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Neule- ja kirjakahvilaNeule- ja kirjakahvilaSytytä sydän!Sytytä sydän! TEKSTI: 
Vilho Savolainen

TEKSTI 
Sirja Oikari

Alakerta

H attulan Ko-

tikirkon tä-

män vuoden 

teemana on Sytytä 

Sydän! Se ilmentää 

jotakin siitä kaipa-

uksesta ja toiveesta, 

joka Herrallamme 

ja Vapahtajallamme 

oli, kun Hän sanoi: ” 

Tulta minä olen tul-

lut heittämään maan 

päälle; ja kuinka minä tahtoisin-

kaan, että se jo olisi syttynyt!” 

(Luuk. 12:49). Tuossa hetkessä 

Jeesus puki sanoiksi, mitä Hä-

nen sydämessään oli: kaipaus 

nähdä, kuinka Pyhän Hengen 

tuli syttyy ja puhdistaa kansan 

palvelemaan elävää Jumalaa. 

Tuon liekin tarkoitus on saattaa 

kansa Jumalan yhteyteen ja to-

teuttamaan Hänen tahtoa.

Sytytä sydän! on vilpitön pyyntö, 

että meidän sydämemme syttyisi 

Pyhän Hengen tulesta palamaan 

sitä rakkautta, jota tämä maailma 

tarvitsee ja pohjimmiltaan kaipaa. 

Se on rukous, että me voisimme 

elää lähellä Jumalaa ja olla sellai-

nen seurakuntaperhe, joka kyke-

nee palvelemaan ympäröivää yh-

teiskuntaa sekä olemaan ihmisille 

”sinua varten”. Se  on kaipaus, 

että olisimme rakkaudellinen yh-

teisö, joka vetää ihmisiä puoleen-

sa ja jonne kaikkien ihmisten on 

helppo tulla, senkin, joka mieles-

tään on epäonnistunein ja huo-

noin.

Sytytä sydän! on myös rehelli-

nen lupaus Jumalan puoleen, että 

Hän saa Pyhän Hengen voimal-

la polttaa kaiken väärän ja turhan 

elämästämme niin, että Hänen 
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tahtonsa toteutuu meidän omas-

sa elämässä ja evankeliumin valo 

loistaa kauttamme lähimmäisil-

lemme ja erityisesti niille, jotka ei-

vät vielä tunne Jeesusta Pelastaja-

naan ja Vapahtajanaan.

Sytytä sydän! on lisäksi huoka-

us Kaikkivaltiaan puoleen, että to-

tunnaiseksi ja jopa muodolliseksi 

käynyt uskonnollinen elämä vaih-

tuisi vilpittömäksi ja aidoksi yhtey-

deksi Herran kanssa. Se on sytty-

neen sydämen syvin kaipuu elää 

usko todeksi ja toive täyttymyk-

seksi. Se on Emmaustien kulkijoi-

den kokemuksen jakamista omal-

la kohdalla: ”Eikö sydämemme 

ollut meissä palava…” Siksi tah-

domme pyytää ja rukoilla: ”Herra, 

sytytä sydän!” 

Nyt meillä on hyvä mahdollisuus kutsua läheisi-
ämme, ystäviämme, naapureitamme ja työtove-
reitamme mukaan LOISTAVA EVANKELIUMI 

-tapahtumaan Hattulan Kotikirkolle sunnuntaina 19.3. 
klo 11 ja 15 (huom. aika). Tilaisuuksissa puhujana 
evankelista MARKO SELKOMAA. 

MULTIMEDIATAPAHTUMAA vietetään sunnuntaina 9.4. 
klo 16. Hattulan Kotikirkolla vierailevat TV7 
"Vain yksi tie" -ohjelmasta tutut MIA ja HARRI JOKI.

Rukoillaan tilaisuuksien puolesta. 

TERVETULOA MUKAAN! 

O lemme aloittaneet neule- 

ja kirjakahvilatoiminnan 

syksyllä 2016 Hattulan 

Kotikirkolla. Kokoontuminen ta-

pahtuu kerran kuussa lauantaiaa-

muisin klo 10-12.

