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2 Hattulan Kotikirkko

Isä, kirkasta nimesi!Isä, kirkasta nimesi!
”Nyt minun sieluni on järkytetty; 

ja mitä pitäisi minun sanoman? 

Isä, pelasta minut tästä hetkestä. 

Kuitenkin: sitä varten minä olen 

tähän hetkeen tullut. 28. Isä, kir-

kasta nimesi!”  Niin taivaasta tuli 

ääni: ”Minä olen sen kirkastanut, 

ja olen sen vielä kirkastava”.” (Joh. 

12:27–28)

Jeesus eli koko elämänsä päämää-

rätietoisena. Jo lapsuudestaan asti 

Hän tunsi kirjoitukset ja tiesi, miksi 

oli tullut maailmaan. Vastoinkäy-

miset ja vaikeudet edes suurim-

man ahdistuksen edessä eivät him-

mentäneet Hänen tavoitettaan ja 

tahtoaan täyttää Isältä saamaansa 

tehtävää: lunastaa syntiin langen-

nut ihmissuku ja sovittaa syntimme 

Isän edessä. Jeesus maksoi rikko-

mustemme tähden kalliin hinnan 

ja osti meidät omakseen verellään. 

Rangaistus oli Hänen päällänsä, 

että meillä rauha olisi (Jes. 53:5).

Valintoja rakkaudessa

Tuona tuskanhetkenä, niin kuin 

monta kertaa aiemminkin, Her-

ramme olisi voinut kieltäytyä kan-

tamasta raskasta taakkaa ja meille 

kuuluvaa rangaistusta. Kuitenkin 

Hän, joka oli rakastanut omian-

sa, jotka maailmassa olivat, osoitti 

heille rakkautta loppuun asti (Joh. 

13:1). Pääsiäisaterialla Rakkaus 

osoitti suuruutensa palvelemalla 

opetuslapsiaan pesemällä heidän 

jalkansa ja pian sen jälkeen kuo-

lemalla Golgatan ristillä ihmiskun-

nan puolesta.

Rakkaudesta meitä raadollisia ja 

langenneita kohtaan Jeesus valitsi 

sen tien, jota kukaan toinen ei olisi 

voinut käydä. Hän näki päämäärän 

ja tunsi elämänsä tarkoituksen. Hä-

nelle tärkeintä oli tehdä Isän tahto 

ja kirkastaa Hänen nimensä.

Tavoite ja tarkoitus 
selvänä

Meidän jokaisen on hyödyllistä 

muistaa oma päämäärämme ja 

elämämme tarkoitus. Pääsiäinen 

antaakin mahdollisuuden hiljen-

tyä ja pysähtyä miettimään sitä 

tarkoitusta, jota varten meidät on 

pelastettu. Meidänkään päämäärä 

ei ole tässä elämässä tai häviävässä 

ajassa vaan ikuisuudessa ja taivaas-

sa. Päämäärätietoisuus auttaa mei-

tä arjen keskellä tekemään oikeita 

ratkaisuja ja valintoja.

Pääsiäisen sanoma rohkaisee ja 

kannustaa meitä punnitsemaan ar-

vojamme ja tarkistamaan elämäm-

me tarkoitusta. Olkoon meidänkin 

tavoitteemme ja rukouksemme 

aina: ”Isä, kirkasta nimesi!” 

Hämeen Parhaaksi 24/7 rukousketju pääsiäisviikolla 20.–27.3.2016. 
Saamme lähentää suhdetta Jumalaan ja toisiimme rukouksen kautta sekä esirukoilla ihmisten, asioiden ja Jumalan 
tahdon muutosten puolesta. Rukouspaikka on Hätilässä, Linkkikeskuksessa (Maskun yläpuolella), Liikekatu 2. 

Rukoilemaan voi tulla yksin, tai yhdessä ystävän kanssa. Rukousajan (vähintään tunti tai halutessasi vaikka koko yön) 
rukoukseen varatusta rukouspaikasta voit varata numerosta 050 541 4507 klo 18–21. 
Numerosta saa myös lisätietoja.

