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”Minä uskon,
vaikken näe...
… tietä halki pimeän.
Minä uskon, vaikka Herra,
vähän vasta ymmärrän.”
(A-M Kaskinen)

H

iljaisuutta, epätietoisuutta,
odotusta, rukousta, siivousta, autojen huoltoa,
kiinteistöjen ylläpitotöitä, paperihommia, arkipäivän yllätyksiä, kyyneleitä, hetkellisiä toivon näköaloja,
turhautumista, ilonpisaroita, pettymistä itseeni, uupumusta odottamiseen, Jumalan huolenpidon
ihmettelyä, rohkaisunsanoja, rukousvastauksia, virvoittumista, Jumalan Sanan jakamista, mielenkiintoisia kohtaamisia, kiitollisuutta,
Jeesuksen suuruuden ihmettelyä…
ja uskoa siihen, että Jumalalla on
paras mahdollinen suunnitelma ja
aikataulu minun sekä kotimme elämään, vaikken sitä vielä näe enkä
ymmärrä. Tällaistapa tänne kuuluu :)
Välimaastossa
Elämämme täällä edelleen siis välimaastossa. Entinen elämä ja työ
kodissamme on taakse jäänyt eikä
sellaisenaan palaa enää koskaan ja
tulevaisuus on sankan sumun peitossa. Nyt on aika elää tässä hetkessä ja opetella luottamaan yhä
syvemmin Jumalaan. Luottamaan
Isään, joka kantaa, täyttää kaikki
tarpeemme, ohjaa askel askeleelta
eteenpäin, vaikka itse en ymmärrä,
missä mennään ja miksi tilanteemme on, mikä on ja minä tahtoisin
olla jo edennyt askeleen edemmäksi. Uskon, että tämä odottamisen
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Jumalalla on
paras mahdollinen
suunnitelma ja
aikataulu minun sekä
kotimme elämään.
aika on annettu minulle ja meille
kasvun ja valmistautumisen ajaksi,
vaikka se toisinaan tuntuu kovinkin
pitkältä, vaativalta ja kivuliaaltakin
koululta. Mutta tiedän, että tämä
koulu on tarkoitettu parhaakseni ja
sen anti on vain ja ainoastaan hyvä,
jos vain sallin Jumalan tehdä työtä
minussa ja olen valmis kuuliaisesti ottamaan vastaan sen, mitä hän
haluaa minulle nyt opettaa. Jeesus,
auta minua siinä!! Minä tahdon oppia ja kasvaa, olla kuuliainen, mutta
tarvitsen kaikkeen Sinun voimaasi
ja apuasi, muuten uuvun matkalle!
Ei Jumala luvannut helppoa tietä ja auringon paistetta; hän lupasi
paljon enemmän – Hän lupasi olla
kanssani synkässä metsässä ja johtaa eteenpäin parasta tietä, vaikka se
ei aina tunnu siltä.
Odotan Jumalaa
Sain ystävältäni joululahjaksi kirjan
”Odotan Jumalaa” (Charles F. Stan-

ley). Luin sen oikein ahmien läpi,
jopa tehden muistiinpanoja, mitä en
yleensä tee. Ja olenpa palannut kirjan ääreen usein uudestaankin. Se
kirjan sanoma vahvisti tuntojani ja
kokemuksiani tällä odottamisen taipaleella sekä herätteli ja antoi uutta
näkökulmaa ja rohkaisua elämään.
Jaanpa tässä muutaman ajatukseni
omien pohdintojeni, kokemusteni
ja kirjan sanoman ääreltä.
Toivon ja odotan usein juuri sitä,
mitä Jumala on tarkoittanut ja haluaa antaa minulle, sillä olen rukoillut
Hänen tahtonsa tapahtumista ja
johdatusta elämälleni ja uskon, että
Jumala itse on sytyttänyt sydämeeni
näyn ja kaipuun tulevasta tehtävästäni. Jumalalla vain on oikea ajoitus
asioille, ja sen ymmärtäminen ja hyväksymien ei ole minulle aina helppoa. Jumala kuitenkin toimii silloinkin, kun minä vain hiljaisuudessa
odotan. Hän muuttaa sydämiä, rakentaa tilanteita ja olosuhteita, niin
että lopulta palapelin palat loksahtelevat paikoilleen ja minä näen koko
kuvan, mitä Jumala on rakentanut
sinä aikana, jolloin minä olen kokenut pitkällistä odottamista, hiljaisuutta ja tyhjyyttä.
Odottamisen aikana Jumala valmistaa minua tulevaa varten. Opettaa luottamaan vain Häneen, joka on
ihmeellinen neuvontuoja. Selvittää,
mitkä ovat todelliset tarkoitusperäni;

