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TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten NMKY:n Maailmanliiton Pariisissa 1955 pidetyn 100-vuotiskokouksen julkilausumassa mainitut asiat ovat tulleet liikkeen työjärjestykseen. 
Tämä tutkimus on tarkoitettu taustaluvuksi väitöskirjalleni, joka käsittelee liikkeen lähetysnäyn kehittymistä 1973-1994.
Ensimmäinen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys syntyi Lontoossa 1844 kahdentoista miehen raamattupiirinä. Pian työ laajeni julistustoiminnasta sosiaalisen työn eri sektoreille. 
Lontoon NMKY:n kaltaisia ryhmiä oli syntynyt eri puolilla Eurooppaa ja Amerikkaa ja näiden yhdistysten edustajat kokoontuivat 1855 Pariisin Maailmannäyttelyn yhteydessä perustamaan NMKY:n Maailmanliiton.
NMKY-liike loi monia uusia työmuotoja pyrkiessään näkynsä mukaisesti levittämään Jumalan valtakuntaa. Tällaisia olivat mm. poika- ja nuorukaistyö, partio, opiskelija-, sotilaskoti-, pakolais‑ ja liikuntakasvatustyöt. Näiden pohjalta syntyivät mm. Punainen Risti, Kirkkojen Maailmanneuvosto, Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto, Partiojärjestö sekä urheilumuodoista kori- ja lentopallo.
NMKY:n Maailmanliiton keskeisenä työmuotona olivat maailmankokoukset, joiden tarkoitus oli antaa rivikristityille ekumeenisia kokemuksia. 
100-vuotiskokouksen keskeisiä teemoja olivat:
1. NMKY:n tehtävänä on julistaa Kristuksesta
2. NMKY on nuorisoliike
3. NMKY:n jäsenten tulee kirkkojensa aktiivijäseninä rakentaa        siltoja, jotka yhdistävät kristittyjä eri kirkoissa
4. NMKY:n tulee kohdata myös muiden uskontojen edustajia
5. NMKY:n tulee toimia maailmanrauhan puolesta
6. NMKY:n tulee toimia rotusorron ja syrjinnän poistamiseksi
7. Kristittyjen tulee omaksua rohkea asenne levittäessään evan-      keliumia
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1. JOHDANTO
1.1. Miksi tutkia NMKY:n Maailmanliittoa?
	Kehitysmaiden kirkkojen teologia on haastanut myös perinteiset kirkot uuteen teologiseen työskentelyyn. Toki tämänkaltaista työskentelyä on ollut pohjoisessakin erityisesti sodan ja rauhan kysymyksissä. Näin yhä useammin erilaisten maailmankokousten ym. aiheet nousevat sosiaalieettisistä kysymyksistä ( jopa siinä määrin, että jotkut kirkot ovat jo protestoineet esim. KMN:n linjauksista peläten kirkkojen perinteisten oppikeskusteluekumenian tulevan kokonaan syrjäytetyksi ).
		
	Olen itse saanut olla mukana Euroopan NMKY:n (EAY) Christian Orientation Groupin vuosittaisissa kokoontumisissa vuodesta 1990. Samana vuonna pääsin opiskelemaan Bosseyssä Sveitsissä järjestettyyn World YMCA Leadership Institute for Young Professionals- koulutukseen. Instituutissa opiskeli 20 NMKY:n työntekijää eri puolilta maailmaa. Tiedollisesti opiskelu ei tuonut juurikaan sellaista oleellista uutta mitä ei löytäisi Suomen tiedotusvälineistä,  mutta on eri asia tietää jonkun olevan köyhä ja nähdä, ettei joillakin ollut varaa ostaa edes virvokkeita kurssikeskuksen automaateista. Teologia ilman omakohtaista prosessointia on vain "derivointia sekundäärisillä argumenteilla". Kurssi osoitti kuitenkin, kuinka vähän teologiseen työskentelyyn panostetaan NMKY:ssä - olin kurssin ainoa teologi. Voisi kärjistetysti sanoa, että vain Euroopassa teologeilla on merkittävä asema liikkeessä, muualla se on varsin selvästi maallikkoliike. Siinä on sekä liikkeen voima että heikkous: tavalliset ihmiset "tekevät teologiaa" mutta tuon teologian sisällön ilmaisu on haparoivaa. Mikä haaste teologille!
		
	NMKY-liike vietti vuonna 1994 150-vuotisjuhlaansa Lontoossa. Kahdentoista nuoren miehen raamattupiiristä on kasvanut 30 miljoonan jäsenen maailmanlaaja ekumeeninen nuorisoliike. Liike pyrkii olemaan samanaikaisesti suuri ja pieni;  sloganit "Think Globally - Act Locally" ,  "YMCA - Around the World - Around the Corner"  ja "Nothing is real until it's local" kuvaavat liikkeen kansainvälisissä kokouksissa vallitsevaa ilmapiiriä. Toiminnan painopiste on paikallistasolla ja siksi haasteet ovat yhtä kirjavia kuin ihmiskunta. Järjestön polttava kysymys onkin miten pysyä sekä yhtenäisenä ( Maailmanliiton tunnus: "että he kaikki olisivat yhtä" Joh 17:21 ) että monimuotoisena. 150-juhlien muodostama virstanpylväs panee todennäköisesti liikkeen pohtimaan omaa identiteettiään ja sen suhdetta vallitsevaan todellisuuteen ( mitä se K loppujen lopuksi nimilyhenteessä tarkoittaa ). Mahdollisuus tutkia vanhan liikkeen uudistumisprosessia on mielenkiintoinen.

Tämä tutkimus on taustaselvittelyä myöhempää vuosiin 1973-1994 keskittyvää tutkimustani varten. Tämän tarkoituksena on selvittää mitä NMKY:n Maailmanliitto oli vuoden 1955 Maailmankokouksen perusteella. Ajankohta on valittu Maailmanliiton 100-vuotisjuhlien tiimoilta: pyöreiden juhlavuosien kokoukset ovat yleensä jonkinlaisia yhteenvetoja kuluneista vuosista.
1.2. NMKY:N SYNTY PROTESTANTTISENA HERÄTYSLIIKKEENÄ

V. 1800 merkitsee tärkeätä käännekohtaa kansojen uskonnollisessa elämässä. Kuolemaa huokunut jälkeisoppisuus ja siinä rinnalla rehentelevä puhdasoppisuus oli murtumassa uutta elämää luovien herätysliikkeiden tieltä. Kristuksen seurakunta herää kuin unesta. Hyökyaallon tavoin etenee evankeliumin voima läpi kansojen, saaden ne liikkeelle työhön ja toimintaan. Ja heräämisen merkkeinä ovat uudet, ennen jotenkin tuntemattomat työmuodot, mitkä otetaan käytäntöön Jumalan valtakunnan vainiolla. Syntyvät m.m. suuret sisä‑‑ ja ulkolähetysseurat ja raamattuseurat sekä pyhäkoululiike, joiden vaikutus on ollut arvaamattoman suuri. Niiden synty merkitsi yhteistoiminnan aatteen voitolle pääsyä ennen aavistamattomassa määrässä ( Joh 17:21 ). Louhivuori 1915, 5.

NMKY on osa 1800-luvun hengellistä kansalaisliikehdintää. Tuon liikehdinnän juuria voidaan löytää jo 1600- ja 1700-luvuilta Senaud 1955, 3-5., mutta vasta 1800-luvun alku synnytti NMKY:n kaltaisia nuorten miesten yhdistyksiä eri puolille Eurooppaa ja Amerikkaa. Senaud 1955, 6-14. Liikkeen syntyhetkeksi katsotaan 6.6.1844, jolloin nuori kauppa-apulainen George Williams ja 11 hänen kollegaansa perustivat Lontoossa Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen Liikkeen erilaisissa esitteissä ym. mainitaan usein "nuori kauppa-apulainen George Williams", mutta muuten häntä ei erityisesti nosteta esiin; mm. hänen sanojaan ei juurikaan siteerata.. Yhdistys syntyi näiden miesten raamattupiirinä ja oli alusta asti pohjaltaan ekumeeninen, koska he kuuluivat neljään eri kirkkokuntaan Shedd 1955 23. Metodisteja, presbyteerejä, vapaakirkollisia ja anglikaaneja oli kutakin kolme.. Ekumeenisuudella tarkoitetaan tässä sitä, mitä nykyisessä kielenkäytössä nimitettäisiin yhteiskristillisyydeksi ts. edellytettiin henkilökohtaista kääntymystä ja kuulumista johonkin kristilliseen kirkkoon Shedd 1955, 25.. Yhdistys toimi aluksi lähinnä kauppa-apulaisten hengellistä elämää edistävänä klubina mutta jo niinkin varhain kuin 1848-50 se laajeni yleensä nuorten miesten järjestöksi. Samalla myös tarkoitus muuttui laajeten hengellisten harrasteiden lisäksi myös henkisten ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen Merkittävä työmuoto oli lukusalien ylläpito ja lukutaidon opettaminen. Shedd 1955, 28-29.. Tämä johtui siitä huomiosta, että hengellinen elämä ahdistavissa sosiaalisissa oloissa oli erittäin vaikeaa. Tästä linjatarkistuksesta periytyy NMKY:n kolmio-periaate: ihminen on henkinen, hengellinen ja fyysinen kokonaisuus Louhivuori 1915, 8..
		
	Edellä mainittujen samankaltaisten yhdistysten syntyminen myös muualla Euroopassa ja Amerikassa johti näiden yhdistysten edustajien kokoontumiseen Pariisin Maailmannäyttelyn yhteydessä 1855. Tuossa kokouksessa perustettiin NMKY:n Maailmanliitto ja hyväksyttiin sille perussääntö ns. Pariisin Basis:
		
Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten tarkoituksena on koota yhteen ne nuoret miehet, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen Pyhän Raamatun mukaisesti haluavat sekä uskossa että elämässä olla hänen opetuslapsiansa ja yhdessä toimia hänen valtakuntansa levittämiseksi nuorten miesten keskuuteen.

