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Muistoissa jäätelökesä ja edessä värikäs syksy!Muistoissa jäätelökesä ja edessä värikäs syksy!
” Muistan jäätelökesää kun lapset kiirehtii kouluun.

  Posken rusketus häviää. Illat pimenee jouluun”.
Maarit Hurmerinta

Laulu ”Jäätelökesä” alkaa aina soida radiossa, kun syksyn viimat tuivertaa ja posken rusketus hä-
viää. Maarit Hurmerinnan tulkitsemaan lauluun on ladattu paljon tunteita ja kokemuksia. Katselin 
uutisia, jossa mainittiin suomalaisten jäätelön syönnin innokkuudesta. Se oli kasvanut peräti 50% ja 
olemme aivan kärjessä Euroopan tilastoissa. Kulunut kesä 21 oli upea ja hiostava; siinä syy jäätelön 
suosioon. Nyt ymmärrät lähettien murheen ja tuskan, kun joutuvat kokemaan päivästä toiseen ym-
päri vuoden auringon hehkuvan suudelman ja suorastaan auringonpiston. Vaimoni ja minä olemme 
nauttineet useita erilaisia annoksia ja olemme kokeneet virvoitusta viileän jäätelön muodossa. Man-
sikkapuikot, Aino-jäätelö ja Rommirusina ovat olleet suosiossamme. Välillä olen pysähtynyt ihmet-
telemään jäätelöbaarien ylenpalttista tarjontaa. Tarjolla on jokaiselle jotakin. Kuvan pariskunnalla on 
upea ja iloinen yhteinen hetki. Se kannattaa taltioida selfien muodossa. Meidän Herramme yhtey-
dessä löytyy myös virvoitus ja täydellinen sellainen.  Hän on nimeltään El Shadai ts Kaikki Riittävä. 
Hän virvoittaa minun sieluni huudahtaa Daavid Psalmissa 23. Daavid kokee, että hänen maljansa on 
ylitsevuotava. Hän kertoo, että hänen päänsä voidellaan öljyllä. Tuttuun psalmiin ”Herra on minun 
Hyvä Paimen” on ladattu suuria tunteita. Tunteet syvenevät, kun Daavidille katetaan pöytä. Pöydän 
sijainti ei ole rauhallinen nurkkaus linnan puutarhassa öljylamppujen tuikkeessa, suihkulähteen so-
listessa, vaan pöytä antimineen on katettu vihollisten silmien eteen. Voi hyvä tavaton meidän Her-
ramme hyvyyttä, uskollisuutta ja rakkautta! Hän on yllätysten Jumala. Näen sisäisin silmin Daavidin 
ottavan harppunsa esille ja laulavan laulun sydämensä pohjasta ” Sula hyvyys ja laupeus seuraavat 
minua kaiken elinaikani!” Mieleeni on jäänyt eräs kommentti eräältä arvovaltaiselta veljeltä. Hän oli 
vahvasti sitä mieltä, että Herraa voi ylistää sitten, kun kaikki asiat ovat kohdallaan. Varmaan sellaista 
päivää ei tule, että kaikki asiat ovat kohdallaan? 

Herran ideoima ja suunnittelema ”Taivaallinen Pitopalvelu” on toiminnassa tässä ja nyt! Te 
saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä, toteaa profeetta Jesaja luvussa 12. Luku päättyy 
mielenkiintoisesti kehotukseen: ”Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän kes-
kellänne Israelin Pyhä. Ota käyttöösi Ps 23 ja Jes 12 ja astu edessä olevaan syksyyn ja sen haastei-
siin uudella kiitollisella asenteella niin huomaat, miten arvokas sinä olet ja kaikella sinun olemisella 
ja tekemisellä on suuri vaikutus. Jes 33:6 ”Ja Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, vii-
saus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Siionin aarre”. Jäätelökesä jää taakse ja edessä on 
värikäs syksy Jumalan armosta.

                                                           Sinua Siunaten Hannu Hietanen                                    



Jumalan Sana tulee tallentaa sydämiimme, 
että ymmärtäisimme toimia ja elää uskovina 
oikein. Jer. 31:33  Mutta se liitto, jonka minä 
teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, 
sanoo Herra, on tällainen: Minä panen opetuk-
seni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän 
sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalan-
sa, ja he ovat minun kansani. 