ymmärränkö, että olen olemassa Jumalan kunniaksi enkä toisinpäin. Hän
kasvattaa ja kehittää minua, jotta olisi
valmistautunut vastaanottamaan kaiken sen, mitä Hän on varalleni suunnitellut. Hän tahtoo myös kasvattaa
uskoani ja sitoutumistani Häneen.
Uskon, että Jumalan suunnitelma
minun ja kotimme kohdalle on niin
mahtava, että Hän tahtoo käyttää aikaa valmistaakseen minua ja meitä
vastaanottamaan Hänen siunauksiaan ja vahvistaa valmiutta kirkastaa
Jeesusta sen myötä. Osaanko olla kiitollinen siitä? Syytä olisi olla. En nimittäin koskaan tule pettymään, kun
luotan Jumalaan ja siihen, että Hän
raivaa minulle tien, riippumatta siitä,
miltä olosuhteet näyttävät ja mitä toiset ihmiset sanovat. Vielä saan nähdä,
että kodissamme avautuu elämä, jota
kaipaan ja jonka Jumala on minulle
tarkoittanut! Sen tahdon uskoa, vaikka uupumus odottamiseen ja epätoivokin meinaa välillä vallata mielen.
Opettelen myös sitä, että en keskittyisi odotuksieni kohteeseen
vaan Jumalaan, jonka kädessä kaikki
on. Sanoohan Sanakin, että ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin
teille annetaan kaikki tämäkin.” Matt.
6:33. Minun ei tarvitse enkä minä
saa keskittyä omaan heikkouteeni ja
epäonnistumisiini, vaan Jumalaan,
joka on voittamaton, uskollinen,
muuttumaton ja täynnä rakkautta ja
totuutta oleva Jumala, jolle on kaikki mahdollista. Isä, nosta katseeni
aina sinuun ja annan nähdä sinun
suuruutesi. Siellä missä minä olen
heikko, Sinä olet mahtava!
Vainottujen auttamisesta
Viime ystäväkirjeessä kerroin, että
olen kokenut Jumalan puhuvan minulle vainottujen kristittyjen auttamisesta ja että olen luvannut ottaa
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meille muutaman lapsiperheen, jos
ja kun ovet avautuvat. Asioita on
selvitelty ja selvitellään koko ajan,
kansainvälisestikin, mutta ne eivät
ole kovin yksikertaisia ja nopeita
kuvioita. Järjellisesti vainottujen
kristittyjen turvaan saaminen tuntuu tällä hetkellä aika mahdottomaltakin ajatukselta, kun on niin isoja
kysymyksiä auki. Samaan aikaa kuitenkin koen suurta innostusta nähdä, miten Jumala asioita johtaa, sillä
Häntä ei estä mitkään muurit, vaan
Hänen voimansa ja viisautensa on
yliymmärryksen käyvää. Mahdottomuushan on Jumalan tilaisuus!!!
Rukoilethan edelleen, että kotimme
saisi olla koti kodittomille ja että
Jumala lähettää meille heidät, ketä
Hän tahtoo ja juuri sillä hetkellä ja
tavalla, mikä on kaikille osapuolille
parasta. Nyt on vielä rukoustaistelun aika! Jännityksellä edelleen odotamme, kenelle Jumala tahtoo osoittaa rakkauttaan kotimme kautta.

