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Lähetystyö
Lähetystyöterveisiä Jaavan
ja Borneon aktioista! Hattulan Kotikirkosta mukana
aktiossa olivat Jouko, Mirjami ja Laura Keskimaa.
Meillä on erittäin hyviä uutisia kerrottavana, sillä kaikkiaan 51
henkilöä vastaanotti Jeesuksen pelastajanaan näiden aktioiden aikana! Tämän
luvun ulkopuolella ovat kymmenet ihmiset, jotka uudistuivat uskossaan. Borneon matkalla kolme kokonaista alkuasukaskylää etsi alttarihetkissä Herraa.
Näitä ihmisiä emme ole laskeneet tuohon pelastuneiden lukuun, vaan ainoastaan ne, joiden kanssa olemme rukoilleet henkilökohtaisesti ’syntisen rukouksen’. Pelastuneita on luultavasti paljon
enemmän! Taivas vain tietää sen tarkkaan. Joka tapauksessa voidaan todeta,
että nyt kyseessä on suurin läpimurto,
minkä olemme koskaan kokeneet! Kiitos
Herralle, ja tällä kertaa suuremmalle
esirukoilijajoukolle, kuin koskaan. Kyse
on elonkorjuusta!

JAAVAN MATKA
10-henkinen tiimimme oli kahdeksan
päivän aikana saman seurakunnan vieraana, kuin aiemminkin olemme olleet.
Tästä seurakunnasta käsin teimme matkoja moniin kyliin maaseudulle. Ratkaisevassa roolissa oli jälleen hammaslääkärityö. Normaalilla sananjulistuksella
on vaikea tavoittaa muslimeja. Kuitenkin
monet muslimit tulivat klinikalle, joka
järjestettiin useimmissa tapauksissa
maaseutuseurakunnan tiloissa. Klinikkakäynnin yhteydessä heille saatiin julistaa
evankeliumia, ja uskoon tulleet johdatettiin paikalliseen seurakuntaan.
Jumala on Luoja ja siten myös sangen
luova toimissaan. Eräänä päivänä MarjaLiisa Lappalainen hoitajansa Laura Keskimaan kanssa piti klinikkaa muslimikylässä. Herra oli järjestänyt niin, että
kylässä oli samaan aikaan
hääjuhla menossa. Kyseinen juhla sai kyläläisten
kaiken huomion soittoineen ja lauluineen. Samaan aikaan ikään kuin
tämän hääjuhlan suojissa
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dakkoon. Siellä ei ollut minkäänlaista
GSM-yhteyttä.

saatiin johdattaa ihmisiä uskoon. Laskimme kaikkiaan, että 20 ihmistä pelastui Jaavan matkan aikana. Kosketettuja
oli silti huomattavasti suurempi määrä.

Söimme suomalaisille hyvin outoja ruokia. Nukkumapaikkamme olivat myös
haasteellisia, useimmissa paikoissa nukuimme Iban-heimon taloissa lattioilla.
Borneon matkallamme huomasimme,
että Herra muutti omat suunnitelmamme monta kertaa. Muistui mieleen,
kuinka Pyhä Henki esti Paavalia menemästä eräälle alueelle, ja käski jatkaa
matkaa toiselle alueelle.

Klinikkatoiminnan lisäksi tiimimme palveli monissa hengellisissä tilaisuuksissa.
Sunnuntaina palvelimme puhevastuussa
kaikkiaan kolmessa kokouksessa. Lisäksi
vastuullemme tuli viikon aikana monia
muita kokouksia eri seurakunnissa.
Olimme myös vastuussa nuortenillasta
ja kotikokouksista. Matkamme oli siunattu, mutta tiimiämme koetteli matkan
aikana erityinen kuumuus. Varjossa
mittari nousi 38 asteen tuntumaan lähes joka päivä. Onneksi Malesian niemimaalla ja Borneolla ei sitten ollut aivan
yhtä kuumaa.

