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Sain tehdä 90- luvulla matkan kiellettyyn kaupunkiin. Tämä salaperäinen ja mystinen palatsialue 
sijaitsee Pekingissä, Kiinan pääkaupungissa. Kun astelin turistiryhmän mukana, niin oppaat jakoivat 
infoa paikan menneestä suuruudesta ja sen loistosta. Hämmästelin sitä, miten nopeasti suuren 
johtajan Maon jälkeen valtakunta on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin kapitalismin tuomassa 
menestyksen myötätuulessa. Suuren johtajan aikana otettiin suuri loikka taaksepäin. Kiinan sydän 
oli vereslihalla ja Kristuksen seurakunta kärsi. Kävelimme kapeita kujia talosta toiseen. Kierroksen 
aikana hämmästelin erästä asiaa. Huomasin, että kynnykset olivat yllättävän korkeita. Opas ker-
toi, että kynnykset ovat korkeita henkimaailman takia. Henget eivät pääse taloon, jossa on korkea 
kynnys. Syvällinen oivallus, joka oli aivan ”ohutta yläpilveä”.  Matkalla tutustuin mm. Taivaallisen 
rauhan aukioon, jossa mielenosoittajat verissä päin siirtyivät ikuisuuteen keväällä 1989. Pekingin 
osuus päättyi herkutteluun Pekingin ankan merkeissä. Makukokemus oli pienoinen pettymys siihen 
nähden, kuinka paljon aikaa sen valmistamiseen käytettiin. Seuraava suuri kokemus oli järkälemäi-
nen Kiinanmuuri, jolla oli suuri merkitys historiassa maan turvallisuudelle. Korkeat kynnykset jäivät 
vahvasti mieleen matkaltani. Kulttuuri ja siihen nivoutunut uskonto keksii mitä hurjimpia visioita. 
Vuodenvaihteen värikäs ilotulitus pohjautuu kiinalaisten uskomukseen, että henget karkotetaan ko-
valla äänellä. Hymähdämme aasialaisten taikauskolle ja emme ymmärrä, että meilläkin on omat 
ihmeelliset käsitykset ja tavat, jotka pahimmillaan sitovat yksilöt, suvut ja kansat suunnattomaan 
alakuloon ja fyysisiin vaivoihin, joita yritetään hoitaa mm.  yhteiskunnan varoin. Jumalan Sana Py-
hässä Hengessä ohjaa meidät tuntemaan totuuden, jolla on vapauttava vaikutus, alkaen yksilön 
muuttumisesta, löytäessään yhteyden Herraan ja siinä ohessa lähimmäiseen Ps 16:2-3. Minun ru-
koukseni on alkavalle vuodelle 2022, että voisimme yksilöinä ja kansana hyljätä ”Luulojen kirjan” 
ja rukoilla Psalmin 119:34 mukaan; Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun laistasi vaarin ja 
noudattaakseni sitä kaikesta sydämestäni. Saamme kokea makuelämyksen yhteydessä Her-
raan. Hänen lupauksensa ovat makeammat hunajaa. (Ps 119:103) Uskonelämään tulee yllättävää 
avaruutta. (Ps 119: 32,45) Aloittakaamme uusivuosi sillä asenteella, että tulee uusi, Psalmin kirjoit-
tajan omistava kunnioitus Jumalan sanalle ja Pyhän Hengen toiminnalle. Siitä seuraa mm ylistävät 
huulet ja kielellä kuplii veisuu Hänen lupauksistaan. (Ps 119: 171-172)
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Roderik Pajusen terveiset IK-Opistolta
Terveiset Keuruulta! Täällä on lunta jo monta senttiä. Lukukausi alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Syksy meni todella 
nopeasti. Olen kirjottanut monta esseetä ja ne ovat vieneet paljon aikaa. Meidän piti lähteä seurakuntavierailulle 
Kokkolaan, mutta koska yksi meidän ryhmämme jäsen oli altistunut koronaan, niin se matka peruuntui. Seurakun-
nan istuttamisen kurssitehtävää varten sain haastatella vanhempiani ja sain oppia paljon uusia asioita lähetystyös-
tä. Olen myös tutkinut tarkemmin Paavalin lähetysmatkoja ja muiden apostolien tekemisiä. Heidän sydämensä paloi 
evankeliumin julistamiselle. Heitä ohjasi Pyhä Henki ja ilman Häntä mitään ei olisi tapahtunut. Kaikki kunnia kuuluu 
Jumalalle. Tähän kohtaa sopii seuraava Raamatunkohta: 
”Silloin hän selitti minulle näin: Näin kuuluu Herran sana Serubbaabelille: – Ei väellä eikä voimalla, vaan minun 
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.” Sakarja 4:6 FB92
Koen, että kutsuni lähetystyöhön on vahvistunut syksyn aikana. Kiitos, että olette olleet mukana tässä!  Hyvää 
alkavaa uutta vuotta!  

