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Pääkirjoitus

Tule Pyhä Henki
Jeesuksen lupaus Pyhän Hengen voimasta toteutui yläsalissa pari tuhatta vuotta sitten ja lupaus on edelleen voimassa. Seuraukset olivat valtavat; pelokkaat opetuslapset todistivat rohkeasti,
sairaita parani ja jopa kuolleita heräsi eloon kun he rukoilivat
heidän puolestaan. Seurakunta lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Me tahdomme nähdä ja kokea samaa!
Jäähyväispuheessaan Jeesus lohdutti ja vakuutti
opetuslapsille, että hän ei jätä heitä yksin puurtamaan. Rohkaisu olikin tarpeen kun lähetyskäsky
velvoitti viemään evankeliumin sanoman kaikkeen
maailmaan. Tarvittiin ja tarvitaan edelleen Pyhän
Hengen voima tehtävän suorittamiseksi.
Kun Pyhä Henki tuli opetuslasten päälle niin odotuksen aika päättyi ja alkoi Pyhän Hengen toiminta
heidän kauttaan. Tätä Pyhän Hengen aikakautta
elämme edelleen, aina Jeesuksen tulemukseen
saakka. Pyhä Henki on puolustaja, johdattaja, lohduttaja, opettaja, voiman antaja, totuuden Henki ja
Hän kirkastaa Kristusta. Hän myös näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.
Efesolaiskirjeessä Paavali kehottaa rohkeasti, että
”Täyttykää Hengellä” Ef.5:18. Meidän tulee jatkuvasti rukoilla Pyhän Hengen täyteyttä sekä itsellemme että toisillemme. Hengen täyteyden myötä
meille avautuu armolahjojen saaminen. Hän jakaa
jokaiselle henkilökohtaiset armolahjat ja antaa voiman niiden käyttämiseen.

Hän on asettanut meidät palvelemaan omalla paikallamme yhteiseksi hyödyksi. Me saamme edelleen voiman korkeudesta ja tulemme olemaan Hänen todistajia. Me olemme Jumalan suunnitelma
tälle ajalle. Hänellä ei ole varasuunnitelmaa.
Rukoillaan Hattulaan voimallista Pyhän Hengen aikaa jolloin saamme iloita uskoontuloista, kastejuhlista, Pyhän Hengen täyteyden kokemisista ja armolahjojen ilmenemisistä. Ollaan avoimin mielin
vastaanottamassa kaikkea sitä hyvää, mitä Jeesus
meille antaa. Siunataan toisiamme ja rohkaistaan
jokaista palvelemaan omalla armoituksella. Herra
antaa voiman ja voitelun meille kaikille. Paljon on
vielä maata valtaamatta.
Myös tämän vuoden konferenssi Keuruulla on teemalla: ”Pyhä Henki—lupaus voimassa”. Luvassa on
runsaasti opetusta Pyhän Hengen alueelta ja varmasti myös saamme kokea lupauksen toteutumista
konferenssin aikana.
Siunaten Jyrki

Tarmokas

Joni Alanko seurakunta-avustajaksi
Seurakunnan kokouksessa 14.4. päätimme palkata Joni Alangon
Kotikirkolle seurakunta-avustajan tehtävään 4.5. alkaen. Joni
palkataan TE-keskuksen myöntämällä palkkatuella joten seurakunnalle tulee kuluja vain 40€/kk Tarmokas hankkeelle sekä
mahdolliset kulukorvaukset työntekijälle.
Jonin työtehtäviin on suunniteltu kuuluvan Kotikirkon siivousta,
leipäkirkossa ja tilaisuuksissa avustamista sekä kiinteistön hoitotehtäviä. Työaika tulee olemaan 25h/vko. Vakituinen vapaapäivä on maanantai ja viikon toinen vapaapäivä on keskiviikon
ja sunnuntain välisenä aikana. Kerran kuukaudessa Jonilla on
viikonloppu vapaa. Vuosilomapäivät on käytettävä työsuhteen
aikana. Toivotamme Jonin tervetulleeksi Kotikirkolle töihin.