Jännityksellä
edelleen odotamme,
kenelle Jumala tahtoo
osoittaa rakkauttaan
kotimme kautta.
Paikallista elämää
Odottamisen keskellä olen saanut
iloita ainakin kahdesta elonmerkistä :) Jumalan antaman evankelistaystäväni kanssa olen saanut käydä
yksinäisten vanhusten luona ”pullaaktiossa”. Eli olemme leiponeet ja
kulkeneet kodista kotiin yksinäisten
vanhusten luona vieden leivonnaisia, jututtaen heitä ja useille olemme
saaneet kertoa Jeesuksesta ja rukoil-

la heidän puolestaan. Aikamoisen
innostavaa ja rohkaisevaa on ollut
nähdä, kuinka Jumala tekee työtään
tällaisten pienten kohtaamistenkin
kautta. Jeesus anna jatkossakin intoa ja iloa lähteä liikenteeseen!!
Kodissamme olemme saaneet
vuoden alusta alkaen kokoontua
sunnuntaisin, kaksi kertaa kuussa,
kaikenikäisten iltoihin; sanan, rukouksen, laulujen ja yhdessäolon merkeissä. Itseäni on suuresti ilahduttanut, kuinka mukana on ollut myös
useita lapsia! Rukoilen, että illat saisivat olla kotoisia, Pyhän Hengen
johtamia iltoja, joissa eri-ikäisinä ja
erilaisina ihmisinä, saisimme kasvaa
elämässä ja Jeesuksen tuntemisessa
ja oppia tuntemaan toisiammekin.
Tervetuloa meille siis aina kuukauden eka ja kolmas sunnuntai klo 16!
Kun kevät aurinko paistaa…
Eräs ystävä soitti viime ystäväkirjeen saamisen jälkeen rohkaisten
minua rukouksessa saamansa näyn
kautta olemaan luja ja rohkea. Hän
koki Jumalan puhuvan saamansa
näyn kautta, että kuljemme täällä Lehtomäessä oikeaan suuntaan,
vaikka edessämme onkin niin sankka sumu, ettemme näe eteenpäin,
mitä tuleman pitää. Mutta kun kevätaurinko paistaa, sumu hälvenee
ja kaikki on kirkasta. Voi, kuinka
odotan tuota hetkeä ja olen kiitollinen tästä rohkaisun sanasta! :) Kiitäthän kanssani Jumalaa siitä, että
hän ajallansa hälventää sumun ja
kirkastaa meille, mihin hän on meitä
valmistanut ja avaa ovet uuteen, Hänen suunnittelemaansa ja tarkoittamaansa elämään ja tehtävään.
Jeesuksen siunaamaa kevättalvea,
ystäväni!
Rukouksiinne sulkeutuen,
Marika Huusko

ilosanomalapsille.net
Ystäväkirje I 3

Kuva: freeimages / O K

Rakkaat Ystävät ja sukulaiset!

T

änään, ystävänpäivänä, kun
tätä kirjettä aloittelen kirjoitella, tervehdin teitä jonkun
tuntemattoman ajatuksilla: ”Jumala
ei ole luvannut, että taivas on aina
pilvetön ja että elämämme polku on
aina ruusujen peittämä. Hän ei ole
luvannut aurinkoa ilman sadetta, iloa
ilman surua, rauhaa ilman ahdistusta. Mutta Jumala on luvannut antaa
levon väsyneelle, voiman jokaista
päivää varten. Hän on luvannut johdattaa matkalla ja auttaa koetuksissa,
muuttumattomassa uskollisuudessaan ja ikuisessa rakkaudessaan.”
Nämä ajatukset tuovat mieleen
monia raamatunlauseita. Rohkaisuksi tähän joitakin: ”Herra on hyvä,
turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee
ne jotka häneen luottavat.” Naah. 1:7 ja
”Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset
väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; mutta ne, jotka
Herraa odottavat saavat uuden voiman,
he kohottavat siipensä kuin kotkat. He
juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat
eivätkä väsy.” Jes. 40:29-31 ”Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen.”
Jer. 31:9 Ilostakin löytyy, vaikka kuin-

ka paljon kohtia, sillä ilo Herrassa
on väkevyytemme. Raamattu on
täynnä todellisia rikkauksia, joita
meidän itse kunkin tulee lukea ja
ottaa käyttöön, että jaksaisimme
kilvoitella tässä pimeässä maailman
ajassa ja pääsisimme kerran perille
Taivaan kirkkauteen.