Terveisin Roderik Pajunen

Eräs veli seurakunnasta kysyi minulta, alkaisinko vetämään puhelinrukousrinkiä? Innostuin 
heti Hannu Hietasen esittämään ideaan. Hän opasti minua miten se käynnistetään. Sain 

mukaani viisi siskoa ja me rukoilemme torstaisin sunnuntain, keskiviikon ja nettiin tul-
leiden rukousaiheiden puolesta. Olemme kokeneet yhdessä, että Herra on siunannut 

tätä työtä ja olemme saaneet myös paljon kiitosaiheita ja rukousvastauksia. Olemme 
tulleet myös itse siunatuiksi. Sinäkin voit perustaa rukousringin. Kantakaa toisten-

ne kuormia, niin täytätte Kristuksen lain. Gal 6:2

Puhelinrukousringin vetäjä Sirke Randen

”Puhelinlangat laulaa” rukousta ja kiitosta Herralle!

1.Moos. 15:5-6 Herra vei hänet ulos ja sanoi:  - Katso taivaalle ja laske täh-
det, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi mää-
rä.  Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.

Ajattele Abramia tähtitaivaan alla. Jumala käskee hänen katsoa tähtiä ja laskea 
niitä.  Miksi? Jokainen tähti on kuin yksi Jumalan lupaus.  Vaikka  Abramin  tuli 
nähdä kokonaisuus, tuli hänen nähdä myös jokainen tähti erikseen. Laulan usein 
lasten kanssa: Sata tuhatta tähteä loistaa, joka ainoan tuntee hän. Sinäkin voit 
omistaa tämän laulun sanat itsellesi. Jumala tuntee sinut läpikotaisin. Hän 
vie sinut kuin Abramin tähtitaivaan alle. Tähtiä katsellessa et voi katsoa itseäsi ja 
mahdollisuuksiasi. Näet Jumalan työt ja koet: - Olen uuden edessä. Jes. 43:19 
sanoo: Katso, minä teen uutta! Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? 
Minä teen tien autiomaahan, virrat aavikolle. Uuden maaperä on silmien ulot-
tumattomissa, se on uskon maailmassa. Kun uskallat katsoa tähtiä, niin sinulle 
tapahtuu uskosi mukaan. Lue Jumalan lupauksia ja omista ne uskossa itsellesi. 
Jos et usko, niin lue uudelleen. Usko kasvaa Herran sanojen äärellä.

 
Siunattua alkavaa vuotta!
Ritva Himanka

Uuden alkuUuden alku

Vuoden 2021 alku oli meille haasteellinen, koska maksoimme vuoden 2020 tulovajeesta johtuneita kuluja. 
Taloustilanne helpottui toukokuussa huomattavasti, koska olimme saaneet maksettua myöhässä olleet 
maksut ja olimme saaneet karsittua kaikki ei-välttämättömät kulut pois. Noin 7000€ tuloilla ja 5000-6500€ 
menoilla elimme miltei kädestä suuhun. Ylijäävällä osuudella olemme pystyneet lyhentämään 15000€ 
limiittilainaa niin, että nyt sitä on jäljellä 11000€. Jos mahdollista, niin maksamme sen ensi vuoden puo-
lella kokonaan pois. Maksamme vastiketta 4004,18€ joka kuukausi. Tulojen ollessa 5000-7000€ luokkaa, 
emme kykene vielä palkkaamaan pastoria, mutta jos tulot nousisivat puolella niin se olisi mahdollista. 
Herra on siunannut talouttamme niin, että olemme saaneet maksettua kaikki menot ja olemme saaneet 
hoidettua muutamien vierailijoiden palkkiot siihen päälle. Katsomme toiveikkaana ensi vuoteen talou-
den elpymisen suhteen ja kiitämme uskollisia uhraajia, uusia ja vanhoja kuluneesta vuodesta.                              

