Pyhä Raamattu on uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje ja sen
mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat myös
Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat.
Korostamme erityisesti seuraavaa:

1. Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja on Jumalan sanana
ehdoton totuus.

2. Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaikkeuden. Historiassa

tapahtuneessa syntiinlankeemuksessa ihminen saatanan houkutuksesta asettui
vastustamaan Jumalan pyhää tahtoa, joutui eroon Hänen yhteydestään ja Hänen
vihansa alaiseksi. Lankeemuksen jälkeen ihmiset syntyvät synnin läpikotaisin
turmelemina ja ovat luonnollisessa tilassaan saatanan orjia. Ihminen ei voi eikä
tahdo rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään eikä pelastaa itseään tästä tilasta.

3. Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi neitsyt Mariasta

todelliseksi ihmiseksi. Synnittömänä Kristus sovitti ristinkuolemallaan maailman
Jumalan kanssa ja kantoi synnin, syyllisyyden ja rangaistuksen sekä valmisti
syntisille vapahduksen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jumalan herättämä Kristus nousi kuolleista ruumiillisesti ja astui taivaaseen.

4. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan,

Jumala ei lue hänelle hänen syntejään vaan antaa ne Kristuksen tähden anteeksi
ja pukee hänet Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen: Jumala vanhurskauttaa
ihmisen yksin armosta uskon kautta. Kun ihminen on uudestisyntynyt ja siirtynyt
armotilaan, hän pysyy kuitenkin syntisenä ja tarvitsee uudistuvaa anteeksiantamusta Jeesuksen veressä ja yhä kokonaisempaa antautumista hänessä asuvan
Pyhän Hengen hallintaan.

5. Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan teko ja lahja uskon

herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman uskoa sakramentteihin yhdistettyyn
Jumalan sanaan sen lupaukset jäävät toteutumatta.

6. Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien

yhteisö, jossa evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit evankeliumin
mukaisesti jaetaan. Kristuksen omat ovat yhtä Pyhässä Hengessä, joka tekee
heidät Kristuksen todistajiksi ja lähimmäisen palvelijoiksi seurakunnan rakentamiseksi.

Turun ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

7. Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista. Viimeisellä tuomiolla uskovat
saavat omistaa heille varatun iankaikkisen ilon ja epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.
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Kyllä, hyväksyn OPKOn tarkoituksen ja oppiperustan ja haluan
n
liittyä Turun ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäseneksi!
Jäsenenä sinulla on ääni- ja vaalioikeus yhdistyksen kokouksissa,
sekä saat kotiisi Suomen OPKOn Arkki-lehden ja Turun OPKOn
työntekijän rukouskirjeen. Jäsenmaksun suuruus vahvistetaan
vuosittain jäsenkokouksessa.

Sukunimi ____________________________________________
Etunimet ____________________________________________
Osoite ______________________________________________

OPKO tarjoaa paikan, jossa on mahdollisuus yhdessä jutella,
tutkia Raamattua, rukoilla, itkeä, nauraa sekä pohtia elämän
suuria ja pieniä kysymyksiä. Opiskelija- ja Koululaislähetys on
seurakunnan kädenojennus opiskelupaikkakunnallasi.

Oletko koskaan ajatellut, että jokaisen opiskelijan ja koululaisen
pitäisi saada tuntea, kuka Jeesus todella oli? Hän on todellinen
vaihtoehto, itse asiassa ainoa sellainen. Sinun elämälläsi voi olla
vaikutusta siihen, millaisia vaihtoehtoja sinua lähellä olevat ihmiset ovat valmiita puntaroimaan. Opiskelija- ja Koululaislähetys
tarjoaa tukea ja inspiraatiota tähän haastavaan tehtävään.

______________________________________________
Virallinen kotipaikka ___________________________________
Puh. _______________________________________________

jolla voit palvella Jumalaa ja lähimmäistäsi
Sinua tarvitaan! Jäsenenä näytät, että haluat ottaa vastuuta,
pienesti tai suuresti. Tervetuloa paikallesi.

Sähköposti __________________________________________
Syntymäaika _________________________________________
(Alle 15-vuotiaat ovat juniorijäseniä, 15-28-vuotiaat varsinaisia
jäseniä ja 29 vuotta täyttäneet kannatus- eli seniorijäseniä.)

OPKOn tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan
valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa

Paikka ________________ Päiväys _____________________

johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus
omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen,

Allekirjoitus __________________________________________

ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen
armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,

Haluan saada Turun OPKOn työntekijän rukouskirjeen sähköpostina.

Voit jättää jäsenanomuksen Turun OPKOn työntekijälle tai hallituksen
jäsenille.

korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen
merkitystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä
ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään.
- Liiton sääntöjen 2 §
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