Lisäksi kokous päätti seuraavasta lisäyksestä, jonka taustalla oli pelko Amerikan orjakysymyksen jakavan pohjois- ja etelävaltioiden yhdistykset toisistaan Louhivuori 1915, 9.:
		
Mitkään mielipide-erot muista sinänsä tärkeistä asioista eivät saa häiritä Maailmanliiton jäsenten ja liittolaisten harmonisia suhteita.

Pariisin Basiksesta muodostui ekumeenisen liikkeen perusta, sillä myöhemmin mm. Kirkkojen Maailmanneuvoston 1. Yleiskokous adoptoi Basiksen lähes sellaisenaan. NMKY-liikkeelle se lisäyksineen on merkinnyt monimuotoisuuden sallimista ja jopa edellyttämistä Pariisin Basiksen johdantotekstissä mainitaan mm. "...Vakaumuksessa, että kaikki yhdistyksemme pyrkivät samaan päämäärään samassa evankeelisessa hengessä ja että velvollisuutemme on osoittaa tämä yhteys ulospäin, ilman, että yksityisten yhdistysten itsenäisyyttä työjärjestykseen ja keinoihin nähden rajoitetaan..." (kursivointi tekijän).. Parhaimmillaan tämä on ollut hedelmällistä vuorovaikutusta, pahimmillaan ongelmien lakaisemista maton alle kansainvälisissä kokouksissa Ongelmien välttämiselle on ollut paitsi periaatteellisia syitä, myös käytännön traumaattisia kokemuksia: 1902-1905 välillä käytiin lähes liikkeen hajoamiseen johtanut kädenvääntö englanninkielisen maailman ja saksalais-skandinaavisen alueen välillä. Kiista oli yhdistysmallista. Englannissa ja Amerikassa yhdistykset olivat itsenäisiä ja irrallaan kirkoista. Luterilaisella alueella yhdistykset olivat käytännössä osa kirkkojen työtä. Kiistasta Shedd 1955, 392-422.. Toinen kivulias kokemus oli Saksan NMKY:n ero kansallissosialististen vaikutteidensa vuoksi Maailmanliitosta 1939 Strong 1955,521... Tämä jäsenistön itsenäisyyttä korostava piirre lienee eräs syy miksi NMKY-liike on mielletty varsinkin katolisten ja ortodoksien keskuudessa nimenomaan protestanttiseksi liikkeeksi. Toinen näiden kirkkojen vierastama piirre on Basiksessa oleva maininta "Pyhän Raamatun mukaisesti", joka on katsottu kirkon tradition sivuuttavaksi protestanttiseksi raamattuperiaatteeksi.
	
1.3. TOIMINNAN KEHITTYMINEN

Maailmanliiton perustaminen toi eteen ongelmia, joita ei juuri oltu ennen käsitelty. Jäsenet toivat mukanaan omat kansalliset ja tunnustukselliset korostuksensa ja pelkonsa. Kenelläkään ollut tietoa mitä siitä seuraisi. Siten oli luonnollista, että ensimmäiset vuosikymmenet sisälsivät paljon uusien ekumeenisten käytäntöjen luomista.  Keskeisiksi kysymyksiksi muodostuivat seuraavat kolme:

1. Mikä on liikkeen tehtävänäky? Ja jatkokysymyksenä: miten sovittaa yhteen erilaiset näyt? Varsinkin herätys- ja kasvatuskristillisyyden korostus oli eri maissa erilaista Shedd 1955, 359..
2. Onko jäsenyys avoin kaikille vai vain uudestisyntyneille Shedd 1955, 28-29. eli miten suhtautua kuoroihin, kieliryhmiin,taidepiireihin, lukusaleihin ym. tuleviin "tavallisiin" ihmisiin? Tähän liittyen Maailmankokouksissa keskusteltiin evankelioinnista ja sen metodiikasta. 
3. Mikä on suhde kirkkoihin - osa paikallista kirkkoa vai avoin yhteistyöfoorumi Sama kysymys nousi uudelleen esiin 1884 Tanskan ja Norjan yhdistysten jäsenyyskysymyksenä. Ko. maiden liitot olivat olleet vain liitännäis- jäseninä, koska niiden säännöissä oli maininta luterilaisesta tunnustuksesta. Liittojen tuli ottaa Pariisin Basis tunnustuspohjaksi luterilaisuuden sijaan. Kyse oli pitkälti linjanvedosta anglosaksisen vapaakirkollisuuden ja Keski- ja Pohjois-Euroopassa vallinneen valtiokirkollisuuden välillä. Emt. 358-362?

Kaikki nämä kysymykset muodostuivat "ikuisuuskysymyksiksi" liikkeessä. Jokainen sukupolvi hakee yhä uudestaan ja uudestaan vastauksia niihin.
		
Amerikan sisällissota toi liikkeelle täysin uuden haasteen: työn sotilaiden parissa. Nuorten miesten rekrytoituessa armeijoihin pois NMKY:n ja kirkkojen vaikutuspiiristä, oli NMKY:n mentävä perässä. Työ käsitti hengellisen annin lisäksi sairaanhoitoa ja viestien välittämistä rintamalta kotiin. Sotilaskotityö oli saanut alkunsa Shedd 1955, 164. Työ ei kuitenkaan saanut Euroopassa aluksi samanlaista vastakaikua kuin Amerikassa. Kun Henri Dunant houkutteli omaa Geneven yhdistystään huolehtimaan sodassa haavoittuneiden hengellisistä tarpeista, siellä oltiin sitä mieltä, että hänen ajatuksensa olivat liian epämääräisiä. Emt 175, nootti 1. Myöhemmin tämäkin työ vakiintui Euroopassakin. Emt 179.. Muita uusia työmuotoja olivat saksalaisten käynnistämä kristillinen Hostel-toiminta ja erityisryhmille suunnattu työ Shedd 1955, 168-169. Kuitenkin varsinkin sveitsiläiset vierastivat ajatusta erityisyhdistyksistä. Tämän he kokivat jonkinasteisena luokkajakona NMKY:n sisällä. Tuloksena oli kuitenkin poikatyön synty ja poikaosastojen perustaminen useisiin yhdistyksiin..
		
1870-71 sota Saksan ja Ranskan välillä venytti liikkeen periaatteet äärimmilleen: saksalaisten ja ranskalaisten välit olivat täysin poikki. Vaikka Maailmanliiton periaatteena olikin, ettei poliittisiin kysymyksiin tullut ottaa kantaa, oli nyt pakko aloittaa jonkinlaiset sovitteluneuvottelut kahden kansallisen liikkeen välillä. Erityisesti geneveläiset olivat jo sodan aikana pitäneet yhteyttä molempiin osapuoliin Shedd 1955, 178-184.. Tätä työtä liike on jatkanut eri muodoissa tähän päivään asti ( pitkäaikaisin projekti lienee Belfastissa, jossa katolisia ja protestanttisia nuoria pyritään ohjaamaan erilaisilla sovintoaktiviteeteilla rakentamaan tulevaisuuden rauhaa).	
		
Vaikka edellisen kaltaisia uusia työmuotoja kehitettiinkin, oli silti NMKY:n perusmalli selvä: Raamatun tutkistelu, rukous ja evankeliointi muodostivat yhdistysten kivijalan Shedd 1955, 205.. Tähän vaikutti erityisesti amerikkalainen herätyskristillisyys, joka nosti esiin mm. Chicagon NMKY:ssä työskennelleen Dwight L. Moodyn. Hänen ja myöhemmin John A. Mottin työ leimasi pitkään koko liikettä. Uudet työmuodotkin nousivat tältä pohjalta. Mm. poikatyö, josta tuli eräs NMKY:n päätyömuodoista, syntyi tarpeesta luoda jonkinlainen linkki Pyhäkoululiikkeen ( jonka kanssa oli tiiviit yhteydet ) ja NMKY:n yhdistysten välille Shedd 1955, 220..
		
Amerikkalainen yhdistystoiminta kehitti myös toisen (tulevan) pääsuunnan: liikuntakasvatuksen. USA:n NMKY:n Collegessa Springfieldissä Massachusettsissa kehitettiin kristilliseen nuorisokasvatukseen sopivia liikuntamuotoja joissa voitaisiin ottaa huomioon kristillisiä ihanteita. Tämän kehittelytyön pohjalta syntyivät sekä koripallo että lentopallo Shedd 1955, 653. Kuujo 1979, 55.. Kummassakin on "kristillisinä elementteinä" synnintunnustus (omat virheet tulee pelaajan itse tunnustaa nostamalla kätensä ylös virheen merkiksi), fyysisen väkivallan kieltäminen, yhteisöllisyys (joka korostuu erityisesti lentopallossa, jossa hyväkään pelaaja ei voi toimia yksin). Liikuntatyöllä pyrittiin paitsi keräämään nuorukaisia yhteen, myös "kunnioittamaan ruumista Pyhän Hengen temppelinä." Valitettavasti kehitys johti siihen, että urheilusta tuli käenpoika, joka varsinkin anglosaksisissa maissa ja Suomessa sai pääroolin syrjäyttäen perustarkoituksen.
			
Maailmanliiton pääasiallisina työmuotoina oli 2. maailmansotaan asti maailmankokoukset, vuotuisen rukousviikon aineiston julkaisu ja vietto sekä jäsenlehtien julkaiseminen. Näiden pääasiallinen tarkoitus oli yhteyden ylläpitäminen. Varsinainen kenttätyö oli paikallisyhdistysten ja kansallisten liittojen tehtävä.
 