Ensimmäisenä meidän oli tarkoitus
mennä Rumah Manggan -nimiseen kylään, jossa olemme saaneet vierailla
kahdesti aiemmin. Eräs kylän miehistä
kuoli, ja jouduimme menemään toiseen
kylään, joka olikin hengellisen työn kannalta laiminlyöty. Saimme johdattaa
siellä kuusi ihmistä uskoon. Kolme tuli
klinikkatoiminnan kautta, ja kolme sananjulistuksen kautta. Tällä Borneon
matkalla oli huomattavaa, että sekä klinikka että julistustoiminta tuottivat satoa. Borneon tiimimme oli 13 henkilöä.
Mukana oli kaksi lääkäriä ja muita hoi-

BORNEON VIIDAKKOMATKA
Onneksi Malesian niemimaalla ja Borneolla ei ollut yhtä kuumaa. Borneolla tiimi kastui kaksi kertaa trooppisessa
rankkasateessa aivan läpimäräksi, kun
kuljimme veneillä jokia pitkin. Kyliä piti
tavoittaa joko maastoautoilla tai veneillä. Osa reiteistä kulki todella syvälle vii-

Kuukausiohjelma tammikuu 2015
”Mutta minä huudan sinua, Herra, heti aamulla nousevat rukoukseni eteesi.” Ps.88:14

Viikko
2
Ti 6.1.

19:00

Loppiaisen rukousilta Kotikirkolla, Jyrki Alanko

La 10.1.

9:00

Vanhimmiston kokous ja yhteyspäivä Lepaanrannassa

Su 11.1.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko

16:30

Pyhäkoulu

18:00

Hämeen Parhaaksi –rukousilta Kotikirkolla
”Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien.”
Ps.118:5

Viikko
3
Ti 13.1.

Su 18.1.

11:00

Leipäkirkko

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta, Jouko Keskimaa

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jukka Nieminen

16:30

Pyhäkoulu

Marko Selkomaa vierailee Hattulassa 14.-15.2.
La 14.2. klo 10-15
Armolahjaseminaari
La 14.2. klo 18.00 Jumala voi
Su 15.2. klo 16.00 Jeesus parantaa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
armolahjaseminaariin:
Jyrki Alanko, 0400 186124
jyrki.alanko@hattulankotikirkko.fi

Kuukausiohjelma tammikuu 2015
” Sinun sanasi on taattu ja koeteltu, ja palvelijasi rakastaa sitä. ”
Ps.119:140

Viikko
4
Ti 20.1.

11:00

Leipäkirkko

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta

To 22.1.

18:00

Mediatyöryhmän palaveri

La 24.1.

10-14

Rukouspalvelijoiden koulutus, Päivi Kaila

Su 25.1.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jyrki Alanko, Hannu ja Päivi Kaila

16:30

Pyhäkoulu

Viikko
5
Ti 27.1.

” Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! (Kotikirkkoon)” Ps.122:1
11:00

Leipäkirkko

18:00

Kuoroharjoitus

19:00

Sanan ja Rukouksien ilta

To 29.1.

18:00

Hallituksen kokous

Su 1.2.

16:00

Ehtoollisjuhla, Jouko Keskimaa, Jyrki Alanko ja Kotikirkon kuoro

16:30

Pyhäkoulu

Pastori tavattavissa Kotikirkolla
Tiistaisin klo 12-14
Pastori vapaalla maanantaisin
sekä 15.-18.1.

Rukoillen uuteen
vuoteen 2015!
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toalan ammattilaisia. Laulun, puheen ja
kielitaidon puolesta tiimin jäsenet täydensivät toisiaan hyvin. Laskimme, että
kaikkiaan 31 henkilöä tuli uskoon tässä
Borneon aktiossa. Jumala johdatti meidät kolmeen uuteen kylään, joissa hengellinen työ oli ollut vähäistä. Toiseen
katoliseen kylään Herra johdatti meidät, kun kuolemantapaus esti menemästä alun perin suunniteltuun kylään.
Noin 25 ihmistä vastasi alttarikutsuun
siellä! Jotkut heistä saattoivat toki olla
jo uudestisyntyneitä. Kokouksen jälkeen meille sanottiin, että nyt vapaiden
suuntien julistajat saavat tulla jatkossakin sinne. Aiemmin se ei ollut mahdollista. SIB seurakunnalla on Borneolla
tässä kovasti jälkitöitä.
Rumah Sanggau-niminen kylä oli todellisessa korvessa. Saimme jälleen pitää
hammaslääkärin ja yleislääkärin klinikkaa. Koimme, että tämä kylä eli pimeyden siteissä. Luultavimmin siellä ei ollut
yhtään uudestisyntynyttä henkilöä
mennessämme sinne. Erikoinen kokemus oli, kun kyläpäällikkö halusi tun-