Hyvän tahdon
kirpputori
Ajatus kirpputorin perustamisesta Kotikirkolle on saanut innostuneen vastaanoton. Monet muistavat
edellisen kirpputorin Parolan keskustassa ja sen tuoman taloudellisen tuen Kotikirkon rakentamiseen. Ensimmäinen siivoustalkoo oli 18.4. ja seuraavan kerran siivoamme varastoa la 9.5. klo 9-15. Tervetuloa!
Tavoitteena on saada Hyvän tahdon kirpputori avattua toukokuun aikana. Taloudellisen tuen lisäksi kirpputorin on mainio paikka välittää evankeliumin sanomaa asiakkaille. Tarkoituksena onkin pitää esillä ilmaisjakelumateriaalia ja kokouskutsuja. Kotikirkon tekemä työ on myös hyvin esillä kirpputorilla. Lisäksi
olisi tarkoitus tarjota asiakkaille kahvia ja pientä purtavaa sekä jakaa ruoka-apua. Kirpputori tarvitsee hyviä myytäviä tuotteita kuten vaatteita ja kodin tavaroita. Otamme vastaan myös hyväkuntoisia huonekaluja. Joten kun teemme kotona kevätsiivouksia niin tuodaan ylimääräiset myytäväksi kelpaavat tuotteet
omalle kirpputorille! Pyrimme löytämään kirpputorille työntekijän palkkatuella joten jos tiedät henkilön
joka on ollut kaksi vuotta työttömänä ja olisi halukas kirpputorilla työskentelemään niin ota yhteyttä.
Lisäksi kirpputorilla tarvitaan
vapaaehtoisia. Pidämme kirpputorityöryhmän ensimmäisen kokouksen siivoustalkoo
päivänä 9.5. klo 9-15
Tervetuloa la 9.5. klo 9-15
siivoustalkoisiin ja kirpputorityöryhmän kokoukseen

Kuukausiohjelma toukokuu 2015
Viikko
19

Ti 5.5.

Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: "Älkää lähtekö
Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette
minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä
Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." Apt.1:4,5
11:00

Leipäkirkko

18:30

Naisten- ja miestenillat kodeissa
Naiset: Oikarilla, Leteensuontie 255, Leteensuo
Miehet: Sundqvistilla, Juholantie 59, Tyrväntö

To 7.5.

18:00

Mediatyöryhmän kokous

La 9.5.

9-15

Hyvän Tahdon Kirpputorin talkoot!

Su 10.5.

16:00
16:30

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Jorma Rämö, Erkki Ikonen ja Matti Oikari
Pyhäkoulu, Kati Kortelainen

Viikko
20

Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te
seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on
tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." Apt.1:10,11

Ti 12.5.

11:00
19:00

Leipäkirkko
Sanan ja Rukouksen ilta

Su 17.5.

16:00
16:30

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Reijo Vierula ja Pertti Pitkänen
Pyhäkoulu, Sarita Seilonen

18:00

Hämeen Parhaaksi –rukousilta Vapaaseurakunnassa, Sibeliuksenkatu 17
Braxen-kuoro, TV 7 Martti Ojares, seurakuntien edustajat

Viikko
21

Ti 19.5.

11:00
18:00
19:00

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä
humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen,
jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja
asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi
antoi. Apt.2:1-4
Leipäkirkko
Kuoroharjoitus
Sanan ja Rukouksen ilta, Jyrki Alanko

To 21.5.

18:00

Hallituksen kokous

Su 24.5.

16:00

Helluntaijuhlat, Christopher Bukit Indonesiasta, Voitto Mäkinen
Jyrki Alanko ja Kotikirkon kuoro
Pyhäkoulun päättäjäiset, Saija Alanko

16:30
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Viikko
22
Ti 26.5.

Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja
laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ef.5:18
11:00

Leipäkirkko

19:00

Sanan ja Rukouksen ilta,

Ke 27.5.

19:00

Vanhimmiston kokous

Su 31.5.

16:00

Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, Marko Hassinen

Viikko
23

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

Ti 2.6.

11:00
18:00
19:00

Leipäkirkko
Kuoroharjoitus
Sanan ja Rukouksen ilta, Jyrki Alanko

La 6.6.

