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/// STAGET LEMPÄÄLÄSSÄ

  Hope
  Kaakisentie 1

  Pyhän Birgitan Kirkko
  Kirkkopolku 1

  Tervis
  Ketkantie 247

  Toinen koti
  Seurakuntatalontie 

  Vanha Pappila
  Rovastintie 3

FB.COM/GROUPS/ 
HOPELEMPAALAHOPESNAPPI

HOPENEWS.NET@HOPEINSTA

/// ENNAKKOA SYYSRIENNOISTA

  2.8.
   Syyskauden esite jaossa viimeisessä  

Kesäsolussa.

  18.8.
   Syyskauden ensimmäinen nuortenilta  

 Hopella klo 18:30. 

  23.8.
    Syyskauden ensimmäinen raamis  

 Hopella klo 18:00. 

  25.-27.8.
   Megajatkis Terviksellä. Kaikkien vuoden  

2017 riparien yhteinen jatkoripari.

  31.8.
   Syyskauden ensimmäinen nuorten aikuis-

ten Guys -ilta Terviksellä klo 18:00.

  2.9.
   Syyskauden ensimmäinen Koti-ilta  

Toisella kodilla klo 19:00.

/// 6 PROFEETAN OPPILASTA 

 Vihtori Leskelä, riparit ja nuorisotyö

 050 544 3393, vihtori.leskela@evl.fi

 Kimmo Lämsä, erityisnuorisotyö

 050 544 3339, kimmo.lamsa@evl.fi

 Tiina Koskinen, poikatyö

 050 544 3351, tiina.koskinen@evl.fi

 Tatu Leijo, nuoret aikuiset ja majakka

 040 804 9160, tatu.leijo@evl.fi

 Heli Orre, tyttötyö

 050 544 3352, heli.orre@evl.fi

 Jussi Salo, nuorisotyö

 050 544 3350, jussi.salo@evl.fi

/// JA 5 LISÄÄ KESÄKEIKALLA

 Konsta Järviluoma

 Tuomas Kauppinen

 Tommi Laaksonen 

 Topias Tanskanen

 Ulrika Walter

KESÄN 2017 PROFETIA

Oletko koskaan kuullut profetoimisesta? Raamatussa 
puhutaan nimittäin useasti, että Jumala voi halutes-
saan antaa ihmiselle profetoimisen lahjan. Profetoi-
misesta tulee itselleni aina ensimmäiseksi mieleen 
tulevaisuuden ennustaminen. Siis se, että joku yliluon-
nollisella kyvyllään näkee tulevaisuuden.

Raamatussa profetoiminen tarkoittaa kuitenkin muu-
takin kuin tulevaisuuden näkemistä. Nimittäin tämän 
päivän näkemistä. Tämän päivän tapahtumien näkemis-
tä, sellaisena kuin se on Jumalan silmissä. Eräänlaista 
Jumalan antaman suunnan tai merkityksen näkemistä 
siellä, missä sitä ei tunnu olevan.

Tänä kesänä sun on mahdollista tavoitella profetoimi-
sen lahjaa osallistumalla Raamiksiin ja Kesäsoluihin. 
Siellä me yhdessä luetaan Raamattua ja rukoillaan, että 
Jeesus auttaisi meitä näkemään niin oman elämämme 
kuin ympäröivän maailman Hänen silmillään.

/// MESSU SUNNUNTAISIN  
  BIRGITAN KIRKOSSA KLO 10:00

  Jeesuksen suurin stage Lempäälässä, joka sunnuntai.

/// KESÄRAAMIS TIISTAISIN  
  HOPELLA KLO 18:00

  Jotta voi katsoa maailmaa Jumalan silmin, on ensin opittava, 
kuka Jumala on ja mitä hän meiltä odottaa ja toivoo. Kesäraa-
miksissa opitaan tuntemaan Jumalaa Raamatun tekstien kautta.

6.6.  Luuk.21.  Tommi Laaksonen

13.6.  Apt.17. Konsta Järviluoma

20.6.  Room.13-14. Topias Tanskanen

27.6.  Filipp.4 Tuomas Kauppinen

4.7.  Luuk.10. Tommi Laaksonen

11.7.  Mark.12. Tommi Laaksonen

18.7.  Room.5-6.  Konsta Järviluoma

25.7.  Apt.2-3. Ulrika Walter

1.8.  Sananl.30.  Ulrika Walter

/// KESÄSOLUT KESKIVIIKKOISIN  
  VANHASSA PAPPILASSA KLO 18:00

  Kesäsoluissa pingotetaan makkaraa tikun päähän, saunomi-
sen ja hyvän opetuksen ohella.

7.6.     ”Jos sinulla on enemmän kuin itse tarvitset niin rakenna pidempi 
pöytä älä korkeampaa muuria”

  Mitä Jumala sanoo omastaan antamisesta? Eli hyvän tekemisestä 
niille joilla ei ole sitä, mitä meillä on? Miten hyvin me itse sitä 
toteutamme? 
- Tommi Laaksonen

14.6. ”Kaikkihan me olemme menossa omaan taivaaseemme”

  Ovatko kaikki uskonnot ja elämänkatsomukset samanarvoisia Raa-
matun näkökulmasta? Miten meidän kristittyjen tulisi suhtautua 
eri lailla ajatteleviin? 
- Konsta Järviluoma

21.6. ”Pyrimme rauhaan kaikin mahdollisin asein”

  Onko väkivalta toista ihmistä kohtaan missään oloissa sallittua? 
Miksi Jumala välittäisi siitä, mitä me ihmiset toinen toisillemme 
teemme? 
- Topias Tanskanen

28.6. ”Kärsi, kärsi niin saat Taivaassa kirkkaamman kruunun”

  Miksi toiset meistä kokevat enemmän vastoinkäymisiä kuin 
toiset? Onko kärsimisellä itsessään jotain arvoa? Rankaiseeko 
Jumala ihmistä kärsimyksellä? 
- Tuomas Kauppinen

5.7. ”Suomi suomalaisille!!!”   
  Miten Raamattu kehottaa meitä suhtautumaan maahanmuutta-

jiin? Tulisiko minun ottaa riski toisen ihmisen vuoksi? 
- Tommi Laaksonen

12.7.  ”Antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä 
Jumalalle kuuluu”

  Voiko yhteiskunta ja Jumalan tahto olla ristiriidassa keskenään? 
Eikö demokratia aina osu oikeaan? 
- Tommi Laaksonen

19.7. ”Saisinko olla kristitty, mutta ilman sitä Jeesusta”

  Mikä on kristittynä elämisessä se kaikkein keskeisin juttu, mitä 
ilman ei kristinuskoa ole? Mikä ero on hyvän tekemisellä ja 
Jeesuksen seuraamisella? 
- Konsta Järviluoma

26.7. ”Minulla on minun uskoni ja muilla olkoon omansa”

  Onko usko tarkoitettu vain meidän omaksi iloksi vai kuuluuko 
sitä jakaa? Millä tavoin uskoa Jeesukseen voisi jakaa toisille? 
- Ulrika Walter   

2.8.  ”Älä anna rikkautta, älä köyhyyttäkään”

  Paljonko on riittävästi? Ja miten paljon on liian paljon? Mitä 
meidän kannattaa Jumalalta pyytää? 
- Ulrika Walter


