Syvemmälle
Raamattuun
Voittava seurakunta Apostolien teoissa
Apostolien teot on luetuimpia Raamatun tekstejä. Sen voi
lukea historiadokumenttina, joka totuuden mukaisesti kertoo seurakunnan synnystä ja sen ensimmäisistä vuosista.
Apostolien teoista voi löytää isoja periaatteita ja malleja,
joita voi soveltaa vielä tämänkin ajan seurakuntaelämään.
Apostolien teot on myös kertomus Pyhällä Hengellä täyttyneiden ihmisten elämästä ja siitä mitä Pyhä Henki teki alkuajan uskovien keskellä. Apostolien teot kertoo Jumalan suurista teoista!

Syvemmälle
Raamattuun
opintopolku 2018 / 2019
Opintopolun aloitus
15.9. 2018 klo 11-16
Kemin Helluntaiseurakunnassa
Koulukatu 6, 94100 Kemi

Tarkempaa tietoa sisäsivulla.

Apostolien teot on kertomus voittavasta seurakunnasta ja
niinpä opintopolkumme ensimmäisen lauantain 15.9. otsikkona on ”Voittava seurakunta Apostolien teoissa”. Aiheen
opettajana on Esa Pikkumäki Rovaniemeltä.
15.9. opintopolulle tulevien kesken arvotaan 23 kpl
Aikamedian kustantamaa ”Jerusalemista Roomaan”
kirjaa. Kirja on Jouko Ruohomäen kirjoittama Apostolien tekojen selityskirja.

Rovaniemen Helluntaiseurakunta
Tilinumero FI54 4600 0010 6299 76
Viitenumero esimerkiksi lahjoituksia varten on 1009.

Opintopolun järjestävät:
Kemin Helluntaiseurakunta
Rovaniemen Helluntaiseurakunta
Tornion Helluntaiseurakunta

Syvemmälle
Raamattuun

idea

Syvemmälle
Raamattuun
ohjelma talvikaudella 2018 / 2019

Kristitylle ihmiselle on tärkeä tuntea Pyhät kirjoitukset eli Raamattu. Jeesuskin sanoi aikansa ihmisille,
että te eksytte koska ette tunne kirjoituksia.
Jumala itse on valinnut ”puhekanavakseen” kirjoitetun
Sanan. Raamattua onkin sanottu Jumalan kirjeeksi
ihmisille. - Kukapa ei haluaisi tietää ja ymmärtää mitä
jumala kirjeessään maille kertoo?
Syvemmälle Raamattuun opintopolun ideana on siis
yhdessä toisten kanssa paneutua Raamatun eri teemoihin. Tavoitteena on näin saada laajempaa ja syvempää kuvaa siitä mitä on kirjoitettu. Samalla
pidetään mielessä se, että Sana on tarkoitettu
sovellettavaksi arkisessa elämässä. Sana ei ole
vain opinkappaleita, vaan se on elämä, jota
eletään todeksi. Psalminkirjoittaja kuvaa tätä
sanoen, että ”Sinun sanasi on lamppu,
joka valaisee askeleeni, se on valo minun mat
kallani”.
Syvemmälle Raamattuun on kuin pyyntö Jumalalle: ”Minä haluan oppia tuntemaan Sinua ja
Sinun sanaasi entistä paremmin”.

Kemi: 15.9. 2018 Voittava seurakunta Apostolien teoissa
Rovaniemi 20.10. 2018 Kun Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa
Tornio 17.11. 2018 Yhteyden merkitys voittavalle seurakunnalle
Rovaniemi 15.12 2018 Voittava seurakunta on päämäärätietoinen
Kemi 19.1. 2019 Voittava seurakunta on rukoileva seurakunta

Rovaniemi 16.2. 2019 Voittava seurakunta on jumalakeskeinen ja ihmisläheinen
Tornio 16.3. 2019 Voittava seurakunta pitää huolta jäsenistään ja auttaa ympäristöään
Rovaniemi 20.4.2019 Voittava seurakunta julistaa evankeliumia
Kemi 18.5. 2019 Lopunajan seurakuntakin voittaa

Kunkin lauantain opetus on klo 11- 12.30. Kahvit 12.30-13. Toinen opetus
13-14.30. tauko klo 14.30-14.45. Kolmas opetus klo 14.45 - 16 . Vuoroviikoin
opetuksessa palvelevat eri opettajat .
Ota mukaan Raamattu ja muistiinpanovälineet.
ILMOITTAUTUMINEN on tarpeen: Toivomme sitovia ilmoittautumisia koko kauteen. Sen voi tehdä A) ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä, B) tai etukäteen
seurakunnissa.

Tervetuloa mukaan!

OSALLISTUMISMAKSU 20€ syyskausi ja 25€ kevätkausi. Maksulla katetaan tarjoilukulut ja opintojen materiaalikulut.

