Yhteisymmärrysviikon avajaistilaisuus ja Sacred Music –konsertti
Huopalahden kirkossa maanantaina 29.1.2018 klo 19.00

Musiikillisen vuoropuhelun ilta avasi YK:n uskontojen ja
katsomusten yhteisymmärrysviikon
Teemaviikon avannut apulaispormestari Nasima Razmyar painotti puheessaan
vieraanvaraisuuden merkitystä uskontojenvälisten suhteiden rakentamisessa
YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon suojelijana Suomessa vuonna 2018 toimiva
apulaispormestari Nasima Razmyar avasi yhteisymmärrysviikon Huopalahden kirkossa maanantaina
29.1.2018. Razmyarin puheen jälkeen Fokus ry:n ja Haagan seurakunnan järjestämä tilaisuus jatkui
juutalaista, arabialaista ja kristillistä musiikkiperinnettä esittelevän Sacred Music: Lähi-itä iltamat –
konsertin parissa.
Apulaispormestari Razmyar totesi avajaispuheessaan yhteisymmärrysviikon tukevan vuoropuhelua
kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken. ”Todellisuutemme on kansainvälinen ja rinnakkain elää
ihmisiä joilla on erilaisia uskontoja. Vuoropuhelun tarkoitus on vähentää ennakkoluuloja. Haluamme
lisätä keskinäistä suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja rauhanomaista yhteiseloa uskontojen välillä”,
kuvasi Razmyar yhteisymmärrysviikon tarkoitusta. Tänä vuonna vietettävän yhteisymmärrysviikon
teemana on vieraanvaraisuus. Puheessaan Razmyar nosti esille uskonnonvapauden yhtenä
vieraanvaraisuuden muotona ja totesi toisten vakaumuksen kunnioittamisen kuuluvan
vieraanvaraisuuteen. Yhteisymmärrysviikolla monet uskonnolliset yhteisöt osoittavatkin
vieraanvaraisuuttaan avaamalla oviaan vieraille eri puolilla Suomea.
Razmyarin mukaan on ilmeistä, että työtä on tehtävä ennakkoluuloja ja ääriajattelua vastaan, mutta
asiassa voidaan kuitenkin olla toiveikkaita: ”Vaikka uskonnot ovat erilaisia, niillä on yhteisiä
perusarvoja kuten myötätunto, rauha, armo ja rakkauden korostaminen”. Eri uskontojen tilaisuuksissa
usein vieraillut Razmyar nosti esille myös yhteisen ihmisyyden jonka jaamme: ”Meillä voi olla eri
uskonnot, mutta lopulta olemme kaikki kuitenkin ihmisiä ja aika samanlaisia.”
Sacred Music –konsertissa kuultiin musiikkia eri uskonnollisista perinteistä
Yhteisymmärrysviikon avajaisillassa uskontojenvälisen vuoropuhelun teemaa jatkoi juutalaista,
arabialaista ja kristillistä musiikkiperinnettä esitellyt Sacred Music: Lähi-itä iltamat –konsertti
oopperalaulaja ja kanttori Matti Turusen johdolla. Konsertissa esiintyivät israelilaissyntyinen laulaja
ja kuoronjohtaja Lily Solomonov, syyrialainen laulaja ja muusikko Burhan Hamdon, syyrialainen
viulisti ja säveltäjä Mouafak Barafi sekä Matti Turusen johtama, lauluja rauha-teemalla esittänyt
Haagan seurakunnan Lähde-kuoro.
Konsertin johtaja Matti Turunen viittasi yhteisymmärrysviikon englanninkieliseen nimeen World
Interfaith Harmony Week ja totesi että musiikki voi toimia keinona rauhan ja harmonian
rakentamiselle ja edistämiselle. Konsertti tarjosi kuulijoille uskontodialogia kieli- ja uskontorajat

ylittävän musiikin keinoin. Myös yleisö pääsi osallistumaan musiikilliseen uskontojenväliseen
vuoropuheluun yhteislauluilla konsertin alussa ja lopussa.
Sacred Music –konsertti toteutetaan seuraavan kerran Middle-East Music –kurssin (9.–
10.2.2018) päätöskonserttina Pyhän Johanneksen kirkossa Kuopiossa 10.2.2018 klo 14.00
Fokus ry:n ja Sibelius-Akatemian järjestämänä. Sacred Music –konsertteja on järjestetty
osana yhteisymmärrysviikkoa jo vuodesta 2013.
Lisätietoja Fokus ry, 040-8267777
http://yhteisymmarrysviikko.fi/teemaviikolla-tapahtuu-2018/