Kaikille halukkaille tarkoitetun rukoustapahtuman järjestäjänä toimii Hämeenlinnan seudun eri seurakuntien 
jäsenien muodostama Hämeen Parhaaksi -yhteisö. Tule mukaan rukousketjuun!

TEKSTI: Vilho Savolainen
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Voit tulla vapaasti klo 19–22 välisenä aikana, viivy lyhyemmän tai pidemmän aikaa. 
Voit ravita sielua, pitää taukoa, ravita vatsaa tuhdin iltapalan merkeissä ja 
juoda kahvia tai teetä. Voit jutella ihmisten kanssa tai ihan vaan kuunnella lauluja 
ja olla vaan armon ja rakkauden ilmapiirissä. 

Sandwich Bros´ n iltapala, (ruokaisa piirakka ja salaatti) 6 eur, kahvi ja tee ilmainen.

Teemana: ”Armon käsivarsille”

Valo loistaa, pimeys väistyyValo loistaa, pimeys väistyy

Erkki Lahtinen, 15.2.2016
Helle Nieminen, 20.2.2016

Vuokko Nyman, 27.2.2016

TEKSTI: Matti OikariP äivät pitenevät 

kovaa vauhtia. 

Onneksi lunta 

on edes vähän maassa. 

Saamme maistaa hie-

man talven tuntua täällä 

Etelä-Suomessakin. Huo-

maamme aamusta sekä 

illasta pimeyden väisty-

vän. Jälleen olemme me-

Monet asiat maailmassa näyttävät 

menevän huonompaan suuntaan. 

Ihmisillä on elämässään ahdistus-

ta monesta suunnasta. Raamatun 

sanan mukaan saamme kuitenkin 

kiinnittää katseemme sellaista valoa 

kohden, joka ei tänäänkään him-

mene tämän ajan keskellä, vaan kir-

kastuu kirkastumistaan. Todellinen 

valo loistaa tänäänkin Jeesuksen 

ristintyön seurauksena. Se poistaa 

elämästämme pelkoa, ahdistusta, 

huolta ja kaikkea sellaista, jolla paha 

yrittää sitoa meitä. Raamatun sanan 

perusta kestää. 

Kestääksemme taistelujen keskel-

lä meidän on hyvä ”ruokailla” Isän 

Perhepäivä la 19.3. klo 9–16 
• Ulkoilua • Kalastus-/pilkkimahdollisuus • Saunomismahdollisuus
• Raamatun opetusta, Riku ja Ruut Turunen • Keittoruoka ja kahvi

Rakkauden kieli -avioparipäivä 
la 16.4. klo 14–18.30 

• Leppoisaa yhdessäoloa  • Luontopolku  •  Saunomismahdollisuus
• Makkaranpaistoa yms. päivän päätteeksi (n. klo 18.30–20.)

Ilmoittautuminen su 10.4. mennessä: vilho.savolainen@nic.fi / 040 749 9433
Osallistumismaksu 10e/hlö (sis. tilavuokran, ruokailun ja kahvit).  
Tervetuloa vaikkei puolisosi pääsisikään mukaan!! Järj. Kotikirkon avioparitiimi

TaPahTumia LePaanRannassa

pöydässä säännöllisesti. Hänen sa-

nansa tarjoaa rukiista leipää jokai-

selle. Kotikirkon eteisen pöydällä 

on saatavana Päivän eväät -raama-

tunlukuoppaita avuksi. Sen avulla 

saamme luettua Raamatun muka-

vasti vuodessa lävitse.

Isä haluaa näyttää Poikansa morsia-

melleen köyhän ja kärsivän miehen 

sijasta pilvissä tulevana voittajana, 

jonka kaikkien silmät näkevät. Meil-

lä, jotka turvaamme Jeesukseen 

Kristukseen, on todellinen, valtava 

valon aika vielä edessäpäin! 

