
Abrahamin lapset -vastaanotto v.2005, Ceta Lehtniemi 2016 

Vihapuheen ongelmallinen käsite, kun tahdotaan arvioida islamia tai sen vaikutuksia 

 

Suomen Lähetysseura (SLS) ja Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) sekä opetushallitus 

toivottivat kirjan Abrahamin lapset tervetulleeksi vuonna 2005. Näin myös nämä tahot jo tässä 

vaiheessa hävittävät uskontokritiikin periaatteet. Uskontojen juuret eivät todellakaan ole yhteneviä. 

Samoin opit ovat äärimmäisen erilaiset ja jopa vastakkaiset erityisesti koskien kristinuskon 

keskeisintä sanomaa Jumalan Pojasta, ristillä puolestamme kuolleesta ja ylösnousseesta Jeesuksesta 

Kristuksesta. Tämä taitamattomuus uskon sisällön näkemisessä ja uskontojen ”juurien” arvioinnissa 

on osaltaan alkuna islamin arvostelun kriminalisoinnille Suomessa.  

Näitä tutkin jo niiden ollessa ajankohtaisia, mutta tuon ne nyt vuosien jälkeen uudelleen esille. 

2000-luvun alussa maahanmuutto oli yleistä Ruotsiin; mm. juuri Gripenin ja Rinkebyn koulujen 

lapsista suuri osa oli muslimiperheistä. Kirjassa juuri näistä kouluista saadut kokemukset nostettiin 

esimerkeiksi onnistumisesta. Presidentti Tarja Halonen sai kirjan v.2005. 

Nämä taustat vaikuttivat USKOT –foorumin syntyyn  viralliseksi yhdistykseksi 24.1.2011, vaikka 

toimintaa oli jo aiemmin. Aloite tähän oli käynnistynyt jossain muodossaan jo vuoden 2001 

syksyllä, jolloin tapahtui syyskuun 11. päivän terroriteot (Syyskuun 11., WTC-iskut). Iskuissa kuoli 

yhteensä lähes 3 000 ihmistä, joista yli 2 700 sai surmansa kaksoistorneissa ja niihin lentäneissä 

lentokoneissa. Välillisesti iskun seurauksena on kuollut vuoden 2016 heinäkuuhun mennessä vielä 

ainakin 1 064 ihmistä, lähinnä syövän saaneita pelastustyöntekijöitä.  Tuon järkyttävän tapahtuman 

jälkeen järjestettiin uskontojen ykseyttä korostavia tilaisuuksia ja rukoustilaisuuksia, missä eri 

kirkkokuntien johtajat esiintyivät rinnakkain. Sen sijaan itse iskujen syitä ja taustoja liittyen 

radikaaliin islamiin ei haluttu nähdä eikä pitää mitenkään esillä ainakaan Suomessa. 
 

Uskot -foorumi ry järjesti seminaarin ”Suoraan sanoen vihapuhetta vastaan Puhukaamme hyvää 

toisistamme ” Helsingin Säätytalolla 19.1.2012 . Tilaisuuden syntyyn vaikutti presidentti Tarja 

Halonen. Asiantuntijaluennon piti valtionsyyttäjä Mika Illman aiheenaan “Vihapuhe ja 

sananvapaus”. Jussi Halla-Aho tuomittiin ensimmäisenä sakkoihin vihapuheesta tai uskonrauhan 

rikkomisesta, muita tämän jälkeen. Tällä tiellä nyt olemme Suomessa, ja olemme hämmentyneet 

sananvapauden kapeudesta sen koskiessa islamia. 

