Metodisteina meidät on kutsuttu
– avoimin sydämin rakastamaan ja välittämään kaikista
ihmisistä
– avoimin mielin oppimaan kaikki mahdollinen
Jumalan rakkaudesta ja kokeilemaan uusia ideoita ja tuoreita näkökulmia sekä käymään huolellista keskustelua
– avoimin ovin sekä ottamaan vastaan vieraat että
menemään ulos rakastamaan ja palvelemaan maailmaa.
Olemme kansainvälinen kirkko. Metodistikirkon
seurakunnan, koulun, sairaalan tai klinikan voi löytää
kaikkialta maailmasta. Ennen kaikkea voit löytää metodistit kaikkialla maailmassa (meitä on yli 11 miljoonaa)
työskentelemässä, palvelemassa ja rakastamassa ylösnousseen Kristuksen nimessä.

Kuljemme kohti täydellisyyttä
Löytyvätkö nämä kaikki hienot metodismin osa-alueet
jokaisesta paikallisseurakunnasta? Ei, sillä emme ole
täydellisiä. Mutta meidät on John Wesleyn opetusten kannustamana kutsuttu elämään tavoilla, jotka vievät meitä
kohti täydellisyyttä. Teemme työtä yhdessä, rukoilemme
yhdessä, opiskelemme yhdessä ja ylistämme yhdessä,
niin että voisimme mennä kaikkeen maailmaan Jumalan
rakkaudessa ja Pyhän Hengen voimassa palvelemaan ja
rakastamaan ylösnousseen Kristuksen nimessä – ja muuttamaan maailmaa.

Mikä
metodismissa
on niin
mahtavaa?

www.metodistikirkko.fi
www.facebook.com/suomenmetodistikirkko
suomen@metodistikirkko.fi

Avoimet sydämet, avoimet mielet, avoimet ovet sinua varten.

Suomen metodistikirkko

Kun olemme parhaimmillamme…

Me pitäydymme Jumalan armoon
Jumala rakastaa meitä täysin, jo ennen, kuin edes tiedämme sitä. Tuo rakkaus, armo, on ilmainen lahja, jota
tarjotaan kaikille ihmisille. Otamme Jumalan rakkauden
vastaan Jeesuksen Kristuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta ja avaamme itsemme Pyhän Hengen
jatkuvalle työlle, joka auttaa meitä kasvamaan maailmassa
Kristuksen kaltaiseksi. Yksi ja sama Jumala luo rakkaudessa, pelastaa meidät rakkauden tähden ja uudistaa meidät
rakkauden kautta.

Noudatamme kolmea
yksinkertaista sääntöä
Nämä Yleiset säännöt ovat ohjanneet metodisteja aivan
liikkeen alusta saakka:
– älä tee pahaa ajatuksin, sanoin tai toimin
– tee kaikkea hyvää, mitä vain voit rakentamalla Kristuksen ruumista sekä rakastamalla ja palvelemalla toisia ja
koko luomakuntaa
– pysy Jumalan rakkaudessa osallistumalla ehtoolliselle, opiskelemalla Raamattua, rukoilemalla ja tekemällä
hyvää.
Vaikka nämä säännöt on helppo kertoa, niitä ei ole
helppo noudattaa. Tarvitsemme toisiamme ja Pyhän
Hengen jatkuvaa ohjausta, innostusta ja apua, jotta
muistamme pitää kaiken yksinkertaisena ja huomiomme
Jumalassa.

Olemme tiivis yhteisö
Metodistikirkon jäsenet kansainvälisesti ovat metodistikirkko, joka rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Papit ja
maallikot ovat tasavertaisia yhteistyökumppaneita, mutta
Kristus on kirkon pää.

Olemme yhdessä rakenteemme, tahtomme ja Pyhän
Hengen voiman kautta, niin että oppisimme edustamaan
Kristusta maailmassa ja maailmalle. Jokainen yksilö
muodostaa suhteensa Jumalaan paikallisseurakunnan
yhteydessä, joka on linkittynyt ja kietoutunut muiden
seurakuntien ja laajemman, koko kirkkokunnan (paikalliset alueet, kirkkokunnan palvelu- ja tukitoiminnot ja
Yleiskonferenssi, joka määrittää koko metodistikirkon
toimintaperiaatteet ja suunnan) kattavan verkoston kanssa. Yhdessä Kristuksen ruumiina me loistamme Jumalan
rakkauden valoa koko maailmaan!

