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Pääkirjoitus
Kutsu yhteiseen rukoukseen ja seurakuntayhteyteen
Apostolien tekojen toisessa luvussa on kuvattu Pyhän Hengen tuleminen opetuslasten
päälle ja sitä seuranneet vaikutukset. Ensinnäkin he saivat voiman ja rohkeuden julistaa
evankeliumia. Toiseksi sanan saarna vaikutti
kuulijoissa uskon ja pelastuksen. Kolmanneksi syntyi seurakunta, uskovien yhteys, josta
todettiin, että ”he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän
murtamisessa ja rukouksissa.” Apt.2:42
Yhteinen rukous, Jumalan sana ja
seurakuntayhteys olivat ensimmäisen seurakunnan tunnuspiirteitä. Rukous on kuin hengittämistä. Raamatun lukeminen tai kuunteleminen voitaisiin rinnastaa syömiseen ja seurakunta perheeseen. Näillä mielikuvilla voisi ajatella, että totta kai minä rukoilen
eli hengitän ja luen Raamattua eli
syön. Seurakuntaan tulen mielelläni, koska se on minun kotini.
Seurakunnan tulee olla koti jossa
saan hoitoa ja huolenpitoa. Sinne
on hyvä tulla iloisena tai murheellisena. Joskus tulen väsyneenä,
epäonnistuneena ja pettyneenä ja
toisinaan voitonriemuisena ja
täynnä iloa. Kohtaan siellä Juma-

laa sekä uskonystäviä. Saan jakaa
kuormani, iloni ja murheeni. Saan
myös palvella armoitukseni mukaisesti. Yhteisestä uskosta rakentuminen toteutuu silloin parhaiten kun
meidän henkilökohtaiset armoituksemme ja lahjamme tulevat käyttöön,
yhteiseksi hyödyksi.
Kutsun Sinua yhteiseen rukoukseen
tiistaisin Kotikirkolle. Haastan Sinut
myös omissa rukoushetkissäsi säännöllisesti muistamaan seurakuntaamme ja vastuunkantajia. Kutsun Sinua
sunnuntain
Jumalanpalvelukseen.
Me tarvitsemme toisiamme siunaukseksi, lohdutukseksi ja rakentumiseksi. Jeesus ja hänen seurakuntansa
tarvitsee juuri Sinua!
Siunaten Jyrki

Palvelukseen haetaan!
Pyhäkoulun pitäjiä
Tiedotuslehden tekijöitä
Kotikirkon kuoroon laulajia Kahvitusten järjestäjiä

Antaessaan saa!

Sami ja Ulla Hatava
Sami
Hatava
vietti
50vuotisjuhliaan 29.10.2013. Seurakunnan lahjana hänelle ja Ulla vaimolle lähetettiin Reino- ja Ainotossut. Seuraavassa tiivistelmä Ullan lokakuun lähettikirjeestä:
Syysterveiset etelän syksystä
pohjoisen syksyyn
Olemme juuri olleet Thaimaassa
Aasian lähettipäivillä. Alkusyksy on
ollut työntäyteistä, mutta mielenkiintoista. Kiitos Jumalalle, että
saimme alueelliseen tiimiin avuksi
Terhi Teiskonlahden. Aasian työn
johtaja Ruut Mononen vieraili tutustumassa työhön sekä Nepalissa
että Bangladeshissä. Saimme osallistua Kummilapsityön seminaariin
Mumbaissa. Aiheena oli lasten kerhot. Aasian alueella on tällä hetkellä 7 kummihanketta. Seminaarin
jälkeen Sami kaväisi Butanissa
esittelemässä Raija ja Kari Harrin
yhteistyöjärjestö RENEW:lle, jonka
suojelijana on Butanin kuningatar.
Sitten Mumbaissa oli Fida Intian
henkilöstön kokousviikko.
Kashgarin terveysviraston ja opetusviraston kanssa on tehty projek-

Raija Harri ja Sami Hatava
Butanin kuningattaren kanssa
tisuunnitelma vuosille 2014-2016 maaseutukylien koulujen terveysopetuksesta. Projektin tarkoitus on lasten kautta
vaikuttaa perheisiin ja kyliin. Koulutamme yhden opettajan jokaisesta koulusta pitämään terveyskasvatustunteja.
Minä toimin koordinaattorina ja Sami
aluepäälikkönä. Olemme kiitollisia Jumalalle tästä mahdollisuudesta.
Rebecan lukukausi on mennyt mukavasti ja Roni valmistuu sairaanhoitajaksi ennen joulua. Pääsemme mukaan
valmistujaisiin, kun olemme Sydneyssä
joulukuun lomalla. Roni sai työtä samasta sairaalasta, jossa hän nyt tekee
viimeistä harjoitteluaan.
Tässäpä näitä kohokohtia. Työssä on paljon haasteita, mutta
tiedämme, että kaikki
on Jumalan käsissä!
Ulla ja Sami Hatava,
Katmandu, Nepal
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”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät.” Room.12:12

Ti 5.11.