 

http://www.ekumenia.fi/kirkot_ja_maahanmuuttajat/abrahamin_lapsille_innostunut_vastaanotto/ 

Suora lainaus internet -osoitteesta 17.12.2016: 

Abrahamin lapsille innostunut vastaanotto 

Dorothea Rosenbladin ja Fanny Rosenbladin uskontokasvatusaineisto Samma rötter 

– Abrahams barn i tre religioner on 25.5.2005 julkaistu suomeksi nimellä: 

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret. Vastaanotto 

julkistamistilaisuudessa oli kiittävä ja innostunut. 
 

http://www.ekumenia.fi/kirkot_ja_maahanmuuttajat/abrahamin_lapsille_innostunut_vastaanotto/


 

 

 

 

 

 

Kirjan takakannessa kolmen uskonnon johtajat kannustavat suvaitsevaisuuteen todeten muun 

muassa, että ensimmäinen askel syvempään ymmärrykseen on pyrkiä näkemään asiat toisen 

näkökulmasta. Allekirjoittajina ovat arkkipiispat Jukka Paarma (lut.) ja Leo (ort.), piispa Józef 

Wróbel (kat.), puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Helsingin juutalainen seurakunta, puheenjohtaja 

Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta, imaami Khodr Chehab, Suomen islamilainen yhdyskunta ja 

pääsihteeri Jan Edström (SEN). Kirjan ensimmäinen kappale toimitettiin tasavallan presidentti Tarja 

Haloselle, joka on toiminut hyvin aktiivisesti uskontojen välisen yhteydenpidon edistämiseksi 

Suomessa. Kirjan on kustantanut Suomen Lähetysseura (SLS) ja se ilmestyi Suomen ekumeenisen 

neuvoston (SEN) julkaisusarjassa. 

  

Vastaavanlaista aineistoa ei Suomessa ole aikaisemmin julkaistu ja ruotsalaisperäinen kirja on 

otettu vastaan mielenkiinnolla ja myönteisellä uteliaisuudella. Julkistamistilaisuudessa 

kulttuurikeskus Caisassa Opetushallituksen ylitarkastaja Pekka Iivonen luonnehti kirjan 

julkaisemista kulttuuriteoksi. Kirja on Ruotsissa syntynyt koulumaailmassa, molemmat kirjailijat 

ovat uskonnonopettajia ja heillä on kokemusta muun muassa uskonnonopetuksesta Tukholman 



esikaupungin, Rinkebyn koulussa. Ruotsissa uskonnonopetus on kaikille yhteistä, eikä oman 

uskonnon opetusta, niin kuin meillä Suomessa.  

  

Abrahamin lapset -aineisto rakentuu kertomusten varaan. Niiden kautta voidaan samanaikaisesti 

työstää monta eri asiaa: tutustua eri uskontojen pyhiin kirjoihin, tutustua uskontojen yhteisiin 

elementteihin, perehtyä kertomusten henkilöihin ja heidän elämäntilanteisiinsa.  

  

Työskentely yhteisten kertomusten parissa luo ymmärtämystä ja arvostusta toisia uskontoja 

kohtaan. Kirja haastaa sekä lapsia, nuoria että aikuisia pohtimaan, mikä meitä eri tavoin uskovia 

yhdistää ja mikä meitä erottaa. Yhteisiin juuriin tutustuminen ei tarkoita oman uskonnollisen 

identiteetin hämärtymistä eikä uskontojen sekoittamista keskenään. Pikemminkin päinvastoin: se 

voi vahvistaa tuntemusta omasta uskonnosta ja tukea omaa uskonnollista identiteettiä.  

  

Kirjassa käytetään IE-menetelmää (identifikaatio ja empatia), jonka avulla tuhansia vuosia sitten 

eläneiden henkilöiden kokemukset voidaan elää todeksi vielä tänäänkin. Kertomuksia työstetään 

kirjoittaen, näytellen, piirtäen ja keskustellen.  

  

Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret aineistoa voidaan käyttää 

uskonnonopetuksen lisäaineistona ja opettajan työvälineenä. Se soveltuu 

käytettäväksi eri luokka-asteilla. Kirjaa voidaan käyttää koulujen lisäksi myös 

kodeissa, raamattupiireissä, bibliodraamaryhmissä, keskustelupiireissä, 

uskontodialogiryhmissä ja nuortenilloissa. 

 


