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Maalari maalaa taloa, sinistä ja punaista…
Kautta maailman historian ovat värit virranneet erilaisilla pinnoilla. Maalarit ovat maalanneet taloja, sinistä ja punaista. Remontti Ässä maali, puolihimmeänä on ollut suosittu. Ihanat naiset ovat
maalanneet itseään esim. Lumene Natural Glow Fluid Foundation -tuotteella. Eräs taidemaalari
oli herännyt uuteen aamuun. Kevyen aamupalan jälkeen hän koki, että tänään hän tekee elämänsä taulun. Näissä tuntemuksissa hän suuntasi askeleensa kaupungin slummialueelle, kaikki
aistit avoinna ja valppaina. Luomisvoima oli käsin kosketeltava. Taiteilija kohtasi erilaisia asioita,
joista voisi tulla jotain kankaalle siirrettävää. Vihdoin hän löysi etsimänsä kohteen. Resuinen ja
likainen teinipoika herätti taiteilijan mielenkiinnon. Köyhyyden, lian ja kurjuuden keskeltä tuikkivat pojan kirkkaat silmät. Taiteilija halusi tallentaa kankaalle tämän yhtälön, kirkkaan katseen
ja köyhyyden. Hän meni jututtamaan poikaa ja esitteli asiansa ja toiveensa maalata pojasta
muotokuvan. Annettuaan yhteystiedot ja sovittuaan ajan tapaamiseen taiteilija meni tyytyväisenä kotiin. Sovittuna päivänä ja kellonaikana poika tuli innostuneen äitinsä kanssa ateljeehen.
Taiteilija hämmästyi ja tyrmistyi näkemästään. Pieni resuinen teinipoika on hänen edessään
tukka kammattuna, nenä niistettynä ja siistiin asuun puettuna. Taiteilija käännytti äidin ja pojan
pois. Hämmentyneenä äiti ja poika poistuivat. Taiteilijan mestariteos jäi tekemättä. Tarve ja
tarjonta eivät kohdanneet ateljeessa. Tämä episodi on tuttua monen kohdalla. Suuri taiteilija
Jeesus Kristus väreineen on halunnut ikuistaa köyhän, likaisen ja resuisen ihmisen kokoelmiinsa. Hänen kutsunsa on kaikunut eri paikoissa ja tilanteissa: ”Tulkaa minun tyköni kaikki työtä
tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon”. Matt. 11:28. Hänen tykönään tulee
elämään iloista tyytyväisyyttä ja harmoniaa. Elämän kohokohta on se, kun saa tulla sellaisenaan
Herran luokse. Epäonnistuneena, pettymyksen katkera sivumaku tunnolla. Haisevana ja nuhjuisena. Hän ottaa sinut vastaan sellaisenaan, joten älä ihmeessä ala itse korjaamaan ja siistimään
itseäsi. Tuhlaajapoika laahusti kotiin raskain tunnoin. Rakastava isä armahti horisontissa näkyvän poikansa. Samaan aikaan nuori mies miettii hyviä repliikkejä isälleen. Yhtäkkiä mietiskelijä
on rakastavan isän syleilyssä ja keskellä riemujuhlaa ja uusi armosta rikas vaihe käynnistyy tuhlarin kohdalla. Kun lähestyt Herraasi, niin älä ala fiksaaman itseäsi, vaan tule sellaisena kuin olet
ja tulet yllättymään iloisesti. ”Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa
hänelle; ”Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin tuomme sinulle uhrimulleiksi
huultemme uhrit.” Hoos. 14:3
Sinua Siunaten Hannu Hietanen

