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KUUNTELE

Voit kuunnella lauluni:

SINUN KIRKKAUTESI löytyy Spo�fy, ITunes,YoutTube ja Bandcamp sivustoilta.
Muut ylistyslauluni löytyvät myös samoilta
sivuilta nimelläni.

RUKOUSAIHEET
1. Taloudellinen tuki:
Henkilökohtainen kannatukseni ei
riitä palkkaani. Myös istutustyön
koulutukseen ja toimintaan
tarvitsemme varoja
2. Evankeliointiin viisautta ja
lisää joukkoomme evankeliumin
syvästi ymmärtäneitä palvelĳoita
3. Seuraavien askelten
tarkentuminen: Kuinka edetä?
Mitä tiloja käyttää?
Kuvassa teema Markuksen
evankeliumin tutustumiseen

GODNEWSHERVANTA
Jumalan iso suunnitelma, Raamatun alusta alkaen, on ollut luoda uusi kansa, joka
heijastaa Hänen luontoaan/olemustaan ja evankeliumin todellisuu�a tässä
rikkinäisessä maailmassa.
Olemme aloi�aneet säännöllisen evankelioin�työn Tampereen Hervannassa. Aluksi
keskitymme opiskelijoihin, jotka ovat Suomen vähiten tavoite�u yhteisö. Tilastojen mukaan
Tampereen väestöstä joka kuudes on opiskelija. Hervannassa tämä luku on varmas� vielä
suurempi. Tähän mennessä olemme tavanneet vietnamilaisia, pakistanilaisia, turkkilaisia,
in�alaisia, kiinalaisia, etelä-amerikkalaisia, italialaisia, eri Afrikan osista tulevia sekä myös
suomalaisia opiskelijoita. Haasta�elemme heitä ’Onnellisuus-kyselyn’ avulla. Olemme
posi�ivises� yllä�yneet siitä kuinka moni haluaa kertoa toiveistaan, mitä hän arvostaa
elämässään, mikä on hänen maailmankuvansa ja uskon kohteensa, sillä jokainen ihminen
uskoo lopulta johonkin: itseensä, erilaisiin voimiin, uskontoihin jne. Ihminen ilman oikeaa
Jumalaa on aina epäjumalanpalvelija mitä erilaisimmin versioin. Näy�ää myös siltä, e�ä
korona-vitsaus on valmistanut ihmisiä keskustelemaan tärkeistä asioista. Moni kaipaa yhtey�ä
ja keskustelukavereita. Niinpä kutsummekin kiinnostuneita torstaisin pide�ävään Markuksen
evankeliumin keskustelupiiriin. Saimme vuokra�ua Hervannan Vapaa-aikakeskuksen kahvilan
käy�öömme.
Jatkan myös teologisia maisteriopintojani Teologisessa Agricola Seminaarissa (ATS) Espoossa.
Lopputyön aika on si�en keväällä aiheesta, joka lii�yy seurakunnan määritelmiin ja mitä
kriteerejä yhteisöt käy�ävät istu�aessaan seurakun�a. Pari kertaa kuukaudessa matkustan
Espooseen ja palvelen ATS:n teologisen vastuunkantaja koulutuksen etenemisessä.
Nimikkeeni on Director of Mission and Partnerships = Lähetys- ja kumppanuus johtajana.
Tsekkaa sivut: h�p://a�.fi/contact/
Pureudun sunnuntain 17.10. saarnassani Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, joka
tarkentuu VT:n henkilöiden ja Jumalan kansan Israelin kau�a ja Messiaan uuden liiton
kansaan. Tämä ’uudeksi-luotujen-yhteisö’ on kutsu�u heijastamaan Jumalaa, Hänen
luontoaan ja evankeliumin sanomaa Kristuksessa. Paavali puhuu mm. oikeiden perustusten
laskemisesta seurakunnan rakentamisessa. Saarna löytyy linkistä:
h�ps://www.youtube.com/channel/UCkUbRhXPFf_xglaXUzmH2QQ
10.
Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut
perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa. 11.Muuta perustusta ei
kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.

1.Kor.3:
Jumalan evankeliumi konfrontoi meitä kaikkia, paljastamalla meidän todellisen �lamme ja
tarpeemme, jo�a tarrautuisimme Jumalan valmistamaa pelastukseen. Oma kokemukseni
on, e�ä otamme liian itsestäänselvyytenä sen, e�ä ihmiset olisivat ymmärtäneet
ilosanoman ja o�aneet sen oikeas� vastaan Kristuksessa. Seurakunta on Kristuksesta
todistava ruumis täällä ajassamme ja sen päämääränä on pyhi�yminen Jumalan tuntemisen
kau�a, tehtävänä evankeliumin julistaminen ja toisten palveleminen Jumalan antaman
voimavarojen mukaan.

Kristuksen seurakunta heĳastaa Jumalan Valtakunnan kulttuuria so.
ennakko maistiaista tulevasta iankaikkisesta Valtakunnasta.
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