PraisePerjantain 1.4. klo 19–22
Non stop -ilta laulun, ylistyksen, 
sanan ja rukouksen merkeissä
Kotikirkolla.

✻ Vilho Savolainen ja Jyrki Alanko

✻ Kotikirkon houseband

nossa kovaa vauhtia kevättä ja kesää 

kohti!

Olemme menossa myös kohti pää-

siäistä. Vuoden tärkeintä hengellistä 

juhlaa vietetään maaliskuun lopulla. 

Vaikka uskovina ymmärrämme Jee-

suksen kärsimyksen meidän aivan 

jokaisen tähden, on käsityskykym-

me kovin vajavainen. Kun luemme 

Raamattua, Pyhä Henki pääsee va-

laisemaan ajatuksiamme sovitustyön 

valtavuudesta. Todellinen kirkkaus 

voi loistaa meidän elämäämme yhä 

voimakkaammin. Sanoohan Raa-

mattu: ”Hänessä oli elämä ja elämä 

oli ihmisten valo. Valo loistaa pime-

ydessä, eikä pimeys ole saanut sitä 

valtaansa.” Joh. 1:4–5 Siinä on mei-

dän mahdollisuutemme tässä ajassa. 
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Ti 1.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta 
  Riikka Pelkonen  Vilho Savolainen

Su 6.3. klo 16 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
  Vilho Savolainen, Kyllikki Arponeva 
  Kotikirkon kuoro, Kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu

mA 7.3. klo 19 Hämeen Parhaaksi -rukousilta 
  Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa,  
  Turuntie 12, Riku Turunen

Ti 8.3. klo 11 Leipäkirkko ja Eu-ruokakassien jako
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta 
  Teppo Komonen  Vilho Savolainen

Su 13.3. klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
  Riikka Pelkonen, Pia Villikka
   Jyrki Alanko, Kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu

mA 14.3. klo 18 mediatiimin palaveri

Ti 15.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 18.30 Miesten ja naisten rukousillat: 
  naiset Keskimaalla, Ihantalantie 14 
  miehet Oikarilla, Leteensuontie 255

KE 16.3. klo 18.30 Aviopari-ilta (kahvitarjoilu klo 18 alkaen)
   ”Miltä tuntuu – vai tuntuuko miltään?”  
  Kati ja Seppo Kortelainen

To 17.3. klo 18.30 Vanhimmiston kokous

LA 19.3. klo 9–16 PERHEPÄiVÄ LEPAANRANNASSA
  Ulkoilua, kalastusta, saunamahdollisuus,  
  keittoruoka ja kahvi, Raamatun opetusta  
  Riku ja Ruut Turunen

Su 20.3. klo 16 Jumalanpalvelus
  Vilho Savolainen, Jouko Keskimaa   
  Kati Kortelainen
 klo 16.30 Pyhäkoulu
 klo 17 Hattulan Helluntailähetys ry:n 
  sääntömääräinen vuosikokous, Kahvitarjoilu

Hämeen Parhaaksi 24/7 -rukousviikko 
20.–27.3. Linkkikeskuksella, Liikekatu 2 

Ti 22.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 (ei rukousiltaa Kotikirkolla)

To 24.3. klo 19  Kiirastorstain ehtoollinen
  Jyrki Alanko, Mirjami Keskimaa 
    Leena Karonen

Su 27.3. klo 16 Ylösnousemusjuhla
  Jyrki Alanko, Vilho Savolainen
    Anne Takamäki, Kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu

mA 28.3. klo 16 Pääsiäisen sanoma
  Liisa Pura, Sirja Oikari   Kotikirkon Houseband
  Rahalahja Gideonien raamattutyöhön

Ti 29.3. klo 11 Leipäkirkko
  klo 19 (ei rukousiltaa Kotikirkolla)

PE 1.4. klo 19–22 Perjantaipraise

Su 3.4. klo 16 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
  Marko Hassinen, Vilho Savolainen
    Kotikirkon kuoro, Kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu


