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Te saatte voiman!Te saatte voiman! Jumala on puolellammeJumala on puolellammeTEKSTI: 
Vilho Savolainen

TEKSTI 
Pertti Pitkänen

PA
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LSTA

PÄÄKIRJOITUS

deta, että olen henkilökohtaisessa 

elämässäni isojen muutosten kyn-

nyksellä. Koen epävarmuutta siitä, 

että kuinka tämä suuri muutos su-

juu henkilökohtaisessa elämässä ja 

suhteessa läheisiin. Muutunko tur-

hautuneeksi, kiukkuiseksi vanhak-

si äijäksi? Rukoilen ja toivon, että 

näin ei kävisi vaan voisin muuttua 

parempaan suuntaan!  Room.12:2: 

”Älkääkä mukautuko tämän maa-

ilmanajan mukaan, vaan muuttu-

kaa mielenne uudistuksen kaut-

ta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 

tahto, mikä hyvää ja otollista ja 

täydellistä.” 

Omin voimin tai yrityksin on mah-

dotonta muuttua, vaikka olisi hy-

vää tahtoakin. Tarvitsemme tällai-

seen muutokseen Jumalan apua. 

Aina emme jaksa itse edes rukoil-

la; silloin voimme kääntyä ystävän 

puoleen, joka kulkee rinnallamme 

ja rukoilee kanssamme. 

Ajan henki tuo toisaalta mieliim-

me pelkoja ja huolia tulevaisuuden 

suhteen, toisaalta se pyrkii turrut-

tamaan ajatuksemme mm. viih-

teellä ja monella turhanpäiväisellä 

asialla. Näin emme keskity siihen, 

mikä on tärkeintä elämässä. Fil.4 

 6-7: ”Älkää mistään murehtiko, 

vaan kaikessa saattakaa pyyntön-

ne rukouksella ja anomisella kiitok-

sen kanssa Jumalalle tiettäväksi, 

ja Jumalan rauha, joka on kaik-

kea ymmärrystä ylempi, on varje-

leva teidän sydämenne ja ajatuk-

senne Kristuksessa Jeesuksessa.” 

Kun katseemme, ajatuksemme 

ja sydämemme kääntyy oikeaan 

suuntaan, niin voimme 

muuttua. Masennum-

me helposti, jos tuijo-

tamme itseämme, omia 

ongelmiamme tai keski-

tymme vain itsekkäiden 

toiveidemme täyttymi-

seen. 2 Kor 3:18: ”Me 

kaikki, jotka kasvot 

peittämättöminä katse-

lemme Herran kirkka-

utta kuin kuvastimesta, 

muutumme saman kirk-

kauden kaltaisiksi, kirk-

JUMALA ON PUOLELLAMME, 

KUKA VOI OLLA VASTAAN” 

lauletaan Raamatun tekstiin 

pohjautuvassa ihanassa hengelli-

sessä laulussa, joka on meille mo-

nelle tuttu. Käy kuuntelemassa 

vaikka ”2 - Almost There – Jumala 

on puolellamme Iso Kirja 2013” 

YouTubesta. Jos sinulla ei ole net-

tiyhteyttä, pyydä ystävääsi soit-

tamaan kappale älypuhelimesta. 

Jumalan sana hoitaa, opettaa, roh-

kaisee, kehottaa, antaa ymmär-

rystä, ojentaa, valaisee, johdattaa 

kaikkeen totuuteen, suojelee mei-

tä ja täyttää sydämemme ilolla. 

Sinulle tulee mieleesi varmaan pit-

kä lista muita asioita, mitä Jumalan 

Sana tekee ja mitä se sinulle mer-

kitsee. Laulettuna Jumalan sana voi 

puhutella meitä vielä koskettavam-

min. Mieti Daavidia, joka sepitti ja 

lauloi psalmeja säestäen harpul-

laan. Toinen laulu, mikä myös liittyy 

otsikon aiheeseen, on Pekka Simo-

joen laulu: ”ÄLÄ LUOVUTA, ÄLÄ 

LUOVUTA, SILLÄ PUOLELLAMME  

ON ITSE JUMALA”

Älkää mistään murehtiko

Elämme kuohuvassa, nopeas-

ti muuttuvassa maailmassa ja sen 

vuoksi tulevaisuus näyttää epävar-

malta. Kuulemme huonoja, pelot-

tavia uutisia lähes päivittäin. Itse 

saavutin äskettäin virallisen eläke-

iän, joka meillä 1954 syntyneillä on 

63 vuotta. Olen suunnitellut jatkaa 

vielä vähän aikaa työelämässä, mi-

käli Jumala suo minulle voimia ja 

terveyttä. On kuitenkin pakko to-

”

kaudesta kirkkauteen. Tämän saa 

aikaan Herra, joka on Henki.”