1.4. NMKY:N VAIKUTUS MUIDEN EKUMEENISTEN JÄRJESTÖJEN SYNTYYN

NMKY:n synty liittyy 1800-luvun alun yleiseen uskonnolliseen liikehdintään, joka kanavoitui eri tavoin. Monen samaan aikaan syntyneen liikkeen kanssa NMKY:llä on ollut hedelmällistä vuorovaikutusta. Sisarjärjestö NNKY tuli mukaan 1875 alkaneen vuotuisen rukousviikon viettoon 1901. NMKY:n sihteerit olivat myötävaikuttaneet paikallisten NNKY:iden syntyyn, vaikkakin tämä liike oli syntynyt itsenäisesti. Liikkeet ovat kuitenkin alusta asti kokeneet sukulaisuutta keskenään. Suhde on ollut välillä yhtä myrskyisä kuin sisarusten välillä yleensä mutta edelleen toiminnot ovat saman katon alla Genevessä. Monissa maissa liikkeet ovat myös organisatorisesti yhdistyneet (Skandinavia, Kanada) mutta tämä malli on saanut kritiikkiä varsinkin NNKY:n taholta, jossa pelätään, että yhdistyneen liikkeen edustajiksi valittaisiin (varsinkin kolmannessa maailmassa) pääosin miehiä.
		
NMKY:n poikatyö kehitti omat metodinsa, joista kuuluisin oli lordi Baden-Powelin kehittämä partio. Tuo liike sai alkunsa Englannissa  Birkenheadin NMKY:ssä Tolin 1989, 64.. Liikkeen levitessä kansalliset NMKY:t muodostivat usein ensimmäiset partioliitot omiin maihinsa omista lippukunnistaan Shedd 1955, 623.. NMKY:n osuus partiotoiminnassa on edelleen merkittävä. 
		
Työ ylioppilaiden parissa synnytti omia Opiskelija - NMKY:itä, joista muodostui nykyinen Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto Ylioppilaiden Kristillisen Maailmanliiton kuudesta puheenjohtajasta oli viisi ollut NMKY:stä. Strong 1955, 533.. Näiden opiskelija- NMKY:iden panos oli huomattava eri lähetysjärjestöjen työn leviämisessä: Moodyn ja Mottin julistus synnytti evankeliumin julistukseen sitoutuneita nuorukaisia, jotka löysivät työkenttänsä lähetysjärjestöjen kautta.
		
NMKY:n miestyö käynnisti USA:ssa oman klubitoiminnan, josta syntyi Y's Men's Club -liike, joka on samankaltainen klubijärjestö kuin Lionsit ja Rotarit, sillä erotuksella, että sen pohja on selkeän kristillinen.
		
NMKY:n työ sodan uhrien hyväksi Amerikan sisällissodassa oli inspiroinut Geneven NMKY:n "sielua" Henri Dunantia ja tämä puhui intomielisesti tästä työstä sekä Sveitsissä että Ranskassa. Tämän kaltaista työtä tehtiinkin ranskalais-saksalaisen sodan aikana 1870, mutta työn katsottiin vaativan täysin puolueettoman organisaation: Punaisen ristin. NMKY jatkoi työtä sotilaiden parissa sotilaskotien muodossa. Tämä työ on edelleen useissa maissa osa NMKY:n työtä, kun taas joissain se on irtautunut omaksi järjestökseen.
		
Merkittävin NMKY:n pohjalta syntyneistä järjestöistä on eittämättä Kirkkojen Maailmanneuvosto. Sen ensimmäisessä yleiskokouksessa 1948 Amsterdamissa oli lähes 4/5 kokousedustajista NMKY:stä, NNKY:stä tai Kristillisestä ylioppilasliikkeestä Rouse 1954, 327.. Edelleen näillä järjestöillä on selvä "yliedustus" KMN:n työntekijäkunnassa verrattuna järjestöjen jäsenistön osuuteen jäsenkirkoissa. Näillä järjestöillä on nykyisin virallinen tarkkailijan asema KMN:ssa.
		
Kaikkien em. järjestöjen kanssa NMKY:llä on edelleen läheistä yhteistyötä sekä organisaatiotasolla että "personaaliunioneina". Tämä jälkimmäinen yhteistyötaso lienee käytännössä tärkeämpi.

1.5. NMKY:N NYKYINEN LEVINNEISYYS JA JÄSENISTÖ

Syntyvaiheessaan ja pitkälti sen jälkeenkin liike oli puhtaasti eurooppalais-amerikkalainen. Vaikka yhdistyksiä oli perustettu myös muihin maanosiin ne olivat pääasiassa "pohjoisia yhdistyksiä etelässä" l. jäsenistö oli pääosin eurooppalais-amerikkalaista.
		
Vasta toisen maailmansodan jälkeen liike alkoi saada laajemmalti muuta kuin sen perinteistä jäsenkuntaa. Kolmannen maailman yhdistykset kansallistuivat maiden itsenäistymisen myötä ja alkoivat työskennellä omalta pohjaltaan. Liikkeen leviämistä Afrikassa ja Aasiassa selittänee osaltaan näiden alueiden kristillinen pirstoutuneisuus. Lähes kaikki mahdolliset kirkot ovat tehneet siellä lähetystyötä ja vieneet Euroopan pirstoutuneisuuden sinne. Monesti kolmannen maailman ihmisten on mahdoton ymmärtää, miksi esim Henrik VIII:n avioeron täytyisi määrätä heidän uskonnollisesta asemastaan. Pyrkimys oman kansallisen teologian tekemiseen on johtanut myös tunnustuskuntien välisten järjestöjen leviämiseen.
		
Tällä hetkellä on lähes mahdoton tietää tarkkaa jäsenmäärää, koska uusia yhdistyksiä syntyy varsinkin Itä-Euroopassa jatkuvasti. Arviolta se on kuitenkin hieman yli 30 miljoonaa. Kansallisia liittoja on jäsenenä 105 (joka määrä sekin muuttuu jatkuvasti). Miesten ja naisten osuus liikkeestä on nykyisellään puolet ja puolet, kun vielä 1980 luvun puolivälissä oli naisia vain kolmasosa 25 miljoonasta ( mikä tarkoittaa, että liike on menettänyt vuosikymmenessä lähes 2 miljoonaa miestä ).
		
Viimeisen pääsihteerin raportin ( Soul 1991 ) mukaan liikkeen kasvusuuntia tällä hetkellä ovat erityisesti Itä-Eurooppa, Afrikka ja Aasia. Varsinkin Itä-Euroopassa herätellään henkiin 1945 lakkautettuja yhdistyksiä. Päävastuu tästä työstä on Euroopan NMKY:llä (EAY) joka on delegoinut vastuun alueellisiksi vastuukokonaisuuksiksi "vanhoille" liitoille. 
		
Kampalassa 1973 hyväksyttyjen periaatteiden mukaan liikkeellä on nykyään "avoin jäsenyys ja kristillinen johtajuus". Tämän myötä liike on joutunut profiloimaan myös omaa kristillisyyttään uskontojen välisessä vuoropuhelussa. Varsinkin Palestiinassa ja Intiassa jäsenistön enemmistö saattaa joissain yhdistyksissä olla joitain muita kuin kristittyjä.



2. TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS
2.1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 2.1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
NMKY-liikkeen perusdokumentti on Pariisin Basis. Jokaisen uuden jäsenliikkeen - paikallisen, kansallisen ja alueellisen - on hyväksyttävä se tai senkaltainen lausuma sääntöihinsä ennenkuin se saa NMKY:n jäsenyyden. Jälkimmäisessä tapauksessa NMKY:n Maailmanliiton on hyväksyttävä tekstin sanamuoto. Basiksen sanamuotoa on selitetty eri aikoina ja eri alueilla eri tavoin. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten NMKY-liike ymmärsi tehtävänsä Pariisin 100-vuotiskokouksessa. Miten se ymmärsi Pariisin Basiksen sanat "yhdessä Hänen valtakuntansa levittämiseen nuorten miesten keskuuteen".  Ns. Satavuotisjulistus Satavuotisjulistus liitteenä. sisältää kyseisen kokouksen tulkinnan liikkeen tavoitteista. Arvioin siinä olevia tavoitteita ja tutkin missä vaiheessa kyseiset tavoiteasettelut ovat nousseet esiin liikkeen historiassa. 

Tämän tutkimuksen on tarkoitus olla lähtökohtatilanteen selvittely myöhäisempää tutkimustani varten. Siinä aion tutkia
muuttuiko liikkeen tehtävänäky  vuoteen 1994 mennessä ja jos muuttui niin miten ja miksi. Siten tämä tutkimus vastaa kysymykseen: "Millainen oli NMKY:n tehtävänäky vuonna 1955?"

NMKY:n Maailmanliitosta puhuttaessa on usein hankaluutena tehdä ero sen välillä mikä on Maailmanliiton työtä ja mikä kansallisten tai paikallisten organisaatioiden työtä. Liike itse ei tätä jakoa juurikaan tee, vaan korostaa olevansa yksi liike, jolla on monta muotoa The World Alliance of YMCAs is the totality of Member Alliances in action. A Member (always spelled with a capital) Alliance is a group of YMCAs in a particular country. Limbert, 211.. NMKY:n tehtävänäyn selvittämisessä teen rajauksen niihin ajatuksiin, jotka on löydettävissä Pariisin kokouksen dokumenteista, silloisen pääsihteerin Paul M. Limbertin muistelmista sekä liikkeen 100-vuotishistoriikista.
2.2. AIKAISEMPI TUTKIMUS
 2.2. AIKAISEMPI TUTKIMUS 

NMKY:n Maailmanliitosta tehty tutkimustyö on pääasiassa historiankirjoitusta. Tutkimusalueen kannalta olennaisin on Clarence Prouty Shedd and others: History of the World's Alliance of Young Men's Christian Associations. Käytän tätä historiikkia apuna selvittäessäni tehtävänäyn osa-alueiden traditiohistoriaa.

