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Jatkamme yhteistä rukousta, olemme täysin
riippuvaisia Jumalan johdatuksestas kaikessa.
Rukous aukaisee, sulkee ja johdattaa meidät
Jumalan meille varatuille uomille! Kukaan meistä
ei ole työtön, kaikille halukkaille löytyy paikka!
- Jer. 32: 14. 'Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala:
Ota nämä asiakirjat, sekä sinetöity, että avoin
kauppakirja, ja pane ne saviastiaan, että ne säilyisivät
kauan aikaa…”

Tehtävä on annettu meille saviastiaan. Saviastiassa on
mahdollista säilyttää Jumalan Sana ja Hengen elämä
Kristuksessa. Joskus astia menee rikki, mutta suurella
valajalla on ihmeellinen kyky ja valta tehdä astia
uusiksi. Hengen voimaa ei lasketa teräskulhoihin, vaan
hauraaseen saviastiaan.

- Haluan vielä kiittää seurakuntaa kuluneesta vuodesta
ja kaikesta avusta, tuesta ja ymmäryksestä mitä olemme
perheenä saaneet. Olette suurenmoinen seurakuntaperhe, Joskus meidän palvelu Hänen ruumiissaan tuntuu niin
mihin saamme kuulua. Kaikki tämä yhteinen aika on
heikolta ja epävarmalta, että haluaisimme luovuttaa,
ollut arvokasta ja merkityksellistä!
mutta Herra rohkaisee aina uudestaan meitä eteenpäin!
Suostu heikkouteen, niin Paavalikin suostui ja löysi
- Sydämelleni nousi kohta apostolien teoista, luvusta
Jumalan voiman. Tämän tiedostaminen on
kaksi. Edelleen tuttua, mutta tärkeää ja
välttämätöntä. Meille ei anneta oman voiman tietä, vaan
perustavanlaatuista asiaa, joka on juuri nyt
paremminkin omaa voimaa riisutaan pois. Se sattuu. Se
ajankohtainen! Perustuen apt 2: 38 – 45 seurakunnan
on kuin ruukku, joka heitetään kiveen. Se särkyy ja
tehtävä on yksiselitteinen:
joskus koemme, että kaikki se hyvä, mikä on sisälle
valuu maahan. Mutta Herra ei heitä sirua pois.
Julistaa evankeliumia, opettaa Jumalan Sanaa, vaalia ja kertynyt,
Hän
taiten
kasaa palaset ja hoitaa astian kuntoon.
hoitaa yhteyttä, minkä syvin olemus on
siksi, että
leivänmurtaminen ja yhteinen rukous. Ja lopuksi toisista Kaiken
astian
särkyessä
omavoimaisuus joutuu kokemaan
huolehtiminen!
kolauksen ja uudessa luomuksessa saisi hallita Jumalan
Oikeastaan voisi asettaa kysymyksien muodossa
ihmeellinen Pyhä Pyhähenki!
jokaisen seurakuntalaisen tutkittavaksi?
Miten minä voin edistää evankeliumin leviämistä?
Oletko valmis astumaan heikkouden tielle, jotta voit
Miten minä voin kantaa ja levittää Jumalan Sanaa?
olla Hänessä vahva? Jumala etsii astioita Hänen
Miten voin edistää keskenäistä yhteyttä? Miten voin
työstettäväkseen, Hänen elovainioille!
huolehtia joistain ihmisistä?
Siunattua vuotta 2020!

Helluntaikirkon lähtökohdat ekumeenisille
keskusteluille

(Julkaistu 5.10.2018 Helluntaiherätyksen
Syyspäivillä 2018)

