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2 Hattulan Kotikirkko

Syksyn sävelSyksyn sävelSyksyn sävel TEKSTI: 
Jyrki Alanko

S yksy on mie-

lenkiintoista ai  -

kaa. Marjat, 

hedelmät, juurekset 

ja viljatuotteet ovat 

kypsyneet ja saamme 

poimia kesän herkkuja 

talven varalle. Syksys-

sä on aina läsnä sekä 

vanha että uusi. Elämä 

ja kuolema. Puiden 

leh det alkavat kellastua, kasvu lak-

kaa ja kasvit valmistautuvat talven 

lepoaikaan, mutta toisaalta kypsä 

sato antaa uuden siemenen, että 

elämä voi jatkua. Olemme kiitolli-

sia Hänelle, joka kaiken saa aikaan. 

Hedelmän kantaminen
Monenlaista mahtuu meidänkin 

elämään. Jotain vanhaa kuolee, 

että uusi voi syntyä ja kasvaa. Vii-

nipuuvertauksessa (Joh.15) Jee-

sus sanoo, että Taivaallinen Isä kar-

sii liioista versoista. Tavoitteena on 

hyvä hedelmän kantaminen. Mikä 

on poispantavaa ja mikä säilytet-

tävää? ”Pankaamme mekin pois 

kaikki, mikä meitä painaa ja synti, 
joka niin helposti meidät kietoo” 

Heb.12:1 Kaikki se on poispanta-

vaa, mikä erottaa meidät Jumalasta 

ja lähimmäisistämme. Herra haluaa 

puhdistaa meidät kaikista kuolleis-

ta teoista. Hänen verensä puhdis-

taa ja uudistaa! Ja toisaalta säily-

tettävää on kaikki se mikä lähentää 

meitä Jumalaan ja lähimmäisiim-

me. 

Rakkaus ja ar o hoitaa
Rakkauden kaksoiskäskyssä meitä 

kehotetaan rakastamaan Jumalaa 

ja lähimmäistämme. Herra on kai-

”Hän säät ja ilmat säätää… 
ja viljan var  aa… 

ja päivän t öhön vaivaan, 
taas puhtaan leivän soit. 

Suo, e  ä ilomielin 
myös jaamme leipämme. 

Ja sydämin ja kielin 
Sua lakkaama  a kiitämme” 
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ken hyvän antaja, ennen kaikkea 

anteeksiannon ja armon lahjoittaja, 

joten mekin saamme antaa anteek-

si ja armahtaa. Se on parasta he-

delmän kantamista ja maistuu kai-

kille! Jaetaan jälleen tänä syksynä 

kaikkea sitä hyvyyttä, mitä olem-

me Häneltä saaneet, niin aineellista 

kuin hengellistä ja henkistäkin.

Opinnot kutsuvat
Omassa elämässäni on jälleen aivan 

uusi vaihe. Useiden vuosien ”salai-

nen” haave saa täyttymyksen, kun 

lähden opiskelemaan Helsingin yli-

opistoon teologiaa. Jännitys ja in-

nostus ovat melkein yhtä suuret, 

kuin ekaluokkalaisella. Luottavai-

sella mielellä ja rukoillen tahdon 

käydä opintielle. Tahdon myös kät-

keytyä esirukouksiinne. Tavataan 

Kotikirkolla ja vaihdetaan kuulumi-

sia! 

”Tulkoon teidän kaikkien osaksi 
Herran Jeesuksen Kristuksen armo, 
Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen 
yhteys” 2.Kor.13:13 
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Jyrki Alanko on opintovapaalla 1.9.2016–31.5.2018. 

Hän opiskelee Helsingin yliopistossa teologiaa. Vilho Sa-
volainen toimii seurakunnan pastorina opintovapaan ai-

kana. Jyrkin ja Vilhon vaihto toimi jo viime vuonna, kun 

Jyrki oli työvapaalla Hattulan Kotikirkon pastorin tehtä-

västä. Joten tuttu ja turvallinen työsuhde Vilhon kanssa 

saa näin ollen jatkoa.

Jyrki opintovapaalle ja Vilho pastoriksisisi
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Tervetuloa Kotikirkkoon!Tervetuloa Kotikirkkoon!Tervetuloa Kotikirkkoon!

H attulan Kotikirkko on yksi 

Suomen 264 helluntaiseu-

rakunnasta ja siihen kuu-

luu noin 100 jäsentä. Kaikkiaan 

Suomen helluntaiseurakunnissa 

on noin 47 000 jäsentä. Maail-

manlaajuisesti helluntailais-ka-

rismaattiseen liikkeeseen laske-

taan kuuluvan jo yli neljännes 

maailman noin kahdesta miljar-

dista kristitystä, eli yli 500 mil-

joonaa ihmistä.

Karjalasta evakkona Hattulaan ja 

Tyrväntöön siirtyneet Vuokselan 

helluntaiseurakunnan jäsenet pe-

rustivat seurakunnan sodan jäl-

keen vuonna 1947. Ensimmäinen 

rukoushuone sijaitsi Haljamintiel-

lä ja nykyinen Hattulan Kotikirkko 

rakennettiin entisestä mitallipajas-

ta 90-luvun puolivälissä Teollisuus-

tielle.

Hattulan Kotikirkon seurakunta 

koostuu joukosta tavallisia ihmisiä, 

joita yhdistää usko Jeesukseen. Me 

olemme saaneet kokea Jumalan 

armon ja rakka uden omassa elä-

mässämme ja tahdomme olla ker-

tomassa tätä ilosanomaa kaikille.