Maailmanliiton yleiskokous Helsingissä 1926 asetti erääksi pysyväksi elimeksi Tutkimus ja informaatiokomitean Strong 1955, 491.. Historiikki ei kuitenkaan mainitse tehdyistä tutkimuksista eikä NMKY:n Maailmanliiton arkistonhoitajalla Claude Alain Danthella ei ole tietoa niistä Danthe 6.4.94. NMKY:n Maailmanliiton arkisto perustettiin 1909 ja sinne pyrittiin keräämään kopiot kaikesta liikettä käsittelevistä dokumenteista ja julkaisuista. Strong, 1955, 488.. Myöskään keskusteluissani liikkeen veteraanien kanssa Maailmankonsiilissa kesällä 1994 ei tullut esiin tietoa onko kirkkososiologista tutkimusta aiemmin tehty NMKY:n Maailmanliitosta. Jos tutkimuksia on, minulla ei ole ollut niistä tietoa.

2.3. LÄHDEAINEISTO 2.3. LÄHDEAINEISTO 

Päälähteenäni on satavuotiskokouksen virallinen dokumentti And Now - Tomorrow. Sen ongelmana on se, ettei työryhmien suosituksista tai edes Satavuotisjulistuksesta ole äänestetty - tai jos on, sitä ei ole merkitty dokumenttiin. Siten dokumentin tiedot ovat vailla muodollista hyväksyntää Kokouksen pöytäkirja: And Now - Tomorrow 1955, 83-88.. 

Kokousdokumenttiin liittyvä eräs ongelma on se, etteivät eri työryhmissä olevat henkilöt ole keskusteluissa samalla lähtöviivalla. Ensinnäkin virallisia kieliä muuna kuin äidinkielenään puhuvilla ei ole harvinaista, että ajatuksen nopeus tippuu kolmannekseen normaalista. Tällöin osallistuminen intensiiviseen keskusteluun on vaikeaa. Yleensä työryhmien puheenjohtajiksi ja sihteereiksi valikoituu ko. kieltä hyvin hallitsevia henkilöitä.
Toiseksi käsittävät aiheet saattavat edellyttää erityisasiantuntemusta ja silloin vähemmän koulutetut - varsinkin jos kielitaitokin on vajaa - todennäköisesti ovat ryhmissä hiljaa Asia saattoi olla ongelma myös koulutetulle ja esiintymään tottuneelle. Piispa Eelis Gulin, joka oli NMKY:n Maailmanliiton varapuheenjohtaja 1947-1953 (Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon matrikkeli 1963, 108), kirjoittaa muistelmissaan: Keskuskomitean istunnoissa meikäläinen usein tunsi suunnilleen samaa kuin yliopiston konsistorissa, jossa teologina oli osallistuttava äänestämään kysymyksistä, jotka koskivat lääkäreitä, matemaatikkoja tai lainoppineita. Maailmanliiton esityslistalla oli kysymyksiä työn järjestämisestä Uudessa Seelannissa, Filippiineillä, Intiassa, Perussa ja Nigaraguassa. Istunnot olivat kovia ja kestivät kauan. Asiantuntijat käyttivät oppineita puheenvuoroja, olipa sitten kysymys maanosista tai itse organisaation kehittämisestä. Niin ihmeelliseltä kuin voi tuntua, jälkimmäinenkin kysymys vaati melkoista rohkeutta siltä, joka kuvitteli voivansa lausua jotain järkevää siitä. Gulin 1967, I, 285-286. . Raporttien sisältö saattaa tällöin olla aivan muuta kuin työryhmän yleinen kanta. 

Toisaalta on muistettava, että etukäteistyö Binfield 1991, 15. ja varsinkin pääsihteerin keskustelut eri puolilla maailmaa olevien kansallisten liittojen ja paikallisyhdistysten jäsenten kanssa ovat olleet todella mittavat Limbertin kuvaukset matkoistaan, Limbert 208-210, ja historiikissa esiintyvä runsas kirjeenvaihto.. Siten on oletettavaa, että kaikesta muodollisesta epädemokraattisuudestaan huolimatta kokous antaa jotakuinkin oikean kuvan liikkeen painotuksista.

Muuta lähdeaineistoa oli käytettävissäni valitettavan vähän. Suomen NMKY:n Liiton arkistoon ei ole tuolta ajalta koottu juurikaan kansainvälistä materiaalia. Suomalaisissa NMKY-historiikeissa ei myöskään ole käsitelty Maailmanliittoa kuin maininnoilla. Pääpaino niissä on ymmärrettävästi paikallisen historian esittämisessä. 

Käyttämäni aineiston olen itse kerännyt tai tilannut Maailmanliitosta. Tutkimusresurssien puitteissa ei laajempaa lähdeaineistoa voinut käyttää. Materiaalin muodostavat Maailmanliiton entisen pääsihteerin (1953-1962 Binfield 1991, 10.) Paul M. Limbertin julkaisemattomat muistelmat, joista hän antoi ottaa valokopiot NMKY-tä käsittelevältä osalta, sekä jotkut pienemmät dokumentit. Pääasiassa olen joutunut tyytymään em. historiikin antamiin tietoihin.
2.4. TUTKIMUSMENETELMÄ 2.4. TUTKIMUSMENETELMÄ 


Olen lähtenyt liikkeelle Satavuotisjulistuksesta ja pyrkinyt kartoittamaan sen eri kohtiin liitetyt kysymykset. Tämän jälkeen olen tutkinut milloin ko. kysymykset ovat tulleet liikkeeseen. Lopuksi olen tutkinut miten kysymystä käsiteltiin satavuotiskokouksen eri kokouksissa. Näistä olen pyrkinyt etsimään tyypillisen lausunnon, joka kokonaisuutena kuvaisi keskusteluja. Siten en analysoi erikseen jokaikisen työryhmän ja alustajan lausumia, vaan pyrin luomaan kokonaiskuvan. 

Työryhmissä ja alustuksissa tulee esiin myös muita kuin Satavuotisjulistuksessa mainittuja asioita. Näitä en ole ottanut tutkimukseeni. Tällaisia kysymyksiä ovat mm. ideologiat (humanismi ja kommunismi), perhe, YK sekä työväestön ja työnantajien suhteet And Now - Tomorrow 1957, 78, 109, 117.. Näin siksi, että ne eivät ole kokouksessa nousseet niin tärkeiksi, että niille olisi löytynyt paikka Satavuotisjulistuksessa. 

En ole myöskään käsitellyt NMKY:n organisationaalisia päätöksiä, vaikka siinä tapahtuikin merkittäviä muutoksia. Vanha Maailmankokousten ja Maailmankomiteoiden järjestelmä korvattiin neljän vuoden välein kokoontuvalla Maailmankonsiililla, jonka alaisuudessa toimii vuosittain kokoontuva Eksekutiivikomitea Limbert, 212.. 


3. PARIISIN SATAVUOTISKOKOUS 1955
3.1. YLEISTÄ 3.1. YLEISTÄ 

Pariisissa 1955 pidetty Maailmanliiton satavuotiskokous oli liikkeelle monessa mielessä merkittävä. Edellinen kokous oli pidetty 18 vuotta aikaisemmin Intiassa Mysoressa 1937 And Now - Tomorrow 1957,23.. Sen jälkeen oli koko maailma muuttunut. Maailmansota oli päättynyt 10 vuotta sitten, Vietnamin sota Ranskan ja Ho Tsi Minhin välillä ja Korean sota olivat juuri ohi. Eurooppa jakautui selvästi kahteen blokkiin Länsi-Saksan liittyessä Natoon ja Neuvostoliiton perustaessa Varsovan liiton 1955 Laakso 1985,490.. Ekumeenisessa liikkeessä oli saavutettu huomattava edistysaskel Kirkkojen Maailmanneuvoston syntymisen myötä. Myös NMKY oli järjestönä laajentunut - vasta nyt voitiin puhua maailmanlaajuisesta yhteisöstä - aiemmin liike oli ollut käytännössä eurooppalais-amerikkalainen.

Vanhaa ja perinteistä kokouksessa oli erittäin selvä julistuskristillinen painotus. Tämä näkyi paitsi kokouksen julkilausumassa, myös ryhmien raporteissa Työryhmä I: The Christian Mission of the YMCA mm. näin:"...fresh emphasis upon the need for a committed Christian nucleus in every YMCA; renewed and vigorous use of Bible Study in all Associations; the encouragement of fellowships of prayer... the practice of personal witness; the publication and distribution of Christian literature; ...ensure that the leaders... are vital Christians, related intimately to a Christian Church. ...the Christian mission of the YMCA must be expressed in all that the Association does..." And Now - Tomorrow 1957,70.
 Työryhmä IV: A Perspective on Programme mm."...the Christian spirit should permeate every programme; ...to help non-Christian and nominal Christian youth to acknowledge the claims of Christ as God and Saviour." emt.74. ja kokousraporttiin kirjatuista yksittäisistä kokousarvioista "No on of us will ever forget the young boy walking with the Bible to the altar and kneeling down. This was a strong witness that all these representatives, different in regard to milieu and denomination, still stood in the same relationship to God's holy Word."(Norway). And Now - Tomorrow 1957,15. "Some of these participants expressed the opinion that the exterior form of the Centennial was quite Protestant in nature and that Catholics could not therefore always feel at home." Emt.17.. 

