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Olemme kristittyjen yhteisö, joka tekee työtä

tavoittaakseen Suomen lapset kristinuskon sanomalla
ja tarjoaa lapsille mahdollisuuksia oppia tuntemaan Jeesus
ja kasvaa Hänen opetuslapsenaan.

Kuva: Dreamstime.com | Udra11
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Siunattua juhlaa!
syntymä

J

Loistakaa kuin tähdet

os esittäisimme porukalla jouluevankeliumin, minkä roolin
sinä haluaisit? Mihin
rooliin pystyt parhaiten samaistumaan? Tai mistä ajattelet, että olisinpa kuin…
Maria tai Joosef? Paimen tai
lammas? Itämaantietäjä, Herodes, enkeli, aasi vai joku
muu? Mä tahtoisin olla tähti,
joka näytti tietä Jeesuksen,
pelastajamme luo.
Usein edelleen kohtaan
kysymyksiä ja kommentteja,
että mitä ihmettä Lehtomäen
kodilla tehdään vai tehdäänkö yhtään mitään. Toiset ovat
hyvin huolissaan siitä, että
koko homma menee hurjaa
kyytiä huonompaan suuntaan ja kaikki loppuu. Mutta
niitäkin on, joiden silmät on
avautuneet näkemään ja
sydän syttynyt elämään todeksi, kotimme uutta kutsua.
Ja se kutsu, mitä haluamme
nyt olla toteuttamassa, on
olla tähti, joka johtaa suomalaisia lapsia Jeesuksen luo. Ei
yhtään vähempää. Jumala
on sen kutsun sydämeeni antanut. Filippiläiskirje 2:15-16
sanoo: ”te loistatte niin kuin
tähdet maailmassa, tarjolla
pitäessänne elämän sanaa.”
Ei itsessämme ole yhtään
kirkkautta, ei hienoutta,
ei rohkeutta, ei voimaa, ei
yhtään mitään, mikä tekisi
meistä minkään sortin tähtiä. Itsessämme olemme
kuin musta aukko, joka vetää ympäriltään viimeisen2 I Ystäväkirje

kin valon säteen; heikkoja,
epätäydellisiä, arkoja ja läpensä syntisiä. Mutta tuossa raamatunkohdassahan
sanottiinkin, että loistatte
kuin tähdet, silloin kun pidätte tarjolla elämän sanaa,
eli evankeliumia Jeesuksesta. Siinä on kaikki kirkkaus,
loisto, voima ja valta. Vain
Jumalan sana, johtaa lapsia
Jeesuksen tuntemiseen ja
pelastukseen. Vain Jumalan
sana muuttaa elämää.
Tuossa Filippiläiskirjeen
kohdassa kerrotaan myös,
kuinka elämme kieron ja
nurjan sukukunnan keskellä. Todellakin. Kun vähänkin
ympärillesi katsot ja päivän
uutisia kuuntelet, niin näet
minkälaisen valheen ja turvattomuuden keskellä elämme, myös lapset. Vihollinen
kyllä täyttää lasten elämän
kaikella muulla kuin Jumalan sanan totuudella ja tekee
koko ajan työtänsä, etteivät
lapset edes kuulisi Jeesuksesta ja pelastuksesta. Onko
sinulla hätä paikkakuntasi ja
koko maamme lapsista, jotka kulkevat ilman Jeesusta
kohti ikuista kadotusta?
Meidät on kutsuttu omalla
pienellä paikallamme työhön ja taisteluun lasten elämän puolesta. Keskitymme
Lehtomäen kodin työssä
siihen, että Jumalan sanaa
pidetään tarjolla ja opetetaan lapsille. Teemme työtä
lasten parissa itse, mutta
haluamme olla myös varus-

tamassa ja rohkaisemassa ja
innostamassa muita nuoria
ja aikuisia, että mahdollisimman moni voisi olla Jumalan
sytyttämänä tähtenä lasten
maailmassa. Rukoilen, että
pitämämme kurssit ja tekemämme materiaalit voisivat
olla palvelemassa tässä kutsussa.
Rukoilethan, että pysymme uskollisina saamallemme kutsulle ja toteutamme
tehtäväämme rohkeasti Jeesuksen voimassa. Rukoilethan, että aina ymmärtäisimme, mikä on Jumalan tahto
ja suunnitelma ja voisimme
rohkeasti sano ei, kaikille
niille hyville ja vilpittömille
ehdotuksille, jotka eivät ole
tämän kutsun mukaisia, ettei mikään johtaisi meitä
pois Jumalan tahdon tieltä.
Rukoilethan myös Suomen lasten puolesta, ja että
yhä useammat tähdet syttyisivät lasten maailmaan
kertomaan joulun todellista
sanomaa: sinulle on syntynyt Vapahtaja! Hän rakastaa
sinua ja siksi tahtoo pelastaa
sinut synneistäsi, johdattaa
ja pitää huolen jokaisesta