9-15

Kotikirkko yhdessä Gospel Ridersien kanssa Hattula-päivien markkinoilla

Su 7.6.

16:00

Ehtoollisjuhla, Jyrki Alanko ja Kotikirkon kuoro

Kotikirkko ja Gospel Riders
Hattula päivien markkinoilla
La 6.6. klo 9-15 tervetuloa!

Pastori on tavattavissa Kotikirkolla tiistaisin klo 12-14.

Pastori on vapaalla
maanantaisin sekä 14.-17.5.

Sana seurakuntalaiselta

Paikkasi palapelissä
Kristusruumis on kuin iso 1000 palan palapeli, joka
piirtää silmiemme eteen häikäisevän kuvan Jumalan luomistyön kauneudesta. Palapelissä kukin pala
on erimallinen ja näköinen. Kristusruumiin palapelissä me Jumalan lapset olemme näitä paloja. Jokainen meistä on uniikki kappale. Toista samanlaista ei löydy. Sinut on suunniteltu tarkkaan jo äitisi
kohdussa. Jokaisella palalla on oma paikkansa.
Muualle se ei sovi, vaikka kuinka yrittäisi. Kun
olemme Kristusruumiissa väärällä paikalla, olo on
epämukava. Emme tunnu millään sopivan sille paikalle. Silloin kun olemme löytäneet oman paikkamme, asiat ikään kuin loksahtavat paikalleen. Siinä
on hyvä olla, ihan kuin olisi tehty siihen paikkaan.
Ja niin sinä oletkin.
Jotta palapelin kuva vastaisi suunnittelijan lopputulosta, on palojen oikealla paikalla oleminen erityisen tärkeää. Mökkien, kukkien ja vuorten tulee olla
oikeassa kohtaa, eikä niityn keskelle sovi laittaa
muutamaa taivaspalaakaan. Jotta Kristusruumis
toimisi sillä tavalla, kun se on tarkoitettu toimimaan, ja jotta se ilmentäisi Kristusta oikealla, Jumalan tarkoittamalla
tavalla, on palasten oltava oikeilla
paikoillaan.
Usein toisen pala Kristusruumiissa
tuntuu paljon tärkeämmältä ja hienommalta kuin oma. Paavali kirjoittaa Korinttolaiskirjeessä (1. Kor.
12: 17): ”Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos
taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä sitten
olisi hajuaisti?” Mitä siitä tulisi, jos jokainen uskova
palvelisi musiikissa tai istuisi miksauspöydän takana? Jos kaikki olisivat paimenia tai keittäisivät kahvia? Tai jos kaikki työskentelisivät sairaanhoitajina?
Jotta Jumalan valtakunta menisi eteenpäin, meitä
tarvitaan jokaisella työpaikalla, kaikissa palvelutehtävissä.
Saatat ajatella, että sinulla on ”vain” pala sinistä
taivasta. Että oma osasi on niin vähäpätöinen, ettei
puuttumistasi ei edes huomaa. Jos seinälle laite-

taan valmis palapeli, josta puuttuu yksi pala taivaasta, huomaa sisääntulija varmasti ensimmäisenä puuttuvan palan, eikä palapelin
upeaa maisemaa. Eihän palapeli
tuolloin ole ehjä! Jo yhden palan
puuttuminen saa aikaan sen, että
palapelin koossapysyminen heikkenee. Joutuvathan jotkin palat olevan
yhdeltä sivulta irrallaan. Kuinka heikosti pysyykään koossa palapeli, josta puuttuu 5 tai 10 palaa?
Älä väheksy omaa osuuttasi Kristusruumiissa ja merkitystäsi Jumalan
valtakunnassa. Ei ole olemassa turhia, ylimääräisiä
paloja. Jumala on luonut sinut tiettyä tehtävää varten, ja se tehtävä ei ole vähäpätöinen. Se saattaa
olla erilainen kuin naapurilla, mutta silti yhtä arvokas ja merkittävä. Kukaan ei voi ottaa sinun paikkaasi ja tehtävääsi! Sinut on kutsuttu ja luotu tätä
aikaa varten! (Est. 4:14) Nyt on sinun aikasi! On
aika nousta sille paikalle ja siihen asemaan, joka on
aikojen alusta ollut valmistettuna sinua varten!
Riikka Pelkonen