Päivästä ilmoitetaan Armo-lehdes-

sä, WhatsApp-ryhmässä ja leh-

dessä. WhatsApp-ryhmään voit il-

moittautua Sirja Oikarille puh. 

050 3288 685, joka on ryhmän yl-

läpitäjä.

Toiminta-ajat�s

Toiminta-ajatuksena on koota 

hengellistä kasvua ja kristittyjen 

yhteyttä kaipaavia naisia yhteen 

kerran kuussa. Toimia matalan 

kynnyksen  seurakuntayhteytenä, 

jonne voi tuoda mukaan ystävän-

säkin. Kahvilaan voi tulla kutimen 

kanssa tai ilman. Tilanteessa on 

tarjolla teetä ja kahvia. Muuta tar-

jottavaa voi kukin tuoda mielensä 

mukaan tullessaan, eli toimitaan 

nyyttikestiperiaatteella. Voit tulla 

mukaan myös vain tuomalla sinne 

itsesi tai myös ystäväsi.

Ryhmässä voi tuoda esille löytä-

mänsä hyvän hengellisen kirjan. 

Voimme myös ottaa jonkin kirjan 

yhteisesti luettavaksi ja pohtia sitä 

kokoontumisissamme. Tilanteessa 

voi tuoda esiin myös rukousaihei-

ta ja kannamme niitä yhdessä Isän 

eteen.

Toiminta-ajatus syntyi useiden 

seurakunnan naisten yhteisen aja-

tusriihen tuloksena. Ryhmän toi-

mintaa voidaan yhdessä kehittää 

eteenpäin sellaiseen muotoon, 

mikä parhaiten palvelisi hengel-

lisen kasvun tarpeita ja yhteyden 

kokemista.

Ryhmän toiminnasta voit kysellä 

Mirjami Keskimaalta, Sirja Oikaril-

ta, Eija Pitkäseltä sekä Kirsti Miet-

tiseltä.

Seuraava kahvila kokoontuu 25.3. 

lauantaina ja alamme työstää Anne 

Graham Lotzin kirjaa: Haavoilla Ju-

malan perheessä. Kirja kuvaa hy-

vin ihmisen kokemia kipuja ihmis-

suhteissa ja elämänkohtaloissa 

Raa matun valossa. Se antaa myös 

eväitä haavojen parantumiseen Ju-

malan avulla sekä valottaa, kuinka 

parantunut voi olla Jumalan käy-

tössä aivan uudella tavalla. 

Juhani Saarela
25.2.2017

70 v.

Hattulan Helluntailähetys ry:n 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Hattulan Kotikirkolla, Teollisuustie 6, Parola  
TI 21.3. klo 19.00 

Esillä vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! 

Hattulan Helluntailähetys ry:n hallitus

Vuosikokous
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Savolaisella huumorillaSavolaisella huumorilla

Evankelista, lähetyspastori 

Marko Selkomaa saapuu 

Hattulan Kotikirkon vie-

raaksi sunnuntaina 19.3.2017, 

tilaisuudet ovat klo 11 ja klo 15. 

Lähetyspastori Selkomaa on läh-

töisin Savosta, Varkaudesta, jossa 

koki uskoontulon 13-vuotiaana 

varhaisnuorena. Jumala kutsui 

nuoren miehen sananjulistajaksi 

ja niinpä Selkomaa toimi perus-

opintojensa jälkeen ensin 6 vuotta 

Savon helluntaiseurakuntien kou-

lupastorina ja tämän jälkeen kol-

me vuotta Helsingin Lähetysseu-

rakunnassa seurakuntapastorina. 

Vuodesta 2000 kesäkuuhun 2014 

asti hän toimi Kanadassa Thun-

der Bayssä pastorina. Kesäkuussa 

2014 Selkomaan perhe muutti 

Seinäjoelle, kolmentoista Kana-

dan vuoden jälkeen.

