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Sterling Airwaysin pitkä ja upea chater lento Goaan oli loppusuoralla. Minä ja muut matkustajat 
olimme valmistautuneet lennon viimeiseen ja hyvin tärkeään vaiheeseen, onnistuneeseen laskuun 
Goan kentälle. Yht`äkkiä lentoemäntä asteli laskuvaiheessa koneen etuosaan tarjottimen kera ja al-
koi vielä jakamaan jotakin. Saavuttuaan kohdalleni hän ojensi minulle kuuman ja hyvältä tuoksuvan 
kääreen. Se oli ulkoiseen käyttöön. Saimme matkan päätteeksi pienen pyyhkeen, johon saimme 
pyyhkiä matkan rasitukset. Pikapesun jälkeen piristyin huomattavasti ja olin valmis trooppiseen 
ilmanalaan ja lentokentän matkalaukku-ja rahanvaihtorumbaan, josta lähdin kymmeniä tuhansia 
rupioita omistaen eteenpäin Goan lämpöön. Olin elämäni ensimmäisellä kaukomatkalla ja tällä vä-
rikkäällä ja mausteisella matkalla koin paljon miellyttäviä asioita hippien markkinoimasta Goasta 
Tasokkaan hotellin ulkopuolella oli aivan erilainen elämän syke. Paikallinen lihakauppa oli levittänyt 
tuotteensa tienvarteen liinojen päälle Onnistuin mm selättämään matkalla myös vatsataudin, joka 
vei minut todella heikkoon kuntoon. Aina kun muistelen Goan matkaani niin päällimmäisenä muis-
tona on lentoemännän ojentama lämmin ja virkistävä pyyhe. Kulunut vuosi on ollut kuluttava ja 
voimia vievä. Ihmettelet, miten tästä eteenpäin? Haluaisin lohduttaa sinua, että sinulle tarjotaan 
”armon lämpimät  pyyhkeet” johon saat pyyhkiä rähmät silmistä. Jumalan armo Kristuksessa on 
sinulle hoitava ja elvyttävä tosiasia. Meidän Herrallamme varattuna sinulle yksilöllinen hoito. Illan 
päätteeksi paimen tutkii lampaan pään ja poistaa pistävät piikit ja vuodattaa niihin hoitavaa öljyä. 
Hän on sinun Hyvä Paimenesi ja Hän voitelee sinun pääsi tuoksuvalla öljyllä. Apostolit eivät kulut-
taneet kaikkea ja armo ei ole loppumassa, vaan se on iankaikkinen ja ikiajoiksi rakennettu Eetanin 
mietevirren mukaan Ps 89:2. Ota siis armon lämpimät pyyhkeet vastaan ja ryhdistäydy. Etsi-
käämme Herraa sydämen pohjasta ja saamme elpynyttä voimaa Jes 57:10.

Paluu kotiin oli teknisesti mielenkiintoinen. Teimme välilaskun jossain Neuvostoliitossa tankka-
usta varten ja joku paikallinen ”iso herra” tarkasti tuimalla katseella matkustamon. Hyvissä ajoin 
jo ennen Moskovaa eräs matkustaja otti meikkivälineet pöydälle ja aloitti valmistautumisen uuteen 
vuoteen 1992. Hän paneutui huolella olemaan kaunis. Seurasin syrjäsilmällä hänen rituaaliaan ja 
sen eri värikkäitä vaiheita. Puhdistuksen jälkeen oli erilaisten notkeitten voiteitten kirjoa, silmien ja 
huulien rajausta. Lancome, Max Factor, Arcancil mascara jne. Matkan päättyessä saimme nauttia 
jälleen lämpimistä pyyhkeistä, mutta tämä nainen jätti väliin virkistävän pyyhkeen käyttämättä. Mat-
kan jälkeen kuulin ikäviä uutisia Intiasta. Yli sata ihmistä oli kuollut uudenvuoden juhlissa juotuaan 
myrkyllistä alkoholia. Tämä maailma antaa omat piristykset mutta meillä on iankaikkinen Jumalan 
armo ja se kuuluu sinulle ja se vaikuttaa Tiit 2:11-12. Herra on sinua lähellä Fil 4:5.

                                                           Kiitos Herralle ja sinulle kuluneesta vuodesta! 
Siunausta alkavaan vuoteen 2022

    Hannu Hietanen
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Tyttäremme huusivat: ”Lopettakaa, lopettakaa!” 
Vaimoni kaulassa roikkui upouusi kultainen kau-
laketju ja siinä nätti pieni risti. Se oli juuri ostettu 
palestiinalaiselta kristityltä kauppiaalta Betlehemin 
tien varrelta. Väkeä tulvi joka puolella Jeesuksen 
syntymäkirkon, Church of the Navity-aukiolla ja 
joku työnsi loukkaantuneita kyyhkysiä takkinsa 
povitaskuihin. Oli juuri laskettu 2000 kyyhkystä 
lentoon aukion yläpuolelle, missä valokiilat vaelte-
livat kuin kohteita etsien. Kuten vuodenvaihteessa 
yleensä on tapana, oli aloitettu myös mittava ilotu-
litus. Ilotulitusraketit räiskyivät nyt paljon tavallista 
runsaammin, olihan kysymyksessä vuosituhannen 
vaihtuminen, Millenium. Mutta eihän kukaan tullut 
etukäteen ajatelleeksi kaaosta mikä syntyisi, kun 
ilotulitteet alkavat räjähdellä 2000 kyyhkysen par-
vessa. Linnut alkoivat lennellä päin seiniä eivätkä 
enää ymmärtäneet olivatko matkalla ylöspäin vai 
alaspäin. Melkein kyyhkysten lailla olivat siinä panii-
kissa myös eläinrakkaat tyttäremme: ”Lopettakaa, 
lopettakaa!” 

Olin työasioissa Palestiinan alueella. Olimme 
muutamaa päivää aikaisemmin viettäneet kaikes-
sa rauhassa joulua vuokralukaalissani Ramallahin 
kaupungin liepeillä. Olimme aattoiltana käyneet 
iltakävelyllä Netanjassa Välimeren hiekkarannalla 
ja sieltä siirtyneet asunnolleni. Olikin oikein perhe-
joulu, kun molemmat tyttäremme sekä vävypoika-
ni olivat tulleet Israeliin joulun ajaksi. Oli siinä työ-
murheetkin haihtuneet taivaan tuuliin mukavassa 
seurassa. Olin saanut joululahjaksi mm. liian pitkä-
lahkeisen pyjaman. Se korjattiin saman tien ja liian 
pitkälahkeisesta tuli liian lyhytlahkeinen. Mutta eipä 
tuo haitannut iloista joulujuhlaa. 

Jer 30:17 Mutta sinun haavasi minä kasvatan um-
peen, minä parannan sinun vammasi, sanoo Herra, 
koska sinua Siion, kutsutaan hylätyksi, sellaiseksi, 
jota kukaan ei kaipaa. Tämä kirjoitus on sinulle, jonka 
haavat eivät ole vielä umpeutuneet, jonka vammaa luul-
laan parantumattomaksi, jota toiset eivät kaipaa, ettei hei-
dän oma vammansa tulisi pinnalle ja näkyisi. Tämä on 
ystäväni sinulle, joka ”toisista jälkeen jäit, joka hylkäävät 
katseet näit”. Jumala ei ole sinua unohtanut. Hänellä 
on sana sinulle juuri tähän päivään ja hetkeen: - Sinun 
haavasi Minä kasvatan umpeen, Minä parannan si-
nun vammasi.  Sinä paranet Pyhän Hengen ilmapiirissä, 
Jeesuksen läheisyydessä ja toisten ihmisten yhteydessä. 
Ole rohkea ja tule muiden vajaiden, rikkinäisten ja kes-
keneräisten joukkoon. Matkaa on helpompi taivaltaa yh-
dessä, yhdessä muiden ja Herran kanssa.

Sinua on kutsuttu hylätyksi ja ajattelet, ettei kukaan 
kaipaa sinua. Jeesus rakastaa sinua ehdoitta, sellaisena 
kuin olet. Sinä olet Hänelle rakas. Jeesus kertoi vertauk-
sen miehestä, jonka laupias samarialainen pelasti tien 
poskesta, kun pappi ja leeviläinen olivat kulkeneet jo ohi. 
Jumala ei kulje ohi. Hän pysähtyy kohdallesi, sitoo sinun 
haavasi ja vuodattaa niihin öljyä ja viiniä. Viini puhdistaa 
haavat ja öljy lievittää kipua. Haavat, jotka sinuun lyötiin, 
puhdistetaan viinillä. Hengellisesti viini kuvaa Jeesuksen 
verta, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja saas-
tasta. Puhdas haava paranee paremmin kuin likainen.  
Likainen haava voi tulehtua, alkaa märkimään ja aiheut-
taa meille sairastumista. Koska Herra antaa sinulle 
anteeksi, sinäkin saat antaa anteeksi sinua vastaan 
rikkoneille. - Ei omin ihmisvoimin, vaan Hengellä Juma-
lan. Puhdistettuun haavaan kaadetaan öljyä, joka lievittää 
kipua ja paraneminen voi alkaa. Sielun liikkeet ovat usein 
hitaita. Niinpä syvät haavat eivät parane hetkessä.  Sy-
viin haavoihin ei kannata laittaa suolaa, sillä ”vain rakkaus 
voi haavoittunutta nostaa siiville ja parantaa.” Pyhä Hen-