Haluamme kutsua sinua Jumalan 

yhteyteen. Seurakunnassa saamme 

Säännölliset  tilaisuudet:
Sunnuntaisin  klo 16:00  Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
   klo 16:30  Pyhäkoulu
Tiistaisin   klo 11:00  Leipäkirkko
   klo 19:00  Sanan ja Rukouksen ilta

oppia tuntemaan Hänet rakastava-

na Isänä. Yhdessä voimme myös 

kantaa elämämme ilot ja murheet 

Hänen eteensä. Haluamme kulkea 

elämässä eteenpäin Jumalaan tur-

vaten. 

Tilaisuutemme ovat kaikille avoimia 

ja olet niihin sydämellisesti tervetul-

lut! 

Kotisivumme ovat 
osoitteessa www.hattulankotikirkko.fi ja meidät löytää myös Facebookista.
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IDA ELINAIDA ELINA
KanteletaiteilijaKanteletaiteilija Kanteletaiteilija 

Ida Elina on Suomen eturivin 

kanteleensoittajia ja singer-

songwriter, jonka persoonal-

linen ja rytmikäs soittotyyli vie 

kanteleen soiton modernille ja 

aivan uudenlaiselle tasolle. 

Omaleimainen ja R&B vaikutteinen 

tyyli syntyi YouTuben slap-kitaris-

tien innoittamana. Uniikki ja per-

kussiivinen soittotyyli sekä voimak-

kaan vivahteikas laulu muodostavat 

kokonaisuuden, jollaista ei ole ai-

emmin kuultu. Ida Elinan energi-

sessä esiintymisessä kättä lyövät 

niin arkaainen kanteleperinne kuin 

tämän päivän popmusiikki.

Ida Elinan debyyttialbumi Songs 

of Freedom julkaistiin kesäkuus-

sa 2012 ja joululevy Valoisaa Jou-

lua syksyllä 2013. Uusin albumi 

Hello World julkaistiin marraskuus-

sa 2015. Albumin Singe-lohkaisu  

Laivat oli ahkerassa radiosoitossa  

muun muassa Radio Suomipopil-

la   sekä  Yle Radio Suomella.

Le vyllä on Ida Elinan oman tuotan-

non lisäksi cover-versiot kappaleis-

ta Billie Jean (Michael Jackson), 

Happy (Pharrell Williams) ja Feeling 

Good (Nina Simone). 

Ida Elina on saanut Kanteleliiton 

myöntämän Vuoden Kantele -pal-

kinnon (2015) merkittävästä kan-

teleteosta. Hän on myös 1. Kan-

sainvälisen Kantelekilpailun voittaja 

vuodelta 2011. Ida Elina on kysytty, 

karismaattinen ja innostava esiinty-

jä, joka esittelee kanteletta moni-

puolisesti rikkoen samalla ennakko-

luuloja. Hän on konsertoinut muun 

IDA ELINAIDA ELINA

muassa Ruotsissa, Virossa, tehnyt 

kaksi konserttikiertuetta Japaniin 

sekä suuntaa loppuvuodesta 2016 

laajalle konserttikiertueelle Sak-

saan. Vuodesta 2016 lähtien Ida Eli-

na on tehnyt yhteistyötä Konsertti-

keskus ry:n kanssa, joka on Suomen 

merkittävin koulu- ja päiväkotikon-

serttien järjestäjä, esiintyen kou-

lulaisille ympäri Suomea. Ida Eli-

na tekee lisäksi yhteistyötä muiden 

Pohjoismaiden koulu- ja seniori-

konserttijärjestäjien kanssa. Ida Eli-

na tekee aktiivisesti työtä kantele-

opetuksen saralla opettaen tyyliään 

nuorille kanteleensoittajille työpa-

joissaan ym päri Suomea.

Ida Elina on huomioitu myös val-

takunnan medioissa mm. Yle ja 

MTV3 ovat tehneet hänestä hieno-

ja henkilöhaastatteluja. 

Tervetuloa kuuntelemaan ja ihas-

tumaan val loittavaan kanteletaitu-

riin! 

http://www.idaelina.com
K
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Konsertti Juteinikeskuksessa, 
Opintie 2, Parola
ke 21.9. klo 19

Kahvitarjoilu 
klo 18:30 alkaen.

Tervetuloa!
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Kotikirkon lähetystyö
uuden edessä
Kotikirkon lähetystyöKotikirkon lähetystyö
uuden edessäuuden edessä

M e tie dämme, että kaikki 

yhdessä vaikuttaa niiden 

parhaaksi, jotka rakasta-

vat Jumalaa. (Room. 8:28).

Hattulan Kotikirkko on ollut muka-

na Kiinan uiguurialueen kehitysyh-

teistyöprojekteissa jo pitkään. Tolp-

paset tekivät vuosia kaivoprojektia, 

jonka myötä saatiin puhdasta juo-

mavettä Kashgarin alueelle.

Samoilla seuduilla Hatavat olivat 

ensimmäisen jakson vuosina 2002–

2010 kylälääkärien koulutusprojek-

tissa. Oltuaan välillä kotona Austra-

liassa ja Fidan projekteissa muualla 

Aasiassa, he palasivat Kashgariin 

terveyskasvatusprojektin pariin 

vuonna 2014.

Valtiovalta supisti kehitysapumää-

rärahoja viime vuonna runsaalla 

kädellä. Tämän seurauksena myös 

Fida joutui karsimaan hankkeitaan. 

Muiden joukossa oli myös Kiinan ui-

guurialueella tehty työ.  Ulla Hatava 

sai projektin päätökseen kesäkuun 

lopussa ja työsuhde Fidaan päättyi.