Mikään ei voi erott aa meitä 
Jumalan rakkaudesta
Palataan vielä tähän ihanaan lau-

luun ”Jumala on puolellamme”. 

Siinä todetaan erittäin vahvasti, 

että mikään ei voi erottaa meitä 

Jumalan rakkaudesta. Room 8:38-

39 ”Olen varma siitä, ettei kuole-

ma eikä elämä, eivät enkelit, ei-

vät henkivallat, ei mikään nykyinen 

eikä mikään tuleva eivätkä mitkään 

voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei 

mikään luotu voi erottaa meitä Ju-

malan rakkaudesta, joka on tullut 

ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, mei-

dän Herrassamme.”

Rakkaat ystävät! Kuinka suuri on-

kaan Jumalan armo meitä koh-

taan: saamme olla turvallisella mie-

lellä, vaikka maailma myllertää 

ympärillämme ja koemme pelkoa 

ja epävarmuutta. Jumala, joka on 

puolellamme ja joka on ystäväm-

me, on suurempi ja vahvempi kuin 

kukaan tai mikään. 

Kun Jeesus oli yhdessä 

opetuslasten kanssa, hän 

käski heitä sanoen: ”Äl-

kää lähtekö Jerusalemista, vaan 

odottakaa sitä, minkä Isä on lu-

vannut ja minkä olette minulta 

kuulleet. Johannes kastoi vedellä, 

mutta teidät kastetaan Pyhässä 

Hengessä pian näiden päivien jäl-

keen.” (Ap. t. 1:4–5)

Ennen taivaaseen astumistaan 

Jeesus antoi opetuslapsilleen käs-

kyn odottaa sitä, minkä Isä on lu-

vannut ja minkä he olivat Häneltä 

kuulleet. Käskyn ydin ei ollut pai-

kalleen jäämisessä eikä passiivises-

sa joutenolossa vaan siinä, mitä 

Jeesus lupasi heille: ”teidät kas-

tetaan Pyhässä Hengessä pian”. 

Tärkeintä oli lupauksen sisältö, ei 

pelkkä odottaminen. Siksi opetus-

lapset jaksoivat pysyä yksimielises-

sä rukouksessa.

Tar�itsemme Jumalan 
voimaa

Jeesus oli sanonut aiemmin ope-

tuslapsilleen: ”ilman minua te ette 

voi mitään tehdä.” (Joh. 15:5) 

Opetuslapset todella tarvitsivat Ju-

malan apua voidakseen suorittaa 

tehtävän, jonka Jeesus oli seuraa-

jilleen jättänyt: olla Hänen todista-

janaan aina maailman ääriin saak-

ka. Jos yli kolme vuotta Jeesuksen 

kanssa vaeltaneet opetuslapset oli-

vat riippuvaisia Pyhän Hengen voi-

masta, niin kuinka me voisimme 

tulla toimeen ilman Pyhän Hengen 

voitelua ja apua tänä päivänä?

Kukaan ei voi täyttää itseään tai 

toisia Jumalan voimalla, mutta jo-

kainen voi varata aikaa sen odot-

tamiseen. Odottavan aika voi jos-

kus tuntua pitkältä ja kärsivällisyys 

ja pitkämielisyys voivat joutua koe-

tukselle. Joskus voi tuntua helpom-

malta tehdä Herran työtä kaksi viik-

koa kuin odottaa ja rukoilla kaksi 

päivää työn puolesta.

 

Herra on luvannut antaa tarvitta-

van voiman jokaiselle Häntä odot-

tavalle. Opetuslapset luottivat Jee-

suksen lupaukseen. He odottivat 

helatorstain lähtien ja helluntaina 

heille vastattiin: he saivat luvatun 

Pyhän Hengen voiman! 

TE SAATTE VOIMAN! 
-rukouspäivät Kotikirkolla 

25.5.–4.6. 

