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PÄÄKIRJOITUS

os siis on jotakin
kehotusta
Kristuksessa,
jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos
jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin
sydämellisyyttä
ja
laupeutta, 2. niin
tehkää minun iloni
täydelliseksi siten,
että olette samaa
mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset 3. ettekä tee mitään
itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana
kuin itseänne 4. ja että katsotte
kukin, ette vain omaanne, vaan
toistenkin parasta. (Fil. 2:1–4)

Paavali kiinnitti uskovien huomioin
yksimielisyyteen. Mikään
korään ei voi kor
vata yhteyden merkitystä
kitystä yhteiskunnassa, perheessää eikä seurakunnassa. Kristinuskon
on sanoma on
pohjimmiltaan ilmoitus
us kadotetusta ja jälleen löydetystä
tä yhteydestä;
viesti siitä, kuinka särkynyt
rkynyt yhteys
Luojan ja luodun välillä
llä saadaan kuntoon.

V

ietimme kesällä heinäkuussa
viikonloppua
vanhimmiston ja SLKtiimin (Seurakunnan luontainen kehitys) kanssa rukoillen
ja etsien näkyä Hattulan Kotikirkolle. Siellä Pyhä Henki laski
sydämelleni, että Kotikirkon tulee palvella Herraa nöyryydessä.

Yhteyden per sta
ta
sä
Krist ksen t össä
Kaikki muut uskonnot
ot maailmassa
perustuvat sille, mitä IHMINEN voi
tehdä Jumalalle tai jumalille. Kristinuskonydin on siinä, mitä JUMALA teki meille ihmisille ja meidän
puolestamme. ”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa
maailmaan,
että me eläisimme
hänen kauttansa.”
(1. Joh. 4:9)
Aito yhteys Jumalan
kanssa synnyttää todellisen yhteyden ihmisten välille. Yhteys
ja keskinäinen rakkaus ovatkin Jumalan lasten tuntomerkki. Sanoihan Jeesus:
”Siitä kaikki tuntevat
teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä
on keskinäinen rakkaus.” (Joh. 13:35)
Kristittyjen keskinäinen yhteys on suurin
todistusvoima sille,
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Nöyränä
- ei nöyristellen

että maailma uskoisi Isän lähettäneen Poikansa maailman Pelastajaksi ja Vapahtajaksi.

Meidän osamme
yhteyden rakentajana
Sen, minkä sielunvihollinen rikkoi ja erotti, sen Jeesus tahtoo ja
voi korjata ja yhdistää. Me puolestamme voimme päättää nöyryydessä pitää toisia parempana kuin itseämme ja etsiä toistenkin parasta.
Oikea asenne synnyttää tekoja, jotka osaltaan rakentavat rakkaudellista ilmapiiriä ja yhteyttä.
Keskinäisen yhteyden ja rakkauden
puolesta kannattaa nähdä vaivaa.
Jumalaa lähellä elävä, rakkaudessa rakentuva seurakuntaperhe kykenee toteuttamaan tehtävänsä ja
toimimaan lähimmäisiä varten. Silloin Kristuksen rakkaus saa näkyä
ja vaikuttaa seurakunnan kautta
ympäristöön. 

Nöyryys mielletään monesti enemmän kielteiseksi kuin myönteiseksi
asiaksi. Näin saattaa olla kristittyjenkin keskuudessa. Tämä johtuu
usein siitä, että nöyryys ja nöyristely sekoitetaan toisiinsa. Oikealla
tavalla nöyrä kristitty näkee oman
asemansa oikein suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin. Nöyristelijä
taas tavoittelee ihmisten suosiota liehakoimalla tai mielistelemällä nöyristelyn kohdetta. Nöyristelijä saattaa pohjimmiltaan pelätä
henkilöä, jota nöyristelee. Jumala
tahtoo meidän kuitenkin olevan
rohkeita, mutta oikeudenmukaisia kanssaihmisiämme kohtaan.
Hän tahtoo meidän kunnioittavan
ja arvostavan toisiamme aidosti ilman nöyristelyyn liittyvää keinotekoisuutta.
Nöyrien ja rehellisten persoonien
on todettu selviytyvän myös työelämässä muita paremmin. Nöyrä
ihminen tunnustaa omat rajansa,
on avoin muiden neuvoille, osaa
suhteuttaa saavutuksensa, arvostaa toisia ja välttelee ahneutta ja
itsekeskeisyyttä.

