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Palatsiseurakunnan jäsenet,
Jukka Hammarénin lähettäjät,

työn tukijat ja ystävät

Palatsiseurakunta, Tampereen Palatsi ry

Tuki työlle ja lahjoitukset
FI58 2362 1800 0286 29

viite 205151  srk:n toiminta

viite 4556 Intia, Alavala Yesupadamin 
ja Jacob Marinenin läh.työ. 

Jukka Hammarénin työn tuki:
FI96 1395 3000 1016 13 viite 2202

Postiosoite
Simotuntie 13
33480 YLÖJÄRVI
toimisto@palatsi.net
www.palatsi.net
040 531 2512

Seurakunnan kokoontumisissa on vaihtelua ja
mielenkiintoa, erityisesti kun edellä olevalle  on
tila  ja  mahdollisuus.  Vanha  seuraperinne  oli
tällä tavoin järjestäytynyt. Palatsiseurakunta on,
vielä  nyt,  yksi  harvoista  paikoista,  joissa
seurakuntalaisten  aktiivinen  ja  spontaani
osallistuminen  kokoontumisen  sisältöön  on
huomioitu ja toivottavaa. 

KIITOS  aktiivisuudesta  ja  rohkeudesta  jakaa
omastanne. 

Joskus  muualla,  itse  vastuussa  ollen,  tulee
kokemus,  että  kokoontumisesta  puuttui  jotain
oleellista  ja  merkittävää.  Jälkikäteen  ajatus
kääntyy  usein  siihen,  ettei  seurakuntalaisille
ollut  tilaa.  Paikallinen  kokouskäytäntö  ei  tätä
tukenut tai yhteinen aika oli liian lyhyt
sille,  että  olisi  uskaltauduttu
vastaamaan  uudenlaiseen  osallistu-
mishaasteeseen,  puhua  julkisesti
toisten  kuullen  tai  käyttää  jotain
armolahjaansa.  Toisinaan  osallistujat
ovat heti valmiit rakentamaan yhteistä
kokoontumista.  Kiitollisena  huomaan
tämän  omasta  jakamisen  tavan
lisääntyvän  muuallakin  kuin  omassa
joukossamme.

Jumala on Isä,  joka rakastaa jokaista,  haluaa
jokaisen  edistyvän  ja  menestyvän  Jeesuksen
seuraajana.  Seurakuntayhteys  on  tässä
merkittävässä asemassa.

Otsikon  teksti  kertoo  siitä,  miten  Jumala  on
tarkoittanut meidän osallistuvan ja olevan läsnä
yhteisissä kokoontumisissamme. Teksti on tätä
meidän aikaamme varten, kuten se on ollut sitä
kirjoittamisesta lähtien jokaiselle aikakaudelle.

Kahvittelut  kokousten  yhteydessä,  pienryhmät
ja  spontaanit  tapaamiset  ovat  myös  tällaista
yhteisen  jakamisen  ja  rakentumisen
mahdollistavaa seurakuntayhteyttä.  Jeesus on
aina  siellä,  missä  hänen  nimessään
kokoonnutaan. 

“Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte
yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa:
laulu,  opetus tai  ilmestys,  puhe kielillä
tai  sen  selitys.  Kaikki  tapahtukoon
rakentumiseksi.” 1. Kor. 14:26     

Jukka Hammarén

Onko sähköpostiosoite tai
yhteystietosi muttuneet?
Lähetä ajan tasainen tieto

KIITOS!
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Keräyslupa Poliisihallitus  3.8.2016 No RA2016/385.  Keräysalue Suomi
lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Keräysaika 3.8.2016-31.7.2018

Lahjoitetut varat käytetään viitetiedon mukaisesti Palatsiseurakunnan 
toimintaan, lähetystyöhön ja Jukka Hammarénin tekemän hengellisen 
työn tukemiseen. Lisätiedot www.palatsi.net

Tule Pyhä Henki -tilaisuudet su 
klo 16: Nekalan seurakuntatalo, 
Kuoppamäentie 23, 33800 Tampere 
Bussi nro 10, Keskustori – Kaukajärvi.
Pysäkit ovat srk-talon kohdalla. 
Parkkipaikat pihassa. 

Bussien lähdöt sunnuntaisin 
Keskustorilta ja Kaukajärveltä tasa- ja 
puolitunnein (00  ja 30). 
Viimeinen lähtö klo 22.30

KOKOUSKUTSU
Tampereen Palatsi ry:n (Palatsiseurakunta) vuosikokous 
pidetään su 19.11.2016 klo 14.30
Nekalan seurakuntatalossa, Kuoppamäentie 23  Tampere.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  Liite: Toimintakertomus

TERVETULOA! Hallitus

mailto:toimisto@palatsi.net
http://www.palatsi.net/

	Marraskuu 2017