Gospel Riders jälleen maantiellä
tit siunataan rukouksin kesän ajoihin.
Rippikoulu- ja nuorten leireille on tullut kutsuja, myös muihin eri tapahtumiin halutaan kristillisiä motoristeja kertomaan taivastiestä ja
moottoripyöräkerhosta. Muistetaan rukouksin,
että myös koulujen ovet aukenisivat meille.
Nuoret on hyvää maaperää kylvää taivaallista
siementä.

Kevään merkkejä on paljon: muuttolinnut palaavat
Suomeen, puissa alkavat silmut avautua ja motoristit näkyvät taas maanteillä. Gospel Riders motoristit eivät ehdi nukkua talviunta, kun suunnitellaan kesän tapahtumia. Kutsuja tulee kevään ja
kesän aikana aina lisää, joten ajokaudella tuntuu,
että viikonloppuja on aivan liian vähän.
Saamme kiittää Taivaan Isää siitä, että Jumalan sanan nälkäisiä on Suomen maassa paljon. Jumalan
valtuuttama moottoripyöräkerho, Gospel Riders,
levittää Suomen maahan ja rajojen ulkopuolellekin
sitä ilosanomaa, jota Jeesus käski meidän kaikkien
lähetyskäskyssä viedä eteenpäin.
Motoristitien ilmestyminen lisää maantiellä liikennettä ja vaaratilanteita, vaikka värikkäät ajovarusteet ovatkin lisääntyneet. Pyytäisinkin muistamaa
heitä rukouksin!
Viime kesänä kierrellessämme teitä ja aitovieriä
saimme monissa tapahtumissa rukoilla useiden ihmisten puolesta ja johdattaa heitä taivastielle. Pyrkimyksemme on ohjata heidät paikallisen seurakunnan työntekijän hoiviin. Toimimme siis ikään
kuin ”sisäänheittäjinä” Jumalan valtakuntaan.
Kiitos taivaan Isälle siitä!
Tänä kesänä pyörähtää taas 7 X SF -kiertue liikkeelle neljällä ryhmällä kolmeksi viikoksi kiertäen
Suomen eri paikkakunnilla. Jos Jumala suo, niin
seitsemäntenä vuotena on seitsemän ryhmää
Suomen maanteillä ja paikkakunnilla.
Tänä vuonna järjestetään Lohjan Vivamossa iso
tapahtuma, EMC-2015, joka kerää Euroopasta
kristittyjä motoristeja Suomeen. Viime vuonna se
pidettiin Espanjassa. Liedon motoristikirkko on
kerännyt aina paljon motoristeja. Siellä motoris-

Hattula-päivät kesäkuun alussa kerää paljon
ihmisiä torille, joten mekin olemme siellä. Kotikirkko ja Gospel Riders toimivat siellä rinnakkain. Tervetuloa mukaan kohtaamaan ihmisiä, tarjoilemaan kahvia ja laulamaan!
Jeesus puhui lähetyskäskyn niille, jotka uskoivat
Häneen. Tänäänkin Jeesus lähettää meidät eri
suuntiin.
Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi:”
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman
loppuun asti.” Matt. 28:19-20
Uskon
vakaasti,
että
Gospel
Riders
moottoripyöräkerho on yksi Jumalan lähettämä ja
valtuuttama lähetyskäskyn eteenpäin viejä. Kerhomme tavoittaa erilaisia ihmisryhmiä, myös yksittäisiä ihmisiä arjen keskellä.
Motoristievankelista Arto Hasari

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

Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84
Viitenrot: srktyö 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@live.com

Hallituksen Jouko Keskimaa
pj
044 5441391
jouko.keskimaa@gmail.com
Lähetit

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

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti Armo ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Päätoimittaja

Jyrki Alanko

Kansikuva

Eija Pitkänen

Paino

Ilves-Paino

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