Koin, että
Jumalan rauha
on todella kaikkea
ymmärrystä ylempi.
Eräänä iltana ahdistus täytti sydämeni niin, ettei uni tullut silmään,
vaikka kuinka yritin saada unenpäästä kiinni. Aloin vaan sitten tuskaisena rukoilla ja kantaa asioita Herralle, aina välillä huokaillen, että Herra
armahda meitä, Herra armahda minua. Pitkän rukoustaistelun jälkeen
muistui mieleen raamatunkohta,
jossa sanotaan: ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen
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kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan
rauha, joka on kaikkea ymmärrystä
ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja
ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”
Fil.4:6,7 Sain sitten muuttaa rukoukseni kiitokseen ja ylistykseen. Kuinka ollakaan, sisimmän myrsky alkoi
tyyntyä ja rauha alkoi palautua sisimpääni. Tämän koettuani sainkin
rauhassa vaipua levolliseen uneen.
Koin, että Jumalan rauha on todella
kaikkea ymmärrystä ylempi.
Arki meillä sujuu aika normaaliin tahtiin. Itsellä riittää siivouksia
ja kaikenlaista muutakin puuhaa
normaalien kotiaskareiden lisäksi.
Päivä seuraa toistaan nopeaan tahtiin ja iloitsemme, kun kevättä kohti
kuljettaessa valoisuus voittaa alaa.
Ikkunasta saamme katsella kuinka
linnut käyvät syömässä lintulaudalla. Luntakin on satanut mukavasti ja
lumityöt ovat olleet meille molemmille hyvää hyötyliikuntaa. Jorman
tilanne on suurin piirtein ennallaan,
vaikka tämä Jorman sairastelu on
usein henkisesti rankkaa meille molemmille ja uupumus on tuttu tunne. Jorma kärsii syvästä masennuksesta ja se vaikuttaa suuresti koko
elämäämme. Minä hermostun välillä ihan arkiasioiden pyörittämisessä,
kun ne eivät kerta kaikkiaan vaan
suju. Jorma taasen ahdistuu suuresti
siitä, että minulta palaa pinna. Koen,
että Jorma tarvitsisi välillä lomaa
minusta, että saisi elämäänsä jotain
virkistystä. Mutta ”Herran armoa on
se, että vielä elämme, hänen laupeutensa
ei lopu koskaan.” Valit. 3:22
Kiitos, kun olet jaksanut kantaa
meitä rukouksin! Se on meille äärettömän kallisarvoinen asia!
Siunaavin terveisin,
Raili Huusko

”Niin kuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi,
vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä.”
Matt. 20:28

Tervehdys Lehtomäen kodista!

E

ihän meidän pitäisi kirjoittaa enää Lehtomäen kodista, emmehän enää ole kodintyöntekijöitä, vaan eläkeläisiä...
Mutta olemme olleet täällä auttajina
koko syksyn ja talven. Ei Jeesuskaan
ajatellut, että elämänsä loppupuolella
olisi eläkkeellä, vaan hän tuli palvelemaan siihen saakka kun hänen oli
annettava henkensä lunnaiksi meidän edestämme. Jeesus sanoi tämän
päättäväisesti, eikä lajitellut ihmisiä
vaan kärsi ja kuoli kaikkien edestä,
että kaikki voisivat pelastua. Paavali ymmärsi tämän Jeesuksen sanan
ja tahtoi kuluttaa itsensä viimeistä
pisaraa myöten ihmisten pelastumiseksi. Paavalin vaikutus ihmisiin oli
Jeesuksen rakkaus ihmisten hyväksi.
Paavali myöskin halusi palvella Jeesusta kaikkien ihmisten hyväksi, hän
ei mukautunut ihmisten mielipiteisiin. Paavali uhrasi itsensä vain yhtä
tarkoitusta varten, että voisi voittaa
muita Jeesukselle. Mihin ikinä Paavali menikin, pääsi Kristus esiin hänen elämässä. Paavali ei vastustanut
Kristuksen rakkautta elämässään.
Hän sanoi toivovansa olevansa itse
kirottu veljiensä hyväksi, kun hän oli
rakastunut Kristukseen. Tehkäämme mekin Herran työtä yhtä päättäväisesti kuin Jeesus ja Paavali. Kun
me itse kehittelemme omia päämääriämme, ei Kristus tahdo päästä esiin
meidän elämässämme.
Omia kuulumisiani. Minulta on
otettu ajokortti pois enkä saa käyttää
puuhallin koneita enkä ajaa traktorilla. En pysty myöskään saarnaamaan
kirkoissa, kun on pelkona että tulee
epilepsia-kohtaus. Mutta vaimo ja
Marika on jaksanut minua palvella.
Iloa minulle on tuottanut tämä meidän pieni eläkekoti Päivölä-talossamme; en ikinä olisi uskonut tällais-