Olemme avoimia ja erilaisia

Olemme omistautuneet
sosiaaliseen pyhyyteen

Yhteiskunnallinen uskontunnustuksemme

”Ei ole muuta pyhyyttä, kuin sosiaalinen pyhyyttä.” Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perinteemme alkoi John
Wesleystä, se jatkuu meissä ja se on toivomme tuleville
sukupolville. Viemme evankeliumin ilosanomaa maailmaan sanoin ja teoin
– köyhien ja syrjäytyneiden puolustajina
– aktiivisina osallistujina sovittelevan oikeudenmukaisuuden puolesta
– pyrkimällä vastuuntuntoon ympäristöasioissa
– ajamalla tasapuolisuutta elämän perustarpeiden
jaossa (ruoka, vaatteet, asuminen, terveydenhuolto ja
koulutus)
– kannattamalla poliittista ja henkilökohtaista vapautta
– vaatimalla kaikkien ihmisten yhtälaista ihmisarvoa
– rakentamalla luotettavia suhteita ihmisten kesken
sekä ihmisten ja Jumalan välille.

Olemme myötätuntoisia ja anteliaita
Metodistikirkko pyrkii auttamaan kärsiviä ihmisiä. Metodistikirkon kansainvälinen hätäapujärjestö UMCOR on
ensimmäisten joukossa kaikkialla maailmassa auttamassa,
rakastamassa ja pitämässä huolta ihmisistä, jotka ovat joutuneet luonnonmullistusten, väkivallan tai sotien uhreiksi.
Paikallisseurakunnissa kerätyt lahjoitukset auttavat tukemaan kirkon työtä lähellä ja kaukana. Varsinaisen työn
tekevät kuitenkin ihmiset, jotka ovat Kristuksen ruumis
maailmassa ja maailmaa varten.

Jeesus otti vastaan kaikki, jotka halusivat tuntea ja rakastaa Jumalaa olivat he köyhiä ja syrjäytyneitä tai rikkaita
ja vaikutusvaltaisia. Metodistinen herätys puhalsi uutta
voimaa tähän avoimuuden ja erilaisuuden ytimeen, kun
se lähti julistamaan hyvää sanomaa kirkkojen seinien
ulkopuolelle ja kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he ovat.
Näin heitä kasvatettiin ihmisinä ja Jumalan rakkaina lapsina, ja edelleen lähetettiin maailmaan jatkamaan Jumalan
rakkauden hyvän sanoman jakamista.

Me uskomme Jumalaan, maailman luojaan ja Jeesukseen
Kristukseen, luomakunnan lunastajaan. Me uskomme Pyhään Henkeen, joka välittää meille kiitollisuutta Jumalan
lahjoista. Me tunnustamme katuen käyttävämme näitä
lahjoja väärin ja tekevämme ne epäjumalanpalveluksen
kohteiksi.
Me tunnustamme luonnon Jumalan kätten työksi ja
omistaudumme auttamaan ihmiskuntaa suojelemaan,
kehittämään ja oikein käyttämään luontoa.
Me vastaanotamme iloisin mielin – itsellemme ja
muille – yhteiskunnan, sukupuolisuuden, avioliiton ja
perheen siunaukset.
Me sitoudumme puolustamaan miesten, naisten, lasten, nuorten, nuorten aikuisten, vanhenevien ja vammaisten oikeuksia; parantamaan elämisen laatua ja puolustamaan kaikkien ihmisten oikeuksia ja arvoa.
Me uskomme ihmisten oikeuteen ja velvollisuuteen tehdä työtä Jumalan kunniaksi ja omaksi ja toisten
hyväksi näin turvaten hyvinvointinsa; uskomme omistusoikeuteen ja pidämme sitä Jumalan meille uskomana
luottamustehtävänä, työehtosopimuksiin ja vastuulliseen
kuluttamiseen sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen
hädän poistamiseen.
Me omistaudumme toimintaan maailmanrauhan
puolesta, sen puolesta, että oikeudenmukaisuus ja laki
vallitsisivat kansojen kesken sekä kaikkien maailman
ihmisten henkilökohtaisen vapauden puolesta.
Me uskomme Jumalan Sanan nykyiseen ja lopulliseen voittoon ihmisten välisissä suhteissa ja hyväksymme
iloiten tehtäväksemme julistaa evankeliumin mukaista
elämää maailmassa. Aamen.