Kanadassa Selkomaa toimi kak-

sikielisen siirtolaisseurakunnan 

pastorina ja lisäksi miehen palve-

lutyön merkittävänä osana ovat 

olleet kansainväliset tapahtumat 

eri puolilla maailmaa. Lähetyspas-

tori on vieraillut evankeliumin ju-

listustehtävissä Euroopan maiden 

lisäksi mm. Keniassa, Ugandassa, 

Intiassa, USAssa, Papua Uusi Gui-

nealla, Australiassa, Nicaraguas-

sa, El Salvadorissa, Hondurasissa 

ja Guatemalassa.   

Kirjoitt aminen 

Kirjoittaminen on myös tärkeä osa 

Selkomaan palvelutyötä. Hänel-

tä on ilmestynyt useita hengellisiä 

kirjoja: Anna Pyhän koskettaa (Ai-

kamedia 2010), Parantakaa sairai-

ta (Aikamedia 2011), Askeleet yli-

luonnolliseen (Aikamedia 2012), 

Ihmeiden aikakausi (Aikamedia 

2013), Loistava seurakunta (Aika-

media 2014) ja Yli esteiden! (Ai-

kamedia 2014).

”Koen, että opettaminen ja Sanan 

julistaminen myös painetun sanan 

välityksellä on merkittävä osa pal-

Evankeliumia
Evankelista Marko Selkomaa

julistaa hyvää sanomaa

ja rukoilee sairaiden puolesta.

velutyötäni. Tapahtumissa keski-

tyn hyvin keskeisiin evankeliumin 

perustotuuksiin omassa saarnatoi-

messani. Kirjojen välityksellä voin 

taasen porautua ja paneutua mo-

niin Raamatun ja kristillisen elä-

män teemoihin syvemmin. Se on 

osa julistajan kutsumustani”, Sel-

komaa toteaa.

Selkeää evankeliumia

Lähetyspastori Marko Selkomaan 

tilaisuuksissa kuullaan selkeätä, 

kansanläheistä ja monesti savolai-

sella huumorilla höystettyä pelkis-

tettyä evankeliumia Jeesuksesta 

Kristuksesta. Tilaisuuksissa rukoil-

laan myös ihmisten puolesta, jot-

ka tarvitsevat fyysistä parantu-

mista ja Pyhän Hengen täyteyttä 

elämäänsä. Hyvin monet ihmiset 

ovatkin todistaneet parantuneen-

sa rukouksen välityksellä Jumalan 

voimasta.

”Suurin iloni on kertoa evankeliu-

mia ja johdattaa ihmisiä henkilö-

kohtaiseen Jumalan tuntemiseen 

Jeesuksen Kristuksen kautta. Kris-

tus kuoli koko ihmiskunnan syn-

tien tähden, hänet haudattiin ja 

hän nousi ylös kuolleista! Jumala 

lähetti Pyhän Henkensä voimak-

si seurakunnalleen ja tänä päivä-

nä, myös täällä nyky-Suomessa, 

Jumala vahvistaa Sanansa ihmei-

den ja merkkien kautta Jeesuksen 

nimen kunniaksi”, Hyvä Sanoma 

ry:n palveluksessa toimiva evanke-

lista kiteyttää sanomansa.  

I loista kevään alkua kaikille. 

Olen Maarit Toffer ja käynniste-

len seurakunta-avustajan työ-

tehtäviä maaliskuun alussa. Suu-

rella mielenkiinnolla odotan, 

mi l lainen on ensimmäinen työviik-

koni. Kun yksi ovi sulkeutuu, niin 

uusi ovi avautuu.

Tästä ovesta täytyy kyllä sanoa, 

että vuosien mittaan rukouskoko-

uksissa käytyäni ovi Kotikirkkoon 

on tullut tutuksi ja Kotikirkko hy-

vinkin hengellisesti kotoisaksi ky-

läpaikaksi. Useat kasvot ovat tu-

tut, nyt ehkä opin nuo monet 

tutut kasvot tuntemaan parem-

min, ja ehkä enemmän inhimilli-

semmästä näkökulmastakin.

Joskus vuosia sitten, kun tulin en-

simmäisen kerran Kotikirkkoon, 

tulin oikeastaan hakemaan rei-

pastahtista ylistysmenoa Nokia-

Missiosta Hattulaan rantautuneen 

Heikki Uusikylän perässä. Pian 

kuitenkin totesin, että tämä seu-

rakunta on ehkä parhaimmillaan 

juuri rukousseurakuntana ja niin 

jäin vakiovieraaksi ihanissa Sanan 

ja Rukouksenne illoissanne.