Kirjoittaessaan ihmisten sydämiin Jumala 
ei voinut käyttää perinteisiä kivitauluja, vaan 
Raamatussa puhuu sydämen lihatauluista. 2 
Kor 3:1 Tarvitsemmeko mekin teitä varten tai 
teiltä suosituskirjeitä niin kuin jotkut muut? 2. 
Te itse olette meidän kirjeemme, joka on kir-
joitettu meidän sydämiimme ja jonka kaikki ih-
miset tuntevat ja lukevat. 3. Onhan selvää, että 
te olette Kristuksen kirje, meidän palvelutyöl-
lämme kirjoitettu, ei musteella vaan elävän Ju-
malan Hengellä, ei kivitauluihin vaan sydämen 
lihatauluihin.

Jumala saattoi kirjoittaa vain puhtaisiin sydä-
miin Hengellään. Korintolaiskirjeessä pyyheku-
mi on Kristuksen veri ja anteeksiantamus, kynä 
on apostolinen palvelustyö, muste on elävän 
Jumalan Henki. Kun Jumala näki, että ihmis-
ten sydämet olivat Paholaisen toimesta töhritty, 
antoi hän ainoan Poikansa uhriksi voidakseen 
puhdistaa sydämet uusiksi siisteiksi kirjoitus-
tauluiksi.

Ps. 100:2 Palvelkaa Herraa iloiten, tulkaa Hänen kas-
vojensa eteen riemuiten. Mitä tämä merkitsee sinulle? 
Etkö voikaan tulla Herran eteen sillä mielialalla, mikä 
on?  - Kyllä voit, mutta palvellessasi Häntä, voit unohtaa 
itsesi ja muistaa mitä Herra on. Voit tulla Hänen kasvo-
jensa eteen riemuiten, koska  riität Hänelle sellaisena 
kuin olet. Miksi murehtisit olosuhteita, koska Herra tie-
tää ne. Miksi kulkisit pää alaspäin painuneena, koska 
sinun voimasi on Hänessä. Voit  asettautua miljoonien 
Herran sotilaiden rivistöön ja sanoa Hänelle, kuten Na-
poleonin sotilas keisarin nähdessään: - Semper fi  (aina 
uskollinen)! - Voimaa ei tule puuttumaan, kun kuljet Py-
hän Hengen palveluksessa.

Et palvele omassa voimassasi vaan saat taivaalli-
sen voiman palvelutehtävääsi, vaikka välillä väsyisitkin 
matkalla – ”voima taivaallinen, yliluonnollinen, sama tä-
näänkin on aina muuttumaton”. Lähdet uuteen päivään 
uuden voiman kanssa. 5 Moos 33:25 Niin kuin ovat 
sinun päiväsi, niin olkoon myös sinun voimasi. Ju-
malan palveleminen ei ole puurtamista. Kun se tapah-
tuu Pyhän Hengen johdatuksessa ja voimassa, koet iloa, 
vaikka välillä väsyttääkin. Gal. 6:9 Kun teette hyvää, 
älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, 
jos emme lannistu.

Pyhän Hengen palveluksessa oleminen merkitsee 
sitä, että olet oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja saat 
sanatkin suuhusi. Voit saada käskyn kuten Filippus aikoi-
naan: - Nouse ja mene etelään päin sille tielle.Mitä Filip-
pus kohtasi tiellä? - Etiopialaisen hoviherran, joka lukee 
Jesajan kirjaa ymmärtämättä sitä, tuntematta Jeesusta. 
Kun kohtaat etsijän, saat sanat suuhusi. Pyhä Henki on 

Gal 5:19 Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat hau-
reus, saastaisuus, irstaus, 20. epäjumalien palvele-
minen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, 
juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit,  21.  kateus, 
juomingit, mässäily ja muut sellaiset. Sanon teille 
etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jot-
ka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaa. 
Suuressa armossaan Jumala voi pyyhkiä syntimme 
pois ja vieläpä alistaa lihan mielen Henkensä alai-
suuteen. Hän voi kirjoittaa Rakkauden Hengellään 
sydämiimme. 

