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 Valinta on sinun.

Kuukauden pääkirjoitus

Sana Kristus tarkoittaa ”Messias”, ”voideltu” 
(Joh.1:41). Jeesus täytti täydellisesti kaikki 
Vanhan testamentin profeetalliset ennustuk-
set, jotka puhuivat Messiaan ensimmäises-
tä tulemisesta. Jäljellä olevat messiaaniset 
profetiat tulevat toteutumaan täysin, 
kun Hän palaa maan päälle Kuninkaana.

Kun Pontius Pilatus puhui juutalaisille, hän 
lausui yhden Raamatun tärkeimmistä kysy-
myksistä: ”Mitä minä sitten teen Jeesuk-
selle, jota kutsutaan Kristukseksi?” (Matt. 

27:22, RK). Jokaisen ihmisen 
on vastattava tähän samaan 
kysymykseen, joka määrittää 

hänen ikuisen kohtalonsa. Jonakin päivä-
nä sinäkin polvistut hänen edessään ja 
tunnustat, että ”Jeesus Kristus on Herra”. 
Tapahtuuko se sinun oman valintasi joh-
dosta vai koska vasten tahtoasi sinun on 
se eräänä päivänä tunnustettava? Valinta 
on sinun. Se voi olla valintasi jo tänään.

Sana Jeesus on nimi, joka herättää ihmisis-
sä monenlaisia reaktioita. Jotkut osoitta-
vat välinpitämättömyyttä, toiset tuntevat 
ärtymystä. Monet ajattelevat sitä vain pil-
kallisessa ja rienaavassa mielessä. Mutta 
niille, jotka tuntevat Jeesuksen Herrana 
ja Vapahtajana, hänen nimensä on kallis-
arvoinen ja korkeampi kuin mikään muu 
– jonakin päivänä taivaassa he kumartu-
vat omasta halustaan hänen edessään.

Raamatun aikoina nimet annettiin edus-
tamaan henkilön luonnetta, 
ja tämä pätee myös arvoni-
miin, joilla Jeesus tunnetaan:
Sanalla Herra tarkoitetaan hänen juma-
luuttaan. Jeesus oli olemassa ennen aiko-
jen alkua Jumalan ikuisena Poikana, eikä 
Hänen jumaluuttaan koskaan keskeytet-
ty, tai kuten tänä päivänä voitaisiin sanoa, 
asetettu ”pitoon”.  Ei edes silloin, kun hän 
nöyrtyi ottamaan ihmisen muodon.

Nimi Jeesus tarkoittaa hänen ihmisyyt-
tään ja tehtäväänsä. Tämä oli hyvin ylei-
nen nimi juutalaisten keskuudessa. Se on 
nimi, jolla Vapahtajamme tunnettiin ihmi-
senä. Nimi Jeesus tarkoittaa ”Herra on 
pelastus, Herra pelastaa”, ja juuri sitä hän 
tuli tekemään: ”sillä hän pelastaa kansan-
sa sen synneistä” (Matt. 1:21, RK).

Sinun valintasi

Sanan laStuja paStorin pöydältä

Jumala onkin… antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman…, että jokaisen 
polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen… ja jokaisen kielen on tunnustettava…, että 
Jeesus Kristus on Herra.

 Fil.2:4-11, RK

Siunattua kesää, 
Kauko O. Uusila



Mihin uskomme

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellises-
ti, niin että hän voi ottaa vastaan Juma-
lan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä 
Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kris-
tus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka 
jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumi-
seksi niin kuin apostolien aikana. Uskova 
on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen 
täyteydessä Hengen hedelmää kantaen. 
Pyhä Henki on yksi kolmiyhteisen Juma-
lan persoona, jonka vaikutus on ihmisen 
pelastumisen ja uskonelämän kannalta vält-
tämätöntä. Koska ihminen on syntiinlankee-
muksen vuoksi joutunut eroon Jumalasta, 
hän ei kykene omin voimin tai kyvyin 
uudistamaan yhteyttään Jumalan 
kanssa. Pyhä Henki saa aikaan 
sen, että ihminen voi synnin 
estävästä vaikutuksesta huo-
limatta vastaanottaa Jumalan 
tarjoaman pelastuksen.