Juhannuskonferenssi Keuruulla 
21.–25.6.2017

Konferenssiohjelma:
http://www.ikopisto.fi /juhannuskonferenssi/ohjelma

Konferenssissa tarvitaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä. Jos voit tulla 
palvelemaan konferenssiin yhdeksi tai useammaksi päiväksi, Kotikirkolta saa 
työhön ilmoittautumislomakkeita. Tiedustelut 0407499433 / Vilho Savolainen. 
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Matkalla IsraelissaMatkalla Israelissa TEKSTI: 
Vilho Mäkelä

I sraelin matkalla mukana oli-

vat Aulis, Arto, Seppo ja kak-

si Vilhoa sekä tuleva taiteilija 

Vilja. Majapaikkamme Jerusale-

mis sa oli Matkakoti Lähde. Tuon 

kohteen isännyyttä hoitivat An-

nikki ja Raimo Mänty. Samassa 

toimipisteessä vapaaehtoistyön-

tekijänä työskentelee Jasmin 

Hautamäki. Annikki ja Raimo pi-

tivät meistä todella hyvää huol-

ta majapaikassamme. Ravinto-

puoli oli todella monipuolinen 

ja Israelissa on saatavana mo-

nenlaisia tuoreita vihanneksia. 

Olemme todella kiitollisia hyväs-

tä huolenpidosta. Jasmin toimi 

autonkuljettajana Jerusalemis-

sa. Jonkin verran autonajosta 

perillä olevana ihmettelin tuon 

nuoren naisen auton käsittelyä 

ja toimintaa melko vilkkaassa 

liikenteessä. Samassa majapai-

kassa meidän kanssamme ma-

jaili Samppa Lajunen. Hän on 

hiihdon maailmanmestari ja 

moninkertainen Olympiakulta-

mitalisti. Hän on tullut uskoon 

pari vuotta sitten ja ollut kas-

teellakin. Hän on nykyään liike-

mies ja näissä työasioissa hän 

oli lsraelissakin yhdessä veljen-

sä kanssa. Ihmettelin, että tuon 

luokan julkisuushenkilö asusteli 

niinkin vaatimattomasti.

Itkumuurilta 
Puutarhahaudalle
”Myös voi tulla muukalaisia kau-

kaisesta maasta. He eivät ole sinun 

kansaasi. Kun muukalainen tulee 

ja rukoilee tähän temppeliin päin 

kääntyneenä, niin kuule se asuinsi-

jaasi taivaaseen ja tee niin kuin hän 

sinulta pyytää.” Tämä oli Salomon 

rukous temppelin vihkimisen yh-

tey  dessä. Jumala kuuli Salomonin 

rukouksen ja lupasi toteuttaa hä-

nen pyyntönsä.

Tämä tapahtuma on tehnyt lt-

kumuurista, joka on jäljellä ole-

va osa temppeliä, rukouspaikan 

jossa ihmiset käyvät rukoilemas-

sa Jumalaa. Myös me hattulalai-

set matkailijat suuntasimme koh-

ta matkamme aluksi ltkumuurille. 

Yhdessä sovimme, että tässä vuo-

datamme kaikki elämämme kuor-

mat hartaassa rukouksessa Ju-

malan tietoisuuteen. Kun sitten 

lähdimme jatkamaan matkaam-

me sisimmässä oli lämmin tietoi-

suus siitä, että elämämme on Ju-

malan silmälläpidon alla.

Ehtoollinen 
Puutarhahaudalla
ltkumuurilta suuntasimme aske-

leemme Puutarhahaudalle. Siellä 

vietimme ehtoollishetken. Joten-

kin tuntui ainutkertaiselta saada 

viettää hetki maisemassa, jossa 

Vapahtajamme oli aikanaan mo-

nesti opetuslastensa kanssa ollut. 

Samalla alueella on myös hauta, 

jonka arvellaan olleen Jeesuksen 

ruumiin sijoituspaikka ristiin nau-

litsemisen jälkeen. Nyt se on tyhjä. 

Ylösnousemuksen todellisuus tuli 

eläväksi tyhjää hautaa katsellessa.