Asun Pirkanmaalla mieheni kans-

sa ja kotiseurakuntani on Tampe-

reen Helluntaiseurakunta, suuri ja 

pullantuoksuinen. Uskoon tulin jo 

30 vuotta sitten Lahdessa. Eräänä 

pääsiäisenä katsellessani Jeesus-

fi lmiä oivalsin, että tämä ei ole-

kaan mitään leikkiä vaan ihmiset 

ovat todella menneet ja naulin-

neet ristille Jumalan Pojan. Valta-

TEKSTI: 
MIrjami Keskimaa

va kauhun tunne valtasi mieleni ja 

halusin vain mennä jonnekin pii-

loon. Onneksi Jeesus oli tilanteen 

tasalla ja ilmestyi Pyhyyden voi-

massaan. Siinä hetkessä, kun saa 

kohdata Vapahtajansa ja koko tä-

män maailman Vapahtajan, tietää, 

että nyt tipahti elämä kohdalleen, 

nyt ollaan sillä oikealla kaistalla, 

joka vie Ihanan Taivaanisän syliin. 

Voin vain sanoa Aki Sirkesalon lau-

lun sanoin: ”Jag tänker på myste-

riet Dig och under över alla under, 

att Du älskar mig.”

Työurani aikana olen toiminut mo-

nessa mukana, liikealalla niin toi-

mistossa kuin myymälässäkin, 

teollisuuden palveluksessa, sekä tu-

tustunut myös työttömänä olon ar-

keen. Katsotaan Kevääseen ja Va-

loon, joka johtaa meidät kesään. 

Maarit Toffer 
seurakunta-avustajaksi 
Kotikirkkoon

5Armo  Maaliskuu 2017

Maarit Toffer palvelee seurakunta -
avustajan tehtävässä 6.3.–5.9. 
välisen ajan.
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Mutta Jeesushan
puhui vain venäjää!
Mutta Jeesushan 
puhui vain venäjää!

Matti OikariMatti Oikari TEKSTI: 
Sirja Oikari

TEKSTI: 
Lauri Miettinen

M atti syntyi kolmilapsi-

sen perheen esikoiseksi 

Ähtärissä maaliskuussa 

1957. Nuoruusvuosia väritti urhei-

lu, metsästys ja kalastus. Ne antoi-

vat elämään runsaasti hyvää ja ar-

vokasta sisältöä. Jotain kuitenkin 

puuttui inhimillisesti oikein hyväs-

tä elämästä. Jumala alkoi kutsua 

Mattia puoleensa opiskeluvuosina 

1970-luvun loppupuolella Jyväs-

kylässä.

Jobin kirjan luku 39 alkoi puhutel-

la luonnossa paljon aikaansa viet-

tänyttä nuorta miestä niin, että 

Matti sai vastaanottaa Jumalan 

armon ja pelastuksen 1980. Tätä 

ennen hän oli tavannut tulevan 

puolisonsa Sirjan. Yhdessä etsien 

tie Isän luokse löytyi. Kesällä 1980 

vietettiin häitä ja joulukuussa 

muutettiin Hattulaan. Siellä syn-

tyivät perheen kaikki neljä poikaa.

Vanhimmistossa, 
diakoniat�össä ja 
Gideon-t�össä vast�uta 
kantamassa

Seurakunnassa Matti on palvellut 

vanhimmistossa pitkään. Iäkkäät 

ihmiset ovat olleet aina Matin sy-

däntä lähellä ja diakonityössä sii-

hen on ollut mahdollisuus seura-

kunnan keskellä. Gideon-työssä 

hän on voinut toteuttaa Jeesuk-

sen lähetyskäskyä jakaen Jumalan 

Sanaa sekä todistaen Jeesuksesta 

Kristuksesta. Maallisena työnään 

hierojana hän on saanut kokea 

inhimillisen elämän monenlai-

sia puolia kuunnel-

lessaan ihmisten 

mietteitä elä-

män monilta 

eri alueilta. 