Pelastuksen vastaanottaessaan ihminen 
uudestisyntyy, jolloin Pyhä Henki tulee 
häneen asumaan ja ihmisestä tulee Pyhän 
Hengen temppeli. Hengen läsnäolo ihmi-
sessä ylläpitää ja kasvattaa uudestisynty-
mässä saatua uutta elämää. Pyhä Henki 
synnyttää vuorovaikutuksen, jossa ihmi-
nen vastaa Jumalan armollisiin aloitteisiin.
Uudestisyntymässä saadun Pyhän Hengen 
vaikutus uskovassa ilmenee voimana syntiä 
ja itsekästä luontoa vastaan sekä Hengen 
hedelmän kasvamisena. Hengen hedel-
mää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, 
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys 
ja itsehillintä. 

Tämä hedelmä tulee näkyviin luonteen kas-
vuna, siinä, että uskova ihminen muuttuu 
yhä enemmän kohti Kristuksen kaltaisuutta.
Pyhän Hengen kasteeseen voidaan viitata 
erilaisin ilmaisuin, jotka painottavat koke-
muksen eri ulottuvuuksia. Pyhän Hengen 
kaste on uudestisyntymistä seuraava erilli-
nen kokemus, mutta se voi tapahtua myös 
välittömästi uudestisyntymän yhteydessä. 
Pyhän Hengen kaste on uudestisyntymäs-
sä saadun Hengen toiminnan laajentumista 
uskovassa. Siinä Kristus varustaa usko-
van ihmisen voimalla palvelemaan, todis-
tamaan ja elämään Hengen täyteydessä.
Apostolien teoissa yleisesti esiintyvä merkki 
Pyhän Hengen kasteesta on kielilläpuhu-
minen. Myös muita merkkejä voi esiintyä. 

Pyhän Hengen vaikutus ilmenee 
muun muassa Jumalan ylistä-

misenä, innoitettuna puhee-
na, näkyjen näkemisenä ja 
profetointina. Nämä kaikki 
ovat Jumalan armovaiku-

tuksia, jotka eivät ole osoi-
tus uskovan hengellisen elämän 

kypsyydestä tai tasosta.

Hengen innoittamaa elämää seuraa eri-
laisten armolahjojen etsiminen ja harjoit-
taminen. Pyhä Henki jakaa yliluonnollisia 
lahjoja sekä elävöittää ihmiselle annetut 
lahjat, armoitukset ja palvelutehtävät. Uusi 
testamentti kehottaa tavoittelemaan hen-
gellisiä lahjoja yhteiseksi rakentumiseksi. 
Ne ilmentävät Hengen voimalla varuste-
tun seurakunnan toiminnan eskatologista 
ja profeetallista luonnetta. Seurakunta on 
kutsuttu julistamaan Jumalan suuria pelas-
tustekoja. Kaiken aidon hengellisyyden edel-
lytys uskovan ja seurakunnan elämässä on 
Pyhän Hengen virvoittava vaikutus.

Uskon pääkohdat
5. Pyhä Henki



Onnea valmistuneille!

Aluetoimipisteet

Mitä ikinä teeekin, tehkää se täydestä 
sydämestä: niin kuin tekisie sen Herralle 
eekä ihmisen käskystä. Tietäkää, 
eä Herralta saae palkaksi osanne 
taivaallisesta perinnöstä. Kristus on 
isäntä, jota te palvelee. Kol. 3:23-24
 

seuseurakunnan lastenhuoneessa.
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Coming to Faith

Growing up in England I can remember 
from the earliest years that my mum took 
my sister and I each Sunday to church. I 
have distant memories of Sunday school 
but much stronger memories of attending 
the actual church service. I have always 
had a belief in a creator God. The beauty 
which I saw around me in the hills and 
nature in England gave me a sure idea 
that a loving God was behind creation. 
However, it wasn’t until my University 
years when I really began to study the 
Bible and learn more about Christianity. 
These years provided fellowship, Biblical 
teaching and exciting worship. During 
this time I also broke up with my first 
girlfriend. This was a really hard blow for 
me and in the tears of that night when 
we broke up I asked God to be the sure 
foundation for my life instead of human 
relationships which might not last.