Pyhän Hengen matkassa

Kukkia paratiisista
Paavali sanoo, että Jumala tuo Kristuksen tuntemisen esille meidän kauttamme ja hän vertaa
Kristuksen tuntemista aistilla koettavaan tuoksuun (2Kor. 2:14-16). Mikä sitten on Kristuksen
tuntemisen tuoksu?
Kun ensimmäiset ihmiset heräsivät paratiisissa, heitä ympäröi varsinainen kukkaistervehdys
huumaavine tuoksuineen, joka väriloistollaan
jätti varjoonsa kaikki meidän kukkaistervehdyksemme. Jumala antoi heille ensimmäisen
aamun tervehdyksenä kokonaisen paratiisin
puutarhan ja voimme vain kuvitella minkälaista
olisi ollut hengittää sitä tuoksua millä Jumala
tervehti ihmisiä. Jumalan koko hyvyys tervehti
ihmisistä paratiisin aamuna.
Paratiisissa kulki myös toisenlaisen tervehdyksen tuoja, joka lähestyi ihmistä sanoen,
että tuosta Jumalan antamasta kukkakimpusta
puuttuu eräs erittäin tärkeä kukka, sillä siinä ei
näy olevan yhtään oksaa hyvän- ja pahantiedon puusta. Teille ei ole annettu kaikkein tärkeintä oksaa. Minäpä voin antaa teille jotain parempaa, sillä onhan tuo Jumalan antama lahja
hyvin puutteellinen.
Niin sielunvihollinen, saatana houkutteli ihmisen hyvän- ja pahantiedon puun luokse, vaikka
Jumala oli nimenomaan kieltänyt, että siihen
puuhun ei tule koskea. Silloin saatana sai istutettua ihmiseen siemenen, joka sitten tuottaa
hedelmänään kuoleman. Siinä siemenessä oli
kaikenlainen pahuus. Saatana sai houkuteltua ihmisen ottamaan vastaan kukat itseltään.
Tämä johti siihen, että ihmisen elämä muuttui
ja hän joutui lähtemään pois paratiisista.

Silloin ihmisen aistit myös turmeltuivat eikä hän
enää voinutkaan tuntea sitä tuoksua, mitä Jumala oli
tarkoittanut ihmisen hengittävän. Ihminen ei enää
voinutkaan nähdä paratiisin väriloistoa tai hänessä
itsessään ollutta taivaan kirkkauden pukua. Hän ei
enää kuullut paratiisin ääniä, sitä ihanaa musiikkia,
mikä lähti luomakunnasta, puitten huminasta, lintujen ja eläinten äänistä tai meren aalloista. Ihmisen
kuuloaisti turtui ja hän menetti kosketuksen paratiisin ihanuuteen. Kun kuulemme meren aaltojen äänet nyt, se on vain kaukaista heijastumaa siitä, miltä
se kuulosti paratiisissa.
Lankeemus oli valtava murhe ja takaisku Jumalalle. Ainoa keino tavoittaa ihminen uudelleen oli
koettaa saada ihmisen aistit taas elpymään ja ihminen taas tunnistamaan Jumalan antamat viestit ja
tervehdykset. Ihmisen tuli taas huomata olevansa
Jumalan puhuttelussa ja hänen tuli taas uudelleen
aistia sama paratiisin tuoksu, jonka hän saattoi kokea Jumalan yhteydessä ollessaan. Yhteys Jumalaan tuli saada takaisin. Jumala ei ole väkivaltainen,
vaan rakastaa langennutta, katuvaa ihmistä. Hän
haluaa saada rakkaudellaan ihmisen sisimmässä
olevan kaipauksen heräämään, että ihminen voisi
taas tuntea ja aistia paratiisin tuoksut. Niinpä Jumala
lähetti oman poikansa maailmaan tuomaan ihmisille
sovituksen ja paratiisin kukkalähetyksen. Voit ottaa
Jeesuksen vastaan omana pelastajanasi ja vapahtajanasi. Silloin voit taas nähdä, kuulla, tuntea, maistaa
ja tuoksutella Kristuksen tuntemista, mistä Paavali
meille Korinttolaiskirjeessä kirjoitti.
Esa Ovaskainen