Olimme muutama hetki aikaisem-

min tulleet Jerusalemin vanhasta 

kaupungista ulos Damaskus  por-

tin kautta. Palatessamme takaisin 

portin läheisyyteen hämmästyim-

me, kun hälytysajoneuvojen siree-

nit soivat ja ambulansseja ja polii-

siautoja ajoi portin edessä olevalle 

aukiolle. Saimme nähdä käytän-

nössä, minkälainen suhde arabeil-

la ja israelilaisilla on toisiinsa näh-

den.  Myöhemmin selvisi, että 

Länsirannalta oli tullut 17-vuotias 

nuorukainen ja puukottanut kah-

ta juutalaista sekä paennut sen 

jälkeen johonkin asuntoon. Polii-

sit saivat selville hänen pakopaik-

kansa ja pidättivät hänet. Poika 

sai puukotetuksi vielä yhtä polii-

sia, jolloin poliisit ampuivat hänet.

Kun paikalla olleet arabit havaitsi-

vat, että puukottaja oli ammuttu, 

syntyi melkoinen hässäkkä. Mekin 

olimme väkijoukossa paikalla ja 

muutaman metrin päässä rajapo-

liiseista, jotka häätivät väkijoukon 

pois paikalta. Meillekin tuli äkki-

lähtö kauemmas tapahtuman yti-

mestä.

Galileassa ja Golanilla

Teimme myös kolmen päivän mat-

kan Galileaan ja Golanille. Tuon 

matkan vaiheissa saimme havaita 

sen valtavan kehityksen, joka Isra-

elissa on viime vuosina tapahtu-

nut. Tiet ovat kaikkialla hienossa 

kunnossa ja moottoriteitä on kaik-

kialla vilkkaimilla asutusalueilla. 

Rakentaminen on todella näkyvä 

ilmiö. Israelin maa on 22 000 km2 

eli 15. osa Suomen pinta-alasta. 

Kuitenkin Israelin alueella asuu 8 

miljoonaa asukasta.

Golanin alue on Israelille tärkeä 

elintarviketuotannon alue. Siellä 

on hienoja viljelyalueita, joita kei-

nokastellaan ja kasteluvedessä on 

kasveille tärkeitä ravinteita. Vilja-

pellot ovat tästä syystä varsin re-

heviä ja sato todella runsas. Sa-

moin hedelmänviljely on Golanilla 

olosuhteiltaan ihanteellista. Go-

lan on ylänköseutua ja ilmasto vii-

leätä, joten siellä menestyvät var-

sin monenlaiset kasvit. Galileassa 

tutustuimme moniin Jeesuksen ai-

kaisiin paikkoihin, joissa hän opet-

ti ja jätti arvokkaat opetuksensa 

meille.

Yksi matkamme myönteisistä puo-

lista oli se, että koko matkan ajan 

viidellä miehellä oli hauskaa. Ker-

taakaan ei kenelläkään mennyt 

otsa ryppyyn. Galilean ja Golanin 

Kuva: Vilho Savolainen Kuva: Vilho Savolainen

matkamme aikana rakentelimme 

aamu- ja iltaruokailut omatoimi-

sesti. Hienosti selvittiin ja hyvin 

syötiin. 

Hyvän Tahdon 
Kirpputorilla tapahtuu

Vietämme Hyvän Tahdon Kirpputorin kaksivuotissyntymäpäiviä 

lauantaina 27.5.2017 klo 10 – 14.
Samalla juhlimme Mummin ja Papan jäämistä 

eläkepäivien viettoon kesäkuun alusta .

Tarjolla grillimakkaraa, mehua sekä kakkukahvit.

Ohjelmaa: 
Tilaisuudessa vierailevat Japanin lähetysveteraanit Anneli ja Risto Ropo. 
Risto soittaa haitaria ja laulaa. Menossa mukana myös Vuokko Syväntö 

kitaransa kanssa - ja tietysti kaikki saavat laulaa mukana!

Makkarat sponsoroi Nokiboys Oy, joka toimii Hattulassa ja tekee 
nuohouksia, kattilan- ja ilmanvaihtokanavien puhdistuksia. 