Kiinaprojektien nyt päätyttyä olem-

me myös seurakuntana uudessa ti-

lanteessa. Yhteisenä rukousaihee-

na onkin selvittää, mihin Taivaan Isä 

nyt meitä johtaa lähetystyössäm-

me.

Uusiin haasteisiin
Ulla ei jätä Kashgaria, vaan hänellä 

on aikomus toteuttaa pitkäaikainen 

haaveensa perustaa matkailualan 

yritys yhteistyössä paikallisten tutta-

viensa kanssa. Lupaprosessi Kiinan 

viranomaisten kanssa on käynnissä.

Sain vierailla tuolla Xinjiangin alu-

eella vuonna 2008 ja nuo maise-

mat ovat syöpyneet lähtemättö-

mästi mieleeni. Se on seutu, jonne 

voisin matkustaa uudelleenkin.  Toi-

votan siunausta ja menestystä Ullan 

hankkeelle.

Ha  lan mies maailmalla
Sam ja Ulla Hatava perustivat per-

heen Hattulassa; heidän molem-

mat lapsensa ovat syntyneet täällä. 

Suuren osan lapsuudestaan he ovat 

kuitenkin viettäneet Kiinassa vaikka 

varsinainen kotipaikka onkin Aust-

raliassa. Rebecca toimii nyt alakou-

lun opettajana Sydneyssä ja Roni 

on parhaillaan suorittamassa ase-

velvollisuuttaan Sodankylässä. Sam 

on toiminut kehitysyhteistyötehtä-

vissä useassa maassa Aasiassa. Sa-

min toiveena on, ettei työmatka 

jatkossa olisi tunnin lentoa kauem-

pana Kashgarista, sillä siellä koti on 

edelleen.

”Elämässä on muutoksen tuntua, 

mutta Jumalaan turvaten ei tarvitse 

pelätä. Kaikkivaltias on siitä ihmeel-

linen, että Hänellä on voima muut-

taa ikäviltäkin tuntuvat asiat myön-

teisiksi mahdollisuuksiksi, niin kuin 

nyt nämä säästöpäätökset kehitys-

apumäärärahoissa. Näyttää siltä, 

että Isä on tiennyt nämä jo edeltä ja 

valmistanut uusia juttuja elämääm-

me,” toteaa Sam luottavaisena. 
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TEKSTI: Kirsti Miettinen

Ulla ja Sami 
Hatava

Lapset saivat hampaanhoitovälineitä.
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Jumalan rauhaJumalan rauhaJumalan rauha TEKSTI: Riikka Pelkonen

T errori-iskuja ja levotto-

muuksia, työttömyyttä, 

sairautta, ongelmia ihmis-

suhteissa, huolta läheisistä… 

Kaikki tuntuu epävarmalta, ja 

mieleen hiipii ajatus: “Mitä tästä 

oikein tulee?” 

Opetuslapsetkin olivat kerran sa-

manlaisessa tilanteessa m atkates-

saan veneellä myrskyävän järven yli 

(Luuk. 8:22–25). Myrskytuuli rie-

potti venettä, joka oli täyttymäi-

sillään vedellä. Opetuslapset pel-

käsivät henkensä edestä ja olivat 

varmoja, että myrsky veisi heidät 

mennessään. Mutta mitä tekikään 

Jeesus, joka oli samassa venees-

sä heidän kanssaan? Hän nukkui! 

Sen kaiken myrskyämisen ja epä-

varmuuden keskellä Jeesus oli tyy-

nen rauhallinen ja nukkui. Miten se 

on mahdollista?

Jeesuksen rauha my sky  keskellä
Jeesus eli jatkuvassa yhteydessä 

Isään. Mikään ei voinut häiritä sitä 

yhteyttä. Hän kuuli Isän äänen, oh-

jeet ja rohkaisut. Hän tunsi Isän, ja 

tiesi tarkalleen, kuinka Kaikkival-

tias Luoja hallitsee kaikkea, mitä 

maailmassa tapahtuu. Jeesus tiesi, 

että Jumalan tahto ja suunnitelma 

on hyvä, vaikka aina ei inhimillises-

ti katsoen näyttäisi siltä. Hän tiesi, 

että Isä ei hylkäisi lastaan missään 

tilanteessa. Hänen luottamuksensa 

Jumalaan oli sata prosenttista. 

Tämän vuoksi Jeesuksella oli rau-

ha kaikissa tilanteissa ja olosuhteis-

sa, mihin Hän joutui. Johanneksen 

evankeliumista (14:27) saamme lu-

kea Jeesuksen ihmeellisen lupa-

uksen meille: “Rauhan minä jätän 

teille: minun rauhani – sen minä 

annan teille. En minä anna niin 

kuin maailma antaa. Älköön teidän 

sydämemme olko levoton älköön-

kä pelätkö.” Jeesus lupaa opetus-

lapsilleen, kaikille Häneen usko-

ville, oman rauhansa, sen saman 

rauhan ja levon, joka Hänellä oli 

veneessä nukkuessaan myrskyn rie-

huessa ympärillä. 

Rikkoont neen yhteyden korjaaminen
Jotta voimme vastaanottaa Jeesuk-

sen lupaaman rauhan, tarvitsemme 

yhteyden Jumalaan. Ihminen elää 

luonnostaan erossa Jumalasta, sillä 

“kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat 

Jumalan kirkkautta vailla.” (Room. 