Ja se kutsu, mitä
haluamme nyt olla
toteuttamassa, on
olla tähti, joka
johtaa suomalaisia
lapsia Jeesuksen luo.
elämäsi hetkestä ja viedä Taivaaseen, sinne ikuiseen ja todelliseen jouluriemuun! ”Sua
kiitän, Jeesus, mä lapsi pieni,
Sun ystäväsi kai olla saan. Sun
kanssas’ kulkea tahdon tieni
ja päästä kaupunkiin taivaan
maan” (Lapsen joulurukous,
Hilkka Luoma)
Kiitämme suuresti kuluneesta vuodesta; rukouksista, taloudellisesta tuesta, ystävyydestänne ja
rohkaisustanne,
kaikesta,
millä olette meitä jälleen
muistaneet ja elämämme ja
työmme mahdollistaneet!
Ilman teitä, ystävät, emme
olisi tässä! Siunatkoon Jeesus joulunaikanne ja koko
tulevan vuoden!
Marika Huusko

Sinulle, joka etsit
ideoita ja materiaalia lapsityöhön!

Kuulumisia:

S

Tässä sinulle mahdollisuus!

yksy on vierähtänyt
jälleen vauhdikkaasti.
Perjantai-iltaisin
kokoontuvaan lapsijoukkoon
on löytänyt tiensä muutamia uusia lapsia. Olen kuljettanut lapsia myös pikkubussillamme Nilsiän keskustan
alueelta; se on ollut aika
riemullistakin, kun autossa
on raikunut lasten laulamana (cd:n mukana) usein joko
”armeija lapsien nimessä
Jeesuksen uskoo voittoon kuninkaan, maailman valloitetaan” tai ”Jeesus sua rakastaa,
tosi paljon rakastaa, tahtoo
sua siunata, johdattaa ja varjella.” Mikä sen ihanampaa
matkaevästä onkaan, kun
Jeesuksen rakkaus.
Saimme kokea myös erilaiset synttärijuhlat lokakuulla,
kun juhlimme syksyn synttärisankareita. Annoin lapsille
kutsukortitkin, että voivat
kutsua kavereita näille synt-

täreille. Yksipä tyttö, jolla
oli synttärit ihan lähipäivinä, kutsui mukaan kaikki
luokkansa tytöt, joista lähes
kaikki, 9, saapui paikalle.
Suurin osa siis ei-uskovien
perheiden lapsia ja mä sain
olla kertomassa heille Jeesuksesta ja kutsumassa heitä
Jeesuksen luo. Enpä ole ollut
aiemmin tuollaisilla lastensynttäreillä!
Syksyn aikaan on myös
pidetty Raamatun opettaminen lapsille 1-kurssi,
kolmena
viikonloppuna
sekä kaksipäiväinen ”minilapsityönkurssi” Ylämyllyllä.
Sen lisäksi itse kävin viikon
verran opiskelemassa Raamatun opettamista varhaisnuorille
(11-14-vuotiaille)
Virossa, Lastenmission kansainvälisellä kurssilla. Ja jos
Herra suo, niin ensi keväänä
meillä on myös tarjolla kyseinen kurssi. Kaikki nuorison

ystävät siis mukaan kurssille!
Materiaalejakin on saatu
näperrellä niin puutyöverstaallamme kuin tekstiilityönpajassa. Niitä saattaisi mennä kaupaksi enemmänkin,
jos uskaltaisi mainostaa, ja
tuotevalikoiman laajentamiseenkin olisi ideoita, mutta
kun meitä tekijöitä on niin
vähän. Kiinnostaisiko sinua
puu- tai tekstiilityöt lapsityön tueksi?
Viime kirjeessä kertomani
lasten raamattuopetusohjelman videointi on siinä

Ovatko varhaisnuoret sydämelläsi

?