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, 
rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskol-
lisuus,  23. sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei 
ole laki. 24. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen 
omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen 
ja haluineen. 25. Jos me Hengessä eläm-
me, vaeltakaamme myös Hengessä. 26. 
Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, 
ärsytellen ja kadehtien toisiamme. 
Jumala haluaa ottaa sinunkin palve-
lustyösi kynäksi käteensä ja kirjoittaa 
iankaikkisen elämän kirjoituksia ih-
misten sydämiin. 

Esa Ovaskainen

Pyhän Hengen palveluksessa
ihmeellinen johdat-
taja ja neuvonantaja. 
Rukoile johdatusta 
päiviisi, niin etiopia-
lainen hoviherra tu-
lee tiellesi. Jumalan 
perheen tulisi etsiä 
eksyneitä. Kulje Ju-
malan tietä, se on 
yksilöllinen tie sinua 
varten. Älä vertaile 
naapurin polkua ja 
omaa tietäsi. Sinulla 
on oma tehtäväsi Ju-
malan edessä. Täytä se, sillä se on räätälöity tai-
vaassa juuri sinua varten. Palkkaa ei makseta luke-
mattomista töistä vaan uskollisuudesta.

Rukoile kanssani päivittäin Ps. 25:4 sanoin: 
Herra osoita minulle tiesi, opeta minua kulke-
maan polkujasi. Jumalan tielläkin on lupa levätä. 
Usko ei ole suorittamista, se on lepoa ja rauhaa 
Herrassa. Kun tulijoita ja menijöitä oli paljon ja 
opetuslapsetkaan eivät olleet ehtineet edes syödä 
Herra sanoo heille: Tulkaa yksinäisyyteen, au-
tioon paikkaan ja levähtäkää vähän (Mark 6:31). 
Palvellaan levosta käsin, sen mukaan kuin Jumala 
voimaa antaa.

 
Lämmöllä, sinua siunaten Ritva Himanka

Löytämisen riemua!
Pari vuotta sitten kotiseurakuntaa etsiessäni aloin käydä silloin tällöin Siion-seura-
kunnassa nuorten illoissa ja sunnuntain tilaisuuksissa. Muutin välillä hetkeksi ulko-
maille, mutta sieltä palatessani koin voimakkaasti, että minun oli aika käydä kasteel-
la ja liittyä seurakuntaan ja pysyvämmin uskovien yhteyteen. Kasteella käytyäni ja 
seurakuntaan liityttyäni aloin rukoilla tehtävää seurakunnassa, ja tiedustelin vastuu-
tehtävissä toimivilta jäseniltä mitä vaihtoehtoja on, jos ei ole erityisempiä teknisiä 
taitoja tai muuten koulukiireiden ohella aikaa sitoutua hyvin tiiviiseen palvelutehtävään. 
Selvisi, että laulun sanojen näyttämiseen kaivattiin lisää vapaaehtoisia ja niinpä se on 
ollut oiva tapa palvella seurakunnassa tässä elämänvaiheessa. Niinpä rohkaisisin jokaista vähääkään kiinnos-
tunutta olemaan rukouksessa ja kysymään seurakunnan vastuujäseniltä, missä eri tehtävissä olisi mahdollista 
palvella ja olla mukana, omien taitojen, lahjojen ja voimien mukaisesti. Jumalan siunausta jokaiselle ja hyvää 
alkavaa syksyä !

Viola Heinonen

Jumala haluaa kirjoittaa 
sinun sydämeesi

Naistenpäivä Helsingin Siion-seurakunnassa
la 23.10.2021 klo 12.00-17.00
Puhujina evankelista Raili Juntunen ja musiikkiterapeutti Oona Kentz. Vieraita 
myös Oulusta Lea Kaijankoski ja Irma Kontu, joilla on omat tuotavat päivään. 

