
TIMOTEUKSEN KIRJE
Timoteuksen luteri laisen seurakunnan rukous-  ja  t iedotuskirje .

Pidä tal lessa,  Timoteus,  se  mikä on uskot tu hal tuusi .  (1 .Tim.  6:20)
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Haasta nykyaikaa
"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten
kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" (Luuk. 2:14)
Kumman sinä valitsisit: rauhallisen ja kiireettömän vai
kiireellisen ja stressaavan joulua edeltävän ja joulun ajan?
Luulenpa, että yksi toisensa jälkeen tahtoisi valita ensimmäisen
vaihtoehdon, mutta joutuu kiireiden kaaoksessa turvautumaan
jälkimmäiseen. Ja vaikka kiireitä ei olisikaan, ainakin oma liha
houkuttelee valitsemaan jälkimmäisen. Kristitylle vastaus
rauhallisempaan joulun odotukseen ja joulun viettoon löytyy
lähempää, kuin voisi kuvitella. 

Tarkoitan kirkkovuotta. Vaikka sekä kirkkovuodessa, että
yhteiskunnassa molemmista löytyy joulu, sen vietto on kuitenkin
hyvin erilaista. Huomaat ehkä, että jo lokakuun lopussa kaupan
hyllyt varustetaan joulusuklailla ja muilla joulun herkuilla.
Marraskuun puolivälissä alkaa sosiaalisen median sisältöihin
ilmestyä kuvia koristelluista joulukuusista. Ensimmäiset
pikkujoulut saattavat olla jo ennen pyhäinpäivää. Joulunvietto
alkaa lokakuussa ja päättyy tapaninpäivänä, kun joululahjaksi
saadun pyjaman napit poksahtelevat vatsan kohdalta auki
jouluherkkujen toimesta. Noh, ehkä tämä kuvaus on vähän
raflaava, mutta saat kiinni ajatuksesta. Kirkkovuosi antaa joulun
odotukseen ja joulun viettämiseen toisenlaisen ja rennomman
lähtökohdan. Mitä voimme siitä oppia? Ja millaiseen joulun
viettoon Pyhä Henki kristikuntaa ohjaa?

Pastori                          
Mika                          

Tervakangas                          

MITEN JOULUA
VARSINAISESTI

VIETETÄÄN?

SISÄLLYS
Miten joulua varsi-
naisesti vietetään s. 1
Juhana-piispan vierailu
Oulussa s. 3
Lastensivu s. 4
Talouskatsaus s. 5
Tiedotteita s. 6
Seurakuntamme uusi
alttaritaulu s. 7
Kirjamyynti s. 9
Toiminta s. 10
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Adventtipaasto
Ensinnäkään kirkkovuosi ei ehkä monista luuloista
huolimatta ala mässäilyn täyteisellä juhlimisella.
Toki aivan ensiksi on 1. adventtisunnuntai, jolloin
seurakunta veisaa Hoosiannaa ja tämä onkin
suomalaisessa perinteessä hyvin suosittu
kirkkopyhä. Ja miksi ei olisi? Mehän saamme juhlia
sitä, miten Jumala pitää lupauksensa ja miten Jeesus
kirkkovuodesta ja kirkkopyhästä toiseen saapuu
seurakuntansa luokse Sanassaan ja sakra-
menteissaan. Mutta heti seuraavana päivänä tästä
juhlasta, alkaa kirkkovuodessa nk. adventtipaasto.
Raamatussahan ei ole annettu mitään pyhiä lakeja
sen suhteen, kuinka kirkkovuotta tulee viettää ja
milloin pitäisi paastota. Mutta näistä vuosituhansien
aikana kristittyjen seurakuntien keskuudessa
syntyneistä tavoista on hyödyllistä pitää kiinni –– ei
lakina, vaan kristittynä kasvamisen vuoksi. Ja
sanoohan Jeesuskin esimerkiksi paastoamisesta:
”kun paastoatte” eikä ”jos paastoatte” (Matt.
6:16). 