Siunaavin terveisin Laura Varsila, Helsingin Siion-seurakunnan taloudenhoitaja

Talouskatsaus vuodelta 2021 ja katse tulevaan

Miksi murehdit, minun sieluni, ja olet minussa niin 
levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan hän-
tä kiittää hänen kasvojensa avusta. (Ps 42:6) 

Taivaallinen Isämme tietää, että olemme taipu-
vaisia murehtimaan ja masennummekin joskus 
helposti. Niinpä Raamatun teksteissä useaan ottee-
seen kiinnitetään tähän asiaan huomiota. ”Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä 
peljätkö.” Kun puhumme sydämen murheesta, on 
se usein syvällistä eikä vain pinnallinen, hetkellinen 
pahan mielen tunne. Joskus jokin murhe saattaa 
kalvaa sydäntä päivästä päivään, viikosta viikkoon 
ja jopa vuodesta vuoteen. Masennuksen laaksoja 
saattavat olla sairaus, ihmissuhteiden särkyminen, 
taloushuolet ja muut hyvinvointiin, asumiseen ja 
liikkumiseen liittyvät masennuksen aiheuttajat. Kai-
kissa näissä laaksoissa on olemassa lupaus siitä, 
että ne, jotka Herraa odottavat saavat uuden voi-
man. Paras lääke sydämen murheeseen ja masen-
nukseen on usko Jumalaan.

 Vuodenvaihde on hyvä ajankohta päättää sa-
noutua irti turhista murheista, asioista, jotka eivät 
murehtimisella parane. Tämän maailman murhe on 
masentava asia, vastakohtana Jumalan mielen mu-
kaiselle murheelle, joka saa aikaan parannuksen 
(2 Kor. 7:8–10). Jos ihmisen mieli on masentunut, 
on se kuvaannollisesti vajonnut murheen laaksoon. 
Sydämen pitää päästä nousemaan ylös laaksosta. 
Raamatusta ymmärrämme, että usko antaa sydä-
melle siivet nousta ylös murheen laaksosta. Sa-
noohan Jes.40:31 ”Nuorukaiset väsyvät ja nään-
tyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat; 
mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden 

Huominen päivä pitää 
murheen itsestään

voiman, kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat 
eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy.” Kun usko-
van ihmisen ”kotkan siivet” levittyvät lentoasentoon, hän 
voi leijailla kuin kotka ilmavirtojen varassa. Siihenhän ei 
tarvitse omia voimavaroja, koska ylöspäin kohoavat il-
mavirtaukset kohottavat leijailevan linnun kuin purjelen-
tokoneen. Kotkan tarvitsee ainoastaan levittää siipensä 
ja odottaa, että ilmavirtaukset nostavat sen leijan tavoin 
yläilmoihin.  Myös Jumalan Hengen vuoristotuuli nousee 
laakson pohjalta, kiipii vuoren rinnettä ja tarttuu odottaviin 
uskon siipiin ja nostaa uskovan yläilmoihin masennuksen 
pilvien yläpuolelle. Avain tähän kaikkeen on tuo Jesajan ja 
Psalmin mainitsema avun odottaminen Jumalalta. 

