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Jeesus on Herra
Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on
herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi
ja suun tunnustuksella pelastutaan.
Room. 10:9-10, RK
”Jeesus on Herra” on jokaisen uskovan
tunnustus, koska se on uskomme perusta. Paavali sanoo, että pelastuaksemme
ihmisen tulee tunnustaa suullaan Jeesus
Herraksi. Tämä on keskeinen oppi kristinuskossa. Ne, jotka ovat omistautuneita
Jeesuksen Kristuksen seuraajia, uskovat,
että hän on kaiken luomakunnan ja kaiken
ajan Herra.
Kun sanomme ”kaikki”, se tarkoittaa myös
meitä. Jos Jeesus todella on taivaan ja
maan suvereeni Herra, niin hän on myös
yksilöllisen elämämme herra. Kristuksen
suvereeni hallinto ei rajoitu valtavan maailmankaikkeuden hallitsemiseen; se on
myös henkilökohtainen asia. Hän on normaalin, jokapäiväisen elämämme Herra
– valintojemme, prioriteettimme, toimintamme, asenteemme, sanojemme, kaiken.

Jeesus ei halua olla osa elämäämme. Hän
teki sen selväksi opetuslapsilleen. Silloin kun annamme Herralle vain osan
elämäämme, kerromme hänelle, että on
muitakin asioita, joita pidämme vähintään yhtä tärkeinä kuin hän. Tällaista Raamattu kutsuu epäjumalanpalvelukseksi.
Jeesus ei koskaan kutsunut ihmisiä kokeilemaan hänen seuraamistaan. Hän edellytti
aina varauksetonta antautumista: ”Jos joku
tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja
seuratkoon minua.” (Luuk. 9:23) Emme voi
puristaa Jeesusta yhteen elämämme osaan
ja jatkaa haluamallamme tavalla. Jos todella
olemme hänen, niin Jeesus on elämämme.

Paavali kirjoitti tästä roomalaisille tämän
totuuden, kun hän kirjoitti: ”Jos me elämme,
elämme Herralle. Jos kuolemme, kuolemme Herralle.” (Room. 14:8) Paavali piti
Kristuksen herruuden jakamista mahdottomana. Hän tiesi, että hänen elämänsä
kuului kokonaan Jeesukselle.
Siunattua kesää,
Kauko O. Uusila

Mihin uskomme

Uskon pääkohdat
7. KASTE
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan
pelastustyöhön. Kaste toimi- tetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen
upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen
seu- rakuntaan.
Uskomme, että Jeesuksen asettama kaste
liittyy olennaisesti Uuden testamentin pelastus- ja seurakuntaoppiin. Kaste on toimitettava uskoa tunnustavalle henkilölle Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Uuden
testamentin esimerkkien valossa kristillistä
kastetta edeltää evankeliumin julistus, uskon
syntyminen ja sitä seuraava mielenmuutos.
Tämän vuoksi näemme, että raamatullinen kaste otetaan uskon ehdon
toteuduttua, eli kaste seuraa
ihmiselle lahjoitettua uskoa.
Usko syntyy ihmisessä Jumalan sanan välityksellä, samoin
muutkin uskonelämän alkuun liittyvät pelastuksen lahjat, kuten vanhurskauttaminen ja
Pyhän Hengen osallisuus. Ne vastaanotetaan ”uskossa kuulemisen” kautta.76 Kaste
ei välitä pelastuksen lahjoja vaan vahvistaa
niiden merkityksen. Näin kaste itsessään ei
pelasta vaan toimii syntyneen uskon tunnustuksena. Kasteen henkilökohtaisesta
tunnustusluonteesta kertovat myös Uuden
testamentin ilmaisut ”ottaa kaste” ja ”antaa
kastaa itsensä”.
Uskon kautta syntynyt Kristus-yhteys ja
kaste liittyvät olennaisesti toisiinsa. Kaste
julistaa uskoa ja osallisuutta Kristuksen kuolemaan vanhan elämän hautaamisena ja
askeleena uuteen elämään.