Pyhästä Hengestä on sanottu, että Hän ei koskaan näytä kasvojaan, koska Hän kirkastaa Kristusta. Hän on
johdattanut sinut Kristuksen luokse ja Hän kutsuu sinua
vaeltamaan Hänen matkassaan, Hengen johdossa. Kun
Pyhä Henki saa täyttää sinua, sinä vapaudut olemaan
oma itsesi. Omana itsenäsi olet rakastettu, uskottava ja
karismaattinen, sillä Herra punoi sinusta äitisi kohdussa persoonan. Hän laittoi sinuun kaikki värit, jotta voisit
loistaa kuin tähdet maailmassa (Matt.5:16). Mutta niin
suureksi tähdeksi ei kenenkään tarvitse tulla, ettei meillä olisi aikaa ja halua pysähtyä apua tarvitsevan kohdalle. Pyhä Henki pukee meitä palvelijan pukuun, joka voi
hetkittäin näyttää meistä arkiselta. Kuitenkin se on väkevä todistus Kristuksen ylösnousemusvoimasta. Room.
12:1 Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle
mieluisaksi uhriksi. Kun kuljet Pyhän Hengen matkassa, sinua johdatetaan arjen askareissa. Pyhä Henki antaa
myös voiman vaivannäkemiseen. 2.Tim. 2:3 kehottaa
meitä: Kärsi vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen
hyvä sotilas. Miten pystyt siihen? Anna Hengen täyttää
itseäsi jatkuvasti. Ole täysin riippuvainen Pyhän Hengen
voimasta ja voitelusta. Tutki sanaa hitaasti, mietiskellen
ja rukoillen. Miksi? - Että se saisi sinussa jotakin aikaan,
että olisit valmis luopumaan jostakin toisten hyväksi.
Rakasta ja hemmottele myös itseäsi. Pyhä Henki
antaa sinulle peilin, josta voit nähdä itsesi sellaisena
kuin Jumala sinut näkee. Herra rakastaa sinua puutteineen päivineen. Kukaan Jeesuksen opetuslapsista

ei ollut täydellinen.
Jumalalle
sinäkin
saat olla lapsi. Kun
kompuroit, Hän nostaa sinut ylös. Pyhä
Henki
lohduttaa
ja rohkaisee sinua
katsomaan itsesi ja
toisten sijasta Jeesuksen kasvoja. Ole
rohkea, kun kuulet
Pyhän Hengen kutsun. Petr Halldorf
on kirjoittanut kirjan
Pyhästä Hengestä ja hän sanoo: Kirkolla on maailmassa yksi ainoa tehtävä: olla elämän antaja.
Ilman Pyhää Henkeä se jää hedelmättömäksi.
Pyhän Hengen palveluksessa matkamme on värikäs, mielenkiintoinen ja merkityksellinen. Hän
voi tehdä meistä todellisia soihdunkantajia. Hän
saa ihmisen puhkeamaan kukkaan ja häkissä olevat linnut lentämään. Hän parantaa haavamme ja
voimme kulkea rinnalla ja sitoa toisia haavoittuneita. Jos haluat mielenkiintoisen ja merkityksellisen
elämän, antaudu Pyhän Hengen palvelukseen.
Ritva Himanka

Roderik Pajusen terveiset
Olen asunut Thaimaassa yhteensä 20 vuotta. Vanhempani ovat lähetystyöntekijöitä, niin kuin
isovanhempanikin olivat. Itse koen, että Jumala on kutsunut minut lähetystyöhön. Olen auttanut vanhempiani lähetyskentällä ja siten olen itsekin tehnyt lähetystyötä. Thaimaa on sydämelläni ja haluan kertoa evankeliumia thaimaalaisille. Thaimaassa on kristittyjä alle yksi
prosentti, joten työtä siellä riittää. Osaan puhua ja kirjoittaa thai-kieltä.
Thaimaassa lähetystyöntekijän viisumia varten vaaditaan diplomi raamatun opiskelusta.
Iso Kirja järjestää joka vuosi ”Core-tellus” koulutuksen, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä
”Lähetyslinja”. Tämä koulutus kestää vuoden ajan ja se järjestetään Keuruulla. Tällä hetkellä
etsin rahoitusta koulutustani varten. Pyydän muistamaan minua edessä olevissa haasteissa.