3:23) Synti, eli Jumalan tahdon 

vastaiset teot, ajatukset ja asen-

teet erottavat meidät Jumalasta ja 

siten myös Jumalan hyvästä suun-

nitelmasta meidän elämälle. Yhte-
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ys katkesi jo syntiinlankeemukses-

sa Edenissä. Jumalalla oli kuitenkin 

suunnitelma katkenneen yhteyden 

korjaamiseksi, sillä Hän haluaa saa-

da takaisin sen yhteyden, mihin ih-

misen kerran paratiisiin loi.

Jumalan pelastussuunnitelma oli 

Jeesus, Jumalan Poika. Isä lähet-

ti maailmaan oman Poikansa kär-

simään sen rangaistuksen, joka 

kuuluisi kaikille meille. Jeesus kär-

si rangaistuksen, ja kuolemallaan 

sai aikaan sovinnon meidän ihmis-

ten ja Jumalan välillä. Meidän tulee 

vain kääntyä Jeesuksen puoleen, 

tunnustaa syntimme, luovuttaa it-

semme ja elämämme Hänelle ja 

ottaa vastaan pelastus, jota Hän 

tarjoaa. Yhteys Jumalan kanssa pa-

lautuu, koska erottava synti on so-

vitettu. 

Jumalan rauha sydämessä
Kun yhteys Jumalaan on korjat-

tu, ja synnit on saatu anteeksi, on 

seurauksena rauha, lepo ja turvalli-

suus (Jes. 32:17–18). Omatunto ei 

kolkuta, eikä sydän syytä. Sovinto 

Jumalan kanssa on tehty, ja koko 

elämä on annettu Hänen käsiin-

sä. Siinä Kaikkivaltiaan Rakkauden 

kämmenellä meidän ei tarvitse pe-

lätä, sillä Hän itse on luvannut huo-

lehtia meistä.  

Jeesuksen rauha myrskyn, vaino-

jen, ahdistusten ja tuskan keskellä, 

se rauha, jonka Hän meille lahjoit-

taa, perustuu Jumalan tuntemi-

seen. Mekin saamme oppia tun-

temaan Jumalan, jolle olemme 

elämämme antaneet. Mitä enem-

män vietämme aikaa Hänen kans-

saan Raamattua lukien, rukoillen 

ja yhdessä arjessa vaeltaen, sitä 

enemmän opimme tuntemaan 

Häntä. Mitä enemmän tunnem-

me Häntä, sitä enemmän luotam-

me Häneen. 

 

Psalmissa (46:2–4) sanotaan, että 

Jumala on meidän turvamme ja 

varma apumme, ja siksi emme pel-

kää, vaikka maa järkkyisi, vaik-

ka meri pauhaisi, vaikka levotto-

muudet maailmassa lisääntyisivät, 

vaikka sodan äänet kantautuisivat 

korviimme. Emme pelkää, vaik-

ka tulevaisuus näyttäisi toivotto-

malta, vaikka kaikki elämässämme 

tuntuisi epävarmalta, vaikka olo-

suhteet olisivat toivottomat. 

Kaiken myrskyn keskellä saamme 

kääntää katseemme myrskytuu-

len riepottelusta Jeesuksen levolli-

siin kasvoihin. Hän lahjoittaa meil-

le oman rauhansa, joka on kaikkea 

meidän ymmärrystä ylempänä. 
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         - tarpeiden täyttäjä?
  

         - tarpeiden täyttäjä?         - tarpeiden täyttäjä?
TEKSTI: Pirjo ja Vilho Savolainen

AVIOPARI-ILTA 
Hattulan Kotikirkolla 

la 15.10. klo 16–18.30 ja
ke 9.11. klo 18.30–21.00 

PIKKUJOULU 
Lepaanrannassa 

pe 2.12. alk. klo 18. 

AvioliittoAvioliitto Avioliitto 

O tsikko herättää varmasti 

monenlaisia tunteita. Onko 

avioliitolla nykypäivänä mi-

tään merkitystä? Onko siitä tullut 

vain kahle kahden ihmisen välille? 

Täyttyvätkö enää kummankaan 

tarpeet?

Syvimmiltään kaikilla ihmisillä on 

tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi. 

Suhde, jossa saa olla oma itsensä 

vahvana ja heikkona, onnistunee-

na ja epäonnistuneena. Kuulua 

jollekin ja olla hänelle tärkeä.

Rakast misesta rakastamiseen
Monet menevät avioliittoon täy-

sin tunteen vallassa, silmät ihanas-

ti kiinni. Yleensä jo kolmen vuo-

den kuluessa ihmetellään, kenen 

kanssa sitä oikein ollaankaan nai-

misissa. Rakastumisen tunne on 

haihtunut ilmaan ja silmät alka-

vat avautua todellisuuteen. Silloin 

huomaa itsessä ja puolisossa piir-

teitä, joita ei tiennyt olevan ole-

massakaan. Tässä vaiheessa mie-

leen saattaa hiipiä ajatus, olenko 

mennyt väärän ihmisen kanssa 

naimisiin.

Niin ei kuitenkaan tarvitse olla. On 

vain tullut luonnollinen parisuh-

teen kehityskaaren kohta. Rakas-

tumisen tunne on laimentunut ja 

on tullut rakastamisen aika. On al-

kanut sopeutuminen toisen eri-

laisuuteen, uusiin luonteenpiir-

teisiin ja toimintatapoihin. Usein 

myös itsestä löytää yllättäviä tapo-

ja ja asenteita. Miehenä ja naise-

na olemme niin erilaiset, että jo se 

tuo oman haasteensa avioliittoon. 