Kasteessa ”kuolema” ja ”ylösnousemus”
Kristuksen kanssa ilmaisee sitä todellisuutta,
jossa uskova on vapautunut synnin orjuuttavasta hallintavallasta ja on osallinen Kristuksen ylösnousemuselämään.
Kaste tapahtuu vanhan ja uuden elämän
rajapinnalla: olemme kuolleet Kristuksen
kanssa, jotta ”alkaisimme elää uutta elämää”.
Tästä seuraa se, että eettisestä näkökulmasta kaste liittyy läheisesti kristityn jokapäiväiseen elämään ja vaellukseen. Kaste ilmentää
uskovalle ruumiin antamista vanhurskauden
aseeksi Jumalalle ja uuteen elämään astumista. Pietari opettaa, että kaste on myös
suostumista elämään hyvän omantunnon
liitossa Jumalan kanssa. Kaste merkitsee
syntisen elämäntavan taakse jättämistä,
osallistumista kristilliseen kilvoitukseen ja palveluun.
Kaste tapahtuu veteen upottamalla, joka eroaa vedellä
valelusta ja vedellä pirskottamisesta. Myös Uuden testamentin sana ”kastaa” (kreik.
baptidzõ) merkitsee upottamista. Samoin
Uuden testamentin kuvaukset tukevat upottamalla kastamista: Jeesus kastettiin Jordanissa, jossa oli ”paljon vettä”, ja hän nousi
”ylös vedestä”. Samoin alkuseurakunnan
kastettavat ”astuivat veteen” ja tulivat ”ylös
vedestä”. Upottaminen vastaa parhaiten
kasteen olemusta ja kielikuvaa ”haudattu
Kristuksen kanssa”.
Yksilön uskonelämään liittyvän merkityksen
lisäksi kasteella on myös vahva yhteisöllinen ulottuvuus: siinä vahvistetaan osallisuus Kristuksen ruumiiseen, kuuluminen
Jumalan kansaan.85 Kastetut uskovat liitetään paikalliseen uskovien yhteyteen eli
seurakuntaan.

Se Löytyi – missio
lähtee liikkeelle, mu a
lähtevätkö ihmiset liikkeelle?
Jumala toimii tässäkin ajassa
seurakuntansa kau a. Seurakunnalle anne u tehtävä on pitää esillä
evankeliumia ja rukoilla ihmisten puolesta.
Rukous muu aa lanteita, ihmisten elämää,
hengellistä ilmapiiriä ja rukoilijaa itseään. Jeesus valmistautui omaan tehtäväänsä rukouksin,
ensimmäiset opetuslapset palvelivat Jumalaa rukouksesta käsin. Missiorukousiltaan Oulun
Vapaaseurakunnassa, Kirkkokatu 34. Tervetuloa rukoilemaan.
Menestyvän hengellisen työn yksi peruskivi on rukous. Miksi emme siis rukoilisi tulevan mission
ja tämän paikkakunnan ihmisten puolesta? Seurakunnan missiorukousviikko on 12.-18.9.
Etuoikeutemme ja velvollisuutemme on ero aa aikaa rukoukseen. Myös paasto on mahdollista
oma terveyden la ja omat mahdollisuudet huomioiden. ”Vanhurskaan rukous on voimallinen ja
saa paljon aikaan.” Jaak.5:16
Ti 12.9. klo 19 Missiorukousilta Oulun Helluntaiseurakunnassa
Ke 13.9. klo 19 Missiorukousilta Oulun Helluntaiseurakunnassa
To 15.9. klo 19 Missiorukousilta Vappaaseurakunnassa

Aluetoimipisteet
Kempele:
Kempele-opisto, Honkasen e 15 B, klo 18.15
(Akatemian talo)
Ma 26.9. Petri Ojala
Kiiminki:
Ma 19.9. klo 18 rukousilta Anja ja Lars
Soutukorvalla Tirinkylässä, Tirin e 30.
Ma 3.10. klo 18 soluilta Ester ja Esa
Koskelalla, Jolla e 2, Kiiminki.
Liminka:
Eija Palosaari
045 869 8444

Ylikiiminki:
Taisto ja Ou Vähäaho
p. 050 552 0461
Pudasjärvi:
Jouni Vikström
p. 040 536 6750
Rantsila:
Pekka Törmä p. 050 090 9365,
Hannu Partala p. 040 716 1042

S Löyty -missi alka
”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille
luoduille. ” Terveisin Jeesus, Mark.16:15.