Se on ollut 

työelämän 

suola ja so-

keri.

Nyt on tul-

tu tietynlaisel-

le vedenjakajalle 

elämässä, missä on 

hyvä katso, mitkä asiat 

ovat olleet ja ovat kantavia voimia 

ja rikkauksia. Matin elämänarvois-

sa tärkeää on ollut olla uskollinen 

siinä mihin Jumala on kutsunut. 

Jumala on ollut uskollinen ja an-

tanut voimia sekä moninaista hy-

vää elämän aikana. Aina ei ole 

ollut helppoa, mutta Isä on aina 

auttanut eteenpäin. Olosuhteet 

eivät välttämättä ole muuttuneet 

rukousten myötä, mutta henki on 

vahvistunut.

Tur�a Jeesuksessa

Tärkeämmäksi asiaksi elämässään 

Matti nimeää sen, että on antanut 

elämänsä Jeesukselle ja saanut ko-

kea armon. Elämäänsä nyt katsoen 

näkee selvästi, minkä turvan usko 

Jeesukseen Kristukseen antaa. On 

upeaa tietää olevansa yksin ar-

mosta pelastettu. 

Mattia on puhu-

tellut luonnos-

sa ja ihmises-

sä, Jumalan 

luomuksis-

sa, Hä nen 

y k s i  t y i s -

koh tai suu-

tensa, tark-

kuutensa: Ps. 

139:14”.

 Minä kiitän si-

nua siitä, et tä olen 

tehty ylen ih meel  lisesti; 

ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen 

minun sieluni kyllä tietää.” 

Siirryttäessä toiselle tasolle nou-

sevat puoliso ja lapset perheineen 

tärkeäksi arvoksi. Perheen eteen 

Matti onkin oman isänsä esimer-

kin mukaan pyrkinyt tekemään 

paljon työtä unohtamatta siinä-

kään hengellisen puolen merkitys-

tä. Seurakuntaperheeseen hänellä 

on syntynyt vuosien varrella monia 

merkityksellisiä ihmissuhteita. Seu-

rakunnan merkitys onkin Matille 

ollut aina suuri.

Lopuksi voin todeta, että Jumalan 

antaa kaikille meille monia lahjo-

ja. Näin on ollut Matinkin kohdal-

la. Herra on myös ohjannut elä-

mää niin, että ne lahjat ovat tulleet 

käyttöön. 

60 vuotta
TEKSTI: TEKSTI: 

Sirja OikariSirja Oikari

S eurakuntamme tekemä lä-

hetystyö on viime kuukau-

sina ollut uuden tilanteen 

edessä Hatavien jäätyä pois työyh-

teydestämme ja Mäkisten ollessa 

kotimaan jaksolla. 

Olemme etsineet uusia kannatus-

kohteita ja päättäneet lähteä tu-

kemaan Venäjän alueen suo-

mensukuisille kielille tehtävää 

raamatunkäännöstyötä. Yhteis-

työkumppaninamme on Helsingis-

tä käsin toimiva Raamatunkään-

nösinstituutti, joka on vuodesta 

1983 lähtien tehnyt työtä Raama-

tun tekstien saamiseksi suomalais-

ugrilaisten kansojen keskuuteen. 

Käännösprojekteja on kaikkiaan 

12: vienan- ja aunuksenkarjala, 

vepsä, niitty- ja vuorimari, udmurt-

ti, komi(syrjääni) ja komipermjakki, 

ersä- ja mokšamordva sekä hanti ja 

mansi. Näistä udmurtit saivat en-

simmäisenä koko Raamatun omal-

la kielellään vuonna 2013, minkä li-

säksi Uusi testamentti on julkaistu 

jo seitsemällä muullakin kielellä.

Per�sta koko kansan 
olemassaololle

Veljeskansojemme kielille tehtä-

vällä uraauurtavalla raamatun-

käännöstyöllä on paitsi hengel-

linen, myös tärkeä kulttuurinen 

tehtävä. Tulee muistaa, kuinka 

keskeinen asema suomenkielisel-

lä raamatunkäännöksellä on his-

torian saatossa ollut koko suoma-

laisen kulttuurin ja suomen kielen 

kehitykselle. 