ta saavani. Kohta jo 38vuotta olen
saanut elää täällä Lehtomäessä. Alkuvuosina leivästä oli puutetta, sen
jälkeen sitä on ollut yllin kyllin, enää
minun ei kuitenkaan anneta syödä
sitä niin paljon kuin haluaisin. Syynä
on mahan kasvu.
”Herra, Herra, älä heitä. Kasvojasi

älä peitä- Auta korven kulkijata, hoida, tue horjuvata! … Ravinnoksi mulla
anna, vaivan tiellä taivaan manna, että
voimaa saisin siitä, omat voimat kun ei
riitä.” Tämä vanha Siionin virren
pätkä tuli minulle tutuksi jo ennen
Lehtomäen kodin ostamista ja nyt
uudelleen eläkkeelle päästyäni se on
noussut sydämelleni ja olen rukoillut usein näillä sanoin.
Terveisiä rakkaalta vaimoltani!
Jorma Huusko
Ps. Minulle voi soitella numeroon
044-595 3158
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Tiiviisti mukana rukousrintamassa
Kuka olet?
Olen Savolaisen Leila. Väätäisen
Erkin perheestä Nilsiän Vuotjärveltä. Minulla on rakas aviomies AriVesa (Arska) ja poika Joona, 22v ja
tytär Essi, 19v. Nykyisin asumme
Nilsiän Reittiöllä, johon muutimme
v. 2004 asuttuamme melko pitkään
Kuopiossa lähellä työpaikkaamme
Alavan kirkkoa. Olen ammatiltani
kanttori ja mieheni on suntio samassa seurakunnassa. Lapsuuteni ja
nuoruuteni olen viettänyt Nilsiässä.
Lukion jälkeen lähdin opiskelemaan
kanttoriksi Kuopioon, jonne sitten
myös jäin töihin Alavan kanttorin
viran auettua samana keväänä, jolloin valmistuin.
Mitä sinulle kuuluu?
Tällä hetkellä nuorisomme opiskelee melko kaukana kotoa, joten
puolison kanssa opetellaan taas
kahdenkeskistä kotielämää. Lähes
joka viikonloppu kuitenkin saamme
poikamme kotiin ja Essi- tytönkin
kanssa saamme viettää loma-ajat yhdessä. Kanttorin työ täyttää elämän
tällä hetkellä lähes kokonaan. Välillä
tuntuu, että myös "harrastan" sitä.
Ehkäpä se osoittaa, että minulle on
hyvin tärkeää olla tekemisissä musiikin ja evankeliumin kanssa.
Mikä on suhteesi Lehtomäen kotiin? Olet ollut
jo pitkään innolla mukana Lehtomäen kodin
toiminnassa, muun muassa musisoimassa.
Mikä saa sinut tekemään vapaaehtoistyötä
kotimme hyväksi?
Voi mielelläni tekisin vielä enemmänkin, jos vain leipätyöstäni ehti-