Adventtipaasto on paastoamisen tavoin katumuksen
ja nautinnoista luopumisen aikaa. Oleellista on, että
sydän on tässä kaikessa mukana. Paastoaminen
ennen suuria kirkkovuoden juhlia ei ole rankaisu
elämällesi, vaan ennemminkin kasvatukseksi sinulle.
Miten raivaat aikaa rukoukselle ja ennen kaikkea
Jeesukselle Kristukselle, sinun Vapahtajallesi?
Muista, että paastoamisen aikanakin on
suoriuduttava niistä kutsumuksista, joihin Jumala on
sinut kutsunut. Ehkäpä adventtipaaston tärkein anti
voisi ollakin se, miten voi kääntyä Jumalan puoleen
ja kirkkovuoden aluksi aloittaa aktiivisemman
kirkossa käymisen.

Suuri joulujuhla
”Maassa rauha ihmisten kesken”. (Luuk. 2:14).
Tosiaan, kirkkovuodessa joulunvietto alkaa vasta
jouluaattona. Silloin muistamme, miten vanhan
liiton aika alkoi saada viimeisiä hetkiään historiassa,
kun Jumala tuli lihaan ja ihmiseksi. Ihmisten
pelastus oli ja on tässä ja nyt. Syntien sovittaminen
Jeesuksen Kristuksen kautta lähtee liikkeelle. Tätä
me juhlimme. Jumala ei jättänyt luomakuntaansa        
.

kuoleman varjoon, vaan lähetti meille Pelastajan.
Joulunviettoonkaan ei ole Raamatussa olemassa
mitään säädöksiä. Perinteisesti kristityt kokoontuvat
jouluaattona ja joulupäivänä kirkkoon kuulemaan
joulun evankeliumia. Jos mietit, millä tavalla saisit
joulun keskeisimmän sanoman myös oman joulusi
keskukseksi, niin saavu kirkkoon. Ja jos et satu
olemaan Oulussa, niin katso olisiko muissa LHPK:n
seurakunnissa joulukirkkoa tarjolla. Kirkkoon
pääsemättömässä tilanteessa kannattaa vähintäänkin
lukea jouluevankeliumi ja pitää rukoushetki. 

Joulun jälkivietto
Siinä missä ympäröivä maailma purkaa punaiseksi
kiedottuja joulukatuja ja kauppoja nopeasti joulun
jälkeen normaaleiksi, kirkkovuodessa joulunvietto
on edelleen täysillä käynnissä. Uusi vuosi on
kirkkovuodessa juhlapyhä ja tarkoittaa
kalenterivuoden aloittamista Jeesuksen nimessä.
Suuri joulujuhla kestää Loppiaiseen saakka, jolloin
olemme Jeesuksen kanssa temppelissä ja sitten
Jordanilla, kun hänet kastettiin, Isä tunnusti hänet
omaksi Pojakseen, Pyhä Henki laskeutui hänen
päälleen ja Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Myös
loppiaisen jälkeiset sunnuntait kuuluvat
kirkkovuodessa nk. Joulujaksoon, joten joulun
viettäminen ja Kristuksen ihmiseksi tulemisen
juhliminen jatkuu aina helmikuulle saakka. Sitten
edessä häämöttääkin jo seuraava Kristuksen kirkon
suuri juhla. 

Iloitse!
Lopulta on aivan valtavan ihana asia, että
Suomessakin vielä vietetään joulua. Voimme
rukoilla, että joulun olemassaolo edes jollakin
tavalla voisi puskea esille myös sen varsinaista
merkistystään ympäröivälle maailmalle. Enkeli
ilmoitti kedolla paimenille: "Minä ilmoitan teille
suuren ilon!" (Luuk. 2:10) Tällä kirjoituksella,
jossa käsittelin paastoamista ja joulun viettämistä ––
tarkoitukseni ei ole aiheuttaa lisätressiä tai paineita
kristittynä suoriutumisessa. Muista, että armo on
lahjaksi saatua, etkä sinä sitä ansaitse vaikka
yrittäisit olla kuinka pyhä jouluna. Iloitse sen sijaan
siitä, mitä olet lahjaksi saanut. Rakas kristitty, sinun
ilosi isolla I-kirjaimella on Kristuksessa. MT
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Juhana Pohjola vihittiin Lähetyshiippakunnan
piispaksi elokuussa 2021. Hänen ensimmäinen
piispan vierailu seurakuntiin suuntautui Ouluun
19. syyskuuta. Timoteuksen seurakunta oli
verrattain suurilukuisena koolla. Saarnassa
Juhana-piispa rohkaisi meitä kertomaan
Jumalalle myös kipeät asiat, kuten profeetta Elia
teki, kun Sarpatin lesken poika kuoli. Itselleni
tämä saarna oli tarpeen. Messun jälkeen kes-
kusteluhetkessä piispan kanssa kuulimme
piispan ensimmäisistä työviikoista, osallis-
tumisesta marssiin Elämän puolesta ja
joutumisesta syytetyksi Päivi Räsäsen kanssa. 