Onnellinen aviolii  o
Palkitseva ja tyydyttävä parisuhde 

ei kuitenkaan synny itsestään. Se 

vaatii sitoutumista ja vaivannäköä. 

Ihmisinä me muutumme vuosien 

mittaan ja niin muuttuu parisuh-

dekin. Eihän istutettu omenapuu-

kaan heti ole vahva ja runsaasti he-

delmää tuottava. Hyvä parisuhde 

syntyy pitkän ajan kuluessa. Suh-

de, jossa hyväksytään erilaisuus ja 

jossa vallitsee toinen toisensa kun-

nioitus, on molemmin puolin pal-

kitseva.

Työelämässä me kouluttaudumme 

ja käymme kursseja, jotta voisim-

me hoitaa työmme parhaalla mah-

dollisella tavalla, mutta avioliiton 

uskomme onnistuvan ilman min-

käänlaista tiedon tai taidon tarvet-

ta, aivan kuin itsestään.

Aviopari-illat parisuhteen parhaaksi
Seurakuntana olemme nähneet 

hyväksi järjestää aviopari-iltoja, 

joissa puolisot voivat saada työka-

luja oman parisuhteensa hoitoon. 

Illat koostuvat alustuksesta, pari-

tehtävästä ja yleisestä keskustelus-

ta. Tilaisuudet ovat kaikille tarkoi-

tettuja ja maksuttomia. 

Jos tahdot tietoa tulevista tilaisuuksis-
ta, voit ilmoittaa yhteystietosi (puh. ja 
email.) vilho.savolainen@nic.fi  / 040 749 
9433. 

Tilaisuuksista ilmoitetaan myös tulevissa 
Armo-lehdissä, seurakunnan Facebook-
sivulla sekä Kaupunkiuutiset-lehdessä. 
Tervetuloa! 
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Askeleet Jumalan luokse
JUMALA HALUAA OLLA YHTEYDESSÄ SINUUN

1

3

2

4

Jumala on olemassa, hän on 
todellinen ja rakastaa sinua 
äärettömän paljon.

Jumala on todellinen – Hän haluaa olla 
yhteydessä sinuun jokapäiväisessä elämässäsi. 
Hän rakastaa jokaista 
luomaansa ihmistä eikä halua olla 
erossa kenestäkään.

Olemme tehneet syntiä ja se 
pitää meidät erossa Jumalasta.

Jokainen meistä on tehnyt vääriä asioita 
elämässä, ja sitä kutsutaan synniksi. 
Synti rikkoo meidän yhteytemme 
rakastavaan Jumalaan ja siksi olemme 
erossa Jumalasta.

Jeesus tuli sovittamaan syntimme, 
että voisimme olla yhteydessä 
Häneen.

Jumala lähetti ainoan poikansa Jeesuksen 
kuolemaan syntiemme vuoksi ja sovittamaan 
ne, että me voisimme saada synnit anteeksi 
ja päästä takaisin Jumalan yhteyteen.

Meidän tulee vastaanottaa 
Jeesuksen sovitustyö 
elämäämme.

Voidaksemme saada syntimme anteeksi 
meidän tulee vastaanottaa Jeesus 
elämämme hallitsijaksi ja ottaa vastaan 
Hänen tarjoamansa sovitus.

Haluatko vastaanottaa Jeesuksen elämääsi?
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Gospel RidersGospel Riders 
           - lähetyskäskyä toteuttamassa           - lähetyskäskyä toteutta
Gospel RidersGospel Riders  
           - lähetyskäskyä toteuttamassa           - lähetyskäskyä toteutta

Jumala on antanut niille, jot-

ka uskovat Jeesukseen ja 

Hänen ylösnousemiseensa, 

oman tehtävän Hänen työsaral-

laan. Noustessaan taivaaseen Hän 

antoi opetuslapsillensa lähetyskäs-

kyn: (Matt. 28:19–20) ”menkää”. 

Käsky koskee myös meitä. Mutta 

ei tarvitse mennä maailman ää-

riin, kun tässä lähellä on työsarkaa 

esim. naapurit, tuttavat ja työka-

verit. Lähetyskäskyä voi toteuttaa 

sanoin, teoin ja ystävyydellä toisia 

kohtaan.

Ainahan se ei ole helppoa. Tulee 

joskus kyseltyä Taivaan Isältä, onko 

tämä työsarka juuri minulle, ja te-

kisi mieli laittaa hanskat naulaan. 

Mutta Isällä on vastaus kaikkeen, 

olemmehan Hänen opetuslapsiaan 

ja emme ole täydellisiä.

Rikkinäisinä Jumalan käy össä
Kertomus Kuninkaasta, jolla oli 

kaksi vedenkantajaa. Vedenkan-

tajat kantoivat kaivosta joka päi-

vä vettä saviastioilla omia polkuja 

käyttäen, päivästä toiseen. Kunin-

gas sai tarpeeksi vettä, mutta toi-

sen kantajan astiassa oli särö ja Ku-

ninkaan luokse päästyään hänellä 

oli vain vähän vettä astiassaan, kos-

ka osa vedestä oli valunut polulle. 

Kantaja tuli kuninkaan luokse ja sa-

noi, ei tästä tule mitään, minun as-

tiani on rikki ja tuolla toisella on 

ehjä ”täydellinen” astia, joten voin- ko lopettaa vedenkantamisen si-

nulle. Kuningas katsoi rakastavasti 

kantajaan ja sanoi, lapseni minulle 

vesi riittää, mutta oletko huoman-

nut, teidän polkujanne kaivolta, 

tuo jolla on täydellinen astia hänen 

polkunsa on kuiva ja pölyinen, kun 

taas sinun polkusi on vihreä nur-

mikkoinen ja reunoilla kasvaa kai-

kenvärisiä kukkia, koska sinulta on 

valunut vettä polkusi varteen. Sinun 

rikkinäinen astiasi on ollut hyödyk-

si muille. Meillä on hyvä Isä, ”Ku-

ningas”, joka ymmärtää ja rakastaa 

meitä, jopa rikkinäisiä astioita.