sin. Mutta toki silloin, kun aikatauluihin sopii, ja musiikin taidoistani
on hyötyä esim. erilaisissa tilaisuuksissa, tulen Lehtomäen kotiin laulamaan ja soittamaan. Se, että tällainen kristillinen, Lehtomäen koti on
aivan lähellä omaa kotiamme, mahdollistaa läheisen yhteyden Lehtomäen kodin elämään. On aivan
etuoikeutettua elää lähellä tätä kotia
ja seurata Lehtomäen kodin vaiheita. Haluamme olla tiiviisti mukana
Lehtomäen kodin esirukousrintamassa.
Kuinka olet oppinut tuntemaan Jeesuksen?
On suuri Jumalan lahja, että on saanut kasvaa uskovaisten vanhempien
lapsena. Silloin saa oppia tuntemaan
Jeesuksen! Ajattelenkin, että juuri
kristillinen kasvatus on asia, jota myös
haluan olla osaltani tukemassa ja siunaamassa. Koska itse on saanut kristillisen kasvatuksen kautta tärkeimmän pohjan elämälleen, haluaisi sitä
hyvää myös toisillekin. Miten tärkeää
on, että vanhemmat vievät lapsiaan
Jumalan Sanan kuuloon ja uskovien
yhteyteen. Jeesukseen tutustuminen
voi alkaa jo äidin maidossa... Ja vuosien karttuessa sekä esirukousten
saattelemana alkaa syntyä oma henkilökohtainen suhde Jeesukseen. Hätä
omasta pelastumisesta johtaa rakkauteen toisten evankelioimisesta. Paavalin ja Siilaksen sanat vanginvartijalle:
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Miten
rohkaiseva, lohdullinen, upea lupaus
meille kaikille.

Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
KAIKKEA. ELÄMÄÄ.
Haluatko lähettää terveisiä kodin ystäville?
Kiitetään joka päivä Lehtomäen
kodista ja Huuskon koko perhekunnasta. Siunataan Marikaa hänen
työssänsä. Rukoillaan itsellemme
rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan,
kantaen rukouksessa ja johdattaen
heitä eri tavoin rakkaan Vapahtajamme luokse. Rukoillaan ideoita
evankelioimisen työhön.
Luin äskettäin kirjan, joka puhutteli minua todella kovasti. Kirja "Etsin Allahia, löysin Jeesuksen" kertoo
totuutta etsivästä muslimimiehestä,
joka erään kristityn rakkauden avulla löytää vihdoin totuuden - Jeesuksessa. Kirjan alussa päähenkilö
miettii ja ihmettelee, miksi kristityt,
jos he todella pitävät Jeesusta ainoana totuutena ja tienä Taivaaseen,
eivät sitten kuuluta tätä ilosanomaa
kirkkaasti ja kuuluvasti. Niinpä.
Rukoillaan edelleen Herralta intoa, viisautta ja varsinkin Hänen
Pyhää Henkeänsä tähän kristittyjen perustehtävään - aina valmiina
edustamaan JEESUSTA!

Haluatko ystäväkirjeen mieluummin sähköpostiisi?
Kerro siitä meille: posti@lehtomaenkoti.net
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”Joka aamu on armo uus,
miksi huolta siis kantaa.
Varjot väistyy ja vajavuus,
Jeesus voimansa antaa.
Kiitos Herran, hän auttaa tiellä,
meidän kanssamme nyt ja aina on,
täällä suo Isän suosion,
rauhan luonansa siellä.”

T

uota virttä olen viime aikoina mielessäni laulanut,
herättyäni uuteen päivään.
Elämä ei ole itsestäänselvyys, se on
lahja, jonka Jumala on meille antanut. Kannamme murheita omasta
ja toisten elämästä, vaikka Jeesus
opettaa, ”Älkää mistään murehtiko,
vaan saattakaa pyyntönne, rukouksella ja anomisella Jumalalle tiettäväksi ja
Jumalan rauha on varjeleva sydämenne
ja ajatuksenne Jeesuksessa Kristuksessa.” Ja vielä Hän lupaa, ”Heittäkää
kaikki murheenne Hänen päällensä,
sillä Hän pitää teistä huolen.” Saamme todella levätä Hänessä, kaikissa
elämäntilanteissa. Niin kuin on päiväsi, niin on voimasikin oleva. Ei
hän anna suurempaa kuormaa, kuin
minkä jaksamme kantaa.
On suurta armoa olla Kaikkivaltiaan Jumalan lapsi ja perillinen,
matkalla taivaskotia kohti. Tuo kotiikävä valtaa monesti mielen koettelemusten ja taisteluiden keskellä.
Jeesus kuljettaa meitä tietä, jonka