Messun jälkeen seurakuntaneuvosto ja Ti-
moteuksen pastorit kokoontuivat syömään ja
keskustelemaan seurakunnan tilanteesta,
vastuuhenkilöiden jaksamisesta, opiskelijatyöstä
ja seurakunnan kahdentumismahdollisuudesta.
Piispa neuvoi, että uusia vastuunkantajia voisi
pyytää tulemaan mukaan tekemään tutun
vastuunkantajan kanssa yhdessä. Yhdessä
tekeminen ja opettelu on mielekästä.

Lopuksi vierailimme piispa Olavi Rimpiläisen
haudalla. Olavi-piispa vihki Juhanan pastoriksi
ja asetti hänet Luther-säätiön tehtävään.
Laskimme haudalle kukkalaitteen ja lauloimme
virren. Olemme kiitollisia Jumalalle, että tänä
päivänä meitä on paimentamassa  piispa, joka
uskaltaa saarnata lakia ja evankeliumia Jumalan
sanan mukaan, vaikka senkin uhalla, että
esivallan miekka yrittäisi sen estää. JK

Kirjoittanut Jukka Kemppainen
Kuvat Janne Koskela

JUHANA-PI ISPAN 
VIERAILU OULUSSA
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Talousvastaava
Juho Pylvänäinen

TALOUSKATSAUS Iloisena uutisena voin sanoa, että hyvin suurella
todennäköisyydellä päätämme vuotemme voitollisesti.
Marraskuun loppuun mennessä menomme ovat noin 57140 euroa
ja tulomme ovat olleet noin 57 980 euroa. Olemme tällä hetkellä
noin 840 euroa voitolla. Vielä syyskuussa taloutemme tilanne
näytti paljon ikävämmältä 2500 euron tappiolla. Tuolloin en
uskaltanut toivoa, että taloutemme olisi vuoden lopussa
voitollinen. Kiitos Jumalalle ja teille kannatuksestanne.

Joulukuussa on myös meneillään joululahjakampanja, jossa
seurakunnalle voidaan antaa rahalahjoitus. Kampanjaan voi osal-      
. listua seurakuntamme kirjapöydältä löytyvistä kampanjalipuista. Vaikka oman seurakuntamme talous

näyttää omavaraiselta, samanlainen tilanne ei ole kuitenkaan kaikissa rovastikunnan seurakunnissa.
Voimme omalla lahjoituksellamme myös auttaa veljiä ja sisaria muissa rovastikunnan seurakunnissa
Kajaanissa, Meri-Lapissa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Utsjoella.

Näin loppuvuodesta pyytäisin tarkistamaan, ettei tilikannatuksesi vahingossa pääty vuoden-
vaihteeseen. Seurakuntamme talous nojaa voimakkaasti tilikannatukseen, ja sen osuus kannatuksesta
on noin 88 prosenttia, kolehdin osuuden ollessa noin 12 prosenttia. Kuitenkin tammikuussa kannatus
yleensä putoaa voimakkaasti kannatusten päättyessä ja joudumme sitä aina kuromaan umpeen.
Ihannetilanteessa kannatuksemme jatkuisi kuukausi toisensa jälkeen tasaisena, jotta taloutemme
seuranta olisi ennakoitavampaa. Kannatus ei myöskään rasittaisi seurakuntalaisiamme enemmän
tiettyinä kuukausina. 