Jumalan missio – Minun missio – Meidän missio
Jumalan sydämen syke – e ei yksikään joutuisi kadotukseen. Hänen läsnäolossaan minun
sydämeni voi löytää saman sykkeen, meidän sydämemme voi löytää saman sykkeen.
Se Löytyi -missio tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana Jumalan missiossa.
Kaikilla on siihen mahdollisuus, olla mukana omana persoonana ja omalla kutsumuksella.
Jumala on antanut elämäämme ihmisiä: omaisia, sukulaisia, ystäviä, naapureita, työkavereita.
Miksi he ovat juuri sinun elämän piirissäsi?
Se Löytyi – missio alkaa 19.9.: brändi julkaistaan ja tuodaan esille monen median kau a.
Jokaiseen suomalaisen ko in pos tetaan Se Löytyi kirja. Seurakunnat järjestävät laisuuksia
ja ak vitee eja missioon lii yen.
Jokaisella on mahdollisuus olla missiossa mukana. Tulemalla mukaan laisuksiin, kutsumalla
ihmisiä mukaan, o amalla missio esille sosiaalisessa mediassa, jakamalla etoa missiosta,
kahvikutsut yhdelle tai useammalle, vierailu yksinäisen ihmisen luona jne. Rakkaus on
kekseliäs.
Se Löytyi -missio laisuudet:
Oulun Helluntaiseurakunnassa lokakuussa sunnuntaisin klo 16. Mukana mm. Mika Poutala,
Markku Tuppurainen, Varikkobändi, Palo ja etys seurakunnan oma väki.
Pohjois-Pohjanmaan Se Löytyi – tapahtuma 14.-15.10. tapahtumakeskus Tullisalissa,
Tyrnävän e 16.
- Pe 14.10. klo 20 Se Löytyi- nuortenilta. Kirsi Rothfors, Choice ja seurakun en
nuorisotyö.
- La 15.10. klo 15 Se Löytyi – perhe laisuus. Olympiavoi aja Samppa Lajunen, Sahan
Pojat ja seurakun en lapsityö.
- La 15.10. klo 18 Se Löytyi – juhla. Markku Tuppurainen, Samppa Lajunen,
Minna-Maaria Sipilä, Petrus Schroderus, Varikkobändi.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
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Lapsityö

Tervetuloa mukaan!

Syksyn tullessa seurakunnan lapsi-ja perhetyö aloittelee uutta kautta. Olemme yhdessä
muistelleet ihania aikoja ennen koronaa ja
haaveilleet sekä myös suunnitelleet tulevaisuuden työmuotoja. Mutta juuri nyt keskitymme vahvasti tähän hetkeen.
Aloitamme säännöllisten pyhäkoulujen
pidon syyskuun ensimmäisestä sunnuntaista lähtien. Tämän lauseen kirjoittaminen vaatii uskoa ja toivoa, sillä emme vielä
tiedä kuinka paljon vapaaehtoisia löytyy ja
kuinka monta pyhäkouluryhmää saamme
järjestettyä. Seurakunnan lapset ovat kuitenkin toivoneet jo pitkään pyhäkouluun
pääsemistä ja vanhempienkin kyselyissä
tulee ilmi se, että perheet arvostavat lasten
omia tilaisuuksia.
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia sinulle laittaa
omia lahjojasi ja kykyjäsi käyttöön lasten
parissa tehtävään työhön. Jos rakastat lapsia
ja uskot, että heidän parissaan tehtävä työ
on parasta vaikuttamistyötä tulevaisuutta ajatellen, ota yhteyttä! Etsimme sekä
opettajia että musiikkitaitureita ja tarvetta
on myös askartelu-ja pelihetkien ohjaajille. Sinun ei tarvitse olla vanhempi, mutta
kokemus lasten kanssa on plussaa.

Lapsi-ja perhetyön näkyä, missiota ja arvoja
on valmisteltu koko menneen vuoden ajan.
Niistä tullaan kertomaan lapsityöntekijöiden
koulutuspäivässä su 18.9. Koulutuspäivässä
myös suunnitellaan yhdessä lasten toimintaa jumalanpalveluksien yhteydessä. Tule
ideoimaan uutta alkua lapsityölle!
Tärkeää tietoa lasten tilaisuuksiin liittyen:
Keräämme kaikilta toiminnassa mukana
olevilta lapsilta ennakkotiedot. Siksi on
tärkeää, että lapsen huoltaja tuo lapsen
toimintaan mukaan syksyn ensimmäisellä kerralla. Lisäksi huolehditaan edelleen
hyvästä käsihygienista, tulkaa pyhäkouluun
käsien pesun kautta.
Lokakuusta lähtien ehtoolliskokouksien
yhteydessä järjestetään 10+ vuotiaille oma
miniKipinä, jossa 10-12 vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan junnutyön vetäjiin. Lämpimästi tervetuloa myös tähän toimintaan!
Terveisin,
Katja Castillo
Henna-Maria Tucker
P.s. Lisätietoa ja ilmoittautumiset lapsityön koulutuspäivään 15.9.
mennessä Katjalle: 0407770616.
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Nuorisotyö