19:00

Naistenilta Miettisillä Atrainpolku 4, Pekola
Miestenilta Pitkäsillä Pellonpääntie 4, Renko

Su 10.11.

16:00

Isäinpäivän Sana ja Ylistys
Jyrki Alanko, Heimo Miettinen

16:30

Pyhäkoulu

18:00

Hämeen Parhaaksi rukousilta
Hämeenlinnan Vapaakirkolla, Sibeliuksenkatu 17
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”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi” Fil.4:6

Ti 12.11.

18:00
19:00

Kuoroharjoitus
Sanan ja rukouksen ilta Jyrki Alanko

Su 17.11.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
Jouko Keskimaa, Markku Lehtonen

16:30

Pyhäkoulu

Lähetysjuhla La 7.12. Marja-Liisa Lappalainen, Jouko Keskimaa ja Aktiotiimi

Kanta- ja Päijät-Hämeessä 15.9.-12.10.2014
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”Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen
valvokaa” Kol.4:2

Ma 18.11

18:00

Hämeenlinnan rukouskävelijöiden rukousilta

Ti 19.11.

19:00

Sanan ja rukouksen ilta Arto Hasari

Su 24.11.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
Riikka Pelkonen, Hannu Pyykkönen

16:30

Pyhäkoulu
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”Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin
nähden Kristuksessa Jeesuksessa.” 1.Tess.5:16-18

Ma 25.11.

18:00

Lähetysompeluseura Kotikirkolla

Ti 26.11.

18:00
19:00

Kuoroharjoitus
Sanan ja rukouksen ilta

Su 1.12.

16:00

Ehtoollisjuhla
Jyrki Alanko, Vuokko Nyman, Kotikirkon kuoro

16:30

Pyhäkoulu

Seurakunnan joulujuhla su 15.12. klo 16:00

Kutsu yhteiseen rukoukseen
ja seurakuntayhteyteen!
Pastorin toimistoaika ti ja to klo 13-15

Lähetysmatka Malesiaan ja Indonesiaan
Syyskuun 27. päivänä saavuimme
Serembaniin, joka sijaitsee lähellä
lentokenttää ja pääkaupunkia. Mäkiset asuvat muutaman minuutin ajomatkan päässä keskustasta mäen rinteellä, kauniilla asuinalueella. Tropiikissa lämpöä riittää yli 30 joka päivä
ja yölläkin reilusti yli 20 celsiusastetta. Sadekaudella iltapäivisin on rankkoja ukkoskuuroja. Auringolta kauniissa Malesiassa suojaudutaan tarkoin ja energiaa kuluu kiinteistöjen
viilennykseen. Illalla liikutaan vilkkaasti mm. toreilla. Alueella on valtavia öljypalmu- ja kumipuuviljelmiä. Alkuperäistä viidakkoa on vain
luonnonsuojelualueilla. Siellä ylimpänä kasvavat monikymmenmetriset
jättipuut.
Malesian väestöstä suurin osa (15
milj.) on islamin uskoisia malaijeja.
Aikoinaan he valloittivat Malesian
niemimaan
alkuperäisasukkailta
orang asleilta. He ovat islamin- tai
luonnonuskoisia. Näillä pienillä väestönosilla on omia heimokieliään.
Kristityt ovat tehneet hengellistä työtä lähinnä näiden alkuperäiskansojen
keskuudessa, mutta Voiton näkynä
on tavoittaa evankeliumilla nimenomaan malaijikansa. Kuka tulisi mukaan työhön ja uhraamaan?
Malesian valtion virallinen uskonto
on islam. Passiin merkittyä uskontoa
on vaikea muuttaa islamista kristinuskoon. Uskostaan saa kertoa mutta muu evankeliointi ei ole helppoa
islamilaisessa maassa. Takavuosina
kristittyjä on pidätettykin.