Moo  oripyörä Jumalan käy össä
Gospel Riders on kristillinen moot-

toripyöräkerho, jolla on oma teh-Motoristien siunaus Vapaakirkon kesäjuhlilla.

Motoristievankelista Arto Hasari.
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Gospel Riders 
           - lähetyskäskyä toteuttamassaamassa
Gospel Riders 
           - lähetyskäskyä toteuttamassamassa

TEKSTI: Arto Hasari

tävänsä Jumalan työsaralla. Siellä 

teillä ja aitovierillä kohtaamme pal-

jon erilaisia ihmisiä, jotka ovat ja-

noisia hengellisille asioille. Voimme 

toteuttaa lähetyskäskyä nuorten 

tapahtumissa, riparivierailuilla, tori-

tapahtumissa ja seurakuntien mo-

toristikirkoissa. Erityisesti torita-

pahtumiin eri paikkakunnilla on 

luontevaa mennä moottoripyörillä. 

Moottoripyörä on yksi työkalu Ju-

malan työsaralla.

7xSF kävi yli sadalla paikkakunnalla
Mennyt kesä oli kiireinen ja kilo-

metrejä pyörään tuli jonkun verran. 

Yksi isoista tapahtumista oli 7xSF, 

joka starttasi juhannuksena Keu-

ruulta. Motoristit kiersivät ympä-

ri Suomea viidellä ryhmällä, kolme 

viikkoa ja yli sadalla paikkakunnal-

la. Monet antoivat elämänsä Jee-

sukselle ja saivat kipinän uskon asi-

oihin. Ripari- ja nuortentapahtumia 

oli monia ja toritapahtumia eri paik-

kakunnilla. Kotikirkollakin pidet-

tiin motoristi-ilta, jossa kerroimme 

Gospel Riders kerhosta ja tietysti Ju-

malan sanaa. Meidän GR-Hämeen-

linnan osasto on kerännyt jo kahte-

na vuotena rahalahjan, jolla saatiin 

kahdelle Intian pastorille moottori-

pyörä. 

Lähetystyö on myös motoristien sy-

dämellä. Vivamossa oli suurtapahtu-

ma viime vuonna (EMC2015). Ym-

päri Eurooppaa kokoontui kristillisiä 

motoristeja ta-

paamaan toisia, 

rukoilemaan ja 

naut timaan yhtey-

destä. Tänä vuonna 

EMC oli Espanjas-

sa. On hienoa näh-

dä, että näin iso po-

rukka puhaltaa yhteen 

hiileen, vaikka etäisyy-

det on pitkiä. 

GR yhdistää motoristeja
Gospel Riders toiminnasta saat li-

sätietoa www.gospelriders.fi . Siel-

lä on eri alueiden yhteystiedot ja 

muuta toimintaan liittyvää tietoa. 

Gospel Riders tarjoaa motoristeil-

le mahdollisuuden liittää moottori-

pyöräilyn ja kristillinen uskon luon-

Motoristit leirillä.

tevalla tavalla toisiinsa.

Olkaa rohkeat Jumalan työsaralla, 

sillä Hän on luvannut olla meidän 

kanssamme maailman loppuun 

asti. Hän ei jätä eikä hylkää. 
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LLAAPPSS
IITTYYÖÖ  

Kotikirkon Kotikirkon Kotikirkon TEKSTI: Saija Alanko
KUVAT: Jyrki Alanko

Kotikirkon lapsia ja aikuisia 

oli jälleen Hämeenlinnan 

helluntaiseurakunnan kans-

sa Takajärven leirikeskuk-

sessa viettämässä 

kesäleiriä 13–17.6. 

Leirillä opetettiin 

Joosefi n vaiherik-

kaasta elämästä. Yh-

tenä leiripäivänä ret-

keilimme ja teimme 

tehtäviä vaellusreitillä 

lähimetsissä ja harjuil-

la. Mukana leirillä oli 

yli 40 lasta ja yhdeksän 

isoista sekä monia aikui-

sia eri vastuutehtävissä. 

Säät suosivat ja leiristä jäi mukavat 

muistot. Kiitos kaikille leirillä mu-

kana olleille!

Kotikirkon pyhäkoulun syyska usi 
alkaa sunnuntaina 11.9. Pyhäkoulu 

on tarkoitettu n. 4–12 -vuotiaille ja 

se kokoontuu toisen kerroksen py-

häkoulutilassa klo 16.30–17.30. 

Syksyn pyhäkoulun opetuksen ai-

heena on Hengen hedelmä.

Syksyn perhejumis on sunnuntai-

na 9.10. klo 16. Luvassa on jälleen 

monenlaista touhua kaikenikäisille.

Joulujuhlaa vietämme sunnuntai-

na 18.12. klo 16. 

Tervetuloa mukaanHattulan Kotikirkonlapsityöhön ja
tilaisuuksiin!
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Toivoa täynnäLAPS
ITYÖ TorstaiTorstaiTorstai

Toivoa täynnä
Ylistys-CD:n pohjalta koottu eng-

lanninkielinen Nordic Praise -ylis-

tyslaululevy, joka ilmestyi kevääl-

lä 2014. Siitä on ilmestynyt myös 

eestinkielinen versio. Häneltä on 

julkaistu myös pari kirjaa sekä 

useita nuottikirjoja.