Haluatko olla varustamassa heitä Jumalan sanalla

Varkkikurssi

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kertoa evankeliumia varhaisnuorille (n.11-14-vuotiaille) ja opettaa heille Raamattua. Varkkikurssi on
rakennettu kansainvälisen Junior Youth Challenge -materiaalin pohjalta
ja kouluttajina toimivat Lastenmission varkkikouluttajat.

Sisältö: Elämää muuttava Raamatun opettaminen ja erilaiset opetusmetodit sekä nuoren
varustaminen palvelemaan seurakunnassa ja viemään evankeliumia eteenpäin. Kurssi
koostuu oppitunneista, käytännön harjoituksesta ja yhteisestä jakamisesta.
Ajankohta: Kurssiin kuuluu kaksi viikonloppua 7.-8.4. ja 28.-29.4.2018.
Kurssipaikka: Lehtomäen koti, Lehtomäentie 211, Nilsiä
Kurssin järjestävät: Lehtomäen koti, www.lehtomaenkoti.net ja Lastenmissio, www.lastenmissio.fi

mallissa, että pilottiversio on
piakkoin valmis. Katsotaan
mihin Jumala sitä johtaa,
näkyykö se tulevaisuudessa
kenties jossain TV-kanavalla.
Olenpa kuvannut yhden
tee-se-itse videonkin, ihan
kännykälläni vaan, ajatuksena se, että voisimme saada
tehtyä sellaisia opetusvideoita, joita voisi vapaasti
käyttää, kun järjestää lapsille
kerhoa tai muuta toimintaa,
mutta opetuksen pitäminen
tuntuu ylivoimaiselta. Jos
et ole koskaan kuullut raamattuopetuksiani ja mietit,
että mitähän minä oikein
lapsille opetan, niin käypä
katsomassa netistä. Se löytyy nettisivuiltamme: www.
lehtomaenkoti.net > arkisto
> raamattuopetuksia lapsille.
Löydät arkistosta myös äänitteitä syys-lokakuun vaihteessa pidettyjen Syyspäivien puheista.
Ennen joulua meillä on
säännöllisen toimintamme
lisäksi luvassa mm. lasten
viikonloppuleiri, kauneimmat joululaulut, ja kotimme
perinteinen joulujuhla, jos
Herra suo. Toivottavasti näemme jossain tilanteessa
meillä! Tarkemmat infot
löytyvät toisaalta tästä kirjeestä.
Ystäväkirje I 3

Rukoillen
* Kaikki lähtee rukouksesta ja suurimmat taistelut käydään
rukouskammioissa. Jumala lupaa myös johdattaa, kun me
kuljemme rukoillen.

* Joka päivä on syytä rukoukseen, mutta haastan

2.

rukoilemaan erityisesti perjantaisin, jolloin meillä on lapsia
koolla ja usein alkaa joku viikonloppukurssi tai tapahtuma.

Käytännön töin
* Materiaalipaja ja talkoopäivä

keskiviikkoisin klo 12-20. Voit tulla siihen aikaan päivästä/
illasta, kun sinulle sopii ja olla juuri sen aikaa kuin
aikatauluihisi sopii.
* Valmistamme erilaisia lapsityönmateriaaleja,
joita myydään Lehtomäen kodin toiminnan hyväksi.
* Tekstiilitöinä: esim. muppet- ja
näppinukkeja, raamatunhenkilökäsinukkeja,
raamatunkertomuspusseja.
Puutöinä:
erilaisia toimintapisteitä
*
(esim. Goljat-tarkkuusheittopeli, Raamatun punainen
lanka -pallonkuljetuspeli, Nooan arkki -sählylaukauspeli)
* Teemme erilaisia kiinteistöjen hoito- sekä keittiöhommia.
Siivousta, pihatöitä, pientä remppaa, ruoanlaittoa,
leipomista tms. sen mukaan, mitä milloinkin on tarve.

* Tilaisuudet ja tapahtumat
* keittiö- ja siivoushommaa riittää aina
* lasten pe-illat ja leirit tarvitsevat myös monenlaisia
vastuunkantajia.

3.