Siunattua adventin aikaa toivottaen
Juho Pylvänäinen,
Timoteuksen seurakunnan talousvastaava

TILIKANNATUS

Saaja: Suomen Luther-säätiö 
Tili: FI59 1023 3000 2354 52 
Viite: 6363 
Lisätietoa Lähetyshiippakunnan
taloudenpidosta ja kannatuksesta:
www.lhpk.fi/kannatus

RAHANKERÄYSLUPA:
Luvan saaja: Suomen Luther-säätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus Arpajaishallinto
Luvan numero: RA/2020/1666
Myöntämisajankohta: 23.12.2020
Myönnetty aloituspäivä:01.01.2021, voimassa toistaiseksi
Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja levittää tunnustuksellista
luterilaista uskoa.
Kerätyt varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesta toiminnasta
aiheutuvien kulujen kattamiseen, kuten työntekijöiden
palkkauskustannuksiin, vuokrakuluihin, opetus- ja julistustyöhön,
vanhus- ja nuorisotyöhön, diakoniatyöhön, leirien järjestämiseen,
stipendien myöntämiseen, ilmaiseksi jaettavien painotuotteiden
painatuskuluihin sekä säätiön määrittelemien lähetyskohteiden
tukeminen ulkomailla ja lähetyskohteissa tapahtuvan opetus- ja
julistustyön matka- ja materiaalikulut.
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Koonnut pastori 
Mika Tervakangas

TIEDOTTEITA
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UUTUUSKIRJOJA MYYNNISSÄ
Joululahjojen ostaminen ja valitseminen voi toisinaan
olla ylitsepääsemättömän vaikeaa touhua. Sinun
elämäsi helpottamiseksi meillä on seurakunnassa
paljon kirjoja myynnissä, jotka kelpaavat hyvin myös
joululahjaksi. Uutuuskirjoja ovat seurakuntalaisemme
Vesa Savolaisen kirjoittama 'Elämisen ja kuolemisen
taito'. Samoin myös piispa Matti Väisäsen kirja
'Jumalalle kelpaaminen' aivan pelastumisen perus-
asioista sopii takuulla monen kirjahyllyyn ja
joululomille luettavaksi. Kirjamyynnissä löytyy myös
paljon muitakin menneinä vuosina julkaistuja
hengellisiä ja teologisia kirjoja, joita toivottavasti
tulevaisuudessa saataisiin myös äänikirjamuotoon. 

PERHEKESKUSTELUT
Tammikuussa, todennäköisesti
9.1. tai 23.1. jäämme messun
jälkeen Timoteuksen seura-
kunnan ensimmäiseen   perhe-
keskusteluun, jossa keskus-
telemme keskenämme ja
pienissä porukoissa seura-
kuntaan ja sen elämään
liittyvistä asioista. Ensim-
mäisellä kerralla puheen-
aiheena on; Mitä meille kuuluu
tällä hetkellä ja miten korona
on vaikuttanut seurakuntalais-
ten ja seurakunnan elämään? 

JOULUAJAN 2021
TAPAHTUMAT
Ennen joulua kokoonnumme
Adventtikirkolle adventin- ja
joulunajan virsi-iltaan; se on
perjantaina 10.12. klo 18. Jou-
luna vietämme jouluyön messua
24.12. klo 23 ja joulupäivän
messua 25.12. klo 15. Tapanin-
päivä on sunnuntaina ja silloin
messu on normaalisti klo 10:30.
Viikkotoiminta on tauolla joulun
aikaan. 



Haastattelijana Maarit Siekkinen

SEURAKUNTAMME UUSI
ALTTARITAULU

Kotiäitiyden vastapainona teen jonkin verran
tämänkaltaisia freelance-projekteja tilauksesta.

Seurakunnan pastori Mika Tervakangas soitti
minulle eräänä iltana ja kysyi, haluaisinko tulla
osaksi työryhmää, joka suunnittelee alttaritaulun
tilausta. Seurakunta oli saanut tätä
nimenomaista tarkoitusta varten lahjoituksen.
Eri vaihtoehtoja pohdittuamme nousi esiin
kysymys siitä, että voisinko minä maalata
taulun. Ehdotus oli samanaikaisesti kiinnostava
ja pelottava. Mietin, saisinko taulusta sellaisen,
joka miellyttää seurakuntaa ja tässä vaiheessa
vielä minulle tuntematonta lahjoittajaa. Jonkin
aikaa mietittyäni suostuin tähän, ja yhdessä
työryhmän kanssa päädyimme siihen, että
maalaus voisi olla ikonivaikutteinen ja teemana
olisi Hyvä Paimen. Ajattelimme, että tämä
aihepiiri on helposti lähestyttävä myös lapsille,
joita seurakunnassamme on paljon.