Herralle rakas
ki vaikuttaa meissä 
eheytymistä ja erää-
nä päivänä tunnus-
tamme: Herra kas-
vatti umpeen minun 
haavani ja paransi 
minun vammani.

Jes. 53:4-5 Mut-
ta totisesti, meidän 
sairautemme hän 
kantoi, meidän ki-
pumme hän sälytti 
päällensä. Me pi-
dimme häntä rangais-
tuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta 
hän on haavoitettu meidän rikkomustemme täh-
den, runneltu meidän pahain tekojemme täh-
den. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä 
rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olem-
me paratut. Tästä riittää meille kaikille: kiusatuille, 
kiusaajille ja kaikille siltä väliltä. Jeesustakin haa-
voitettiin, siksi Hän ymmärtää, miltä sinusta tuntuu. 
Sinun kipusi on Hänenkin kipunsa. Hän pesee haa-
vasi puhtaaksi ja vuodattaa niihin taivaallista öljyä. 
Taivaallisessa rakkaudessa on parantava voima.

Isoveljeni sanoo minulle joskus puhelimessa: - 
Sisko, sinä olet minulle rakas. Kerro sinäkin haavoi-
tetulle: Sinä olet minulle rakas, arvokas ja tärkeä.  
Ehkä hän tarvitsee sitä juuri tänään.

Erkki Leminen sanoitti, mitä Jeesus sanoisi haa-
voitetulle ja hyljätylle: ”Sinä olet Minulle rakas, olen 
tähtesi kärsinyt, sinä olet Minulle rakas, ota Minut 
vastaan nyt. Sinä olet Minulle rakas, Minä kannoin 
tuomion, sinä olet Minulle rakas, ovi taivaan auki on.”

 
Isän rakkaudella Ritva Himanka

Raamatun ja Ristin Voiton asialla
Kiitän mahdollisuudesta vierailla jälleen pienen tauon jälkeen Helsingin Siion-seurakunnassa. 
Nykyisessä tehtävässäni Ristin Voitto -lehden päätoimittajana olen kiertänyt säännöllisesti 
myös seurakuntia esitellen Aikamedian nykytoimintaa ja tuotantoa. Pääasiana on kuitenkin ollut 
Jumalan Sanan esillä pitäminen. Näin haluan palvella myös Siion-seurakuntaa vierailuni kautta.

Herra on laskenut sydämelleni muutamankin ajankohtaisen sanoman, joita olen jakanut eri 
helluntaiseurakunnissa. Elämme haastavia aikoja ja on selvää, että maailmassamme kaiken-
lainen levottomuus lisääntyy sitä mukaa kun ihmiskunta kääntää Jumalalle selkäänsä.

Kaiken tämän keskellä toimii kuitenkin Jumalan asettamana kristillinen seurakunta, jonka 
parhaat päivät ovat vielä edessäpäin. Tarvitsemme kuitenkin Hengen voimaa ja Sanan valoa 
säilyäksemme uskossamme terveinä ja palavina. 

Saakoon Pyhä Henki siunata kohtaamisemme siunaukseksi (su 21.11. klo 11:00) meille 
jokaiselle ja Jumalalle kunniaksi! 

Petri Mäkilä

Joulun aika 
Betlehemissä

Nyt oli paljon odotettu uudenvuo-
den yö, jota olimme saapuneet seu-
raamaan Jeesuksen syntymäpaikan 
edustalle. Paikalla oli toimittajia kaik-
kialta maailmasta. Suomalainen radio-
toimittaja haastatteli meitäkin.