Päivä sisältää myös hauskoja ja ren-
touttavia hetkiä mm. kahvittelun, ar-
pajaisten ja hieronnan merkeissä. 
Seurakuntalaiset voivat toimittaa ar-
pajaispalkintoja Narduksen naisille. 
Otamme niitä ilomielin vastaan. En-
nen muuta pyydämme esirukousta 
naistenpäivien suhteen. Tule ja pyy-
dä ystäväsikin mukaan. Työryhmän 
puolesta Ritva Himanka.
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045 6497076 toimisto (ma klo 10-14)

www.siion.net   •   www.facebook.com/siionseurakunta
Lahjoitukset: Helsingin Siion-srk  FI 56 1555 3000 1242 72

Hannu Hietanen     Markku Varsila  
Johtoryhmän puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja           
hannuhietanen@elisanet.fi   seurakunta@siion.net

          

Pyhiä matkoja ja suunnitelmia jatkoon
Paula Saari on palvellut vuosia sitten Siion srk:ssa 2015-2017. Jumalan Henki 
on saanut johtaa häntä hedelmälliseen työhön ja siitä hän nyt lyhyesti jakaa:

”Valmistuin toukokuussa 2021 Christ for All Nationin (CfaN) Evangelism 
Bootcamp valmennuksesta, joka pidettiin Orlandossa Floridassa. Huhti-
kuussa olimme missio matkalla Afrikassa Tansaniassa, jonka aikana sydä-
meni syttyi tansanialaisia kohtaan. CfaN järjestää nyt viisi isoa evankeliointi 
kampanjaa Tansanian pääkaupungissa Dar Es Salamissa lokakuun puoles-
sa välissä. Minulla on suuri etuoikeus lähteä tiimiin auttamaan ja uskon että 
tulen varmasti haastetuksi ja menen edelleen eteenpäin kutsussa. Pyydän 
esirukousta matkan puolesta, että mahdollisimman moni saisi kosketuksen 
Jumalalta ja antaa elämänsä Jeesukselle. Olkaa rohkealla mielellä!” 
Kiitos kaikesta avusta ja tuesta edelleen terveisin Paula Saari.

paula.saari83@gmail.com 
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Roderik Pajusen terveiset Iso Kirja opistolta
Olen aloittanut opinnot Iso Kirjan lähetyskoulussa. Ensimmäinen viikko on takana ja voin tode-
ta, että opinnot tuntuvat mielenkiintoisilta. Opiskelijoita on tällä linjalla viisi. Aluksi suoritamme 
Kairos- kurssin. Se kestää noin viikon. Sen jälkeen alkavat Ison Kirjan omat oppitunnit. Yhden 
kurssin aihe on seurakunnan istuttaminen. Se tuntuu mielenkiintoiselta, koska haluan istuttaa 
ja oppia miten istutetaan uusia seurakuntia Thaimaahan. Toinen mielenkiintoinen kurssi on 
kristinuskon leviämisen historia. Tykkään historiasta ja on kiva päästä oppimaan, että miten 
kristinusko on levinnyt eri maissa. 

Ensimmäisinä päivinä on tullut paljon kaikenlaista infoa. Meillä on hyvä opiskelijaryhmä. Li-
säksi meillä on välillä yhteisiä tilaisuuksia muilla linjoilla opiskelevien kanssa ja meitä on täällä 
Keuruulla yhteensä varmaan 50 opiskelijaa. Keuruulle muuttaminen on vienyt energiaa, joten nyt lepään tämän 
viikonlopun. Kiitoksia tuestanne!

Siunausta toivottaen Roderik Pajunen     | roderik.pajunen@gmail.com

Tilaisuudet
Keskiviikkoisin on ”kiitoksen ja rukouksen ilta” klo 18:30. Markku Veilo vierailee kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 21 loppuun.

Su   05.09.21  11:00  Esa Ovaskainen    
Su   12.09.21  11:00  Juhani Pikkarainen
Su   19.09.21  11:00  Juhani Kuusela
Ke   22.09.21 18:30  Markku Veilo
Su   26.09.21  11:00  Jonathan Paaso
Su   03.10.21 11:00  Juhani Pikkarainen                    
                                                                                                                             

Su   10.10.21 11:00  Esa Ovaskainen
Su   17.10.21 11:00  Anja Saija                          
Ke   20.10.21 18:30  Markku Veilo                 
La    23.10.21  12-17  Naistenpäivä   
Su   24.10.21  11:00  Raili Juntunen 
Su   31.10.21 11:00  Ritva Himanka                                                                    


