispa Brian Farrel ja eläkkeelle siirtyvä pääsihteeri Larry Miller 



Kathryn Johnson  ja Larry Miller vaimonsa Eleanorin kanssa 



Liikuttava hetki tehtävästä pois jäämis tilaisuudessa 



Arkkipiispa Habakuk Onyango Abogno,  
Church of Christ in Africa, Kenia.  
Hänen poikansa asuu Suomessa. 

Missiologi Ruth Padilla DeBorst Costa Ricasta. Hänet 
valittiin tänä vuonna uudeksi komitean jäseneksi. 





Helluntailainen Lorena Rios, Kolumbian valtion uskontoasiainsosaston johtaja, ja professori Thomas 
Schirrmacher World Evangelical Alliencesta, joka on perehtynyt erityisesti uskonnonvapaus- ja 
ihmisoikeuskysymyksiin. 





Katolisen yliopiston professori Limin Wang Kiinasta 





Taizé-yhteisön lauluryhmä 





Arto Hämäläinen, Pentecostal World Fellowshipin edustaja ja Fidan emeritustoiminnanjohtaja 



Geevarghese Mor Coorilos, Syyrialais-ortodoksisen kirkkokunnan metropoliitta eli piispa Intiassa 



Kanadan helluntailiikkeen (Pentocostal Assemblies of Canada) superintendentti David Wells 



Billy Wilson, helluntailaisen Oral Roberts Universityn presidentti 



Kathryn Johnson on työskennellyt Luterilaisessa maailmaliitossa (taustakirkkokunta ELCA USA) 



Mary Philip, luterilainen teologian apulaisprofessori Kanadasta/Intiasta 



Kolumbialainen ilta 



Kolumbialainen ilta 



Bogota on Kolumbian pääkaupunki, jossa asuu noin 8 miljoonan asukasta ja joka sijaitsee yli 2600 metrin 
korkeudessa kahden vuoren välissä. Kuva otettu 3152 metriä korkealta Monserrate-vuorelta. 









Ryhmäkuvassa lähtötunnelmissa. 
Neljännen kokoontumisen aikaa eikä paikkaa ole vielä päätetty. Pyrkimyksenä on 

kokoontua muutaman vuoden kuluttua ja väliaikana pitää  
paikallisia kokoontumisia maanosittain ja maittain. 