Lopulta ilotulitusten räiske vaimeni ja 
tilanne alkoi rauhoittua. Tyttäremmekin oli-
vat jo hiljentyneet. Olihan helppo olla täällä paikan 
päällä mukana, sillä minulla oli aivan vierellä jyrkän rinteen 
yläreunalla toimistotila, jonka olimme saaneet käyttööm-
me Palestiinan Vesihallitukselta. Toimiston ohi poispäin 
kävellessä olimme toden totta kokeneet aika merkillisen 
vuosituhannen vaihtumisen. Näillä samoilla rinteillä olivat 
n. 2000 vuotta sitten rientäneet paimenet kedolta seimel-
le, kun menivät katsomaan suurta ihmettä, jonka enkelit ja 
taivaallinen sotajoukko olivat heille ilmoittaneet. 

Luuk 2:15-20 Ja kun enkelit olivat menneet paimenten 
luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: ”Men-
käämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapah-
tunut ja minkä Herra meille ilmoitti”. Ja he menivät kiiruh-
taen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi 
seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he 
sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, 
jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille 
puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli 
niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylis-
täen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, 
sen mukaan kuin heille oli puhuttu.

SIUNATTUA JEESUKSEN SYNTYMÄJUHLAA 
KAIKILLE LUKIJOILLE! 

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

Ke   03.11.21  18:30 Markku Veilo   
Su   07.11.21 11:00 Juhani Kuusela
Su   14.11.21  11:00 Jori Asikainen
Su   21.11.21  11:00 Petri Mäkilä
Su   28.11.21  11:00 Ville Rossi                                                                                                                                                

Ke   01.12.21  18:30 Markku Veilo
Su   05.12.21  11:00 Ritva Himanka                          
Su   12.12.21  11:00 Mauri Venemies               
Su   19.12.21  11:00 Markku Varsila 
Su   26.12.21  11:00 Roderik Pajunen                                                             

Pimeydestä valkeuteen
Tämä kirjoitus julkaistaan nimimerkillä sen arkaluontoisuuden takia. 
Sisaremme Herrassa haluaa avata historiaansa lohdutukseksi ja roh-
kaisuksi meille kaikille. Saamme kurkistaa mitä kaikkea voi tapahtua 
kauniin julkisivun omaavassa ja väärin hallitussa ja ohjatussa seura-
kuntaelämässä.

”Olin ollut uskossa vähän yli vuoden, kun seurakunnan pastori tuli 
minulle esittelemään tulevaa miestäni. En ollut ajatellut meneväni nai-
misiin vielä moneen vuoteen. Ymmärtäessäni, että tämä mies oli ka-
dulta pelastunut alkoholisti, koin suurta vastenmielisyyttä ajatukselle 
naimisiinmenosta. Minulle selitettiin, että tämä mies on nyt Herran 
oma niin kuin sinäkin ja en saa olla epäuskoinen, vaan uskoa mitä 
Jumala on Herran palvelijalle puhunut. Ihmettelin, miksei Hän puhu 
minulle? Kerrottiin, että olin vielä niin nuori uskossa ja kun olen juur-
tunut Jumalan sanaan niin minäkin voin kuulla Herran äänen. (Tässä 
vaiheessa minun olisi pitänyt lähteä ulos yhteisöstä)

Sitten tuli päivä, jolloin meidät vihittiin. Siitä alkoi seitsemän vuoden 
maan päällinen helvetti. En kuitenkaan uskaltanut hakea eroa koska 
olin Jumalan edessä lupaukseni antanut. Meidän liittomme oli järkyt-
tävä. Olin henkisen ja ruumiillisen väkivallan kohteena päivittäin. Sain 
myös muutaman tappouhkauksen. Narsistinen mieheni teki mitä ha-
lusi ja joi rahansa milloin halusi. Nuorin lapseni oli vielä pieni, kun 
sain keuhkokuumeen ja keuhkoveritulpan. Olin tosi lähellä kuolemaa 
ja tajuttomana yli viikon. Kun tulin tajuihini niin mieheni kaveri tuli vai-
monsa kanssa kertomaan minulle kuinka syntinen olen ja Jumalan 
kosto on nyt tapahtunut. Päätin, etten halua olla uskova jos he ovat 
tuollaisia ja Jumala jonka piti olla rakkaus olikin kostaja. Muutaman 
vuoden kuluttua hain eroa puolustaen itseäni, ettei meitä yhdistänyt 
Jumala, vaan ihminen. Kymmenen vuotta myöhemmin sain uudistua 
ja kokea Jumalan rakkautta. Pian sen jälkeen liityin Siioniin ja pääsin 
rakentumaan elävän sanan valossa. KIITOS HERRALLE!

”Anteeksi annettu”


