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Pääkirjoitus

Täyttykää Hengellä Ef.5:18
Raamatun lupaus Pyhän Hengen vuodatuksesta kaiken lihan ylle toteutui helluntaina Jerusalemissa pari tuhatta vuotta sitten. Opetuslapset
saivat voiman ja rohkeuden julistaa evankeliumia kaikkeen maailmaan.
Tänään on meidän vuoromme täyttyä Hengellä ja julistaa evankeliumia
Jumalan voimassa ja voitelussa. ”Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen
sen?” kysytään Hilja Aaltosen laulussa ja Luukas vakuuttaa evankeliumissaan, että rakastava Taivaallinen Isä antaa kaipaavalle Hengen
täyteyden ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne
hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän
Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Luuk.11:13
Pyhän Hengen täyteys annetaan meille armosta ja
lahjana. Sen saa jokainen uskova, joka sitä pyytää.
Tulkoonpa sitten hiljaa tai myrskyn lailla, mutta Jumalan lupaus Pyhän Hengen täyteydestä kuuluu
jokaiselle. Hän ei jättänyt meitä oman voimamme
varaan vaan lähetti meille puolustajan. ”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan
voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.”
2.Tim.1:7 Hänen voimassaan ja johdatuksessaan
saamme kulkea ja päivittäin täyttyä Hänen Hengellään

Pyhän Hengen täyteydestä seuraa armolahjojen
saaminen. Kielillä puhumista on pidetty merkkinä
Hengen täyteydestä ja monesti tämä armolahja
onkin jäänyt pysyvästi uskovan elämään. Mutta
myös kaikki muutkin armolahjat ovat meille annettu. Pyydetään Isältä hyviä lahjoja joilla saadaan
palvella toisiamme! ”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin
profetoimisen lahjaa. ” 1.Kor.14:1
Siunaten Jyrki

Perheuutisia

Rengit isännän pöydässä
Moni vanhempi seurakuntalainen muistaa vielä
Jaakkolan ”juustoseurat”. Opiston kuorovierailu oli
jokavuotinen tapahtuma Jaakkolassa ja vieraita
saattoi Olaville ja Ilonalle kertyä lähes sata. Näitä ja
monia muita muistoja kerrattiin, kun ”renkipojat”
Hannu Kaila ja Heimo Miettinen puolisoineen kävivät tervehtimässä Jaakkolan isäntää, joka nyt
viettää eläkepäiviään tutuissa maisemissa. Olavi
täyttää ensi syksynä 85 v, mutta mieli on edelleen
virkeä. Olavi on tullut uskoon 5-vuotiaana ja hän sai
lähetysasian sydämelleen lukemalla Autuus pakanoille -lähetyslehteä. Lähetysrakkaus ja Herran
uskollisuus ovat kestäneet vuosikymmenet. Elämäntyö karjan parissa ei ole unohtunut ja vielä on
muistissa lehmien nimetkin esimerkiksi Dolly ja
Kleopatra. Tämän päivän maatalouden tilasta Olavi
on huolissaan.
Ennen Hannua ja Heimoa työmiehet viihtyivät Jaakkolassa koko työikänsä, 43 vuotta tuli täyteen edeltäjällä. Hannu tuli Jaakkolaan syyskesällä -82 ja viipyi pari vuotta. Heimo tuli taloon kesällä -84 ja viihtyi liki neljä vuotta. Molemmat löysivät tuona aikana puolison. Hannu kertoikin, että taisipa käydä joskus niin, että hän tuli kotiin samalla ovenavauksella
kuin Olavi lähti aamutoimille navettaan. Sittemmin
Hannu on lähtenyt kokoaikaiseksi Jumalan valtakunnan työhön ja Heimo sai opiskelukärpäsen pureman ja toimii nyt Tavastian ammattiopistossa
opettajana. Olavi toteaakin, että Heimo on oppinut
suomea. Hannun kieli kääntyy jo aika mukavasti
savon kielelle. Oppia on tullut Keiteleellä pastorina
toimiessa.
Olavilla on hyvin muistissa nuorena opitut runot.
Tässä pari ensimmäistä säkeistöä runosta, jonka
saimme kuulla. Runon on kirjoittanut Hanna Rauta.
Kirsti Miettinen

