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Pääkirjoitus

Sadonkorjuun aika
Syksy on sadonkorjuun aikaa. Kevään kylvötyö ja kesän kasvu
on nyt kypsynyt korjattavaksi. Se, että saamme nauttia sadosta
on edellyttänyt maanviljelijöiltä paljon työtä ja vaivannäköä. On
ollut maan muokkausta ja lannoitusta sekä tuholaistorjuntaa,
mutta itse kasvun on Jumala antanut lahjaksi. Jeesus opetti:
"Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen
maahan; ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen
orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. Sillä itsestään maa
tuottaa viljan: ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän
Onnellinen setä
tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta
ja pieni Lenni
sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä." Mark.4:26-29. Me uskomme, että myös Hattulassa tämä kylvön ja niittämisen lainalaisuus toimii. Me kylvämme Jumalan Sanan siementä, evankeliumin ilosanomaa Jeesuksesta ja saamme
nähdä sen vaikutuksena ihmisten pelastuvan.
Jeesuksen antama toimeksianto meille oli hyvin selkeä. "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. ” Mark.16:15-16 Meidän tehtävämme on kertoa Jeesuksen sovitustyöstä tavalla ja toisella. ”Sydämin, suin ja kätten
töin” niin kuin laulussa sanotaan. Jeesus pelastaa ja Jumala antaa kasvun. Vaikka
evankeliumin eteenpäin vieminen on aina myös vaivannäköä niin saamme kuitenkin
Pyhän Hengen voiman ja varustuksen Häneltä. Omin voimin tai omalla viisaudella
emme selviydy. Itse asiassa omavoimaisuus tai ihmisviisaus muodostuu jopa esteeksi
evankeliumin levittämiselle.
Mahdollisuus Muutokseen –missio antaa meille hienon mahdollisuuden toteuttaa
lähetyskäskyä omalla alueellamme. Mission aikana tuhannet ihmiset näkevät ja kuulevat sanoman Jumalan muuttavasta voimasta ja he tilaavat ilmaisen missio –kirjan.
Ilmoittaudutaan 6.9. olevaan kirjakuriirikoulutukseen ja ollaan valmiina välittämään
evankeliumin ilosanoma lähimmäisillemme. ”Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat,
järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne
ei ole turha Herrassa.” 1.Kor.15:58
Siunaten Jyrki

Lastenleiri
Saimme viettää lastenleiriä Saalemin leirikeskuksessa Takajärvellä 7.-10.7. hienossa säässä ja Jumalan siunauksien alla. Leiri oli yhteinen Hämeenlinnan Saalemin kanssa ja lapsia oli 42 ja apuohjaajina toimineita varhaisnuoria 8. Kun aikuisia
leirillä oli noin 23 niin muonavahvuus oli yli 70
henkilöä, joten keittiöryhmällä riitti töitä!
Leirin teemana ja opetusaiheena oli taisteluvarustus Efesolaiskirjeen 6:10-18 mukaisesti. Rekvisiittana oli keskiaikaharrastajien rottinkitaistelussa käyttämiä varusteita. Lapset askartelivat
myös oman miekan ja kilven sekä uljaan sotaratsun, jolla voi lähteä kohti uusia seikkailuja. Raamatun opetuksen lisäksi leirillä tietenkin puuhattiin monenlaista ja iltanuotiolla nähtiin monia Leirin johtaja Mimmi Marttila
hauskoja esityksiä.
Viimeisenä iltana rukoilimme yhdessä
lasten kanssa, että jokainen meistä saisi
täyttyä Pyhällä Hengellä. Tarvitsemme
taisteluvarustuksen lisäksi voiman ja rohkeuden. Jäämme erityisesti rukoilemaan
leiriläisten puolesta, että he vahvistuvat
uskossa ja rohkeasti seuraavat Jeesusta.

Otsolla pelastuksen kypärä
ja Hengen miekka
Lapsityö on seurakunnan tärkeimpiä työmuotoja ja järjestämme lapsityön koulutuspäivän la 23.8. klo 9-15 Kotikirkolla. Toivomme, että
mahdollisimman monet pääsevät mukaan varustautumaan lapsityön haasteisiin.
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Vko
Pv

32
klo

”Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa
ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. ” Ps.100:1,2

Ti 5.8.

19:00

Sanan ja rukouksen ilta, Arto Hasari

To 7.8.

19:00

Mahdollisuus Muutokseen –rukousilta

Su 10.8.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Riikka Pelkonen ja Jyrki Alanko
Tilaisuudessa koululaisten, opiskelijoiden, opettajien ja kouluhenkilökunnan siunaaminen koulutyöhön

Vko
Pv

33
klo

”olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä,
tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.”
1.Kor.15:58

Ti 12.8. 19:00

Sanan ja rukouksen ilta, Teppo Komonen

Su 17.8.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Heimo Miettinen, Lauri Miettinen,
Kalle Puukki ja Seppo Aapa tuovat lähetysmatkaterveisiä
Permin Komista

Vko
Pv

34
klo

"Minä nostan silmäni vuoria kohti: mistä tulee minulle apu?
Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan."
Ps.121:1,2

Ti 19.8.