Tiimistämme yhdeksän oli Suomesta,
neljä Kuala Lumpurista ja yksi Jaavan
saarelta sekä paikallisia ihmisiä. Jumala yhdisti meidät. Olemme batakkien
perinnetalon portailta Sumatran saarella, lähes paratiisimaisen kauniilla
Lake Toba -järven alueella.
Me matkustimme Borneon saaren pohjoisosaan Bario nimiseen pikkupaikkaan.
Siellä 1973 puhjenneen herätyksen hedelmänä syntynyt SIB-kirkko on saanut hyvän jalansijan Borneon rannikkokaupungeissa ja laajentunut jäsentensä mukana
Malesian niemimaallekin mm. Serembaniin. Nämä Jumalan tuulet ovat tuoneet
paljon siunausta tullessaan. Tämän herätysliikkeen hyvänä puolena on sen kotoperäisyys eli sitä ei ole tuotu ulkomailta.
Kirkot on rakennettu pääosin uskovien
ponnistusten kautta Jumalan avulla. SIBkirkko tarvitsee esirukousta, jotta se voisi
laajentaa työtään myös muslimiveljiensä
voittamiseksi Kristukselle. Bariossa olimme kelabit ja penan heimojen alueilla.
Heillä on omat kielensä, eivätkä kaikki
osaa kunnolla edes virallista kieltä; bahasaa, saati sitten englantia.

Lähetysmatka Malesiaan ja Indonesiaan
Yksi matkan kohokohdista oli tapaaminen oikean imaamin kanssa. Rukoillaan, että Jumala kohtaisi tämän
ystävällisen miehen ja hänen vaimonsa kuten Paavalin aikoinaan.
Meidän tulisi nähdä ja huomata nämä
mukavat ja ystävälliset muslimit oikeassa valossa. Heidät voi myös rakastaa Kristukselle.
Matkustimme myös Sumatran saarelle Lake Toban lähelle kylään, jossa
Jumala oli avannut hammashoitotiimillemme mahdollisuuden palvella
kymmeniä ihmisiä. Samalla julistimme evankeliumia ja toistakymmentä
kuulijaa antoi elämänsä Kristukselle.
Herra oli antanut varat tähän amerikkalaiseen 5000 e arvoiseen ham-

Hammashoitoa ja rukousta
Parabatin kaupungin eräässä koulussa.

Jumala on johdattanut Bukitin
pastoripariskunnan
Sumatran
saarelta Kuala Lumpuriin tavoittamaan omaa kansaansa
mashoitoyksikköön, kun työtä aloitettiin. Laitteistoa käytetään mm. sotilaiden hammashoitoon rintamaolosuhteissa. Saimme palvella myös parissa
kristillisessä koulussa. Jälkimmäisessä
koulussa kuulimme, että he olivat rukoilleet Jumalalta apua pari kuukautta
aikaisemmin. Saimme olla Jumalan
johdatuksessa heitä palvellessamme.
Olette kaikki tervetulleita Lähetysjuhlaan lauantaina 7.12. Vieraaksemme saapuu tiimistämme MarjaLiisa Lappalainen miehensä kanssa.
He tuovat meille vielä tarkempia terveisiä ja videomateriaalia tuolta matkalta, josta jälkeenpäin voimme kaikki
sanoa, että saimme kulkea edeltä valmistetuissa tilanteissa Jumalan johdatuksessa. Seurakunnastamme matkalla
olivat lisäkseni tyttäreni Laura sekä
Heimo ja Leea Miettinen.
Jouko Keskimaa

HATTULAN KOTIKIRKKO
Helluntaiseurakunta
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Teollisuustie 6, 13720 Parola

Sähköposti:

info@hattulankotikirkko.fi

Kotisivut:

www.hattulankotikirkko.fi

Pankki:

FI 74 5680 7550 0475 84

Pastori

Jyrki Alanko
0400 186 124
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi

Evankelista

Vuokko Nyman
044 5313 716

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

Heimo Miettinen
040 5864 778
heimo.miettinen@kktavastia.fi

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
toimituskunta

Jyrki ja Saija Alanko, Jouko Keskimaa, Ulla Hatava

Kannenkuva

Eija Pitkänen

Seuraavaan numeroon tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan
viikko ennen ilmestymispäivää Jyrkille