» Lisätietoja Marikalta

Osallistumalla toimintaan
* Tuo lapsia mukaan toimintaamme tai osallistu itse

4.

kurssille, josta saat eväitä raamattuopettamiseen lapsille (ja
aikuisillekin) ja samalla eväitä omaan uskon elämääsi.

Kertomalla toisille
* Kerro muillekin, mitä Lehtomäessä tapahtuu.

5.

Kutsu ystäviäsikin joukkoomme mukaan!

Taloudellisesti
* Suurimmat kulumme koostuvat kiinteistöjen ylläpidosta.

Mutta toki myös varsinainen toimintamme, ajoneuvot,
toimisto/hallintokulut, vakuutukset, verot yms. peruskuviot
tuottavat kuluja.
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Kiitos, kun olet mukana!

5 vinkkiä: Miten voit olla mukana Lehtomäen kodin työssä?

1.

Vaarin
tervehdys

Lehtomäestä!

L

uulin viime kirjeeni
olevan viimeinen,
mutta kun Marika
pyysi, niin lupasin vielä
kirjoittaa. Minä kyllä tunnen itseni täysin työkyvyttömäksi. Nytkin viime
kesä ja syksy ovat olleet
rankkoja aikoja minulle,
kun usein on tullut epilepsiakohtauksia, jotka vievät
työkyvyn ja innon.
Eräänä päivänä olin
vaimoni kanssa poikamme luona saunomassa.
Pesuhuoneessa
tunsin,
että kohtaus on tulossa.
Siirryin pukuhuoneeseen
ja suuntasin penkille. Sain
rajun epilepsiakohtauksen ja joutuivat soittamaan ambulanssin. Ambulanssimiehet
olisivat
vieneet minut Iisalmeen,
mutta vaimoni vaati viemään minut Kuopion sairaalaan, jossa minua on
muutenkin hoidettu. He-

”Juuri meille kylmenneille
Jeesus avun tuonut on.
Kiitä, kiitä Herraa siitä
toivon saa nyt toivoton.
Nyt on sulla, nyt on mulla
riemujuhla verraton.”
Virsi 28:5

T

räsin KYSissä aamuyöllä kolmen ja neljän välillä ja ympäriltä kuului kauhea kiroilu ja
taistelu. Kun tyynyt ja patjat
lensivät, heittelijät syyttivät
toisiaan. Vierelläni oli arvioni
mukaan yli 70-vuotias mies.
Hänkin hyppäsi ylös ja alkoi
osallistua taisteluun samalla
tavalla syyttäen ja noituen.
Luulin olevani helvetissä,
joten nousin ylös ja kysyin
eräältä hoitajalta: ”Missä
olen?” Hän kertoi, että Kuopion yliopistollisen sairaalan
päivystysosastolla; ja lohdutti, että ei hätää, aamulla lääkäri määrää toiselle osastolle.
Sairasvuoteella on tullut
mietittyä erikoisesti niitä
kotimme ystäviä, jotka ovat
vuosien varrella käyneet luonamme meitä virkistämässä
ja tämän tähden työ on ollut
mielenkiintoista ja antoisaa!
Kyllä Marikan työkin näyttää olevan mielenkiintoista
ja antoisaa lasten ja nuorten
parissa, kun lapsetkin ovat
kiinnostuneita Raamatusta.
Eräskin poika kertoi jo lukeneensa melkein kaksisataa
sivua saamaansa lasten Raamattua. Minäkin saan lasten
raamattuopetuksista paljon,
kun ehdin kuuntelemaan.
Kyllä on täytynyt ihmetellä,
missä Marika on oppinut

Raamatun opettamisen taidon.
Minulla on nyt ollut erityisesti mielessä kotimme
ensimmäinen joulu. Kun valmistelimme sitä, olin Railin
kanssa kihloissa. Sain kuulla
monenlaista kommenttia
kodin perustamisesta ja
työnaloittamisesta. ”Ei varmaan montaa vuotta koti toimi.” Joku oli ystävällinen ja
toivotti Jumalan siunausta ja
voimia meille työn alkaessa;
oli iloinen, kun tällainen koti
perustetaan. Tällaiset ystävät olivat meille joululahjoja. Vuosien varrella olemme
saaneet lisää toisenlaisiakin
Jumalan lahjoja: kuusi lasta.
Nyt viime aikoina 11 lastenlasta. Näin paljon Jumalan
antamia lahjoja meillä on.
Sairasvuoteella, kun yksin
hiljaa olen, on täytynyt kiittää lapsista perheineen ja
kotimme ystävistä. Ihania
muistoja on myös niistä
kavereista, jotka ovat kotimme kautta saaneet avun
elämäänsä. Heistäkin olen
kiitollinen.
Siunattua Vapahtajamme
syntymäjuhlaa ja armorikasta uutta vuotta 2018!
Jorma Huusko
0445953158