Keskustelu kirkkojen näkyvästä ykseydestä on
helluntailaisille vierasta. Siihen liittyy ajatus kasteen ja
ehtoollisen sakramenttien ja kirkon virkojen keskinäisestä
tunnustamisesta sekä yhteisestä kirkon määritelmästä.
Helluntailainen oppi ei sisällä sakramentteja eikä
pappisvirkaa, joten pyrkiminen näihin tavoitteisiin olisi
vain epäkorrektia. Sen sijaan käytännön yhteistyö,
kirkkojen edustajien aito kohtaaminen ja keskinäisen
yhteyden kokeminen palvelee helluntailaisia tavoitteita.
Neuvottelukunnan toiminta on meille helluntailaisille
vuoropuhelua, vuorovaikutusta ja kohtaamista, missä
pyrimme keskinäisen ymmärryksen ja yhteyden
lisäämiseen – ei näkyvän ykseyden edistämiseen. Näin
ollen emme halua edetä kasteen, ehtoollisen ja
pappisviran keskinäisen tunnustamisen suuntaan.
Edellä todetun perusteella ekumenia-sanan käyttö on
helluntailaisille ongelmallista. Se saa sisältönsä vanhojen
kirkkokuntien ja Kirkkojen maailmanneuvoston
tavoitteista, joihin Helluntaikirkko ja -liike ei voi yhtyä.
Siksi mieluummin puhumme dialogiasta, vuoropuhelusta.

Kristityn suhde taloudelliseen menestykseen
16.1.2010
Suomen Helluntaikirkon kannanotto
Helluntaiherätyksen Talvipäivillä Helsingissä
16.1.2010

Suomen Helluntaikirkko toteaa, että suhde rahaan,
kuluttamiseen ja taloudellisiin arvoihin on sekä
yksilöiden että yhteiskunnan kannalta keskeinen
eettinen kysymys. Suhde talouteen määrittää
elämäntapaamme ja vaikuttaa yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden toteutumiseen.
Kestävän elämänmuodon löytämiseksi suhdetta
rahaan ja talouteen on arvioitava Raamatun eettisten
periaatteiden pohjalta. Siihen liittyen Suomen
Helluntaikirkko korostaa seuraavia näkökohtia:

Aineellinen hyvinvointi voi olla Jumalan siunausta sekä
ihmisen oman ahkeran työn seurausta. Jumalan siunaus
on luonteeltaan ennen muuta hengellistä. Rikkaus
itsessään ei ole paha tai tuomittava asia. Sen sijaan
rikkauden pitäminen itseisarvona sekä itsekäs elämäntapa
ja varallisuuden tavoitteleminen väärin keinoin eivät
kuulu aitoon kristillisyyteen.

Aineellisen toimeentulon hankkiminen sekä elämän
perustarpeista huolehtiminen kuuluvat kristilliseen
vastuuseen. Jokaisen on pyrittävä pitämään aineellista
huolta oman perheensä jäsenistä. Mahdollisuus
työhön ei kuitenkaan ole aina ihmisen oma valinta.
Vastaavasti myös jatkuva liiallinen työnteko voi
johtaa laiminlyömään tärkeitä elämänalueita, kuten
jumalasuhteen hoitamista, perhettä ja levon tarvetta.
Aineellisen hyvinvoinnin ylikorostunut tavoittelu voi
monin tavoin tukahduttaa aitoa kristillistä elämää:
Ahneus ja rikkauden viettelys syrjäyttävät usein
luottamuksen Jumalan huolenpitoon sekä
uskollisuuden Hänelle. Epäterve suhde rahaan voi
aiheuttaa taloudellisia väärinkäytöksiä, vallankäytön
vääristymistä ja taloudellista
epäoikeudenmukaisuutta. Ahneuden seurauksena
sosiaalinen ja ekologinen vastuu helposti unohtuu.

Sen vuoksi kristillisessä opetuksessa on tärkeä
korostaa, että Jumalan siunaus merkitsee ihmisen
kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa jumalasuhde on
tärkein tekijä. Uskovien kutsumus yksilöinä ja
palveluyhteisönä on todentaa Jumalan valtakunnan
periaatteita, mikä ei aina merkitse ajallisiin arvoihin
perustuvaa menestymistä.
Yksilön ja seurakunnan tulee pyrkiä löytämään
vastuullinen ja tasapainoinen suhde talouteen. Vanhan
testamentin velvoite vähäosaisten ja syrjäytyneiden
auttamisesta vahvistetaan eettisenä periaatteena myös
Uudessa testamentissa: sosiaalinen työ ja diakonia
toteuttavat kristillistä rakkautta käytännössä. Raamatun
teologiasta nouseva antamisen periaate varjelee
yksilön omaa suhdetta rahaan, tuottaa siunausta
ympäristölle ja merkitsee Jumalan kunnioittamista.
Siksi antaminen kuuluu olennaisena osana jokaisen
kristityn vastuuseen.
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