Meillä on kolme alle kouluikäistä lasta, joten
olen viime vuosina maalannut todella vähän -
lähinnä siis vain siinä tapauksessa, että joku on
tilannut esimerkiksi muotokuvan. Alttaritaulua
en ennen ole maalannut, joten tämänkaltainen
työtehtävä vaikutti kieltämättä aika
mielenkiintoiselta. Tässä yhteydessä saisin
toteuttaa sekä taiteellista että hengellistä osa-
aluetta. Minulle nousi myös mieleen erään
tuttavan sanat reilun kymmenen vuoden takaa. 
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Hän kertoi nähneensä rukouksessa minut
valoisassa huoneessa maalaamassa. Silloin
ihmettelin tätä, koska tuossa vaiheessa musiikki
oli vielä enemmän oma juttuni. 

Työn aloittaminen oli todellinen haaste, koska
pienin lapsemme oli tuolloin parin-kolmen
kuukauden ikäinen ja huono nukkuja.
Suunnittelutyön tein niin, että vauva nukkui
sylissäni kantoliinassa, mutta myöhemmin
maaleja ja muita kemikaaleja käsitellessäni tämä
ei enää ollut mahdollista. Selasin ennen
maalaamisen aloittamista kymmeniä koptilais- ja
ortodoksi-ikonien valokuvia läpi ja mietin,
millaiset sommitelmat, yksityiskohdat ja
värimaailmat miellyttivät omaa silmääni. Tein
näiden pohjalta yksinkertaisen suunnitelman,
jonka muu työryhmä hyväksyi.
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Olen Maiju Oja, ja kou-
lutukseltani olen musii-
kin ja kuvataiteen opet-
taja. Taide ja musiikki
ovat siis minulle sekä
harrastus että työ, tosin
nyt olen kotona pian
puolivuotiaan poikani ja
muiden lasteni kanssa.



Värimaailman valitsin kirkkosalin sävyjen
mukaan, jotta taulu sulautuisi luontevasti osaksi
tilaa. Minulle oli myös tärkeää, että Hyvän
Paimenen lempeys kuvastuisi maalauksesta, ja
juuri tällä sanalla monet ovatkin työtä
kommentoineet.

Vaikka olen kuvaillut saamaani tehtävää
elämäntilanteestani johtuen haastavaksikin, olen
silti todella kiitollinen tästä mahdollisuudesta.
On ollut hienoa saada olla mukana tällaisessa
projektissa. Olen sekä kuvaannollisesti että
konkreettisesti maalannut taulun polvillani, eikä
työ varmasti olisi tullut valmiiksi ilman
rukousten kantavaa voimaa. Kiitos myös Jouko
Pelkoselle, joka lahjoituksellaan mahdollisti
alttaritaulun hankinnan. T. Maiju

Suuri ja lämmin kiitos Maijulle upeasta
maalaustyöstä sekä Joukolle lahjoituksesta, joka
mahdollisti työn! Siunauksin, Timoteuksen
seurakunta ja seurakuntaneuvosto
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Maalausvaihe oli toki hyvin haastava, kun
monesti olin juuri ehtinyt sekoittaa värit
valmiiksi ja vauva heräsi. Tällaisia
epämääräisiä pätkiä saattoi tulla useampia
päivässä, joten työ eteni hitaasti ja välillä
kieltämättä olin aika turhautunut. Toisinaan
isovanhemmat tulivat pitelemään vauvaa
sylissä, jotta sain rauhassa maalata, ja mieheni
Marko vietti paljon aikaa ulkona isompien
lasten kanssa. Jaoin mielessäni maalauksen eri
osioihin ja otin aina tavoitteeksi maalata yhden
osion kerrallaan. Näin kokonaisuus ei tuntunut
liian suurelta haasteelta, ja hitaasti mutta
varmasti työ alkoi valmistua. Olen työtehtävien
kanssa enemmän sellainen halki, poikki ja
pinoon -tyylinen tekijä, joten kärsivällisyys on
ainakin tämän projektin myötä kasvanut!

Maalaus on mielestäni melko tyypillinen tämän
aihepiirin kuvaus, joten kristillinen symboliikka
avautuu varmasti kaikille helposti.
Työryhmässä alttaritauluun toivottiin myös
Oululle ominaista vesielemettiä, joten kuvan
alalaitaan maalasin koptilaistyylisen, koris-
teellisen elämän virran. 

MS

Valmis alttaritaulu.