ämän virren säkeen myötä toivotan teille rakkaat
ystävät ja sukulaiset hyvää ja siunattua joulunaikaa! Kiitokset kaikesta yhteyden pidosta ja esirukouksista! Saakoon Vapahtajamme syntymäjuhla olla meille
uskon uudistuksen paikka. Tai jospa tämä joulu saisi olla
uskon syntymisen paikka juuri sinun sydämessä. Jumala
saattaa kutsua ihmistä seuraansa useitakin vuosia, kunnes jonain hetkenä sydän avautuu vastaan ottamaan Jumalan tarjoaman pelastuksen. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei
yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi
iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16
Mietin tätä Jumalan kutsumista, kun itse olen yrittänyt
lähestyä ja ruokkia kulkukissaa parin vuoden ajan. Alkuun
se kävi kompostiani tonkimassa pitkän aikaa, kunnes
aloin laittaa sille tähderuokaa tarjolle, mutta lähelleen se
ei päästänyt. Se on ollut tosi säikky. Pikkuhiljaa siirsin ruoka-astian lähemmäs kotiamme. Syömässä se sitten kävi,
mutta ei antautunut silitettäväksi, vaan juoksi karkuun.
Pikkuhiljaa lähestyminen kuitenkin tapahtui ja vihdoin
viime viikolla onnistuin hiukan hipaisemaan. Siitäkös innostuin yrittämään uudestaan ja uudestaan, kunnes vihdoin voitin sen luottamuksen ja kissa alkoi kehräämäänkin. Nyt se tulee jo jalan viereen odottamaan silitystä.
Ajattelen, että näin Jumalakin kutsuu.
Itsekin koen olleeni herätyksen tilassa miltei koko lapsuus- ja nuoruusvuoteni. Jumala pisti miettimään elämän
tarkoitusta jo varhain. Koulun uskontotunnit Jeesuksen
elämästä puhutteli kuin myös rukoukset aamulla ja koulusta lähtiessä. Siskoni tuli ensin uskoon ja hän alkoi kertoa meille tarkemmin ilosanomaa Jeesuksesta - ihan kuin
itse toin sitä kissan ruoka-astiaa lähemmäs. Samalla tavalla minuakin valmistettiin ottamaan Jeesus oman elämäni
Herraksi.
Onko Jeesus jo sinun elämäsi Herra? Oletko saanut
vastaan ottaa hänen antamansa rauhan, joka käy yli ymmärryksen? Rauhan siitä, että syntisi on anteeksiannettu.
Jeesus on luvannut tulla toistamiseen tänne maan päälle
hakemaan luoksensa ne, jotka Häneen uskovat. Olethan
sinä siinä joukossa, joka pääsee Jeesuksen luo Taivaaseen?
Jeesuksen antamaa iloa ja rauhaa
jouluusi ja koko elämääsi!
Raili Huusko
Ystäväkirje I 5

Ys
tä
vä
mm
e

kevät 2018
Joosua Tolvanen:

”Jeesuksen rakkaus on kyllä niin valtava asia,
et se saa liikkeelle jäykemmänkin ihmisen.

Tosi on! -toimintaa

lapsille ja varhaisnuorille
Lehtomäen kodilla Nilsiässä

Siinä riittää ihmettelemistä loppu elämäksi!”
1. Kuinka olet löytänyt tien Lehtomäen kotiin?
Minulla ei ole tarkkaa mielikuvaa ensikosketuksesta Lehtomäkeen, mutta ensimmäisiä kertoja olen käynyt paikan päällä vanhempieni mukana. Lehtomäen kodin
kirkkopyhät Nurmeksen ja Valtimon kirkoissa sekä jälkitilaisuudet silloisten "kodin
miesten" lauluesityksineen Anssin säestyksellä ovat ensimmäisiä mielikuviani Lehtomäestä.