Uutta oli kokouksen laajuus - ensimmäistä kertaa läsnä oli 8000 osallistujaa n. 70 maasta. Erityisesti Afrikan ja Aasian läsnäolo näkyi selvemmin kuin koskaan.  Uutta oli myös ekumenia-sanan sisällön muuttuminen protestanttien keskinäisestä yhteydestä tarkoittamaan eri kirkkokuntien välistä yhteyttä Roomalaiskatolisten delegaattien tapaamisessa todettiin mm."Yet it was regarded as unusually significant that a number of Roman Catholics had attended as delegates and that more attention had been given to interconfessional aspects of the YMCA Movement than at any previous world conference." And Now - Tomorrow, 1957, 17..

3.2. SATAVUOTISJULISTUS 3.2. SATAVUOTISJULISTUS 

Koska oli kyse satavuotisjuhlakokouksesta, oli luonnollista, että kokouksessa paitsi katsottiin taaksepäin menneeseen myös hahmotettiin tulevaisuutta. Juhlakokoukset parhaimmillaan ovat itseanalyysin paikkoja. Tällainen oli myös Pariisin kokous. 
satavuotisjulistus Satavuotisjulistus liitteenä. tekee yhteenvetoa menneestä ja viitoittaa liikkeen toimintanäkyä tulevaisuuteen. Siinä mielessä se on hyvä lähtökohta kun selvitetään Maailmanliiton toimintaa ja tehtävänäkyä ennen Kampalan kokousta 1973. Seuraavassa on tarkoitus analysoida julistuksen sisältöä ja sen taustoja. Taustojen selvittely perustuu kokouksen osalta kokousraporttiin ja sitä aikaisemman ajan osalta kokouksessa julkistettuun 100-vuotishistoriaan.

3.2.1. Julistuksen johdanto 3.2.1. JULISTUKSEN JOHDANTO 

Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten valtuuttamat edustajat seitsemästäkymmenestä maasta ja alueesta ympäri maailman, jotka ovat kokoontuneet NMKY:n Maailmanliiton eri 100-vuotiskonferensseihin, haluavat ennenkaikkea merkitä tiedoksi syvän kiitollisuutensa Kaikkivaltiaalle Jumalalle niistä lukemattomista näiden unohtumattomien päivien aikana ilmi tulleista todisteista koskien heidän yhteyttään Jeesuksessa Kristuksessa. Yhteyttä, joka ilmenee Yhden Mestarin ja Herran opetuslasten toveruutena ja kunkin yhdistyksen työssä. He ymmärtävät, että tämä elämän ja toiminnan perustavanlaatuinen yhteys on annettu heille Jumalalta, jotta Hänen Valtakuntaansa levitettäisiin nuorten miesten ja poikien keskuuteen ja tuomaan alati lisääntyvää hengen ja tekojen yhteyttä kaikkien niiden välille, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Pyhän Raamatun mukaisesti. 		 	
Yhteiset kokemukset ovat saaneet heidät keskinäisessä yksimielisyydessä vahvistamaan Maailmanliiton Basiksen sellaisena, kuin se muotoiltiin ja hyväksyttiin perustavassa kokouksessa Pariisissa 100 vuotta sitten ja vahvistettiin Liiton Juhlakokouksessa Pariisissa 1905.


Johdannossa tulee esiin jo Maailmanliiton perustamiskokouksessa käyty keskustelu liikkeen perusteista Willis 1955, 688.. 

3.2.1.1. Henkilökohtainen opetuslapsisuhde Kristukseen 3.2.1.1. Henkilökohtainen opetuslapsisuhde Kristukseen 

Alunperin ilmaisu nousi esiin perustamiskokouksessa vaihtoehtomäärittelyksi amerikkalaisen Abel Stevensin esitykselle jonkin  evankeelisen Termillä evangelical tarkoitetaan yleensä protestanttisia kirkkoja. kirkon jäsenyydestä perusteena NMKY:n jäsenyydelle. Eurooppalaisten mielestä tämä ei kuitenkaan ollut riittävä kriteeri, koska Euroopassa ko. kirkkojen jäseninä oli myös maallistuneita ihmisiä. Myöhemmin tätä kysymystä on käsitelty useissakin konferensseissa. Kysymyksen taustalla on liikkeen käsitys itsestään tunnustusten välisenä maallikkojen veljeskuntana. Ns. allianssikristillisyys NMKY:ssä ei tarkoita tunnustuksettomuutta, vaan eri tunnustuksiin sitoutuneiden yhteistyötä. Willis 1955, 688-689.

Henkilökohtaista opetuslapsisuhdetta korostettiin 100-vuotisjuhlan useissa alustuksissa ja työryhmäraporteissa. Ehkä selvimmin asian ilmaisi Nuorukaisten kokouksen The World Conference of Young Men oli 1708:n 18-30-vuotiaan nuoren miehen ja naisen rinnakkaiskokous. And Now - Tomorrow 1957, 23. 2. komissio:

NMKY:n tulee olla  toisiaan auttavien Kristuksen opetuslasten yhteisö. Yhteen heidät on tuonut yhteinen usko Jumalaan. Monet meistä ovat NMKY:n jäseniä koska tarvitsemme nuorukaisten yhteyttä palvellessamme Herraamme. And Now - Tomorrow 1957, 111.

3.2.1.2. Raamatun asema  3.2.1.2. Raamatun asema  

Liike lähti liikkeelle herätyskristillisenä raamattupiirinä ja suhde Raamattuun oli erittäin voimakkaasti tämän suuntauksen värittämä Raamatunluku, rukous ja hengelliset laulut muodostivat kokousten rungon. Niiden katsottiin olevan välttämättömiä uudestisyntyneille ja sitoutuneille kristityille. Senaud 1955, 19. . Periaate on kulkenut siitä alkaen liikkeessä ja mm. 1870-luvun kokouksissa korostettiin, että todellisen NMKY:n kivijalka ovat raamatunluku, rukous ja evankeliointi Shedd 1955, 205..

Protestanttisen raamattuperiaatteen omaksuminen oli tietysti luonnollista liikkeessä, joka lähti liikkeelle maallikkoliikkeenä "tyhjästä" ts. ilman kristillistä traditiopohjaa. Ilman historiallista taustaa oleva liike sai kristillisen legimiteettinsä nimenomaan Lutherin (vaikkei häneen viitattukaan) raamattuperiaatteesta, jonka mukaan jokaisella on oikeus lukea itse Raamattua.

Tämä protestanttinen asenne oli niin voimakas, että Katolinen kirkko oli NMKY:tä tarkoittaen kieltänyt jäseniään liittymästä ei-katolisiin kristillisiin järjestöihin. Tämä kielto oli voimassa aina Vatikaanin II konsiiliin Tieto saatu  Vatikaanin lähettämän tarkkailijan Monsignore John Mutiso-Mbindan ja prof. Clyde Binfieldin lounaskeskustelusta Maailmanliiton kokouksessa Coventryssä 1994.1953-1954 käytiin virallisia keskusteluja Maailmanliiton ja Vatikaanin välillä, mutta ne eivät johtaneet tuloksiin. Tilanteesta kärsi erityisesti Polska YMCA, joka Lontoossa toimi puolalaisten emigranttien parissa ja jota Vatikaani painosti muuttumaan katoliseksi järjestöksi. Willis 1955, 715-717.. Asenne vaikutti myös 100-vuotiskokouksessa, jossa katoliset mainitsivat asiasta And Now - Tomorrow, 1957, 17..

Kun liike korosti Raamatun asemaa ja raamatunluvun tärkeyttä, on yllättävää, ettei 100-vuotisjuhlissa ollut varsinaisia Raamatuntutkiskeluhetkiä kuin teini-ikäisten konferenssissa ja poikaleirillä The World Conference of Older Boys oli 1042:n 15-17-vuotiaan pojan ja tytön konferenssi. The World Boys' Camp oli 204:n pojan leiri. And Now - Tomorrow 1957, 24.. Varhaisempien kokousdokumenttien perusteella olisi myös odottanut, että Raamatun merkityksestä NMKY-työssä olisi ollut jonkinlainen julkilausuma. Kuitenkin vain kahden työryhmän raportissa on maininta asiasta And Now - Tomorrow 1957, 70, 120..  

3.2.1.3. Keskinäinen yhteys evankeliumin levittämisessä. 3.2.1.3. Keskinäinen yhteys evankeliumin levittämisessä.  

Kun NMKY syntyi neljää eri tunnustusta olevan miehen raamattupiirinä, se loi liikkeelle ekumeenisen periaatteen. Kristittyjen yhteys (aluksi protestanttien) oli alusta alkaen eräs liikkeen perustavoitteista. Tämä on ollut monesti koetteella. Erityisesti Maailmanliiton suhde valtiokirkkojen alueilla syntyneisiin yhdistyksiin on ollut ongelmallinen Shedd 1955, 281-283.. Lisäksi Pariisin Basiksen johdantotekstin maininta yhdistysten itsenäisyydestä on johtanut välillä jännitteisiin. Käytännössä se on antanut kansallisille liitoille oikeuden määritellä itse omat jäsenyysvaatimuksensa Amerikassa liike edellytti aktiivista jäsenyyttä evankeelisessa kirkossa, Ranskassa ja Sveitsissä Basis oli usein henkilökohtainen jäsenyyskriteeri ja Lontoon NMKY edellytti tunnustuksen hyväksymistä allekirjoituksella. Muissa liikkeissä Basis oli enemmän tai vähemmän ongelmallinen kysymys nimenomaan suhteessa kirkkoihin ja niiden tunnustuksiin. Shedd 1955, 273-275.. Basis oli mielletty enemmänkin kansainvälisen yhteyden perustaksi kuin yksilöiden tunnustukseksi Shedd 1955, 276.. 

Tätä kysymystä kokouksessa käsiteltiin useassakin työryhmässä. Asiasta tarkemmin 3.2.2.3. yhteydessä.