Pekka Simojoki esiintyy 

myös trubaduurina vie-

raillen ahkerasti seura-

kunnissa, kouluissa, 

leireillä ja tapahtu-

missa. Erityisesti hä-

nen ideoimansa Maja-

talo-illat ovat saaneet 

suuren suosion seura-

kunnissa ympäri maan. 

Hän on ollut myös usei-

ta kertoja Kirkolliskokous-

edustajana.

Pekka Simojoki vierailee Kotikir-

kolla torstaina 6.10. klo 19. Illan 

teemana on ”Torstai Toivoa Täyn-

nä”. Saamme kuulla Pekan musi-

sointia sekä tarinoita elämästä ja 

uskosta. Illan aikana on myös tar-

joilu. 

Sydämellisesti tervetuloa! 

Pekka Simojoki on yksi tä-

män hetken tuotteliaimpia 

ja tunnetuimpia suomalai-

sia gospelmuusikoita ja hengel-

listen laulujen tekijöitä, joka on 

ollut tien päällä vuodesta 1979. 

Hän on kirjoittanut lukuisia ra-

kastettuja lauluja, messuja ja 

musikaaleja. Yhteensä Simo-

joen lauluja on kertynyt yli 

700.

Erityisesti yhteistyö runoi-

lija Anna-Mari Kaskisen 

kanssa on tullut tunne-

tuksi. Myös virsikirjasta 

löytyy heidän laulujaan. 

Heidän tunnetuimpia yh-

teisiä teoksiaan ovat Af-

rikkalainen gospelmessu, 

Liekit-musikaali, Meidän 

Messu, Hiljaisuuden messu, 

Partiomessu sekä koululaisten 

Jumis-laulut. Pekka Simojoki on 

tehnyt yhteistyötä myös muiden 

runoilijoiden kanssa ja kirjoittaa it-

sekin tekstejä.

Pekka Simojoen perustamia mu-

siikkiryhmiä ovat Alabasteri, Af-

rikkalaista Messua toteuttanut 

Ruacana Band, Jakaranda -kuoro 

sekä gospel-rock-yhtye Exit. Tällä 

hetkellä hän johtaa myös Riihimä-

keläistä EtCetera -kuoroa. Hän on 

eri kokoonpanojen kanssa tehnyt 

yli 80 konserttivierailua maam-

me rajojen ulkopuolelle kaikissa 

maanosissa.

Pekka Simojoki on julkaissut eri 

kokoonpanojen kanssa noin 70 

äänitettä, jotka sisältävät gospel-

musiikkia laidasta laitaan, lasten-

lauluista rockmusiikkiin. Hän on 

saanut 

useita kultalevyjä sekä myös yh-

den platinalevyn sekä useita tun-

nustuksia ja palkintoja. Pekka 

Simojoen Hiljaisuuden lauluja -ko-

koelma on julkaistu myös 10 eri 

kielellä, mm. venäjäksi ja arabi-

aksi. Tuorein julkaisu on suositun 

Pekka ja Arja Simojoki
Kuva: Vexi Savijoki

TORSTAI TOIVOA TÄYNNÄ
torstaina 6.10. klo 19

Hattulan Kotikirkko, Teollisuustie 6, Parola
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Kun saapuu tiistaisin Kotikir-

kolle siinä yhdentoista mais-

sa, niin varmasti huomaa 

tulleensa taloon, joka on täynnä 

elämää ja tunnelmaa. On nimittäin 

alkamassa Leipäkirkko ja ihmisiä 

on noin 50–60. Juodaan kahvia 

ja nautitaan tarjoilusta sekä kes-

kustellaan päivän kuulumisista jo 

tutuiksi tulleiden ihmisten kanssa. 

Melko usein joukkoon tulee myös 

ensikertalainen, joka to dennäköi-

sesti alkaa jatkossakin käydä tiistai-

sin Kotikirkolla.

Keittiöllä ja ruokajakelussa on pal-

velemassa noin seitsemän vapaa-

ehtoista Kyllikin ja Ullan johdol-

la. Hartaushetki vietetään yhdessä 

laulaen ja hartauspuheen jälkeen 

Leipäkirkossa ompi tunnelmaaLeipäkirkossa ompi tunnelmaaLeipäkirkossa ompi tunnelmaa

TEKSTI: Jyrki Alanko

Ville jakaa vuoronumerot ja huutaa 

kuuluvalla äänellä vuoronumeron 

mukaisen järjestyksen. Sen mukai-

sesti saadaan hakea ylijäämä elin-

tarvikkeita omaan kassiin. Kerran 

kuussa on myös EU-ruokakassien 

jako, jonka järjestää Hattulan seu-

rakunnan diakoniatoimi. 

Leipäkirkossa saadaan kerta toi-

sensa jälkeen todeta kiitollisena Ju-

malan huolenpito. Kiitollisia ollaan 

myös kauppiaille, jotka lahjoittavat 

ylijäämäelintarvikkeita meille jaet-

tavaksi. Tässä työmuodossa voi iloi-

sesti huomata olevansa Jumalan 

käytössä! 

rukoillaan siunausta itselle ja toi-

sille. Lopuksi yhteinen Isä Meidän 

-rukous antaa hyvät sanat rukouk-

selle. 

Leipäkirkon naisia valmiina palvele-
maan.