2. Miksi kristillinen lapsityö on mielestäsi tärkeää?
Lapsen sydän on avoin ja herkkä; heillä on elämä edessäpäin. Silloin on otollisin aika
kylvää hyvää siementä ja ajallaan se kantaa monikertaisen sadon. Toisaalta nyt - kaiken antikristillisyyden nostaessa päätään, kristillinen moraali murtuu: monet kodit
hajoavat ja lapsia jää yksin. Ei koulussa eikä kotona - ei oikeastaan missään - kerrota
Jeesuksesta perustana onnelliseen elämään. Jos milloin, niin nyt, on oikea aika tehdä
kristillistä lapsityötä! Jumalalle lapset ovat yhtä arvokkaita kuin me aikuiset. Asettihan Jeesus "lapset taivasten valtakunnan esikuviksi". Mekään emme siis saa hylätä
heitä kristillisessä työssä.

3. Kuinka olet itse oppinut tuntemaan Jeesuksen?
Olen kristitystä kodista, mutta henkilökohtaisesti tulin tuntemaan Jeesuksen 16-vuotiaana. Aloin turhautumaan elämään peruskoulun viimeisellä luokalla. Pohdin, että
elämä ilman hyvää suhdetta Jumalaan on tarkoituksetonta. Pyysin, että Jeesus tulisi sydämeeni asumaan, saisin synnit anteeksi ja Pyhän Hengen voiman elää Hänen
lapsenaan. Koin keskellä kirkasta kesäistä päivää, kuinka Jumala vastasi; sain kokea,
että Jeesus on minunkin syntini sovittanut ja Hän tuli asumaan sydämeeni. Samalla
synnintunto syveni. Seuraavana syksynä minut vietiin henkisesti tosi lujille, että olisin
valmis kertomaan ihmisille haluavani seurata Jeesusta ja pyytämään anteeksi lähimmäisiltä, joille oli selviteltäviä asioita. Jeesuksen rakkaus on kyllä niin valtava asia, et
se saa liikkeelle jäykemmänkin ihmisen. Siinä riittää ihmettelemistä loppu elämäksi!

4. Mitä usko Jeesukseen sinulle merkitsee?
Usko Jeesukseen merkitsee minulle jokapäiväistä matkaa Jeesuksen kanssa. Hän on
kuninkaani ja tahdon olla Hänen kokonaan. Kun Jeesus ei olekaan ensisijalla elämässä, niin alkaa tulla vaikeuksia ja risti painaa.

5. Miksi haluat olla Lehtomäen kodin toiminnassa mukana?
Tämä on minun mahdollisuuteni olla suuressa mukana. Olin juuri rukoillut Jumalalta
olisiko minulle jotain tekemistä hengellisellä rintamalla. Eipä aikaakaan, kun Lehtomäestä otettiin yhteyttä, että kiinnostaisiko lähteä mukaan? Koin haasteen vastauksena rukoukseeni.

6. Millaisia terveisiä haluat lähettää Lehtomäen kodin ystäville?
Jätetään hetkeksi omat murheemme ja samaistutaan väärinymmärretyn, yksinäisen
ja uskosta osattoman lapsen elämään. Rukoillaan, että näky lasten evankelioinnista
voisi vallata kaikki Lehtomäen kodin ystävät.
6 I Ystäväkirje

Perjantai-illat 6-10-vuotiaille
parillisen viikon pe klo 17-20
Alkuvuoden illat:
12.1. ◆ 26.1. ◆ 9.2. ◆ 23.2. ◆ 23.3.

Perjantai-illat 11-14-vuotiaille
parittoman viikon pe klo 17-20
Alkuvuoden illat:
19.1. ◆ 2.2. ◆ 16.2. ◆ 2.3. ◆ 16.3.
Vietämme mukavaa yhteistä iltaa
kavereiden kanssa Raamattuopetuksen,
rukouksen, laulujen, monenlaisen
mukavan tekemisen äärellä. Tarjolla
myös iltapalaa ja vähän herkkujakin!

Talvileirit:
8.-10.12.2017 7-12-vuotiaille
◆ aloitus pe klo 17, päätös su klo 14
◆ ilm. viim. 4.12.
23.-25.2.2018 6-14-vuotiaille
◆ ohjelma kahdessa kanavassa,
6-10v ja 11-14v
◆ aloitus pe klo 17, päätös su klo 14
◆ ilm. viim. 16.2.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Marika 044 027 1325
marika.huusko@lehtomaenkoti.net
www.lehtomaenkoti.net

Tarvitsetko kyytiä?

