Priscilla-yhdistyksen oppiperusta
I Sitoutuminen evankelisluterilaiseen oppiin
Sitoudumme Raamattuun ja sen ilmoittamaan Jumalan sanaan. Sitoudumme evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen oppiin. (Evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjoiksi katsomme vuonna
1580 Yksimielisyyden kirjassa [Liber concordiae] määritellyn tunnustuskirjojen kokonaisuuden.)
Uskomme, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovitustyön tähden. Uskomme, että sanomaa Jeesuksen Kristuksen valmistamasta pelastustyöstä
on vietävä eteenpäin, kunnes se on tavoittanut kaikki ihmiset. Tähän meitä velvoittaa Jeesuksen antama
käsky:
“Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan
kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.” (Matt.28:18-20)
II Naisen ja miehen yhtäläinen arvo
Uskomme, että ihminen, nainen ja mies, on luotu Jumalan kuvaksi. Tähän perustuu arvomme ihmisinä.
Luomisen perusteella naisella ja miehellä on yhtäläinen arvo.

jäsenanomus kannatusjäsenille

Uskomme, että Kristuksen verellä lunastettuina mies ja nainen ovat yhtä arvokkaita.
“Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te olette Kristukseen
kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja
vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:26-28)
Uskomme, että Jumala tekee pelastavaa työtään maailmassa seurakunnan ja sen julistaman evankeliumin kautta. Seurakunta on Kristuksen ruumis (1.Kor. 12:12-30, Ef. 1:23, 4:11-12), jonka jäseninä mies ja
nainen palvelevat Jumalaa ja toteuttavat hänen tahtoaan. Nainen ja mies palvelevat Kristuksen ruumiin
jäseninä Pyhän Hengen voimasta, erilaisina ja osittain eri tehtävissä, mutta saman arvoisina. Näin luominen, lunastus ja pyhitys koskevat yhtäläisesti molempia sukupuolia.
III Nainen ja pappeus
Ymmärrämme raamatunkohtien 1. Kor. 14:33-35 ja 1. Tim. 3:2 pohjalta, että seurakunnan paimenen eli
pastorin virkaa ei ole tarkoitettu naiselle. Kaikki Kristukseen kastetut ja häneen uskovat naiset ja miehet
ovat kuitenkin pappeja yleisen pappeuden perusteella ja saavat esteettä, turvallisin mielin lähestyä
Jumalaa (1. Piet. 2:5,9). Kristus on ylimmäinen pappi ja ainoa välimies ihmisen ja Jumalan välillä (Hebr.
4:14,16, 9:11-12 ja 1. Tim. 2:5-6). Pastorin eli paimenen virka on yleisestä pappeudesta erillinen, erityinen
palvelutehtävä. Kristus itse asetti paimenviran kutsuessaan apostolit.
Ymmärrämme, että Kristuksen ruumis toimii parhaiten, kun sen kaikki jäsenet on varustettu yhteiseen
palvelutehtävään evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Sanoma Jeesuksen ylösnousemuksesta annettiin
ensin naisille, jotta he veisivät sanomaa eteenpäin. Tätä samaa tehtävää haluamme kukin osaltamme
jatkaa.
Ymmärrämme, että Jumalan sana antaa myös naiselle mahdollisuuden aktiiviseen, monipuoliseen ja
vastuulliseen palvelutyöhön seurakunnassa. Esikuvanamme on Priscilla (Apt. 18: 24-28), joka miehensä
Aquilan kanssa opetti Apollosta, erästä alkukirkon suurimmista opettajista.
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Haluan / haluamme tukea Priscilla-yhdistyksen tarkoitusta ja

☐ Yhteisö

						

☐ Yksityishenkilö

toimintaa ja liittyä sen kannatusjaseneksi:

Nimi: ________________________________________________________
Puh: ________________________________________________________
Osoite: ______________________________________________________
Sähköposti:___________________________________________________

Priscilla-yhdistyksen tarkoitus (säännöt 2.1)
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea herätyskristittyjen naisteologien
hengellistä kutsumusta ja identiteettiä sekä edistää heidän yleisiä ja
yhteisiä toimintamahdollisuuksiaan Suomessa oppiperustansa mukaisesti. Herätyskristityillä tarkoitamme henkilöitä, jotka sitoutuvat
Raamattuun Jumalan sanana ja uskovat omakohtaisesti Jeesukseen syntiensä sovittajana ja Vapahtajanaan.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustansa:

Haluan / haluamme tukea Priscilla-yhdistystä, koska: __________________
_____________________________________________________________

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä ensisijaisesti:

Allekirjoitus

Päiväys 		

_______________________________________

_________________

☐ postin kautta.

☐ sähköpostin 		

• Rohkaisemalla naisteologeja yhteisten kokoontumisten kautta
• Järjestämällä jäsenilleen koulutustapahtumia ja -tilaisuuksia
• Auttamalla jäseniään sopivien tehtävien ja työpaikkojen löytymisessä Suomen luterilaisten järjestöjen ja kirkkojen piirissä
• Tekemällä esityksiä ja aloitteita.
Kysy lisää!
puheenjohtaja@priscilla.fi
http://www.priscilla.fi/yhteystiedot

Priscillan jäsenmaksu on 20 EUR (50% alennus työttömille ja päätoimisilIe
opiskeljoille) ja 100 euroa yhteisöiltä.
Jäsenanomuksen voi postittaa Priscilla-yhdistyksen jäsensihteerille.
Jäsensihteerin yhteystiedot:
jasensihteeri@priscilla.fi
http://www.priscilla.fi/yhteystiedot
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