Joskus valvomattomuus, väsymys tai jopa välinpitämät-
tömyys voi voittaa alaa ja ihmisen saattaa vallata ”hällä 
väliä” mieliala. Hän kokee, ettei ole niin tärkeää olla ko-
vin tarkka syntiasioissa. Siitä seuraa yleensä pienempi tai 
suurempi lankeemus. On hyvä, jos lankeemuksen seu-
rauksena ihminen putoaa murheen laaksoon, koska sil-
loin hänen omatuntonsa herää ja hän tekee parannuksen. 
Vaikka murhe olisi syvää ja masentavaa, eivät uskovien 
murheet ole murheita vailla toivoa. Herraa odottavilla on 
lupaus saada uskon siivet ja nousta ylös murheen laak-
sosta. Kun murheet poistuvat, löytyy ja syntyy myös yliote 
peloista. Voitkin sanoa omalle sydämellesi: ”Äläpäs pel-
kää!” Sinulla on oikeus, jota ei voi kukaan kieltää. Voit ru-
koilla: ”Rakas Herra Jeesus, irtisanoudun nyt Sinun Kaik-
kivaltiaassa nimessäsi kaikista minun turhista murheistani 
ja peloistani ja jään sinun huolenpitoosi”, Aamen!

Esa Ovaskainen
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Tilaisuudet
Keskiviikkoisin on ”kiitoksen ja rukouksen ilta” klo 18:30. Markku Veilo vierailee kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 22 kevätkauden loppuun. Juhani Pikkarainen opet-
taa kerran kk:ssa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona..

Su   02.01.22  11:00 Ritva Himanka   
Ke   05.01.22 18:30 Juhani Pikkarainen, R-koulu
La   08.01.22  18:00 Martti Ahvenainen
Su   09.01.22  11:00 Martti Ahvenainen
Ke   12.01.22  18:30 Markku Veilo
Su   16.01.22 11:00 Esa Ovaskainen
Su   23.01.22  11:00   Andrei Hinkonen
Su   30.01.22  11:00   Anja Saija                                                                                                                                                

Ke   02.02.22  18:30  Juhani Pikkarainen, R-koulu
La   05.02.22 18:00   Aili Heinonen                          
Su   06.02.22  11:00   Aili Heinonen               
Su   13.02.22  11:00   Klaus Korhonen
Su   16.02.22 18:30   Markku Veilo  
Su   20.02.22 11:00   Juhani Kuusela  
Su   27.02.22 11:00   Marja Nurminen                                                         

OTA YHTEYTTÄ
Siion-Seurakunta, Nordenskiöldinkatu 3, 00250 Helsinki

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

          

Löytämisen riemua!
Henkilökohtaisen elämän väärät valinnat vievät ihmisen joskus pitkäkestoiselle len-
kille autiomaahan. Minulle televisiokanava TV7 oli löytö ja virvoittava keidas, joka 
johdatti minut pois erämaavaelluksestani. Aikani television ääressä viihdyttyäni 
aloin myös etsiä seurakuntaa ja vierailin säännöllisesti ensin Helsingin Baptisti-
seurakunnassa ja sitten Malmin Saalemissa. Innostuin myös Raamatun opiske-
lusta ja suoritin töölöläisessä Helsingin Raamattukoulussa ensin ns. ”Raamatun 
monimuoto-opiskelun 2018–2019”. Malmin Saalemin ilmoitustaululta löysin v. 2019 
mainoksen IK-opiston core monimuoto-ohjelmasta, jonka kursseja olen nyt suorit-
tanut kuusi ja pari on loppuvuonna 2021 juuri valmistumassa. IK-opistolla eräs si-
sar vinkkasi minulle Helsingin Siion-seurakunnasta, jonka löysinkin omaksi palveluspaikakseni vuoden 2019 
lopulla. Kasteella kävin uskonpuhdistuksen muistopäivänä 31.10.2021. Palvelustehtäväksi minulle löydettiin 
vuoro videokuvauksesta, vaikka rautatieinsinöörinä en tästä mediatekniikasta ensin mitään ymmärtänytkään. 
Tekemällä oppii. Aika on arvokkain voimavaramme ja sitä kannattaa sijoittaa painottaen tärkeimpiä asioita 
kuten Raamatun lukemista ja hengellistä elämää. 

Aki Härkönen