Teollisuustie 6   |   13720 Parola 

Hyvän TahdonHyvän Tahdon
KIRPPUTORI

Avoinna tiistaisin, torstaisin, perjantaisin ja
lauantaisin klo 10–14, keskiviikkoisin klo 13–17. Kirpputorilla aktiivisesti palvelevat Liisi ja Erkki Lahtinen.

Kirpputorille voi lahjoittaa myyntiin vaatteita ja kodin tavaroita. 

Kirpputorin tuotto käytetään Hattulan Kotikirkon kautta tehtävään 
työhön lähetyskentillä ja kotimaassa. 
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TEKSTI: Jyrki Alanko

Rukoillen
Ylistystä, rukousta, sanaa, musiik-

kia, palvontaa sekä seurustelua ja 

iltapala. Sitä kaikkea on Perjan-

tain Praise -illassa. Kahden tun-

nin mittaiseen iltaan voi tulla pii-

pahtamaan hetkeksi tai olla koko 

ajan. Iltaan voit tulla iloinesi ja su-

ruinesi. Jos mielesi on murheen 

täyttämä, sinun on hyvä tulla vuo-

dattamaan sydämesi tuska Herral-

le, niin kuin Hanna (1. Sam.1:9–

18). Jos taas olet täynnä kiitosta 

ja ylistystä, niin tule iloitsemaan 

muiden kanssa. Raamatussa mei-

tä kehotetaan: ”Iloitkaa iloitsevien 
kanssa, itkekää itkevien kanssa” 

(Room.12:15). Voit rukoilla pol-

villasi, seisten tai istuen. Voit lau-

laa ja ylistää kädet ylhäällä tai hil-

jaa istuen. Haluamme viettää illan 

vapauden ja hyväksynnän ilmapii-

rissä. Olemme kohtaamassa en-

nen kaikkea Jumalaa, mutta myö s 

toisiamme, joten haluamme kun-

nioittaa jokaisen henkilökohtaista 

tapaa ilmentää uskoaan omassa 

elämäntilanteessaan. 

Kii  äen
Daavid runoili psalmissa 103: ”Kii-
tä Herraa minun sieluni ja kaikki 
mitä minussa on, ylistä hänen py-
hää nimeään. Ylistä Herraa, mi-
nun sieluni, älä unohda, mitä hy-
vää hän on sinulle tehnyt.” Daavid 

kehotti itseään kiittämään ja ylis-

tämään. Joistakin psalmeista huo-

maa selvästi, miten ne alkavat va-

lituksella ja murehtimisella, mutta 

muuttuvat lopussa kiitokseksi. 

Monesti elämän vaikeudet ja arki-

päivän murheet täyttävät mielem-

me niin, että emme muista kiittää 

Herraa hänen hyvyydestään. Paa-

vali opettaa meitä kiittämään joka 

tilassa. (1.Tess. 5:18). Rukousai-

heetkin saamme tuoda kiitoksen 

kanssa Herralle tiettäväksi (Fil.4:6). 

Filippiläiskirjeen Paavali kirjoitti 

vankeudessa ja sieltä hän rohkaisi 

uskovia kiitokseen ja iloon. ”Niin 
paljon on aihetta lapsella kiittää”, 

lauletaan hengellisen laulukirjan 

laulussa 532.

Ylistäen
Kiitoksessa keskitymme kaikkeen 

hyvään, mitä Jumala on tehnyt 

ja ylistyksessä me korotamme ja 

ihailemme Jeesusta. Olen viime ai-

koina useasti rukoillut, että Her-

ra avaisi silmäni näkemän, korvani 

kuulemaan ja sydämeni ymmärtä-

mään, miten suuri Hän on. Raa-

matusta saamme lukea, miten 

Herra on kaikkivaltias, kaikkialla 

läsnä oleva ja voimallinen. Hän on 

sama eilen, tänään ja iankaikkises-

ti. Hän on uskollinen ja armahtava 

Jumala. Meillä on paljon aihetta 

ylistykseen! Pyhä Henki on vuo-

datettu meidän sydämiimme voi-

maksi, lohdutukseksi ja viisaudek-

si. Hän myös johdattaa meitä ja 

kirkastaa meille Kristusta. Pyhän 

Hengen täyteydessä saamme ylis-

tää Herraa koko sydämestämme. 

Vaikka jokainen meistä kokee Py-

hän Hengen täyteyden ja läsnä-

olon eri tavalla, Pyhä Henki on 

kuitenkin sama. 

Perjantain Praise -illat 
30.9., 28.10. ja 25.11. 

klo 19–21
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Koko perheen 
toimintapäivä
la 17.9. klo 10–14

Hattulan Kotikirkolla
 Kirpputori   Makkaragrilli 

 Kahvio   Hierontaa 
 Verenpaineen mittausta 
 Mönkijäajelua lapsille 

 Frisbeegolf   Autonpesua 

Ulkoaktiviteetit säävarauksella.
Mukana myös Gospel Riders.

Tervetuloa! 
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Säännölliset tilaisuudet:
TIISTAISIN  klo 11 Leipäkirkko, klo 19 Sanan ja Rukouksen ilta
SUNNUNTAISIN  klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys, klo 16.30 Pyhäkoulu

Järjestää: Hattulan Kotikirkko

Torstai
Toivoa täynnä
torstaina 6.10. klo 19
Pekka Simojoki
Hattulan Kotikirkko

Popkanteletar
konsertoi Juteinikeskuksessa

Opintie 2, Parola 
ke 21.9. klo 19

Tervetuloa kuuntelemaan ja 
ihastumaan val loittavaan kanteletaituriin!

Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.