Kuljetamme kyytiä tarvitsevat
Nilsiän keskustan alueelta. Haemme
kotipihasta tai sovimme etukäteen,
kenen kotiin kaverukset kokoontuvat.
Lähtö vähän ennen klo 16.30.
ja paluu noin 20.30.
Emme peri toiminnasta
osallistumismaksua;
voit tukea työtämme juuri
sillä summalla kuin sinulle sopii.

Terveisiä Kuhmosta!

T

äällä Kuhmossa saadaan olla Jumalalle kiitollisia, että pyhäkoulut vielä pyörii. Sunnuntaisin on
jumalanpalveluksen aikana kirkossa
pyhäkoulu, jossa käy lapsia vaihteleva
määrä. Arkipyhäkoulua pidämme kaksi
syksyllä ja kaksi keväällä. Siellä voimme
leipoa, askarrella tai tehdä jotain erikoista hartauden, rukousten ja laulujen
lisäksi. Viimeksi meillä oli pizzapyhis.
Nämä arkipyhikset on olleet ihmeen
suosittuja täällä meillä.
Donkkiksessa olemme saaneet iloita
suuresta määrästä lapsia, jotka saamme
kohdata kerran kuukaudessa.
Kerran pidin hartautta Jeesuksen
vertauksesta: helmi. Kuinka se kauppias myi kaiken omaisuutensa, että pystyi ostamaan tuon helmen. Oli ihana
kuulla, kun eräs pikku eskarilaistyttö
huudahti: ”olenko minäkin noin arvokas
Jeesukselle?” Sain vakuuttaa, että kyllä
kuule olet ja me kaikki olemme noin
arvokkaita Jeesukselle. Se ilta antoi iloa,
että jos yksikin saa kosketuksen taivaasta, että minä olen arvokas Jeesukselle.
Minä ajattelen, että nyt on kylvönaika. On ihana, että saan vapaasti kertoa
vielä Jeesuksesta, joka haluaa meidät
pelastaa Taivaan kotiin.

Minulla on ystävä, jonka lapsuuskodissa ei viljelty Jumalan Sanaa. Hän ei
kotona kuullut koskaan Jeesuksesta,
mutta hän oli käynyt lapsena helluntaiseurakunnan pyhäkoulussa ja siellä
kuullut Hyvästä Paimenesta. Siemen oli
kylvetty ja niinpä hän sai tulla jo nuorena äitinä elävään uskoon. Ja siten ohjata omia lapsia Jeesuksen yhteyteen.
Siksi olisi tärkeää, että olisi ihmisiä, jotka kertoisivat lapsille Jeesuksesta. Me
ei tiedetä, minkä sanan Herra tallentaa
lapsen sisimpään, ja se kylvö alkaa itää.
Itsekin tunnen suurta puutosta, kun
lähden kertomaan lapsille Jeesuksesta,
mutta turvaudun Herraan, joka siunaa
sanansa.
Haluaisin rohkaista sinua ystäväni,
että Herran Sana ei tyhjänä palaja. Ja jos
sulla on mahdollisuus osallistua Raamatun opettaminen lapsille 1 -kurssille,
niin sieltä saat kyllä semmoisen opastuksen, joka auttaa ihan varmasti sinua.
Tule ystäväni Herran elopellolle, siellä
on tilaa sinullekin.
Siunattuja hetkiä sinulle!
Siunaten Lea

Materiaalipaja ja talkoopäivä
keskiviikkoisin klo 12-20 välillä
14.00 päiväkahvi/tee sekä hartaus- ja rukoushetki
17.00 päivällinen

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

Tilitiedot:
Ev. lut. Lähimmäislähetys ry
IBAN: FI89 5288 0440 0216 18
BIC: OKOYFIHH
Viitenumerot:
Yleiskannatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Marika Huusko (työntekijä). . . . . . . . . . . 1038
Lapsityö (tapahtumat, leirit ja
niihin tarvittavat materiaalit). . . . . . . . . 1041
Lapsityön koulutukset . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Rahankeräyslupa:

Myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2016/417
(myönnetty 22.8.2016)
Toimeenpanoaika:
22.8.2016-30.6.2018
Toimeenpano-alue: koko Suomi
Ahvenanmaata lukuun ottamatta
Käyttötarkoitus ja -aika: Varat käytetään
Lehtomäen kodin ja sen toiminnan ylläpitämiseen
sitä mukaa kun kuluja syntyy. Rahankeräyksen
hoitaa Lehtomäen koti.