Nuorisotyön syksy
Kesän aikana nuorisotyö suuntautui leireille. Osa Kipinä-junnuista (12-15-vuotiaat) oli auttamassa lastenleirillä Raahessa.
Heti lastenleirin perän pidettiin junnuleiri. Leirin teemana oli “Arvot ja valinnat”.
Opetuksessa syvennyttiin Jumalan lain
soveltamiseen tähän päivään ja kristillisten arvojen vahvistamiseen arkielämässä.
Leirin toteutti junnutiimi, joka koostuu
hieman vanhemmista seurakuntanuorista.
Juuri ennen koulujen alkamista pidimme
Polte-nuortenleirin Ylläsjärvellä Lapissa. Leirin kohdeyleisönä oli lauantaisin
kokoontuvat nuoret (15-25-vuotiaat). Leirillä käsiteltiin raamatuntulkintaa, Pyhän
Hengen armolahjoja sekä lähetystyötä.
Raamattutuntien lisäksi nuoret saivat
myös rukoilla yhdessä. Yksi leirin kohokohdista oli n. 15km päiväretki Aakenustunturille. Kesän viimeinen tapahtuma
oli Youth Celebration Keuruulla elokuun
viimeisenä viikonloppuna.
Tavanomaiseen rytmiin palataan syyskuussa, jolloin Kipinä- ja Polte-illat palaavat
perjantai- ja lauantai-iltoihin viikolla 35.
Tuttuun tapaan Kipinä on toiminnantäyteinen ilta varhaisnuorille. Joka kuukausi yksi
Kipinä-ilta on pyhitetty yhteiselle tekemiselle. Näistä ensimmäinen on Superpark-ilta 16.9.
Polte-nuortenilloissa kohtaamme opiskelijaikäisiä nuoria. Illat koostuvat ylistyksestä, opetuksesta, rukouksesta ja
yhdessäolosta. Nuoret huomioivat toiminnassaan myös tulevan Se löytyi -mission. Marraskuulle on kaavailtu myös koko
nuorisotyön kattavia laneja.

Parhaiten pääset kärryille tulevista tapahtumista somekanavien kautta:
Varhaisnuorten insta: @oulunjunnut
Nuorten insta: @polteoulu
Lisäksi Discord-servereille ja
Whatsapp-ryhmiin pääsee ottamalla
yhteyttä minuun.
Nuorisopastori
Jouna Nousiainen
0401637200
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Se löytyi!

Usko Jeesukseen toi rauhan

Muistan vielä hyvin tuon ajan kahdeksankymmenluvun alkupuolelta. Olin nuori
mies ja elämä edessä, mutta kuitenkin oli
ontto olo. Mikä on elämän tarkoitus? Tuo
kysymys vaivasi minua.
Kristinusko oli jollakin tapaa tuttu, mutta
en ollut siinä sisällä kuten eräs ystäväni.
Kunnioitin Jumalaa ja arvostin uskovia
ihmisiä. Itseäni en kuitenkaan voinut uskovaiseksi kutsua. Urheilu ja huvittelu olivat
täyttäneet elämäni. Ne olivat alkaneet
tuntua jostakin syystä laimeilta. Janosin
elämää!
Tyttöystäväni kanssa käyty keskustelu
johti meidät molemmat etsijän paikalle.
Tajusimme, että usko oli jotain, mistä tuli
saada selvyys. Lähdimme tutustumaan
seurakuntiin, koska uskoimme sieltä vastauksen löytyvän.
Kävimme kirkossa ja helluntaiseurakunnassa. Eräässä helluntaiseurakunnan tilaisuudessa kysyttiin suoraan, kuka haluaa
tulla uskoon. Minä halusin, ja menin
rukouspalvelijan luokse. Kerroin rukouspalvelijalle uskovani Jeesukseen sovittajana. Hän julisti syntini anteeksi. Tulin
uskoon!