Since those years at University I have had 
many joys and troubles all of which have 
helped me to grow in my faith. I am so 
relieved that Jesus has rescued me and 
that I can turn to him each day. In the 
last few years the explosion of Christian 
resources on the internet has helped me 
immensely in my daily devotional life. I 
have been fortunate that many of these 
resources are in my own mother tongue 
and it is my wish that more would be 
available for my fellow Finnish speakers. 
Being a member of our church with good 
Biblical teaching, the opportunity to find 
my own place through serving as well as 
experience the most encouraging fellow-
ship in our cell group I continue to desire 
to grow in love towards Him, myself and 
others in my journey.

Kelvey Marden
Elder

Se löytyi!
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Vanhemmuus kesälomalla?
Koululaiset tietävät, mikä on kevään huip-
puhetki: kevätjuhla! Suvivirren viimeiset 
sävelet julistavat kesän, ihanan pitkän 
kesän, alkua. Satunnaisotanta omien lasten 
keskuudessa paljastaa, että kesälomalta 
odotetaan eniten vapautta. Ei herätyskel-
loa, ei lukujärjestystä, ei aikataulutettuja 
menoja. Kesällä unohtuu puurtaminen 
läksyjen ja kokeiden äärellä. 

Vanhempana myhäilen kuunnellessani 
lasten kesähaaveita: saa elää niin kuin 
haluaa. Vaikka lomaan kuuluukin kaikkea 
hauskaa, ei me nyt ihan ranttaliksi laiteta. 
Villien suunnitelmien äärellä tiedän, että 
kasvatusvastuusta en ole koskaan vapaal-
la. Vastuun ottaminen toisesta ihmisestä 
onkin vanhemmuuden tärkein tehtävä. 
Se on kypsyyden merkki. 

Samoin on hengellisessä elämässä. Hen-
gellinen kypsyminen on jäänyt vajaaksi, 
jos ei koskaan ota vastuuta seuraavasta 
sukupolvesta - silloin elää ikään kuin iki-
teininä. Vanhemmuus ei ole vain aikuisen 
velvollisuus vaan myös kasvavan lapsen 
toive. Vaikka lapsi haaveilisikin päivistä, 
jolloin saa tehdä mitä vain, milloin vain, 
todellisuudessa hän kaipaa huolenpitoa, 
ymmärrystä ja rajoituksia. Vanhemmuus 
tuo hyvinvointia sekä lapselle että aikui-
selle.

Vapaus on mielenkiintoinen käsite ja Raa-
matun opetuksissa tuttu. Saamme lahjaksi 
valtavan vapauden, syyttömäksi julista-
misen, johon emme lakia noudattamalla 
koskaan yltäneet. Säännöt ja määräykset 
eivät enää hallitse käytöstämme, vaan 
elämän hengen laki. 

Nyt meiltä kysytään vastuuta. Vapautta ei 
saa käyttää yllykkeeksi lihalle eikä pahuu-
den verhoamiseen, vaan valintoihin, jotka 
palvelevat muita ja tuovat kunniaa Juma-
lalle. Se saa aikaan pyhittymistä ja johtaa 
ikuiseen elämään. 

Seuraavan sukupolven opastaminen sään-
töjen alta kuuntelemaan Jumalan ääntä 
on seurakunnan yksi pitkäjänteisimmis-
tä tehtävistä. Se tulee mukavasti esiin 
vanhemmuudessa. Yhtäkkiä huomaan, 
että kuulostan ihan omilta vanhemmiltani, 
kun neuvon ja opastan lapsiani tekemään 
hyviä valintoja ja kasvamaan vastuuseen. 
Oppi on mennyt perille ja siirtyy kauttani 
ohjaamaan tulevia polvia.

Vanhemmuus ei ole kesälomalla, mutta 
siihen avautuu rennompia mahdollisuuk-
sia. Kiirehtimisen sijaan voimme viettää 
leppoisia päiviä, käydä pikkuretkillä ja 
nauttia jäätelöstä auringonpaisteessa. 
On enemmän aikaa paneutua haasteisiin 
ja kehityskohteisiin, joita nousee esiin itse 
kunkin kohdalla. Ehkäpä syvennymme 
perheenä pohtimaan vapautta seuraavan 
jakeen pohjalta: 

“Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki 
ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, 
mutta minä en saa antaa minkään itseäni 
vallita.” (1 Kor 6:12)

Hyvää kesää kaikille lapsi- ja perhetyön 
tiimiltä! 