3.2.1.4. Naisten asema 3.2.1.4. Naisten asema 

Julistuksen teksti puhuu Pariisin Basiksen mukaisesti valtakunnan levittämisestä nuorten miesten ja poikien keskuuteen. Kuitenkin naisia oli ollut mukana jo viime vuosisadalta lähtien. Varsinkin Pohjoismaissa oli ns. sekayhdistyksiä, joissa oli jäseninä sekä miehiä että naisia "During childhood they (boys and girls) had sat together in the classrooms and gone skiing and tobogganing together. Why should they, therefore, not join the Christian Youth Association together?" Shedd 1955, 256.. Sekayhdistykset olivat NMKY:lle lähinnä "ulkopoliittinen" ongelma, koska NNKY-liike vastusti niitä kolmestakin syystä: ensinnäkin koska naisten asema ei useinkaan ollut tasa-arvoinen, NMKY:t korostivat miehisiä arvoja  ja naisten mukanaolo NMKY:ssä heikensi NNKY:n järjestöllistä voimaa Shedd 1955, 445-446.. Jo niinkin aikaisin kuin 1908 nämä kaksi liikettä kävivät asiasta neuvotteluja joiden jälkeen NMKY:n Maailmanliiton Eksekutiivikomitea suositteli kansallisille liitoille, että sekayhdistyksiin perustettaisiin erikseen miesjaostot ja naisia ohjattaisiin NNKY:n liittojen jäseniksi Shedd 1955, 447-448.. 

Asia nousi uudelleen virallisesti esille Maailmankomitean istunnossa Edinburghissa 1947, jossa asiaa käsiteltiin jäsenyysongelmana. Edelliseen täysistuntoon (Tukholma 1938) mennessä naisten osuus jäsenkunnasta oli jo 6-7%. Nuorten miesten konsultaatiossa Oberlinissa 1951 todettiin, että jokainen maa kulkekoon omaa tietään asiassa, mutta Maailmankonsiilin on jossain vaiheessa tunnustettava NMKY:n työn olevan työtä nuorten miesten ja naisten parissa Johannot 1955, 643..

Pariisin kokouksessa vain työryhmä I:n raportissa mainitaan ko. ongelma ja suositeltiin samaa kuin Edinburghissa And Now - Tomorrow 1957, 71-72.. On yllättävää, ettei Nuorukaisten konferenssissa tullut esiin asiaa useammassa kuin yhdessä työryhmässä, vaikka siihen osallistui myös nuoria naisia And Now - Tomorrow 1957, 23, 112..

3.2.2. JULISTUKSEN TEKSTI 3.2.2. JULISTUKSEN TEKSTI 
3.2.2.1. NMKY:n tarkoitus 3.2.2.1. NMKY:n tarkoitus 



NMKY:n perimmäinen tarkoitus, johon kaikkien tavoitteiden ja toimintojen tulee pyrkiä, on  kuuluttaa nuorten ymmärtämällä kielellä todistusta Jeesuksen Kristuksen pelastavasta voimasta yksilöiden elämässä ja kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä.


Sekä varsinaisen konferenssin että nuorukaisten konferenssin ryhmäraporteissa ja suosituksissa tulee voimakkaasti esiin kristillisen julistustyön tarve And Now - Tomorrow 1957, 70,74,110,111.. Myös sosiaalisiin kysymyksiin keskittyneiden ryhmien perustelut sosiaalityölle nousevat selkeästi kristillisestä uskosta And Now - Tomorrow 1957, 77,79,81,114,118.. Ehkä selvimmin julistuksen tarpeen tuo esille Hannoverin piispa Hanns Lilje alustuksessaan:

Jokainen joka tajuaa existentialismin haasteen kristinuskolle, tietää, että nämä ajattelijat kuvaavat nykyihmisen tragediaa kristallinkirkkaasti joskin pisteliäästi. Mutta hän huomaa yllätyksekseen samalla, että he nostavat tietämättään esiin peruskysymyksiä, joita käsitellään Jobin kirjassa tai Paavalin kirjeissä: 'Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?'(Room 7:24) Tässä kategorisessa kysymyksessä on sukupolvemme suurin lupaus koska ei ole turvallisempaa tietä Kristuksen luo kuin illuusioiden raunioilla ihminen ymmärtää Kristuksen sanan pelastavaksi sanaksi. And Now - Tomorrow 1957, 48-49.


3.2.2.2. Nuorten asema NMKY:ssä 3.2.2.2. Nuorten asema NMKY:ssä 

Koska NMKY oli alkujaan, ja sellaisena pysyy, kristillinen nuorisoliike, sen johtotehtävien ja aktiviteettien tulee kasvavassa määrin olla niiden nuorten jäsenten käsissä, jotka ovat antaneet itsensä kristilliselle uskolle ja elämälle.


Kyseessä on eräs liikkeen ikuisuuskysymyksistä: Vaikka liikkeen perustajat olivatkin alle 30 ikäisiä, muodostui liikkeen johto vähitellen keski-ikäisistä ja vanhoista miehistä. Syynä lienee sekä se, että nuorena mukaan tulleet eivät osaa antaa tilaa nuoremmilleen että nuorten haluttomuus organisaatioiden pyörittämiseen. Joka tapauksessa liike on vuodesta 1923 keskustellut säännöllisesti ja tuloksetta nuorten nostamisesta johtotehtäviin kaikilla tasoilla Johannot 1955, 644.. Tässäkin kokouksessa asia nousi esille nuorukaisten konferenssin suosituksista And Now - Tomorrow 1957, 123..

3.2.2.3. Ekumenia 3.2.2.3. Ekumenia 

Kristuksen maailmanlaajan kirkon kirkkokuntien ja tunnustusten välisenä yhteytenä NMKY:n tulee jatkuvasti pyrkiä rohkaisemaan jäseniään kantamaan vastuuta kirkkonsa jäseninä, ottamaan aktiivisesti osaa kirkkojensa elämään ja työhön. NMKY:n tulee jatkaa kaikin tavoin palveluaan  kristittyjen yhteyden aikaansaamiseksi riippumatta tunnustuskunnasta - protestanttisesta, ortodoksisesta tai katolisesta - sekä todistaa Kristuksesta yli niiden rajojen, jotka niin traagisesti jakavat kristikuntaa.


NMKY:tä on usein kutsuttu allianssikristilliseksi liikkeeksi ja tämä on ymmärretty tunnustukset sivuuttavaksi kristillisyydeksi. Tällainen tulkinta on kuitenkin melkoisen kaukana 100-vuotiskokouksen dokumenteista, joissa selkeästi tunnustetaan kirkkojen asema hengellisen elämän keskuksena. 5. jaoston ryhmissä eräs kysymys olikin: "Kuinka suuressa määrin NMKY:n työntekijän tulee ponnistaa paikallisseurakunnan jumalanpalveluselämästä saadakseen todellista voimaa työhönsä." And Now - Tomorrow 1957, 75. Kokouksen papereista näkyvä kanta kuvasikin tyypillisesti NMKY:n kokonaisuutta. Liike oli Saksassa ja Skandinaviassa käytännöllisesti katsoen osa luterilaisten kirkkojen työtä Limbert 208-209. ja USA:ssa oli säännöissä maininta evankeelisen kirkon jäsenyydestä. Tästä kontekstista käsin oli luonnollista, että NMKY:ssä tunnettiin jännite jäsenten oman tunnustusten ja yhteisen ekumeenisen ajattelun välillä. Dogmien käsittelyn välttäminen oli kuitenkin pääasiassa menetelmäkysymys: NMKY:n tehtäväksi koettiin nimenomaan toimia foorumina, jossa maallikot voisivat kokea ja edistää kristillistä yhteyttä yli tunnustuskuntarajojen. And Now - Tomorrow 1957, 76,77. Tämän yhteyden kokemuksen uskottiin vaikuttavan kirkoissa epäsuorasti: ekumeenisesti ajattelevat ihmiset vaikuttaisivat kirkkojensa sisällä ja edistäisivät siellä ekumeenista ajattelua. NMKY:n ehkä merkittävin saavutus tällä menetelmällä on ollut Kirkkojen Maailmanneuvoston synnyttäminen. Vuoden 1948 jälkeen ei ekumenia ollut enää entisen kaltaista kansalaisliikkeiden harrastuneisuutta vaan osa kirkkojen virallista toimintaa. Tämän jälkeen NMKY:n ja muiden KMN:n kätilöinä toimineiden järjestöjen kysymyksenä oli niiden oma rooli ekumenian kentässä. Mikä oli tehtäväjako KMN:n ja muiden ekumeenisten järjestöjen kesken Maailmankomitean kokouksessa Edinburghissa 1947 oli määritelty kirkkojen ja NMKY:n työnjako ekumeniassa seuraavasti: "In the Ecumenical Movement there are two chief areas of concern: (1) unity in belief and sacrament, and (2) common Christian action, which embraces the several fields of youth work. In the first area, the Church may properly claim pre-eminence, because it has in a special way been entrusted with the administration of the sacraments. The second area, however, is one in which a Christian lay organization has competence: in fact, this area constitutes its peculiar vocation. Willis 1955, 709.? Kun KMN:n ensimmäisessä kokouksessa lausuttiin: “Olemme kuitenkin havainneet, että Jumala murtaa armossaan ne perimmäiset raja-aidat, jotka erottavat meidät toisistamme Teinonen 1967,84.“ niin Pariisin kokouksessa sama asia ilmaistiin: “Syvistä dogmaattisista erimielisyyksistämme luotu yhteytemme on Kristuksen ruumiin ihme And Now - Tomorrow 1957, 75..“ 


Kirkollinen korostus tuli esille erityisesti 5. jaoston työskentelyissä, joissa NMKY:n tehtävänä nähtiin:
 
a) johtaa kristittyjä nuoria parempaan tunnustustenväliseen ymmärtämykseen, vastuuseen kristillisessä yhteisössä ja työhön yhteiskunnassa; 
b) auttaa passiivista kirkon nuorisoa aktiivisesti osallistumaan kirkon elämään; 
c) johtaa kirkkoihin kuulumatonta nuorisoa jäseniksi niihin kirkkoihin, joihin he tuntevat kuuluvansa; 
d) levittää kristillisen yhteyden täyteyttä muiden uskontojen nuorten pariin ja johtaa heitä Kristuksen luo. 
Vaikka kirkot tekisivätkin kaiken, mitä niiden tulee tehdä, NMKY:llä on tehtävänsä, koska nuorison tulee kantaa oma vastuunsa evankeliumin julistuksessa. And Now - Tomorrow 1957, 76-77.