19:00

Innostu Missiosta –ilta
Hämeenlinnan kirkossa

To 21.8. 19:00
19:00

Mahdollisuus Muutokseen –rukousilta
Hallituksen kokous

La 23.8.

9-15

Lapsityön koulutuspäivä.
Opettajina Markus Bäckroos ja Helena Vähäkangas

Su 24.8.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Matti Oikari ja Marko Hassinen

Jyrki vapaalla maanantaisin
sekä 14.-17.8.

Pastori tavattavissa
Kotikirkolla tiistaisin klo 13-15
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”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää
perkeleen kavalat juonet.” Ef.6:11

Ti 26.8.

18:00
19:00

Kuoroharjoitus
Seurakunnan asiakokous, esillä talous ja syksyn toiminta

Ke 27.8. 19:00

Nuorten Missio –ilta Poltsarilla

Su 31.8.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja ylistys, Jyrki Alanko ja Reijo Vierula

Vko
Pv

36
klo

”Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet.” Ef.6:16

Ti 2.9.

19:00

Naisten ja miesten rukousillat kodeissa

Ke 3.9.

19:00

Vanhimmiston kokous

To 4.9.

19:00

Mahdollisuus Muutokseen –rukousilta

La 6.9.

9-15

Kirjakuriirien koulutuspäivä
Poltinahon seurakuntatalolla

Su 7.9.

16:00

Ehtoollisjuhla, Pertti Pitkänen, Jyrki Alanko ja Kotikirkon kuoro

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 15.9.-12.10.2014
Mahdollisuus Muutokseen mediamission tärkeitä päivämääriä
19.8. klo 19 Innostu missiosta –ilta Hämeenlinnan kirkossa
23.8. klo 9-15 Puhelinvastaajien ja kirjakuriirien koulutus Lahdessa
27.8. klo 18 Nuorten missioilta Poltinahon seurakuntatalolla
6.9. klo 9-15 Kirjakuriirien koulutus Poltinahon seurakuntatalolla
20.9. klo 12 Mediamission avajaistilaisuus Hämeenlinnan torilla
6.-7.10. Mahdollisuus Muutokseen tilaisuudet Hattulassa, Marko Selkomaa
25.10. klo 16 ja 19 Missiojuhla Hämeenlinnan Elenia Areenalla

Kielisukulaisia kohtaamassa Permin Komissa 22.6.–6.7.2014
Meitä lähti toisena juhannuspäivänä seitsemän miestä Suomesta matkalle kohti
Komin maata. Komilaiset ovat Uralin länsipuolella asuva suomalais-ugrilainen
kansa, joka jakaantuu kahteen pääryhmään: pääasiassa Komin tasavallassa eläviin komisyrjääneihin ja Permin Komin
alueella eläviin komipermjakkeihin. Matka määränpäähämme, Permin Komin
pääkaupunkiin Kudymkariin ja takaisin
mm. Vologdan ja Vizingan kautta taittui
kahdella henkilö- ja maastoautolla.

Jo alkumatkasta koimme rukouksen voiman, sillä kaksi kertaa toinen autoistamme oli joutua vakavaan onnettomuuteen.
Ensimmäinen tapaus oli hiuksen hienosti
vältetty yhteentörmäys hirven kanssa jo
Suomen puolella Vaalimaan rajaasemalle mennessä. Rajasta ylipääseminen hengellisen materiaalin kanssa tuotti
myös vaikeuksia. Meistä neljä matkalaista joutui odottelemaan Kalle Puukkia
toista vuorokautta Viipurissa ennen kuin
hän pääsi rajasta yli palautettuaan osan
tavarasta Suomeen.
Tulkkinamme oli Komin tasavallan pääkaupungin, Syktyvkarin seurakunnan johtava pastori Daniil Popov, joka on taustaltaan komi. Hän puhui komia, venäjää ja
osasi mainiosti myös suomen kielen opiskeltuaan suomen kielen opettajaksi yliopistossa. Tietysti kaikkein tärkeintä tul-