Siunausta toivottaen Roderik Pajunen

Löytämisen riemua!
Olen Anette, 39-vuotias helsinkiläinen romanimuusikko ja -taiteilija sekä kulttuuripedagogi. Olen uskovaisesta perheestä ja olen ollut aina uskossa, mutta vuonna 2011
tein henkilökohtaisen uskonratkaisun ja aloin etsiä omaa seurakuntaa. Kun aloin käydä
vuonna 2012 Siionissa, se tuntui heti kodilta, kävin kasteella ja liityin Siioniin. Olen
kiitollinen siitä, että saan olla uskossa ja seurata Jeesusta.

Anette Åkerlund

Kuva: Jorma Airola

Maria ja Miika Savolan
terveiset Thaimaasta

Erityisesti köyhissä kylissä kasvavien lasten
on tärkeää päästä seurakuntien kerhoihin,
joissa oppii turvallisista rajoista ja voi viettää
aikaa luotettavien aikuisten kanssa.

Olemme aloittaneet erittäin mielenkiintoisen ihmiskauppaselvityksen
teon, jotta voisimme kehittää mahdollisimman onnistuneen ennaltaehkäisykampanjan kumppaniseurakuntiin.
Selvityksen aikana on selvinnyt, että yläkouluikäisten nuorten on
tyypillistä tienata prostituutiolla joidenkin kumppaniseurakuntien
alueella. Tätä tapahtuu jopa kristityissä kylissä ja vanhemmat hyväksyvät tämän täysin. Kyse ei usein ole äärimmäisestä köyhyydestä,
vaan esimerkiksi opiskelurahojen keräämisestä tai paremman puhelimen hankinnasta.
Yhdessä seurakunnassa on jo säännönmukaisesti lapsille ja
nuorille opetettu, miten suojella omia rajoja ja tunnistaa epäilyttävät
työtarjoukset ja sanoa niille ei. Kaksi sisarusta, jotka olivat kasvaneet
tämän seurakunnan toiminnassa, joutuivat sitten tilanteeseen, jossa
isä jätti heidät yksin paikallisen poliitikon talolle.
Poliitikko alkoi kysellä, haluaisivatko tytöt ehkä tienata paremmat
puhelimet, tai jotakin muuta. Opetuksen perusteella tytöt heti tunnistivat, mistä tarjouksesta oli kyse, ja ponnekkaasti kieltäytyivät ja
lähtivät paikalta. Samanlaista opetusta toivomme jatkossa koko Full
Gospel -helluntailiikkeen seurakuntiin, jotta lapset saisivat kasvaa
rauhassa.
Terveisin Maria ja Miika Savola

Johtoryhmä tiedottaa:
Su 6.6.21 oli Helsingin Siion seurakunnan sääntömääräinen vuosikokous, jossa katsoimme historiaan ja samalla suuntasimme katseemme tulevaisuuteen. Johtoryhmään tuli muutoksia, kun Sari ja Erno Manni, Lilja ja Marcus Liljeberg ja Petteri Rantanen jäivät pois. Petteri Rantanen hoitaa jatkossa avustajana kiinteistöön liittyvissä
asioissa. Kiitämme kaikkia menneestä kaudesta. Tilalle valittiin Anette Åkerlund, Sami
Österholm ja Jukka Leivonmäki. Johtoryhmän sisällä ovat vanhimmat Juhani Kuusela, Hannu Hietanen, Jarmo Österholm ja Jukka Leivonmäki. Puheenjohtajana on
Hannu Hietanen ja varapuh Markku Varsila. Talousvastaavana jatkaa Laura Varsila.
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