Näin NMKY koki tehtäväkseen ensisijaisesti ekumeenisen nuorrisotyön samalla kun ymmärrettiin ettei NMKY itse ole kirkko ja tavoite sinänsä. And Now - Tomorrow 1957, 75.

3.2.2.4. Muut uskonnot 3.2.2.4. Muut uskonnot 

Kristillisenä järjestönä, joka pyrkii palvelemaan nuoria riippumatta heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan, NMKY:n tulee todistaa Kristuksesta yli niiden rajojen, jotka erottavat kristityt ja ei-kristityt.

NMKY:n työ ei-kristillisissä maissa oli alkanut jo 1800-luvun puolella. Aluksi yhdistykset olivat länsimaalaisten yhdistyksiä, mutta melko pian painopiste (erityisesti Intiassa) alkoi siirtyä paikallisten yhteisöjen palvelemiseen. Tämä toi yhdistyksiin myös laajan ei-kristillisen jäsenistön. Helsingin Maailmankokoukseen 1926 mennessä NMKY toimi 21:ssä ei-kristillisessä maassa ja näiden liikkeiden jäsenistö oli 70-90% muita kuin kristittyjä. Myös länsimaissa koettiin, että käytännössä sekularismi ja materialismi oli tehnyt niistä pakanallisia alueita Strong 1955, 492-493. . Tältä kannalta katsottuna ero kristillisen ja ei-kristillisen maan välillä ei ollut kovin suuri. Evankeliointitehtävä oli sama oli kyseessä ei-kristitty tai maallistunut kristitty.

Mysoren Maailmankokouksessa 1937 yksi seitsemästä komissiosta käsitteli kristittyjen ja ei-kristittyjen suhdetta. Komission raportissa lähdetään siitä, että kaikki ovat Jumalan edessä samalla tavalla syntisiä ja kaikki tarvitsevat pelastusta. Toinen teologinen lähtökohta oli Jumalan yleinen ilmoitus. Näistä lähtien komissio edellyttää NMKY:ssä molemminpuolista kunnioitusta eri uskontojen edustajien välillä. Kuitenkin tehdään myös selväksi, että liikkeen ja sen johdon on oltava ja pysyttävä kristillisenä The governement of the Association and its policies should be confined to those members who qualify according to the Paris Basis, or other equivalent bases approved by the World's Committee, or who are members of the Christian Church. Strong 1955, 516-517.. 

NMKY:n asema ja tehtävä katsottiin ei-kristillisissä maissa lähetystyön kontaktinottotehtäväksi. Tässä tehtävässä toisuskoisen kokonaisvaltainen kunnioittaminen oli ensiarvoisen tärkeää Eräs kokouksen alustajista, intialainen Dr Paul David Devanan, oli aiemmin kirjoittanut: "The YMCA stands in a unique position as an evangelistic agency. Our task is to proclaim the Gospel to those who are with us but not of us. Strong 1955, 539..

3.2.2.5. Maailmanrauha 
3.2.2.5. Maailmanrauha 
Maailmanlaajuisena kristittyjen yhteytenä NMKY:n tulee sitoutua kokonaan ja ilman varauksia kansainvälisen ymmärryksen aikaansaamiseksi, jännityksen lieventämiseksi, sodan lopettamiseksi ja maailmanrauhan aikaansaamiseksi.

Jo NMKY:n Maailmanliiton perustavassa kokouksessa olivat sodan ja rauhan kysymykset taustalla. Pariisin Basiksen jälkilausehan oli seurausta pelättävissä olevasta Amerikan sisällissodasta ja NMKY:n Maailmanliiton siihenastisista vuosista 30 oli kulunut jonkin suursodan merkeissä Strong 1955, 527.. Liike oli pyrkinyt luomaan siltoja vihollisten välille ja lieventämään sodan kauhuja. Merkittävä työmuoto oli I maailmansodassa aloitettu apu sotavangeille Strong 1955, 546-..

Clevelandin Maailmankokouksessa USA:ssa 1931 hyväksyttiin äänestyksen jälkeen julkilausuma, jossa sanottiin mm.: 

Delegaatit ilmaisevat vakaumuksensa, jonka mukaan sota on ihmisen synnin seurausta ja että kaikki kansainväliset konfliktit tulisi ratkaista rauhanomaisin keinoin. He sitoutuvat juhlallisesti pyhittämään itsensä työhön, jonka tavoitteena on poistaa kaikki vihan ja vastakkainasettelun syyt kansojen väliltä ja luoda maailman nuorison keskuuteen oikeudenmukaisuuden, rauhan ja rakkauden ilmapiiri. Strong 1955, 509. 

Samana vuonna NMKY järjesti yhdessä muiden kristillisten järjestöjen kanssa Kristillisen Aseidendenriisuntakonferenssin, joka kuitenkin epäonnistui Strong 1955, 509..

II maailmansodan jälkeen työ sotavankien parissa muuttui työksi entisten sotavankien, internoitujen ja pakolaisten parissa Strong 1955, 572-573, Kilpatrick 1955, 591-593. 

Nyborg Strandissa Tanskassa 1950 pidetyssä Maailmankomitean kokouksessa Maailmanliiton tehtäväksi nähtiin rauhantyön edistäminen ja todettiin kaikkien kristittyjen tehtävänä olevan sodan totaalinen eliminointi. Työ sodan uhrien hyväksi oli elimellinen osa Maailmanliiton työtä Strong 1955, 527.. 

Pariisin 100-vuotiskokouksessa asiaa käsiteltiin sekä varsinaisessa kokouksessa että nuorukaisten kokouksessa. Yksimielisyys vallitsi siitä, että sota on synnin seurausta ja että aseita on vähennettävä. Sensijaan nuorukaiset kiistelivät pasifismista ja asepalvelusta eikä niistä saatu aikaan kuin toteamus erimielisyydestä And Now - Tomorrow 1957, 80, 110, 115-118. .

3.2.2.6. Ihmisoikeudet 3.2.2.6. Ihmisoikeudet 

NMKY:n tulee pyrkiä ponnistelemaan kaikenlaisen sosiaalisen tai taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden ja rotuun perustuvan diskriminoinnin poistamiseksi - ennenkaikkea omasta keskuudestaan - sekä yksilönvapauksien puolustamiseksi ja laajentamiseksi

I Maailmansodan jälkeen Maailmankomitea lähetti kansallisille liikkeille kyselyn, jossa tiedusteltiin tulisiko Maailmanliiton jatkaa ja mahdollisesti laajentaa sodan aikana aloittamaansa sosiaalista työtä vai tulisiko sen keskittyä vain hengellisiin asioihin. Lähes yksimielisesti vastauksissa painotettiin hengellisen työn ensisijaisuutta mutta suositettiin sosiaalisen työn jatkamista ja laajentamista Strong 1955, 485.. Kysymyksenasettelu nousi laajempana esiin Maailmankomitean täysistunnoissa Utrectissa Hollannissa 1921 ja Kööpenhaminassa 1922, joissa keskusteltiin paitsi sosiaalityöstä myös rotukysymyksestä, talouskysymyksistä ja kansainvälisistä suhteista. Peruskysymyksenä oli levitetäänkö Jumalan valtakuntaa julistamalla vai työskentelemällä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta Strong 1955, 486. . Helsingin Maailmankokouksessa 1926 olivat rotukysymykset voimakkaasti esillä. Julkilausumaksi tuli, että kristilliseltä kannalta oli olemassa vain yksi rotu - ihmiskunta. Strong 1955, 506.

Mysoren Maailmankokous 1937 ilmaisi asian jyrkemmin - rotuun tai ihonväriin perustuva syrjintä on vastoin Jumalan tahtoa Strong 1955, 507.. Tämä julkilausuma uudistettiin laajempana Maailmankomitean täysistunnossa Genevessä 1953. Siinä todettiin myös se, että YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen adoptointi edellyttää NMKY:ltä siinä ilmaistujen tavoitteiden toteuttamista myös omassa organisaatiossa Strong 1955, 537-538. Viittauksella omaan organisaatioon tarkoitettiin joidenkin kansallisten liittojen käytäntöön omista yhdistyksistä eri roduille. .

Pariisin kokouksessa asiasta keskusteltiin useassakin työryhmässä ja viitattiin Mysoren kokouksen em. julkilausumaan And Now - Tomorrow 1957, 78, 80, 113-114, 117..