TERVETULOA 

JOUKOLLA MUKAAN!
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Lähetystyö tänäänLähetystyö tänäänHyvän Tahdon KirpputoriHyvän Tahdon Kirpputori
TEKSTI: 

Mirjami Keskimaa

H yvän Tahdon Kirpputori 

täyttää kaksi vuotta. Sen 

avajaisia vietettiin 2.6.2015 

tilanteessa, jossa Parolassa ei kirp-

putoria ollut moneen vuoteen 

ollut. Kirpputori sai heti hyvän 

vastaanoton. Tilat jäivät kuitenkin 

pian liian pieniksi ja niinpä tiloja 

piti laajentaa. Laajennusremontti 

tehtiinkin kesän 2015 aikana ja 

lämpimiä tiloja saatiin mukavas-

ti lisää. Aulis Riepponen on ollut 

kirpputorin remonteissa ja muu-

tenkin paljon apuna. Auliksen 

apuna remonteissa ja kunnostus-

töissä ovat olleet m m. Arto Van-

hanen, Teppo Komonen, Vilho Sa-

volainen ja Jouko Keskimaa sekä 

Erkki Lahtinen päällysmiehenä. 

Laajennusosan avajaisia saatiin 

viettää syyskuussa 2015 koko per-

heen toimintapäivän yhteydessä. 

Kirpputorivastaavina ovat näiden 

kahden vuoden ajan palvelleet 

Liisi ja Erkki Lahtinen ja heidän 

apunaan mm. Joni Alanko, Ritva 

Thornberg ja Maarit Toffer.

Olemme olleet iloisesti yllättynei-

tä, kuinka hyvin asiakkaat ovat 

kirpputorin löytäneet. Hattulan li-

säksi ympäristökunnista ja kauem-

paakin on käynyt ostajia. Myöskin 

kesäasukkaat ovat käyneet ah-

kerasti ostoksilla. Monista asiak-

kaista olemme saaneet jopa ystä-

viä. Leipäkirkossa käyvien kanssa 

olemme myös tulleet tutuiksi. He 

ovat alkanet kutsua meitä Mum-

miksi ja Papaksi. Olemme ylpeitä 

saamistamme arvonimistä, kerto-

vat Liisi ja Erkki hymyillen. Toivom-

me jatkossakin ylimääräisten vaat-

teidenne ja tavaroidenne löytävän 

tiensä Hyvän Tahdon Kirpputorille. 

Vuodenaikaan sopivat vaatteet, 

peitteet ja muut tavarat menevät 

hyvin kaupaksi. On mukavaa ja 

palkitsevaa nähdä, miten iloisik-

si ihmiset tulevat löytäessään tar-

peellisia tavaroita, toteavat Liisi ja 

Erkki.

Mummi ja Pappa 
jäämässä eläkkeelle
Ihmeellisesti Jumala on antanut 

voimia ja koemmekin, että saim-

me tämän tehtävän Jumalalta 

muutettuamme Riihimäen seura-

kunnasta tänne Hattulan Kotikirk-

koon. Kun Herralta on tehtävän 

saanut, Hän antaa myös tarvitta-

van voiman sen suorittamiseen, 

toteavat Liisi ja Erkki kiitollisina.

Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, 

jossa Mummi ja Pappa ovat jää-

mässä pois kirpputorityöstä. Lii-

si ja Erkki kokevat johdatuksek-

si siirtyä nauttimaan eläkepäivistä. 

Kiitämme heitä sydämellisesti uh-

rautuvaisesta ja uskollisesta palve-

lutyöstänne Hyvän Tahdon Kirp-

putorilla. Jumala vaivannäkönne 

palkitkoon! Toivotamme teille iloi-

sia ja aurinkoisia päiviä jatkossa-

kin Taivaallisen Isämme johdatuk-

sessa. 

TEKSTI: 
Seppo Kortelainen

Intiassa puhutaan 1652 kieltä ja 

siellä on lukemattomia määriä 

murteita. 60 % intialaisista asuu 

kylissä ja 70 % niistä on köyhyys-

rajan alapuolella. Jotkut elävät yhä 

viidakoissa ja palvovat luonnon 

henkiä. Miljoonat syntyvät kaupun-

kien slummeissa, siltojen alla tai vie-

märiputkissa. He elävät elämänsä 

äärimmäisessä köyhyydessä ja täy-

dellisessä hengellisessä pimeydessä. 

He eivät ole kuulleet, että Jeesus 

on Jumalan Poika ja ihmiskunnan 

Vapahtaja. Intian n. 1,3 miljardista 

asukkaasta ainoastaan n. 24 miljoo-

naa on kristittyjä.

