
Kivusta Kasvuun kurssi 3
Tiistaisin 7.1. – 4.2. La 15.2.2020
7.1. – 4.2. 2020 tiistaisin klo 18:00 -20:30
Paikka Teopolis, Sairaalakatu 5-7
sekä seminaari La 15.2. klo 10:00 – 17:00
Paikka Hilden Sali, Tampereen Vapaakirkko
Puutarhakatu 17

Kurssin tarkoitus on auttaa siihen osallistuvia 
hengelliseen kasvuun, terveeseen elämän 
kipukohtien käsittelyyn sekä uskon 
ymmärtämiseen. 
Kurssi on oiva jatke alfa –kurssille. 
Rukouspalvelijat ja sielunhoitajat 
voivat myös saada uusia työkaluja 
palvelutyöhönsä.

Järj. Tampereen Vapaakirkkoseurakunta 
yhteistyössä Teopoliksen kanssa

Luentojen aiheet:
Ti  7.1. Sukupolvien kautta tuleva rikkinäisyys ja     synnit 
ja sukukiroukset                                                 
Ti 14.1. Narsismin vaikutus ihmissuhteissa                             
Ti  21.1. Rikotut rajat - uhriutuminen – itsesääli                    
Ti 28.1 . Terveiden rajojen rakentaminen  -  tahdon 
tervehtyminen                                                       
 4.2. Kriisit ja niiden käsittely 

Ilta koostuu ylistyksestä, opetuksesta ja 
luottamuksellisista naisten ja miesten 
pienryhmistä. Pienryhmiä vetävät koulutetut ja  
valtuutetut ryhmänvetäjät. Luennoitsijat alan 
ammattilaisia/seurakunnan aktiiveja.

La 15.02. Seminaari:Hyväksikäytöstä/hylkäämisestä 
parantuminen – anteeksiannon vapauttava voima

Ilmoittautuminen 22.12. mennessä puh. 0400 277334 
tai e-mail tampere@svk.fi. Kurssimaksu 20 € sisältää 
opetuksen ryhmät ja kurssimateriaalin. Kurssi on 
Teopoliksen opiskelijoille ilmainen. Lisätiedustelut: 
Kyllikki Koskela e-mail:railikyllikki@hotmail.com  
Kurssista annetaan osallistujille todistus.      

Tervetuloa !

mailto:tampere@svk.fi


Kivusta Kasvuun kurssi 4
  Tiistaisin 3.3. – 31.3. La 4.4.2020
Tiistaisin klo 18:00 -20:30
Paikka Teopolis, Sairaalakatu 5-7
La 4.4. seminaari klo 10:00 – 17:00
Paikka Hilden Sali, Tampereen Vapaakirkko
Puutarhakatu 17

Kurssin tarkoitus on auttaa siihen osallistuvia 
hengelliseen kasvuun, terveeseen elämän 
kipukohtien käsittelyyn sekä uskon 
ymmärtämiseen. 
Kurssi on oiva jatke alfa –kurssille. 
Rukouspalvelijat ja sielunhoitajat 
voivat myös saada uusia työkaluja 
palvelutyöhönsä.

Järj. Tampereen Vapaakirkkoseurakunta 
yhteistyössä Teopoliksen kanssa

Luentojen aiheet
Ti 3.3.   Jumalan läsnäolon parantava vaikutus                   
                                                                           Ti 10.3.  
Elämän tärkeysjärjestys – keskipisteenä Kristus                  
                                                                    Ti  17.3. Miten 
oppia rakastamaan muita -  terveet ihmissuhteet              
                                                             Ti  24.3. 
Palvelu/kutsumus seurakunnassa                                          
                                                                      Ti  31.3.  Miten 
jatkaa parantumisen tiellä

Ilta koostuu ylistyksestä, opetuksesta ja 
luottamuksellisista naisten ja miesten 
pienryhmistä. Pienryhmiä vetävät koulutetut ja  
valtuutetut ryhmänvetäjät. Luennoitsijat alan 
ammattilaisia/seurakunnan aktiiveja.

Ilmoittautuminen 21.2.20 mennessä puh. 0400 277334 
tai      e-mail tampere@svk.fi. Kurssimaksu 20 € sisältää 
opetuksen ryhmät ja kurssimateriaalin. Kurssi on 
Teopoliksen opiskelijoille ilmainen. Lisätiedustelut: 
Kyllikki Koskela e-mail:railikyllikki@hotmail.com
Kurssista annetaan osallistujille todistus.        

 Lauantain seminaari 4.4. Terve seksuaalisuus – mitä 
on olla tosi mies ja tosi nainen – yhdessä Jumalan kuva

Tervetuloa !
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