Armon ajan suuri sanoma
Kaikuu kautta armonajan
kallis kutsu sulle, mulle,
elon armahduksen sana
synnin tähden tuomitulle:
”Pidot valmiit, tulkaa häihin!”
Taivas vartoo juhliin näihin
ostetuita,
kutsutuita.
Joka ainut syntiskurja,
itsessänsä aivan musta,
tervetullut juhliin taivaan
nyt on ilman eroitusta.
Kaikkialle kaikuu sana,
kaikki kuulla kutsun saavat:
Avannut on portit taivaan
Lunastajan veri, haavat,
teuras on jo toimitettu,
valkovaatteet valmistettu
ihmisille,
syntisille.
Tarkat ohjeet, kutsukirjeet
itse Herra heille laatii,
lähettiläät kiertää maata,
kutsutuita häihin vaatii.
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Viikko
6
Ti 3.2.

Su 8.2.

11:00
18:30

Naisten- ja miestenillat kodeissa
Naiset: Pitkäsillä, Pellonpääntie 4, 14300 Renko
Miehet: Alangolla, Kotituvantie 10, 13500 Hämeenlinna

16:00
16:30

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko, Jani ja Maaret Alanko
Pyhäkoulu, Eija ja Pertti Pitkänen

18:00

Hämeen Parhaaksi –rukousilta Rengon Elävä Vesi -seurakunnassa
Topenontie 949, 14300 Renko

Viikko
7
Ti 10.2.

La 14.2.

Su 15.2.

”kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun
todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan
ääriin saakka." Apt.1:8
Leipäkirkko

”Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te
olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Room.8:15
11:00

Leipäkirkko

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta, Jyrki Alanko

10-15

Armolahjaseminaari; Hengentäyteinen elämä ja puheen lahjat
Marko Selkomaa ja ylistysryhmä Hope.

18:00

Iltajuhla; Jeesus pelastaa, Jyrki Alanko, Marko Selkomaa ja Hope

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys,; Jeesus parantaa!
Jyrki Alanko, Marko Selkomaa ja Kotikirkon kuoro
Pyhäkoulu, Mirjami ja Jouko Keskimaa

16:30

Pastori tavattavissa Kotikirkolla
Tiistaisin klo 12-14

Pastori vapaalla maanantaisin
Talvilomalla vko 9 (24.2-1.3.)

Rukoillaan ja
siunataan toisiamme!
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Viikko
8
Ti 17.2.

” Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.” 2.Tim.1:7
11:00

Leipäkirkko

17:30

Lapsityön palaveri

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta, Mirjami Keskimaa

To 19.2.

18:00

Hallituksen kokous

Su 22.2.

16:00

Lähetysjuhla Mäkisten tulojuhla, Jyrki Alanko, Voitto ja Laura Mäkinen
lähettäjäseurakuntien edustajat, juhlapuhe Riku Turunen. Tarjoilu.
Ei ole pyhäkoulua (talviloma alkaa)

Viikko
9
Ti 24.2.

Su 1.3.

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin
profetoimisen lahjaa.” 1.Kor.14:1
11:00

Leipäkirkko

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta, Riikka Pelkonen

16:00

Ehtoollisjuhla, Pertti Pitkänen ja Marko Hassinen

16:30

Pyhäkoulu, Marja-Leena Keski-Vinkka

Lapsi- ja perhetyön uutisia:
Tervetuloa tiistaina 17.2. palaveriin Kotikirkolle suunnittelemaan 15.3. olevaa
Perhejumista sekä lauantain 11.4. Perhepäivää Lepaanrannassa.
Lauantaina 21.3. on mahdollisuus osallistua Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa lasten- ja nuortensielunhoitokoulutukseen. Tervetuloa suunnittelemaan ja toteuttamaan lapsi- ja perhetyötä Hattulan Kotikirkossa!
Saija Alanko ja Kati Kortelainen
Ensi kesän lastenleiri järjestetään yhdessä Hämeenlinnan helluntaiseurakunnan kanssa 23.-26.6.2015 Takajärven leirikeskuksessa. Ensimmäinen suunnittelupalaveri on 5.3. klo 18 Hämeenlinnassa. Tervetuloa suunnittelemaan.
Merkitse leiriaika kalenteriisi!