Henna-Maria Tucker   
hennamariatucker@gmail.com
Kelvey Marden:  kkmarden@icloud.com
Katja Castillo: katja.castillo@gmail.com



OPERAATIO 
SUPERLÖYTÖ 

€ €

9.-12. HEINÄKUUTA 2022
LÄNNENRANNAN LEIRIKESKUS, RAAHE 



Yhdessä operaatio superlöytö onnistuu. 

LÄHDE MUKAAN SEIKKAILUUN



KesäleiriKesäleiri

Kesäleiri 12-15 vuotiaille

Lännenrannan leirikeskuksessa Raahessa

Bompantie 13.

_________________________

Leirimaksu 45€ / leiriläinen 

(sisarusalennus -5€)

Ilmoittautumiset osoitteeseen:

 jouna.nousiainen@ohsrk.fi

22.6.2022 mennessä.

 

13-15.6.2022



Keitä olemme?
Toimintamme rakentuu mm. vapaaehtoistoiminnasta, kuntouavasta ja palkkatuetusta työtoi-
minnasta, ruoka-avusta, kerhotoiminnasta, koulutuksista sekä seurakunnan laisuuksista. 
Arvoinamme ovat krisllisyys, lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen auaminen, paikallinen kehiäminen 
ja yhteistyö, kierrätys, ekologisuus ja monikuluurisuus. Olemme osa Oulun helluntaiseurakunnan 
diakoniatyötä. Teemme yhteistyötä Oulun kaupungin, SPR:n sekä muiden paikallisten toimijoiden 
kanssa. Tarkemmin www.toppilacenter.fi.

Ihanaa!!! Kesä on täällä! Onpa sien 
helleä tai viileää, Suomen suvi on 
suloinen ja kaunis! Myymälämme ovat 
suljeuina kesäkuussa ainoastaan 
juhannusaaona 24.6. Avaamme taas 
he keskikesän juhlan jälkeen 27.6. Jos 
vietät kesääsi kaupungissa, piipaha 
osostoksille!

       Nyplinki-ryhmä teki kevät-
       retken Oulun Tietomaahan.  
       Kahdenkymmenen hengen  
       voimin tutustuimme vempai-
              miin ja härpäkkeisiin, katselin 
kolmiuloeista elokuvaa merileijonista 
ja herkutelin Tietomaan ruokaravintolan 
anmista. Kuntoutujat pääsivät sisään 
kaupungin työömille antamilla Kaiku-
korteilla. Pitkäaikaistyöömät saavat 
kaupungilta hyviä etuja, kuten Kaikukor 
jaja Liikuntapassi. Nyplingissä kannustamme 
ja opastamme näiden etujen käyöön. 
Nyt nau kaamme kaikki alkaneesta ke-
sästä!
Nyplingin vastaava ohjaaja 
Irma Kontu 
p. 040 868 1566 
irma.kontu@ohsrk.fi

Helluntailähetys ry
“Anna hyvän kiertää”

Lähis-myymälä
Uusikatu 78 
(sisäpiha)
johtaja: Nina Uusila
nina.uusila@ohsrk.fi
p. 045 112 6460
AAvoinna: 
ma-pe klo 10-17
 lahis78

Tule mukaan! 
Haluatko palvella 
vapaaehtoisena muita 
ihmisiä sekä Jumalaa? 
TTule mukaan Hellun-
tailähetys ry:n toimin-
taan!

Lahjoita
Otamme vastaan 
sinulle ylimääräiseksi 
jääneitä tavaroita myy-
mälöissä ja mälöissä ja myös joka 
sunnuntai ennen 
jumalanpalvelusta. 



Onko haaveenasi loma ulkomailla vai 
suuntaatko he vapaan aleua mökille? 
Poikkea ennen matkaa myymäläämme 
ja pakkaa laukut täyteen pirteitä kesä-
vaaeita, aurinkolasit, hyvää lueavaa 
ja muksuille mukaan ajanvieteä. 
Tuupa kaoon, mitä kaikkea onkaan 
ttarjolla!

Maaliskuun ohjelma 
Viikkotoiminta 

            SPR:n elintarvikejakelu.        Toppila-Center 
            (henk. koht. varau noutoaika). 
Tiistai    18.00  Yhteiskrisilinen rukousilta      Majakka
            (Karhuemot, Sirpa Erho) 

                        

Oulun Helluntailähetys ry, Uusikatu 78, 90120 Oulu, puh. 040 560 0584. 