 3.2.2.7. Toimintanäky 
3.2.2.7. Toimintanäky 
 Maailman NMKY:ille on viestittävä, että ne omaksuisivat rohkean asenteen yhdistystensä työn laajentamisessa ja levittämisessä. Näin erityisesti alueilla, joissa niiden palvelut ovat nykyisin liian suppeat. Niiden tulee ryhtyä lisätoimenpiteisiin laajentaakseen sekä vapaaehtoista että päätoimista johtajistoaan ja antaa heille tarpeelliset välineet tehokkaan kristillisen julistuksen levittämiseen tovereilleen. Niiden tulee pitää huolta, että nämä kipeästi tarvitut parannukset saavat tarvitsemansa taloudelliset resurssit paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Kristillisen sanoman levittäminen on ollut NMKY:n perusnäkynä sen perustamisesta alkaen. Mutta erityisesti John R. Mottin puheenjohtajakaudella (1926-1947 Shedd et al. 1955, appendix II.) NMKY yhdessä Ylioppilaiden Kristillisen Maailmanliiton kanssa oli selvästi missionäärinen järjestö. Tämä näkyi Pariisin kokouksessakin lähetyksen ja yleensä kristillisen julistuksen korostuksena kautta linjan.

Vaatimus tehokkuudesta nousi esiin lähes jokaisessa työryhmässä. Se ymmärrettiin sekä julistustyön laajentamisena että maallikkojen aktivoimisena; sekä jäsenhankintana että johtajakoulutuksena. Kaikilla näillä aloilla paikallisyhdistysten ja kansallisten liittojen tuli ryhdistäytyä ja tehdä suunnitelmia tulevaisuutta varten.


4. YHTEENVETO
4. YHTEENVETO

Pariisin Maailmankokous vahvisti ne kehityslinjat, jotka olivat liikkeessä jo olemassa. Varsinaisesti täysin uusia asioita tai selkeitä painopisteiden muutoksia ei ollut. Liike vahvisti olevansa ekumeeninen maallikko- ja nuorisojärjestö, jonka perustehtävä oli levittää Jumalan valtakuntaa palvellen ja julistaen.

Kokouksen merkittävin anti on palautteen perusteella ollut osallistujien kokemus kristittyjen maailmanlaajasta yhteydestä eroista huolimatta And Now - Tomorrow 1957, 14-20. Binfield 1991, 15.. Tämän kokemuksensa osallistujat veivät kotiin ja jakoivat siellä. Järjestö oli valmiina. Ohjelma laadittu. Mahdolliset - tai tärkeät - asiat oli listattu: ekumeenisuus ja kristillisyys, johtajakoulutus, nuoret, naiset, ihmisoikeudet ja koko monimutkainen traaginen maailma pakolaisista köyhyyteen ja liikuntakasvatuksesta terveyteen Binfield 1991, 21.. Mutta: "Maailman NMKY:n satavuotisjuhlan vaikutukset voidaan mitata vain elämän ja toiminnan arvioinnilla, ei sanoilla" kirjoitti silloinen Maailmanliiton pääsihteeri Paul M. Limbert arvioidessaan kokousta And Now - Tomorrow 1957, 13..


LIITE 1: SATAVUOTISJULISTUSLIITE 1: SATAVUOTISJULISTUS
Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten valtuuttamat edustajat seitsemästäkymmenestä maasta ja alueesta ympäri maailman, jotka ovat kokoontuneet NMKY:n Maailmanliiton eri 100-vuotiskonferensseihin, haluavat ennenkaikkea merkitä tiedoksi syvän kiitollisuutensa Kaikkivaltiaalle Jumalalle niistä lukemattomista näiden unohtumattomien päivien aikana ilmi tulleista todisteista koskien heidän yhteyttään Jeesuksessa Kristuksessa. Yhteyttä, joka ilmenee Yhden Mestarin ja Herran opetuslasten toveruutena ja kunkin yhdistyksen työssä. He ymmärtävät, että tämä elämän ja toiminnan perustavanlaatuinen yhteys on annettu heille Jumalalta, jotta Hänen Valtakuntaansa levitettäisiin nuorten miesten ja poikien keskuuteen ja tuomaan alati lisääntyvää hengen ja tekojen yhteyttä kaikkien niiden välille, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Pyhän Raamatun mukaisesti.

Yhteiset kokemukset ovat saaneet heidät keskinäisessä yksimielisyydessä vahvistamaan Maailmanliiton Basiksen sellaisena, kuin se muotoiltiin ja hyväksyttiin perustavassa kokouksessa Pariisissa 100 vuotta sitten ja vahvistettiin Liiton Juhlakokouksessa Pariisissa 1905:

"Me Euroopan ja Amerikan kristillisten nuorisoyhdistysten edustajat, kokoontuneina neuvottelemaan Pariisiin 22. elokuuta 1855, siinä vakaumuksessa, että kaikki yhdistyksemme pyrkivät samaan päämäärään samassa evankeelisessa hengessä ja että velvollisuutemme on osoittaa tämä yhteys ulospäin, ilman että yksityisten yhdistysten itsenäisyyttä työjärjestykseen ja keinoihin nähden rajoitetaan, ehdotamme yhdistyksillemme, että muodostetaan liitto seuraavan perussäännön pohjalla, joka on oleva sitova jokaiselle yhdistykselle, joka tahtoo liittoon yhtyä Käännös Louhivuorelta. Louhivuori 1915, 8-9.:

	Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten tarkoituksena on koota yhteen ne nuoret miehet, jotka tunnustaen Jeesuksen Kristuksen Jumalakseen ja Vapahtajakseen Pyhän Raamatun mukaisesti haluavat sekä uskossa että elämässä olla hänen opetuslapsiansa ja yhdessä toimia hänen valtakuntansa levittämiseksi nuorten miesten keskuuteen. Käännös Suomen NMKY:n liiton säännöistä.
	
Tämän perussäännön lisäksi kokous ehdottaa: 
Mikään mielipiteiden eroavaisuus asioissa, jotka eivät koske juuri vahvistettua perussääntöä, miten syvällisiä sitten lienevätkin, ei saa häiritä veljellistä mieltä yhdistysten kesken Käännös Louhivuorelta. Louhivuori 1915, 9.."
Kun liitto kulkee palveluksensa toiselle vuosisadalle, ne, joilla on ollut etuoikeus osallistua 100-vuotiskonferensseihin päättävät:
1. NMKY:n perimmäinen tarkoitus, johon kaikkien tavoitteiden ja toimintojen tulee pyrkiä, on  kuuluttaa nuorten ymmärtämällä kielellä todistusta Jeesuksen Kristuksen pelastavasta voimasta yksilöiden elämässä ja kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä.
2. Koska NMKY oli alkujaan, ja sellaisena pysyy, kristillinen nuorisoliike, sen johtotehtävien ja aktiviteettien tulee kasvavassa määrin olla niiden nuorten jäsenten käsissä, jotka ovat antaneet itsensä kristilliselle uskolle ja elämälle.
3. Kristuksen maailmanlaajan kirkon kirkkokuntien ja tunnustusten välisenä yhteytenä NMKY:n tulee jatkuvasti pyrkiä rohkaisemaan jäseniään kantamaan vastuuta kirkkonsa jäseninä, ottamaan aktiivisesti osaa kirkkojensa elämään ja työhön. NMKY:n tulee jatkaa kaikin tavoin palveluaan  kristittyjen yhteyden aikaansaamiseksi riippumatta tunnustuskunnasta - protestanttisesta, ortodoksisesta tai katolisesta sekä todistaa Kristuksesta yli niiden rajojen, jotka niin traagisesti jakavat kristikuntaa.
4. Kristillisenä järjestönä, joka pyrkii palvelemaan nuoria riippumatta heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan, NMKY:n tulee todistaa Kristuksesta yli niiden rajojen, jotka erottavat kristityt ja ei-kristityt.
5. Maailmanlaajuisena kristittyjen yhteytenä NMKY:n tulee sitoutua kokonaan ja ilman varauksia kansainvälisen ymmärryksen aikaansaamiseksi, jännityksen lieventämiseksi, sodan lopettamiseksi ja maailmanrauhan aikaansaamiseksi.
6. NMKY:n tulee pyrkiä ponnistelemaan kaikenlaisen sosiaalisen tai taloudellisen epäoikeudenmukaisuuden ja rotuun perustuvan diskriminoinnin poistamiseksi - ennenkaikkea omasta keskuudestaan - sekä yksilönvapauksien puolustamiseksi ja laajentamiseksi.
7. Maailman NMKY:ille on viestittävä, että ne omaksuisivat rohkean asenteen yhdistystensä työn laajentamisessa ja levittämisessä. Näin erityisesti alueilla, joissa niiden palvelut ovat nykyisin liian suppeat. Niiden tulee ryhtyä lisätoimenpiteisiin laajentaakseen sekä vapaaehtoista että päätoimista johtajistoaan ja antaa heille tarpeelliset välineet tehokkaan kristillisen julistuksen levittämiseen tovereilleen. Niiden tulee pitää huolta, että nämä kipeästi tarvitut parannukset saavat tarvitsemansa taloudelliset resurssit paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Esitämme kiitoksemme Jumalalle kaikesta mitä Hän on suonut Maailmanliittomme saavuttaa niin sodan kuin rauhankin aikana ensimmäisenä satana vuotenaan. Me kunnioitamme niitä, joiden uhrautuva työ on tehnyt meille mahdolliseksi tulla tähän rikkaaseen perintöön. Vakuutamme lojaalisuuttamme kaikille, jotka ovat kanssamme saaneet etuoikeuden jakaa satavuotiskokemukset  ja niille, jotka ovat olleet erityisesti mielessämme eri puolilla maailmaa näiden päivien aikana. Julistamme 	identiteettiämme kaikille, jotka pyrkivät tekemään nuorison ja maailman elämästä  yltäkylläisen - uskomme sen löytyvän vain Jeesuksesta Kristuksesta. Tunnustamme nöyrinä rukouksessa Hänelle laiminlyöntimme ja vajavaisuutemme Hänen Valtakuntansa levittämiseksi. Jätämme itsemme ja yhdistyksemme udelleen Hänelle ja Hänen palvelukseensa.
					Pariisi 22. elokuuta 1955
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