Rukouspalvelijoiden koulutus 24.1.

Rukoilkaa toistenne puolesta!
Saimme rakentua rukouspalvelijoiden koulutuspäivässä Kotikirkolla 24.1. Jyrki avasi koulutuspäivän
kehottamalla meitä hauskoilla esimerkeillään kohtaamaan ihmisiä ja auttamaan toisiamme matkallamme Taivaan kotiin. Tähän tehtävään tarvitsemme lisää tietoa ja ymmärrystä.
Tätä ymmärrystä meille oli jakamassa REsielunhoitoterapeutti, Keiteleen helluntaiseurakunnan evankelista Päivi Kaila. Hänen mukaansa rukouspalvelun merkitys korostuu nykyihmisten rikkinäisyyden vuoksi. Päivi rohkaisi meitä vastaamaan
Jumalan kutsuun lähteä palvelemaan rukouspalvelussa, vaikka omia voimia tai taitoa ei tuntuisi olevan riittävästi. Voimme palvella Jumalaa niillä lahjoilla, mitä meillä jo on. Jumala antaa meille saamiemme inhimillisten lahjojen lisäksi myös armolahjoja, joista on suurta hyötyä rukouspalvelussa.
Jumala voi antaa meille jonkin oman rukousalueen

Jaak.5:16

(esim. sairaat, Hengen täyteys, eheytyminen) tai
ihmisryhmän (esim. maahanmuuttajat, lapset, vähäosaiset), joissa hän erityisesti toimii kauttamme.
Myös elämänkokemuksemme voivat ohjata meitä
tiettyyn rukoustehtävään. Päivi piti tärkeänä ottaa
rukouspalvelussakin mallia Jeesuksen toiminnasta.
Emme myöskään saa kiinnittää apua tarvitsevaa
lähimmäistä itseemme vaan ohjata hänet Jeesuksen tykö.
Päivi valotti meille myös rukouspalvelun ja sielunhoidon eroja. Rukouspalvelija on kuuntelija, joka
auttaa jättämään taakat Jumalalle. Hän tuo rukouksessa yhteisesti sovitut aiheet esille ja toimii Jumalan kosketuksen välittäjänä rukousta pyytävälle.
Rukoustilanteen tulee olla turvallinen ja rauhallinen. Rukoilijan tehtävä on palvella lähimmäistä ja
rukoustilanteessa tulee edetä rukoiltavan ehdoilla.
Rukous kestää kerrallaan vain pienen hetken, sielunhoitaja puolestaan sitoutuu kulkemaan apua
tarvitsevan rinnalla pidemmän ajan.
Rukouspalvelijan tulee olla uskossa oleva aktiiviseurakuntalainen, Hengellä täyttynyt, palvelualtis
ja riittävän ehyt. Rukouspalvelijalla itsellään on hyvä olla kokemus autettavana olemisesta. Rukouspalvelijan tehtävään valmistaudutaan etukäteen
rukoilemalla ja pitämällä suhde Jumalaan ja lähimmäisiin kunnossa.
Ulla Räsänen ja Elli Soininen palvelivat meitä järjestämällä ruokailun ja kahvitukset. Mukana koulutuksessa oli 38 henkilöä, joista kotikirkkolaisia oli 18.
Lopuksi rukouspalvelijoita siunattiin henkilökohtaisesti. Kotikirkon rukouspalvelijat järjestäytyivät.
Jokaiselle rukouspalvelijalle annettiin nimellä varustettu rintamerkki ja yhdessä sovittiin rukouspalvelun käytännön järjestelyistä. Kotikirkon jokaisessa tilaisuudessa pyritään tarjoamaan rukouspalvelua. Jatkossa Kotikirkon esirukouspalvelijaksi haluaville järjestetään yhteinen koulutusilta. Kerro halukkuutesi seurakunnan pastorille, Jyrki Alangolle.