Uskonpuhdistuksen myötä huo-

mattiin kansankielisen jumalan-

palveluksen ja Sanan merkitys. 

Niinpä uskonpuhdistuksen Suo-

meen tuonut Mikael Agricola kir-

joitti 1500-luvulla Abckirian ja 

käänsi Uuden testamentin, mikä 

loi pohjan koko myöhemmälle 

suomenkieliselle kirjalliselle kult-

tuurille. Siksi onkin hienoa, että 

myös me voimme näin reformaa-

tion 500-vuotisjuhlavuonna ryh-

tyä tukemaan sitä samaa kehitys-

tä sukukansojemme keskuudessa, 

josta me olemme jo vuosisadat 

saaneet nauttia. Raamatunkään-

nöstyötä tukemalla olemme sa-

malla tukemassa ja turvaamassa 

sukulaiskansojemme kulttuurien 

kehitystä sekä kielten ja identi-

teettien säilymistä. Omakielisen 

Raamatun myötä sen sanoma tu-

lee ihmistä lähelle, uskosta tu-

lee henkilökohtaista. Omakielinen 

Raamattu on monesti myös edel-

lytys kansankieliselle jumalanpal-

veluselämälle ja muun hengellisen 

materiaalin luomiselle. Sana sydä-

men kielellä on innostanut monia 

myös omankielisten hengellisten 

laulujen tekemiseen.

Ristiriitaisia reaktioita

Kun Uusi testamentti valmistui 

vepsän kielelle vuonna 2006, sai 

tapahtuma osakseen myös kri-

tiikkiä. Kuvaava on erään kään-

nöstyöstä kuulleen kommentti, 

jonka hän tuossa tilanteessa lau-

sui: ”Kuka teille on antanut luvan 

kääntää Uusi testamentti vepsäk-

si? Jeesushan puhui vain venä-

jää!” Tällaisia kommentteja kuul-

lessamme voimme ymmärtää sen 

valtavan hengellisen opetuksen ja 

materiaalin tarpeen, joka Venäjäl-

lä vallitsee. 
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Lisätietoja: 
www.rki.fi 

Tykkää myös Facebookissa 
niin pysyt ajan tasalla!
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  Riikka Pelkonen, Vilho Savolainen
  Kotikirkon Houseband, kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu 

TI 7.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
  Vilho SavolainenVilho Savolainen

SU 12.3. klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
  Riikka Pelkonen, Jouko Keskimaa 
  Tapio & Vilho,  kahvitarjoilu

TI 14.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 18.30 Naisten rukousilta Kotikirkolla, 
  miesten rukousilta Pitkäsillä, 
  Poransaarentie 24, Pekola

SU 19.3.  LOISTAVA EVANKELIUMI -päivä
  Puhujana MARKO SELKOMAA 
 klo 11 ”Voittava seurakunta!” 
  Anne Takamäki
 klo 13 Keittolounas (5€)
 klo 15 ”Loistava evankeliumi!”, 
  kahvitarjoilu 
  Kotikirkon Houseband
 klo 15.30 Pyhäkoulu

TI 21.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Hattulan Helluntailähetys ry:n 
  sääntömääräinen vuosikokous
  Esillä vuosikokouksen sääntömääräi-  
  set asiat

LA 25.3. klo 10–12 Neule- ja kirjakahvila Kotikirkolla

SU 26.3. klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys
  Vilho Savolainen, Jouko Keskimaa  
  Kati Kortelainen, kahvitarjoilu

TI 28.3. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Tervetuloa kotiin! -ilta
  Tapio VillikkaTapio & Vilho, 
  kahvitarjoilu

SU 2.4. klo 16 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
  Jyrki AlankoKotikirkon Houseband,   
  kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulu

SU 9.4.  klo 16 Multimediatapahtuma 
  VAIN YKSI TIE
  Tv7 "Vain yksi tie"- ohjelmasta
  tutut MIA ja HARRI JOKI