katessakin on Pyhän Hengen ilmiselvä
johdatus kääntää kuulijoiden ymmärrettäväksi Jumalan sana, jota julistimme.
Matkan aikana pidimme 16 kokousta,
joista osa oli paikallisseurakunnissa,
mutta suurin osa kylien kulttuuritaloilla.
Päivittäin pidettiin kaksi kokousta, joista
pääosa oli kaukaisissa kylissä pitkien välimatkojen päässä toisistaan, keskellä ei
mitään. Paikalle tuli uteliaita, kaikenikäisiä ihmisiä vaihtelevasti; alle kymmenestä useisiin kymmeniin. Paikallinen evankelista oli ennakolta järjestänyt kokouspaikat kyliin. Monilla saattoi houkuttimena kokouksiin tulolle olla halu tavata ulkomaalaisia ja nimenomaan suomalaisia.
Alueella asui runsaasti komilaisia, joka on
suomensukuinen kansa. Kiinnostus oli
molemminpuolista:
suomensukuisten
kansojen kohtaloista ja heidän kieliensä
säilymisestä huolta kantavina saimme
tavata aitoja komipermjakkeja ja syrjäänejä, joiden olemassaolosta olimme aiemmin saaneet vain lukea. Lauri,
joka opiskelee historiaa, sai lisäksi toimittaa suomalaista historiankirjoitusta
paikalliselle historian opettajalle.
Majoituimme
rukoushuoneiden
ja
kulttuuritalojen salien lattioilla, mutta
myös osittain uskovien kodeissa. Vielä
ani harvasta paikasta löytyi sisävessa, ja
peseytymismahdollisuus oli ainoastaan
saunoissa, joissa oli maalattia. Ruoka oli
kuitenkin hyvää ja sitä oli riittävästi! Paikalliset uskovat todella panivat vieraanvaraisuudessaan parasta pöytään siitä,
mitä heillä oli.

Kielisukulaisia kohtaamassa Permin Komissa 22.6.–6.7.2014
Alueen asukkailla ei varsinkaan maaseudulla näyttänyt olevan juurikaan työpaikkoja. Kuten tiedetään, erilaisten vähemmistöjen asema Venäjällä ei ole helppo ja
suomensukuisiakin kansoja uhkaa venäläistäminen. Erityisesti kaupunkeihin siirryttäessä perinteinen kulttuuri ja kieli häviävät helposti. Alkoholismi on valtava
ongelma. Monilla perheillä pääasiallinen
tulonlähde on luonnosta saatava marjaja sienisato. Jokaisella on myös oma kasvimaa, jossa kasvatetaan perunaa, sipulia
ja muita hyötykasveja. Tämän lisäksi on

usein lehmä tai pari, lampaita, vuohia tai
kanoja. Suomalaisista varmaankin tuntui,
että menimme ajassa noin kaksi vuosisataa taaksepäin. Sähköt kyllä joka kylässä
oli, mutta vesi oli yleensä kannettava tien
varressa olevasta kaivosta. Varsinkin syrjäseuduilla tiet olivat usein hyvin kuoppaisia, minkä takia usein puolet matkasta oli
ajettava vastaantulevien kaistalla. Venäjällä näytetään kuitenkin laitettavan nyt
tiestöä kuntoon toden teolla, sillä siellä
näimme todella paljon tietöitä ja hyvää,
uutta tietäkin oli jo paljon. Pituutta koko
matkalle kertyi n. 7000 km, minkä aikana
poliisi ei edes pysäyttänyt meitä kertaakaan. Se on ihme!

Koimme sanoman saavuttavan ihmisten
sydämiä. Jaoimme Raamattuja, lasten
Raamattuja ja kirjallisuutta kaikissa kylissä
myös kokousten ulkopuolella. Erityisen
hienolta tuntui saada jakaa veljeskansallemme materiaalia heidän omalla äidinkielellään komipermjakiksi. Pian odotetaan valmistuvaksi komipermjakinkielistä
Uutta testamenttia, jota suomalaiset ovat
saaneet olla kääntämässä. On ensiarvoisen tärkeää, että juuri suomalaiset voivat
olla Helsingissä toimivan Raamatunkäännösinstituutin arvokkaan työn kautta rakentamassa sukulaiskansojemme huomispäivää. Vai miltä itsestäsi tuntuisi, jos
hengelliset kokoukset ja ainoat saatavilla
olevat Raamatuntekstit olisivat vaikkapa
vain englanniksi?
Tule kuulemaan ja katsomaan matkan
vaiheista lähemmin 17.8.2014. klo 18.00
Hattulan Kotikirkkoon. Tilaisuudessa ovat
allekirjoittaneiden lisäksi matkalla mukana olleista myös ainakin Seppo Aapa ja
Kalle Puukki.
Matkaterveisin
Heimo ja Lauri Miettinen

HATTULAN KOTIKIRKKO
Helluntaiseurakunta
Osoite

Teollisuustie 6, 13720 Parola

Sähköposti

info@hattulankotikirkko.fi

Kotisivut

www.hattulankotikirkko.fi

Pankki

FI74 5680 7550 0475 84

Pastori

Jyrki Alanko
0400 186124
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi

Evankelistat

Vuokko Nyman
044 5313 716
Arto Hasari, motoristievenkelista
044 2131715
arto.hasari@gmail.com

Vanhimmiston Marko Hassinen
pj
040 6832 215
marko.hassinen@ovi.com
Hallituksen pj

Jouko Keskimaa
044 5441391
jouko.keskimaa@gmail.com

Lähetit

Voitto ja Laura Mäkinen, Malesia
voitto144@gmail.com
Sami ja Ulla Hatava, Nepal
sam.hatava@fidadevelopment.fi

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Tämän lehden toimitus
Kansikuva
Paino

Jyrki Alanko
Saija Alanko
Ilves-Paino

Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan viikko ennen lehden
ilmestymistä Jyrkille.