Tuossa hetkessä en kokenut mitään erityistä. Tiesin, että olen tehnyt päätöksen,
johon raamattu kehottaa. Siitä seurasi
rauha, joka on kestänyt koko elämän kaikissa tilanteissa.
Oulun helluntaiseurakunta on ollut tuosta
hetkestä lähtien kotiseurakuntani eli kohta
40 vuoden ajan. Seurakunta on paikka
kasvaa ja palvella. Olen saanut olla monissa eri tehtävissä. Uskovaisen elämä ei
ollutkaan niin tylsää kuin nuorena muistan ajatelleeni. Koen, että elämällä on nyt
suunta ja tarkoitus.
Lempikohtani Raamatussa on evankeliumista Johanneksen mukaan:
“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani —
sen minä annan teille. En minä anna teille
niin kuin maailma antaa. Älköön teidän
sydämenne olko murheellinen älköönkä
peljätkö.” (Joh. 14:27)
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Mikko Saukkonen
Vanhin

Helluntailähetys ry
“Anna hyvän kiertää”

Keitä olemme?
Toimintamme rakentuu mm. vapaaehtoistoiminnasta, kuntou avasta ja palkkatuetusta työtoiminnasta, ruoka-avusta, kerhotoiminnasta, koulutuksista sekä seurakunnan laisuuksista.
Arvoinamme ovat kris llisyys, lähimmäisenrakkaus, sosiaalinen au aminen, paikallinen kehi äminen
ja yhteistyö, kierrätys, ekologisuus ja monikul uurisuus. Olemme osa Oulun helluntaiseurakunnan
diakoniatyötä. Teemme yhteistyötä Oulun kaupungin, SPR:n sekä muiden paikallisten toimijoiden
kanssa. Tarkemmin www.toppilacenter.ﬁ.

Lähis-myymälä
Tiesitkö, e ä Lähikseltä löytyy paljon
hengellistä kirjallisuu a? Valikoimassa
sekä uusia, e ä vähän vanhempia
kirjoja. Elokuun pimeneviin iltoihin
lue avaksi romaaneja,
etokirjallisuu a, runokirjoja,
laulukirjoja ja Raama uja. Kirjat ovat
edullisia ja voit tehdä löytöjä! Samalla
kertaa voit valita mukaasi myös
hengellistä musiikkia
cd-valikoimastamme.

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

Tule mukaan!

Nyplinki-ryhmä kävi kansainvälisillä
markkinoilla. Kukkia, koruja ja eksoo sia ruokia löytyi moneen lähtöön. Väkeä
oli mukavas liikkeellä ja tavaraa yltäkyllin katseltavaksi. Kansainvälisyys tuli
koetuksi kun italiaa, ranskaa ja saksaakin
kuul in puhu avan torin vilinässä.
Kauppahalli tarkaste
tarkas
in ja ”Toripolliisia”
tervehdi in. Virkistävä markkinatunnelma sai mielet iloisiksi.

Nyplingin vastaava ohjaaja
Irma Kontu
p. 040 868 1566
irma.kontu@ohsrk.ﬁ

Haluatko palvella
vapaaehtoisena muita
ihmisiä sekä Jumalaa?
Tule mukaan Helluntailähetys ry:n toimintaan!

Lahjoita

Otamme vastaan
sinulle ylimääräiseksi
jääneitä tavaroita myymälöissä ja myös joka
sunnuntai ennen
jumalanpalvelusta.

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

Onko sinulla kotona tavaraa, jota et
käytä tai tarvitse? Lähiksellä ja Toppila-Centerissä otamme ilolla vastaan
lahjoituksena hyväkuntoista, myyn kelpoista, ehjää ja puhdasta vaate a,
as aa ym. Meille lahjoi aessasi ja
meiltä ostaessasi kierrätät, säästät
luontoa ja olet vahvas mukana oman
luo
seurakuntasi lähetys- ja diakoniatyön
tukemisessa.

Cykkeli

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

Majakka

Paakakatu 3
Kokoontumispaikka
Meri-Toppilassa, missä
järjestetään laisuuksia,
ryhmiä ja kahviotoimintaa.
Vuokraamme Majakkaa
yleishyödylliseen käy öön.