Hannu ja Päivi Kaila Kotikirkolla 25.1.

Rohkaisevaa sanomaa
Sunnuntaina 25.1. Hannu ja Päivi Kaila julistivat sanoin ja sävelin meille rohkaisevaa ja rakentavaa Sanaa.
Päivi Kaila kehotti meitä valmistautumaan rikkinäisten ihmisten vastaanottamiseen seurakunnassa. Omat sydämemme täyttyvät liian
helposti pienillä murheilla tai turhilla asioilla.
Meidän tulee raivata tilaa Herran etsimiseen!
Jumala tahtoo virvoittaa meitä ja antaa uuden
voiman. ”Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa?” (Jes.
43:19)
Hannu Kaila puhui meille kymmenestä neitsyestä
(Matt. 25:1-13). He kaikki odottivat sulhasta aivan
kuten kaikki Jeesuksen omat odottavat häntä. Hannu vertasi neitsyiden öljyä uskovien rakkauteen Jumalaa kohtaan. Jumala kaipaa saada elää rakkaussuhteessa omiensa kanssa. Hän ei ole niinkään kiinnostunut tekemisistämme kuin meistä itsestämme.
Hannu rohkaisi meitä sanomaan päivittäin Jeesukselle, että rakastamme häntä! ”Joka rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.” (1.Kor.8:3) Jumala lupaa

meille: ”Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut.” (Joh.10:14) Rakkautemme Jumalaa kohtaan lisääntyy, kun vietämme aikaa hänen kanssaan
rukouksessa ja ylistyksessä. Annetaan Jumalan rakkauden tulvia meihin ja huolehditaan, että meillä on
”öljyä astiassa”! oli Hannun kehotus meille kuulijoille. ”Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.” (Joh. 14:23).
Saija Alanko

Talvinen laavuretki
Talvi-illan hämärtyessä lumisessa metsässä vaelsi liki parinkymmentä nuorta ja vähän varttuneempaakin
kohti Murhalammen laavua. Lapsille kokemus oli uusi ja jännittäväkin. Vanhemmille tuli mieleen Royal
Ranger-ajat. Edellisistä tapaamisista oli kulunut jo aikaa ja kysyttiinkin: oletkos se sinä? Ovatkos nämä sinun poikiasi? Juttu luisti ja Villen ja Matiaksen laittama pata-ruoka maistui. Nyyttäriperiaatteella löytyi
kaikkea tarvittavaa. Paistettiin makkaraa ja
juotiin nokipannukahvit. Lapset tulivat pulkkamäestä posket punaisina kaakaolle. Vähitellen väsymys alkoi voittaa ja osa lähti kotiin
nukkumaan, mutta muutama jäi nauttimaan
talviyöstä laavulla. Uni ei tahtonut tulla ja
juttua riitti. Nuorimmaisena Mustosen Miika
lähti aamulla väsyneenä, mutta onnellisena
kotiin. Nyt se on tehty; yö laavulla talvipakkasella. Tätä täytyy saada lisää.
Kirsti Miettinen

HATTULAN KOTIKIRKKO
Teollisuustie 6, 13720 Parola
www.hattulankotikirkko.fi
Sähköposti

info@hattulankotikirkko.fi

Pankki

Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84
Viitenumerot; srk työ: 50157 Lähetystyö: 16159
Remonttitili: FI04 5680 0020 2176 22, viite: 724250

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 pj Marko Hassinen
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 kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Tämän lehden toimitus Jyrki ja Saija Alanko
Kansikuva

Eija Pitkänen

Paino

Ilves-Paino

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