Mukaan voi tulla siihen aikaan päivästä kuin itselle sopii.
Luvassa erilaisten lapsityön materiaalien valmistusta (puu/tekstiilityöt)
sekä siivousta, keittiöhommia, kiinteistö tai pihatöitä,
sen mukaan mitä milloinkin on tarve tehdä.
TERVETULOA MUKAAN!

Lisätiedot Marikalta: 0440 271 325 marika.huusko@lehtomaenkoti.net
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Lähettäjä:
Lehtomäen koti
Lehtomäentie 211
73320 Nilsiä

Kaikenikäisten

Koti-illat

Joulujuhla

parittoman viikon sunnuntaisin klo 16

Lehtomäen kodilla su 17.12.2018
13.00 Joulupuuro
14.00 Kaikenikäisten jouluseurat
Kahvit
Mukana Juankosken ystäviä

Kauneimmat joululaulut
Su 10.12. klo 16.00

Seuraavat illat: 26.11. ▪ 10.12. ▪ 7.1. ▪ 21.1. ▪ 4.2. ▪ 18.2. ▪ 2.3.

Tervetuloa!

Merkkaa kalenteriin: Kevätpäivät 24.-25.3.2018

Ohjelmassa:
▪ kahvitarjoilu alussa ja lopussa
▪ tilaisuuden alussa lastenlaulut ja raamattuopetus,
joka sopii lapsille ja aikuisille
▪ aikuisille usein myös vieraileva puhuja
▪ rukous, yhteislauluja, yhdessäoloa

Tule mukaan!

Lasten leikki- ja pelailuhuoneet käytössä
lapsille suunnatun raamattuopetuksen jälkeen

Raamatun opettaminen lapsille -kurssit (ROL)

Tahdotko kertoa

lapsilleJeesuksesta
ja opettaa heille Raamattua?
Kaipaatko ideoita, innostusta
ja kenties rohkeuttakin
lasten parissa toimimiseen?

Kurssit on tarkoitettu: kaikille, jotka haluavat viedä evankeliumia lasten maailmaan ja opettaa heille Raamattua;
pyhäkoulun opettajille, kerho-ohjaajille, opettajille, äideille, isille, isovanhemmille, kummeille, nuorisolle: 12 vuoden ikä riittää
ROL 1-kurssin sisältö:
Evankeliumin perusasioiden opettaminen lapsille,
lapsen ohjaaminen Jeesuksen tuntemiseen, raamatunlauseen
sekä Uuden Testamentin kertomuksen opettaminen sekä
opetusta tukevat työvälineet. Kurssi koostuu oppitunneista,
käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä jakamisesta.
ROL 2-kurssin sisältö:
Jeesukseen uskovan lapsen hengellinen opettaminen ja
varustaminen sekä opetusta tukevat työvälineet. Opetusaiheina
mm. rukous, raamatunlukeminen, todistaminen, lähetystyö,
Vanhan Testamentin kertomuksen opettaminen. Kurssi koostuu
oppitunneista, käytännön harjoitustöistä ja yhteisestä
jakamisesta.

ROL 1-kurssi kesällä 2018
5.-9.6.2018
ROL 1-moduulikurssi syksyllä 2018
Moduuli 1: 15.-16.9.2018
moduuli 2: 13.-14.10.2018
moduuli 3: 27.-28.10.2018

ROL 2-moduulikurssi keväällä 2018
moduuli 1: 20.-21.1.2018
moduuli 2: 17.-18.2.2018
moduuli 3: 16.-18.3.2018
ROL 2-kurssi kesällä 2018
31.7.-4.8.2018

Emme peri kurssista osallistumismaksua.
Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssia sekä lisätiedot:
www.lehtomaenkoti.net ▪ 044 0 271 325 ▪ marika.huusko@lehtomaenkoti.net
Kurssin järjestävät:
Lehtomäen koti ▪ www.lehtomaenkoti.net
Lastenmissio ▪ www.lastenmissio.fi