Työpajalla on kuntoutujia, palkkatukilaisia ja harjoi elijoita yli 50
henkilöä vuosi ain. Kaksi ohjaajaa
järjestää sosiaalista ja fyysistä
kuntoutusta sekä työurien edistämistä.
Yhdessä tekeminen ja toisten
au aminen luovat hyvän ilmapiirin
kaikenikäisille. Yhteistyössä Oulun
kai
kaupungin ja PSOAS:n kanssa.
Kysy paikkoja ohjaajalta,
040 748 8550

 ToppilanMajakka

Syyskuun ohjelma
Viikkotoiminta

SPR:n elintarvikejakelu.
(henk. koht. vara u noutoaika).
Tiistai
18.00 Yhteiskris ilinen rukousilta
(Karhuemot, Sirpa Erho)
Perjantai 18.00 (parillinen viikko) Majakka-ilta
Tapahtumat
La 10.9. klo 11 Soppaa ja Evankeliumia
Ke 28.9. klo 17 Kahvikirkko

Toppila-Center
Majakka
Majakka
Majakka
Uusikatu 78

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

Paakakatu 2, 90520 Toppila - Oulu

Seurakuntainfo

Syyskuu 2022

Yhteystiedot

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

nuorisopastori

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

Päivi Tuokkola
lähetystyöntekijä
h ps://paivinhuippujajatasankoja.wordpress.com

Seurakunnan tilitiedot
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 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!

Kirjamyyntipiste auki joka sunnuntai
Tervetuloa!

Syyskuun
Viikko 35
Pe 2.9. klo 18 Varhaisnuortenilta.
La 3.9. klo 19 Nuortenilta.
Su 4.9. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
puhe Kauko Uusila,
juonto Heikki Kurki,
musiikki Lassi Makkonen.
Viikko 36
Ke 7.9. klo 19 Rukousilta,
puhe Sakari Malin,
juonto Lea Kaijankoski.
Pe 9.9. klo 18 Varhaisnuortenilta.
La 10.9. klo 19 Nuortenilta.
Su 11.9. klo 11 Jumalanpalvelus,
puhe Juan Cas llo,
juonto ja musiikki Kansainvälinen ryhmä.
klo 16 Iltakirkko,
puhe Pasi Markkanen,
juonto ja musiikki Juan Cas llo.

ohjelma

Viikko 38
Ke 21.9. klo 19 Rukousilta,
puhe Juan Cas llo.
To 22.9. klo 12 Päiväpiiri.
Pe 23.9. klo 18 Varhaisnuortenilta.
La 24.9. klo 19 Nuortenilta.
Su 25.9. klo 11 Jumalanpalvelus,
puhe Markku Tossavainen,
juonto Sanna Kokko,
musiikki Ou -Mari Karppinen.
klo 16 Iltakirkko,
Puhe Teemu Hynynen,
Juonto Juan Cas llo,
Musiikki An Uusikylä.
Viikko 39
Ke 28.9. klo 19 Rukousilta,
puhe Jouna Nousiainen.
To 29.9. klo 12 Päiväpiiri.
Pe 30.9. klo 18 Varhaisnuortenilta.
La 1.10. klo 19 Nuortenilta
Su 2.10. klo 11 Ehtoolisjumalanpalvelus,
puhe Pasi Markkanen,
juonto Mikko Saukkonen,
musiikki Saana Eskellinen.

Viikko 37
Ti 13.9. klo 19 Missiorukousilta.
Ke 14.9. klo 19 Missioukousilta,
puhe Pasi Markkanen.
To 15.9. klo 12 Päiväpiiri.
Pe 16.9. klo 18 Varhaisnuortenilta: Superpark.
La 17.9. klo 19 Nuortenilta.
Su 18.9. klo 11 Jumalanpalvelus,
puhe Moses Lingman,
juonto Pasi Markkanen,
Jumalanpalvelus striimataan livenä Youtuben ja
musiikki Ah Kurki.
ne sivun välityksellä. Saarnan voi kuunnella
klo 16 Iltakirkko,
myös jälkeenpäin ne sivujemme kau a.
puhe Juan Cas llo,
juonto Samara Kehusmaa,
English transla on available during all Sunday
musiikki Anna Kaisa Mäkelä.

services.