TTyöpajalla on kuntoutujia, palkka- tuki-
laisia ja harjoielijoita yli 50 henkilöä 
vuosiain. Kaksi ohjaajaa järjestää so-
siaalista ja fyysistä kuntoutusta sekä 
työurien edistämistä. Yhdessä tekemi-
nen ja toisten auaminen luovat hyvän 
ilmapiirin kaikenikäisille. Yhteistyössä 
Oulun kaupungin ja PSOAS:n kanssa. 

Kysy paikkoja ohjaajalta, 
040 748 8550

Toppila-Center 
myymälä
Paakakatu 2
johtaja: Nina Uusila
nina.uusila@ohsrk.fi
p. 043 211 3777.
AAvoinna: 
ma klo 10-15
- pe klo 10-17  
 ToppilaCenter 

Cykkeli 
Paakakatu 2
vastaava ohjaaja:
JJukka Nummikoski
cykkeli@toppilacenter.fi
p. 040 748 8550
Avoinna:
ma-pe klo 9-16
 Cykkeli

Majakka 
PPaakakatu 3
Kokoontumispaikka 
Meri-Toppilassa, missä 
järjestetään laisuuksia, 
ryhmiä ja kahviotoimintaa. 
Vuokraamme Majakkaa 
yleishyödylliseen käyöön.
 ToppilanMajakka



Tilinumero: IBAN: FI80 5740 5820 0075 35

Viitenumerot:
1009 Ko maantyö
1012 Ulkomaantyö (lähetystyö)
1067 POLTE - nuorisotyö
1096 Lapsi- ja varhaisnuorisotyö, Royal Rangers -par otoiminta
1083 1083 Kansainvälinen työ
1025 Kirkkorakennuksen saneeraus

Muista aina käy ää viitenumeroa. Viitenumero 1009 kohdistuu yleiseen toimintaamme.

Milloin viimeksi olet päivi ännyt yhteys etosi seurakunnan rekisteriin? Ota yhtey ä pastoreihin! 

Seurakunnan tilitiedot

Yhteystiedot

Kirjamyyntipiste auki joka sunnuntai 
Tervetuloa!

Pasi Markkanen
seurakuntapastori 
p. 045 138 4040
pasi.markkanen@ohsrk.fi

Juan Cas llo
seurakuntapastori 
p. 045 870 7240
juan.cas llo@ohsrk.fi

Päivi Tuokkola
lähetystyöntekijä

Kesäkuu 2022Seurakuntainfo



Viikko 22
Ke 1.6.  klo 19 Rukousilta, 
      puhe Pasi Markkanen,
      juonto Ilmari Jorma,
      musiikki Vesa Asikainen.
Su 5.6.  klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, 
            puhe Kauko Uusila, 
      juonto Pasi Markkanen, 
      musiikki Anna-Kaisa Mäkelä.

Jumalanpalvelus striimataan livenä Youtuben ja ne sivun välityksellä. Saarnan voi kuunnella 
myös jälkeenpäin ne sivujemme kaua.

English translaon available in Sunday morning services.  

Viikko 23 
Ke 8.6. klo 19 Rukousilta, 
      puhe Petri Ojala, 
      juonto Veera Jawad,
      musiikki Jouko Annala.
Su 12.6.  klo 11 Jumalanpalvelus, 
            puhe Juan Casllo, 
      juonto Ah Kurki & Kirsi Sipilä,
      musiikki Saana Eskelinen. 
       
      

Viikko 24 
Ke 18.6. klo 19 Rukousilta,
      puhe Raili Harjula,   
      juonto Lea Kaijankoski,
      musiikki Toni Lehmuslähde. 
Su 19.6.  klo 11 Lähetysjumalanpalvelus, 
            puhe Leo ja Kaija Mäkinen, 
      tervehdys Päivi Tuokkola, 
      juonto ja musiikki Juan Casllo. 

Viikot 25 ja 26
Ke 25.6. klo 19 Rukousilta,
      puhe Esa Pieniniemi, 
      juonto ja musiikki Pasi Markkanen.
Su 29.6.  klo 11 Jumalanpalvelus Keuruulla, 
      Juhannuskonferenssi. 
            Ei kokousta Oulussa.
Ke 29.6. klo 19 Rukousilta,
      puhe Juan Casllo.

Kesäkuun ohjelma