Jacob Marineni ja GTSSS

Jacob syntyi hinduperheeseen 

10.6.1971. 8-vuotiaana hän sai-

rastui leukemiaan ja oli kuolemai-

sillaan. Muutamat kristityt rukoili-

vat hänen puolestaan. Seuraavana 

yönä valkopukuinen mies ilmestyi 

hänelle ja esitteli itsensä Jeesuksek-

si. Jeesus kertoi, ettei Jacob kuolisi 

ja kertoi hänen nimensä olevan Elä-

män Kirjassa. 

Jacob parani saman tien ja kertoi 

näystä vanhemmilleen. He olivat 

ihmeissään. He menivät jo sama-

na yönä paikallisen pastorin taloon 

ja ottivat Jeesuksen vastaan omaksi 

Vapahtajakseen. 

Perhe joutui kärsimään paljon us-

koontulonsa tähden. Mutta Jee-

sus oli heidän kanssaan. Jacob 

tunsi aikuistuttuaan Jumalan kut-

sua ja suoritti teologisen tutkin-

non. 1991 hän lähti ensimmäisenä 

lähetyssaarnaajana Andhra Pra-

deshin osavaltion saavuttamatto-

mien heimojen pariin julistamaan 

evankeliumia. Hän nukkui puiden 

alla, näki nälkää ja kulki jalan sa-

toja kilometrejä. Häntä uhkailtiin 

ja lyötiin. Vaatimattomasta alusta 

lähtenyt työ kuitenkin menestyi ja 

1994 Jacob perusti GTSSS-heimo-

lähetyksen tavoittaakseen Intian 

saavuttamattomia. GTSSS evan-

kelioi ja harjoittaa myös mittavaa 

laupeudentyötä, jotta ihmiset tuli-

sivat kosketetuiksi Kristuksen rak-

kaudella. 

Nykyään toimintamuotoja ovat 

evankelioinnin ja seurakuntien pe-

rustamisen lisäksi orpokotien yllä-

pito, leprasairaista huolehtiminen, 

vanhainkodit, kiertävä terveyden-

huolto kylissä, koulun ylläpito 1200 

lapselle, vammaisten asuntolatoi-

minta, kotien rakentaminen ja am-

matillinen koulutus köyhille sekä 

Jeesus-porakaivot puhtaan veden 

saamiseksi kyliin. Jacob perusti en-

simmäisen raamattukoulun 1995. 

Vuoteen 2015 mennessä oli kou-

lutettu 1175 opiskelijaa. Heistä n. 

900 on kokoaikaisessa lähetystyös-

sä ja loput evankelistoja.

Yksi koulutetuista työntekijöistä 

on Ramanjapuramin kylässä asu-

va Rontala Raju Paul, jonka valit-

simme Jumalan ja Jacobin suosi-

tuksesta seurakuntamme Intian 

lähetiksi. Rontala on 38-v. naimi-

sissa oleva kolmen lapsen isä. Hän 

vierailee säännöllisesti kymmenes-

sä kylässä evankelioiden asukkaita. 

Tavoitteekseen hän kertoo perus-

taa kymmenen uutta seurakuntaa 

kymmenen seuraavan vuoden aika-

na. Rukoillaan Intian työn ja lähet-

timme puolesta! Kiitos Jeesus! 
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Lähettejä valmiina lähtemään matkaan. Polkupyörä jouduttaa matkantekoa 
merkittävästi julkisen liikenteen puuttuessa.

-Intia2 vuotta
KUVA: Jouko Keskimaa
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HATTULAN KOTIKIRKKO  
Teollisuustie 6, 13720 Parola  |  www.hattulankotikirkko.fi   |  info@hattulankotikirkko.fi 

Hattulan Kotikirkon tiedotuslehti ARMO ilmestyy kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.
Seuraavaan lehteen tarkoitettu materiaali pyydetään toimittamaan Mirjamille viikkoa ennen lehden ilmestymistä, 
mirjami.keskimaa@gmail.com.