Hän on suunnitellut jokaiselle henkilökohtaisesti. Jeesus nostaa, kantaa ja vie perille taivaankotiin.
Laskiaissunnuntaina alkoi paastonaika muistuttaen meitä rakkaan
Vapahtajamme uhritiestä. Tämä
aika on tarkoitettu hiljentymiseen
ja itsetutkisteluun omassa elämässämme. Saamme panna pois sen,
mikä meitä painaa ja synnin joka
meitä niin helposti kietoo ja juosta edessä olevassa kilvoituksessa,
silmät luotuina uskon alkajaan ja
täyttäjään Jeesukseen. ”Sillä niin on
Jumala maailmaa rakastanut, että antoi
ainokaisen Poikansa, ettei yksikään joka
häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä.” Jokaiselle
meille on varattu paikka taivaassa,
tie on avoinna ja kaikki valmiina.
Jeesus odottaa meitä sinne. Se on
suurta Jumalan armoa päästä perille, ilman mitään ansiota, tai tekoja.
”Jos me tunnustamme syntimme, on hän
uskollinen ja vanhurskas niin, että Hän
antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.”
Siunattua paastonaikaa sinulle
Lehtomäenkodin ystävä!
Muistetaan rukouksin Lehtomäen
kodin väkeä, sekä rukoillaan johdatusta kodin työlle!

Tämä on Lehtomäen kodin
ystäväkirje, joka lähetetään
maksutta kaikille halukkaille.
Voit tilata kirjeen sähköpostiisi
tai postilaatikkoosi.
Tilaukset, peruutukset
ja osoitteenmuutokset:
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Yhteystiedot:
Lehtomäen koti
Ev.lut. Lähimmäislähetys ry.
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä
www.lehtomaenkoti.net
posti@lehtomaenkoti.net
044 027 1325
Marika Huusko
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
044 027 1325

Terveisin,
Timo Kortelainen

Armon aikaa -kellot
jälleen saatavilla!
Tutustu myös uusiin
pääsiäiskortteihin!
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”Minä uskon, vaikken näe…”
Kevätpäivät 1.-3.4.2016
Perjantai 1.4.
klo 17.30. Kahvitarjoilu
18.00. Ystäväseurat kaikenikäisille
		
* laulua, rukousta, ja Sanaa niin lapsille kuin aikuisille
Lauantai 2.4.
Klo 10.00.
10.30.
		
12.00.
13.00.
14.00.
		
16.00.
17.00.
17.30.

Kahvitarjoilu
Ystäväseurat kaikenikäisille
* laulua, rukousta ja Sanaa niin lapsille kuin aikuisille
Raamattuopetus, ”Voima ja heikkous”, Juha Vihriälä
Ruokailu
Ystäväseurat kaikenikäisille
* laulua, rukousta, Sanaa niin lapsille kuin aikuisille
Raamattuopetus, ”Välimaastossa”, Juha Vihriälä
Kahvitarjoilu
Laulu ja rukousilta

Sunnuntaina 3.4.
klo 16.00. Kaikenikäisten koti-ilta
		
* Kotoisissa merkeissä evästä Raamatusta niin lapsille kuin aikuisille,
		
rukousta, yhteislaulua, mukavaa yhdessäoloa, ja lopuksi nyyttäritarjoilu.
		
(säännöllinen tilaisuus, katso viereinen ilmoitus)
Mukana Juha Vihriälä, Iina Mattila, kodin perusväkeä…
Lasten leikkihuone käytössä päivien ajan.

Kaikenikäisten

yhteinen

koti-ilta
Lehtomäen kodilla
Kotoisissa merkeissä:
*evästä Raamatusta
niin lapsille kuin aikuisille
*rukousta *yhteislaulua
*mukavaa yhdessäoloa
*lapsille leikkipaikka
*lopuksi nyyttäritarjoilu

> halutessasi voit tuoda jotain
yhteiseen iltapala/herkkupöytään

Kuukauden
ensimmäinen ja kolmas
sunnuntai klo 16 alkaen
Seuraavat koti-illat:

21.2. * 6.3. * 20.3. * 3.4. * 17.4

Tervetuloa!
Ke 13.4. klo 18 seurat
Lehtomäen kodilla,

Tervetuloa!

vieraita Kuopion
Metodistiseurakunnasta

Tervetuloa!