Nöy s Raamat ssa
”Ottakaa minun ikeeni harteilleni ja katsokaa minua: minä
olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.” Tämä Jeesuksen sana (Matt.
11:29) kertoo paljon Jumalan
luonteesta. Jatko sisältää myös lupauksen Herran edessä nöyrtyvälle: ”Näin teidän sielunne löytää
levon.” Nöyrä saa siis levätä Herrassa ja löytää rauhan Hänessä.
Hän saa palvella levosta käsin.
Raamattu mainitsee monia nöyriä
Herran palvelijoita. Vanhassa testamentissa tällaisena mainitaan
esimerkiksi Mooses, Israelin kansan suurin johtaja ja profeetta (4.
Moos. 12:3).
Uudessa testamentissa hyvä esimerkki nöyryydestä on Johannes
Kastaja. Hänen seuraajansa vetäytyivät Jeesuksen luo, mutta Johannes iloitsi: ”Sulhasen ystävä, joka
seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee
suuresti sulhasen äänestä. Tämä
minun iloni on tullut täydelliseksi.” (Joh. 3:29)

Ylpeys nöy den
vastakohtana
Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon. (Jaak.
4:6) Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: ”Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun
merten sydämessä”. (Hes. 28:2)

Armo x Marraskuu 2016

Ylpeys on Luciferin asenne ja se johti kapinaan Jumalaa
vastaan ja lopulta ihmiskunnan syntiinlankeemukseen. Pohjimmiltaan ylpeys on
juuri kapinaa Jumalaa ja Hänen tahtoaan vastaan. Herran
tahto on onnemme,
mutta ylpeytemme
on este Jumalan tahdon nöyrälle seuraamiselle ja läheiselle jumalasuhteelle.

PAIMENPALSTA

Keskinäinen yhteys

TEKSTI ja KUVA:
Seppo Kortelainen

Kyse on omasta valinnastamme. Annammeko ylpeyden nousta ja kietoa meidät otteeseensa
vai nöyrrymmekö Herran edessä
ja juurimme ylpeyden elämästämme seuraten Jumalan Sanan viitoittamaa tietä? Kun nöyrrymme,
löydämme myös uuden innon toimia ja palvella seurakunnassa ja
lähimmäistemme keskellä. Saamme levätä Herrassa ja heijastaa
Kristuksen valoa yhä pimenevässä
maailmassa. 
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Marraskuun ohjelma
TI 1.11.
SU 6.11.

TI 8.11.
KE 9.11.
LA 12.11.
SU 13.11.
TI 15.11.

TO 17.11.
LA 19.11.
SU 20.11.

TI 22.11.

PE 25.11.
SU 27.11.
TI 29.11.

PE 2.12.
SU 4.12.

klo 11
klo 19
klo 16

Leipäkirkko
Sanan ja rukouksen ilta. Vilho Savolainen
Pyhäinpäivän ehtoollinen
Vilho Savolainen, Jyrki AlankoKotikirkon Houseband, kahvitarjoilu
klo 16.30 Pyhäkoulu
klo 11
Leipäkirkko ja EU-ruokakassien jako
klo 19
Sanan ja rukouksen ilta. Arto HasariVilho Savolainen
klo 18.30 Aviopari-ilta Kotikirkolla ”Riitojen ratkaiseminen”.
Kati ja Seppo Kortelainen, kahvitarjoilu alk. klo 18.00
klo 13-17 TÄYTTYKÄÄ HENGELLÄ -ylistysseminaari sekä
klo 19
TV7-ilta Hämeenlinnan Helluntaiseurakunnassa, Turuntie 12
klo 16
Isänpäivän jumalanpalvelus. Vilho Savolainen, kahvitarjoilu (ei pyhäkoulua)
klo 11
Leipäkirkko
klo 18.30 Naisten ja miesten rukousillat:
naiset Kotikirkolla, Teollisuustie 6, miehet, Pitkäsillä, Poransaarentie 24
klo 18.30 Vanhimmiston kokous
klo 10
Kaikille avoin Neule- ja kirjakahvila Kotikirkolla
klo 16
Jumalanpalvelus
Riikka Pelkonen, Jouko Keskimaa Kati Kortelainen, kahvitarjoilu
klo 16.30 Pyhäkoulu
klo 11
Leipäkirkko
klo 17.30 Rukouspalvelijoiden palaveri
klo 19
Sanan ja rukouksen ilta
Kirsti ja Heimo Miettinen Vilho Savolainen
klo 19–21 Perjantain Praise. Sissi ja Heikki UusikyläHeikki Uusikylä
klo 16
Jumalanpalvelus. Jyrki Alanko Jyrki Alanko, kahvitarjoilu
klo 16.30 Pyhäkoulu
klo 11
Leipäkirkko
klo 19
Joululaulujen ilta Hattulan Pyhän Ristin kuoro, joht. Ari Lehtonen,
Glögi- ja piparitarjoilu
klo 18.30 Avioparien pikkujoulu Lepaanrannassa, Iittalassa, Hartunkärjentie 156.
–22.00
Tarjoilu nyyttäriperiaatteella.
klo 16
Jumalanpalvelus ja ehtoollinen.
Vilho Mäkelä, Jouko KeskimaaKotikirkon Houseband, kahvitarjoilu

Avioparien

PIKKUJOULUT
2.12. klo 18.30–22.00
Lepaanrannassa, Iittalassa
Tarjoilu nyyttäriperiaatteella