Päätoimittaja: Vilho Savolainen   Toimitussihteeri: Mirjami Keskimaa   Kansikuva: Vilho Savolainen  Taitto ja paino: Ilves-Paino Oy

PASTORI  Vilho Savolainen 
 040 749 9433 
 vilho.savolainen@nic.fi 

EVANKELISTAT  Vuokko Nyman 
 044 5313 716 
  Arto Hasari, motoristievenkelista 
 044 213 1715
 arto.hasari@gmail.com

VANHIMMISTON PJ  Jouko Keskimaa 
 044 544 1391 
 jouko.keskimaa@gmail.com

HALLITUKSEN PJ  Heimo Miettinen 
 040 586 4778 
 heimo.miettinen@kktavastia.fi 

LÄHETIT  Laura ja Voitto Mäkinen, 
 Kotimaan jaksolla 
 voitto144@gmail.com 

PANKKI  Srk tili: FI74 5680 7550 0475 84  
Viitenumerot:  Seurakuntatyö 50157  
 Lähetystyö 16159

REMONTTITILI  FI04 5680 0020 2176 22
Viitenumero: 724250

SÄHKÖPOSTI  info@hattulankotikirkko.fi  

HYVÄN TAHDON
KIRPPUTORI  041 549 4230

YHTEYSTIEDOT         YHTEYSTIEDOT         YHTEYSTIEDOT         YHTEYSTIEDOT

TI 2.5. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta. Vilho Savolainen

TO 4.5. 19.00 Radio Dei Ystäväilta Hämeenlinnan   
  Vapaakirkossa (huom. paikka!) 
  Arto Kortemaa, Pekka Vaismaa, 
  Vilho Mäkelä, Evankelista Johannes   
    Jaana Pöllänen, Mc Domas

SU 7.5. klo 16 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen
  ONNI HAAPALA senior, Vilho Savolainen   
    Kotikirkon Houseband, kahvitarjoilu
  Tilaisuudessa Sana Elämään -raamattu-
  kommentaarin esittely
 klo 16.30 Pyhäkoulu

TI 9.5. klo 11 Leipäkirkko
 klo 18.30 Naisten ja miesten rukousilta: 
  naiset Kotikirkolla, teollisuustie 6, 
  miehet Miettisten rannassa, 
  Renkovahantie 337 (säävaraus: varmista   
  Heimo Miettinen 040 586 4778)

KE 10.5. klo 18 Leiripalaveri Hämeenlinnan 
  Helluntaiseurakunnassa, Turuntie 12

PE 12.5. klo 18 Kotikirkon pihatalkoot (omat haravat mukaan)

SU 14.5.  Onnea ja siunausta äideille!
  (Äitienpäivä perheen parissa - ei tilaisuutta kotikirkolla)

TI 16.5. klo 11 Leipäkirkko ja EU-ruokakassien jako
 klo 17.30 Mediatiimin kokous
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
  Matti Oikari, Vilho Savolainen 

TO 18.5. klo 18 Vanhimmiston kokous

Hattulapäivät 8.–11.6.2017
Kotikirkko on mukana Hattulapäivien toritapahtumassa la 10.6. 

Mukana mm. evankelista Miika Aalto Porista. 
Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni seurakuntalainen 

voisi tulla  palvelemaan Kotikirkon pisteelle. 
Tied. Arto Hasari ja Jouko Keskimaa.

SU 21.5. klo 16 Pyhäpäivän Sana ja Ylistys. 
  Vilho Mäkelä
    Tapio Villikka, kahvitarjoilu
 klo 16.30 Pyhäkoulun kevätjuhla

TI 23.5. klo 11 Leipäkirkko
 klo 19 Sanan ja rukouksen ilta
  Kirsti Miettinen   Vilho Savolainen

TO–SU 25.5.–4.6.  TE SAATTE VOIMAN! -rukouspäivät  
  (helatorstai–helluntai)
  Tilaisuudet ark. klo 19 ja su klo 15

LA 27.5. klo 10–14 Hyvän Tahdon Kirpputorin 
  kaksivuotissyntymäpäivä (ks. eri ilm.)

SU 28.5. klo 15 Rukoustilaisuus
 klo 16 Lähetysjumalanpalvelus
  RIA-MARI JA JANNE KEHUSMAA 
  Espanjasta, Vilho Savolainen 
  Tapio  & Vilho, kahvitarjoilu

TI 30.5. klo 11 Leipäkirkko

SU 4.6.  HELLUNTAIPÄIVÄ 
 klo 15 Rukoustilaisuus
 klo 16 Seurakunnan vuosijuhla ja 
  ehtoollinen
  Vilho Savolainen, Jyrki Alanko   
  Kotikirkon Houseband, kahvitarjoilu