nustaa kylänsä puolesta sen synnit.
Seuraavana päivänä saimme johdattaa
noin 30 ihmistä katumusrukoukseen.
Omalla suulla tunnustettu tunnustus on
voimallinen ja saimme Jeesuksen veressä vapauttaa heitä synnin ja pimeyden
puristuksesta! Toivomme myös, että
SIB-seurakunnan evankelista voisi käydä säännöllisesti pitämässä kokouksia
Rumah Sanggau -kylässä. Kaiken infon
lähetysmatkastamme olemme jättäneet Kapit-nimisen kaupungin SIB- seurakunnalle, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Saimme myös pitää
sunnuntaikokouksen SIB Kapitin seurakunnassa.
Olimme vastuussa rukouskokouksesta,
jossa Pyhä Henki laskeutui poikkeuksellisen voimakkaalla tavalla. Kutsuimme
alttarille niitä, jotka halusivat antautua
joko ensimmäistä kertaa tai uudelleen
evankeliumin työlle. Monia nuoria tuli
esiin ja seurakunnan pastori sekä vanhimmistoveli vaimoineen etsivät myös
Herraa. Borneon matkalla saimme palvella erään öljypalmuyrityksen työläisiä
syvällä korvessa. Hengellinen työ oli
aloitettu siellä vain neljä kuukautta aiemmin. Kuitenkin uskoon tuli kahdeksan ihmistä, joista useimmat olivat
muslimeja!
MALESIAN NIEMIMAA
Edellä mainittujen matkojen välillä oli
kahden ja puolen päivän huolto- ja lepoaika Serembanissa. Sunnuntaina tii-
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mi oli kutsuttu pitämään kokousta kaikkiaan kolmessa eri tilaisuudessa. Viimeinen oli uuden työn aloitus Melakassa
kotikouksessa, koska tällä ryhmällä ei
ollut vielä rukoushuonetta. Pyhä Henki
voiteli kokouksen ja
eräs pimeyden sitoma
mies sai avun. Hänet
oli pienenä viety noitatohtorille. Onneksi
kuitenkin Jeesuksen
nimen voima on suurempi, kuin nämä
poppamiesten
voimat. Kiitämme esirukoilijoita kaikesta
työstänne! Herra oli kehoittanut lukuisia ihmisiä rukoilemaan tämän aktion
puolesta!
Paavo Järvisen kokoukset
Tervehdys Indonesiasta! Meillä on hyviä uutisia. Kymmenet pelastuivat ja
sadat tulivat kosketetuksi. Viikon aikana koettiin myös lukuisa määrä erilaisia vapautumisia taakoista, vihan tunteista ja jopa suoranaisista pahoista
hengistä.
Viikon huipentuma oli lauantai-ilta, jolloin saimme tiimin kanssa järjestää herätyskokouksen. Tilaisuus järjestettiin
yhdessä Karismaattisten luterilaisten
kanssa. Herran johdatus oli aivan ihmeellinen. 29 luterilaista oli ollut kolmen päivän paastossa tätä tapahtumaa
valmistellen. Lauantai-iltaan tuli arviolta 1200 -1500 ihmistä. Kun Paavo Järvi-

nen antoi alttarikutsun, niin ehkä noin
600 – 700 ihmistä vastasi siihen. Uskon, että moni uudistui, puhdistui tai
parani.
Paavo Järvinen julisti
myös toisessa 300 hengen herätyskokouksessa. Tässä tilaisuudessa
pelastuskutsuun vastasi noin 150 ihmistä.
Kiitos Herralle! Päätilaisuuteen oli varattu
huippulaulajat.
Koko
operaatio oli todella
massiivinen. Viikon aikana oli kaikkiaan
15 tilaisuutta, joista kahdeksan oli Pyhän Hengen seminaaria. Voitolla oli
omia kokouksia viikon aikana kaikkiaan
neljä. Viikon aikana pidettiin kaksi herätyskokousta. Voidaan siis sanoa, että
meillä on ovet auki Medaniin erikoisella
tavalla. Kaikki tilaisuudet olivat voimallisia. Kiitämme Herraa ja monia esirukoilijoita Suomessa, Malesiassa ja Indonesiassa.
Rakkain terveisin ja siunausta.
Laura ja Voitto
Mäkiset tulevat kotimaanjaksolle tammikuun lopulla ja ovat 22.2. klo 16 Kotikirkolla!

HATTULAN KOTIKIRKKO
Helluntaiseurakunta
Osoite

Teollisuustie 6, 13720 Parola

Sähköposti

info@hattulankotikirkko.fi

Kotisivut

www.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 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 ja Saija Alanko
Eija Pitkänen
Ilves-Paino

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