Alttaritaulu siunattiin
jumalanpalveluskäyttöön Jumalan

Sanalla ja rukouksella kirkkovuoden
aluksi 1.adventtisunnuntaina 2021.
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Seurakunnassamme on nykyään kirjavastaavat, joilta
voi kysyä myynnissä olevista kirjoista ja heille voi
myös maksaa ostettavat kirjat. Kirjavastaavia ovat
Vesa ja Antte Savolainen. 

Olet ehkä laittanut merkille, ettei myyntikirjoja ole
eteisessä pöydällä esillä. Tämä johtuu siitä, että
olemme saaneet niille vakituisen kirjahyllyn, jossa
kirjoja voi pitää esillä. Kirjahylly on kirkkokahvitilan
vieressä olevassa huoneessa, josta on myös ikkuna
kirkkosaliin. Sieltä löydät lasiovisen kirjahyllyn, jossa
myyntikirjat ovat. Hyllyssä on myös hinnastot ja
maksuohjeet. 

Myynnissä on iso kattaus LHPK:n kustantamia kirjoja
ja myös muuta hengellistä kirjallisuutta. Kaikkein
alimmalla hyllyllä on lahjoituksena saatuja hengellisiä
kirjoja, joita saa ottaa ilmaiseksi mukaan. 

Kirjoja voi maksaa paikan päällä käteisellä tai
verkkopankissa, näyttämällä kuitin suoritetusta
maksusta. Tämän voi tehdä suntion tai kirjavastaavien
kanssa. 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Kirjoita esirukousaihe ja tuo se mukanasi messuun.

Esirukouspyyntö:

KIRJAMYYNTI KIRJOJEN MYYNTIPAIKKA
KIRKOLLA ON MUUTTUNUT.
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JUMALANPALVELUS ELÄMÄKSI,
SEURAKUNTA KODIKSI !

Messu joka sunnuntai 10:30
Pyhäkoulu lapsille ja kirkkokahvit messun

jälkeen rajoitusten salliessa. 
Tuulimyllynkatu 18 

Muuta seurakunnan elämää:
Monenlaista toimintaa, esim. naisten piiri,
katekismusillat, koululaisten- ja nuorten-toiminta,
aviopuolisoillat jne. Parhaiten seurakunnan
elämästä pysyy kärryillä liittymällä seurakunnan
sähköpostilistalle. Ota tässä tapauksessa yhteys
pastoriin. Koronaepidemian vuoksi tapahtumiin ja
toimintoihin voi tulla muutoksia. Näitä voit
seurata kotisivulta. 

Timoteuksen luterilainen seurakunta on yksi
Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan
jumalanpalvelusseurakunnista. Kutsunamme on
julistaa Kristuksen sovintoveren evankeliumia
syntien anteeksiantamuksesta sekä synnyttää ja
tukea Pyhään Raamattuun perustuvaa luterilaista
jumalanpalveluselämää maassamme. 

 

Pastorit: 
Mika Tervakangas 040 551 2485

mika.tervakangas@lhpk.fi 
 

Ilkka Pöyry 050 437 3060
ilkka.poyry@lhpk.fi 

 
Janne Koskela 050 366 7747

janne.koskela@lhpk.fi 

 
www.lhpk.fi/oulu

www.luterilainen.net
www.facebook.com/ 

timoteuksenseurakunta
 

Timoteuksen seurakunnassa on
avoinna monta pestiä:

 
Pyhäkoulutiimissä

Suntiotiimissä
Mediatiimissä

Kahvitustiimissä
Lähetystiimissä

Diakoniatiimissä
Seurakuntaneuvostossa

Esirukoilijana
Ja paljon muuta!

AVOIMIA PESTEJÄ
Monissa tiimeissä samat henkilöt ovat vuosia hoitaneet
tehtäviä. Se on osoitus uskollisuudesta vähässä. Mutta
välillä kunkin sisaren ja veljen on aika päästä
vaihtopenkille. Muuten väsymys, pettymys tai kyynisyys voi
iskeä. Timoteuksen tiimien työ on erittäin tärkeää, koska
messua ei voi järjestää ilman niitä. 
 
Lähtemällä mukaan johonkin tiimiin, opit nopeasti
tuntemaan seurakuntaperheen jäseniä ja voit käyttää omia
taitojasi Jeesuksen Kristuksen ruumiin rakennukseksi. 
 
Mikä pesti sinua kiinnostaa?


