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Oli kuuman hiostava päivä Bangkokissa 90-luvulla. Ystävällinen ja hymyilevä hotellin portieeri avaa 
minulle oven ja astuin sisään hotelli Rembrandtin viileään, valoisaan ja hyvälle tuoksuvaan aulaan 
ja unohdin matkan rasitukset. Hotelli on palvellut minua usealla Thaimaan matkalla ja siitä on tullut 
minulle ikään kuin toinen koti. Muutaman päivän levon jälkeen olen suunnistanut eteenpäin eri 
kohteisiin. Eräässä kohteessa kohtasin vaimoni Ooy:n. Minulla on hyviä muistoja liikemieshotelli 
Rembrandtista. Sen taso, siisteys ja edullisuus olivat ”nannaa” minulle. Huonehinta jäi alle minun, 
kipurajani (100€ vrk). Eräs mieleenpainuva ja makuaisteja hyväilevä kokemus oli hotellin hyvin 
runsas aamiaisbuffet. Ennen saliin menoa asialleen antautunut palvelija otti asiakkaan vastaan. 
Suureen saliin oli katettu useita pöytiä, joissa kymmenet erilaiset herkut hienosti katettuina odot-

tivat minua. ”Aroi zing zing-todella herkullista!” Eräänä 
aamuna huomasin jotain mielenkiintoista. Eräs henkilö-
kuntaan kuuluva mies seurasi salissa tapahtuvaa toimintaa 
hyvin intensiivisesti. Hän oli ruokasalin vastaava. Hänen 
rintapielessään oli nimilappu B.Pitt. Hän ei ollut se kuului-
sa miesnäyttelijä vaan tavallinen thaimaalainen työntekijä 
kansainvälisessä hotelliketjussa. Seurasin syrjäsilmällä hä-
nen vahvaa osaamistaan ja valvontaa salissa. Hänellä oli 
selkeästi ns. homma hanskassa. Hänen ja hänen alaisten-
sa katseen alla esimerkiksi asiakkaan ei onnistunut ladata 

laukkuunsa buffetin herkkuja. Tämänkin tulin näkemään. Mr B.Pitt:llä oli vastuullinen tehtävä suu-
ressa kokonaisuudessa, että asiakas voi hyvin ja on tyytyväinen palveluun. Poistuessani hotellista 
ystävällinen ovimies palveli minua ja suuntasin eteenpäin seuraavaan kohteeseen.

Meille jokaiselle on varattu oma tärkeä tehtävä seurakuntaelämässä. Pyhä Henki haluaa johdat-
taa meitä herkästi ja viisasti vastuuseen yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Pahinta on, että joku mää-
rätään johonkin tehtävään. Nuorena uskovaisena minutkin ohjattiin ystävällisesti kerhotoimintaan, 
johon en ollut valmis. Tuli ensimmäinen kerhoilta, josta tuli myös viimeinen. Vuosien vieriessä löysin 
itseni pyhäkouluopettajana ja kerhotoiminnan vetäjänä. Otin jopa vastuuta lastenleirien johtajana. 
Meidät on kutsuttu palvelemaan, jossa jokainen on omalla paikallaan toimien yhteiseksi hyödyksi. 
Armolahjatkin on annettu yhteiseksi hyödyksi. Siion-seurakunta tarvitsee sitoutuneita palvelijoita 
monella eri sektorilla. Vapaita paikkoja on esimerkiksi vahtimestarien, siivoojien, kahvilatyönteki-
jöiden, sanojen näytön ja miksaajien puolella. Eräs veli joka ei ollut aikaisemmin miksannut, totesi: 
”Tekemällä oppii”. Erään tilaisuuden jälkeen hän tyytyväisenä totesi: ”Kiitos kun sain palvella”. 
Lähde kyselemään Herralta omaa paikkaasi ja astu tarvittaessa kehiin. Sinun elämääsi tulee mie-
lenkiintoinen ja maukas vivahde, ”aroi zing zing-todella herkullista.”

Sinua Siunaten Hannu Hietanen
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Snl. 21:1 Kuin kastelupuro on Herran kä-
dessä kuninkaan sydän, Hän ohjaa sen min-
ne tahtoo. Tänä aikana on tärkeä ymmärtää, 
että Jumalan sana on kokonaan totta. Juma-
laan uskovina me voimme vaikuttaa kansojen 
ja kansakuntien kohtaloihin. Miten? Vaikutta-
malla kuninkaiden sydämiin, rukoilemalla joka 
päivä hallitsijoiden ja vallanpitäjien puolesta. 
Jumala kyllä antaa nimet ja maat. Me voivot-
telemme hallitsijoiden ratkaisuja. Sen sijaan 
meidän tulisi rukoilla, sillä kuin kastelupuro on 
Herran kädessä kuninkaan sydän ja Hän ohjaa 
sen minne tahtoo.

Eräänä keväänä rukoilin erään kuningatta-
ren ja hänen tyttärensä puolesta kuukausia. 
Joka aamu sain muistutuksen, jolle olin uskol-
linen. Aamulla ajaessani töihin kannoin heitä 
Herran eteen. Sitten selvisikin, kuinka tarpeel-
lisia rukoukseni olivatkaan olleet. Myöhemmin 
sain myös tietää, että noilla kuninkaallisilla on 
kristityt lastenhoitajat. Mikä on sinun maasi 
ja kuninkaasi, jonka Pyhä Henki sinetöi sydä-
meesi. Ole kuulolla, kun sinua kutsutaan 
muurinaukkoon rukoilemaan.

Taivas kutsuu sinua hiljaiseen palveluun, ei 
parrasvaloihin. Sieltä on helppo lähteä asioi-

Kuninkaan sydänKuninkaan sydän
maan. Kun Kuningasten 
Kuningas antaa sitten 
tehtävän, niin sinä et 
piiloudu kuormastoon, 
vaan olet valmis astu-
maan esiin sopivalla ja 
sopimattomalla ajalla. 
Palvelutyön ydin läh-
tee kammiorukoukses-
ta Herran edestä. Sieltä 
Jumala jalkauttaa mei-
dät maailmaan tehtävää 
suorittamaan. Sanatkin 
saat ylhäältä, siis opithan 
kuuntelemaan. Herra etsii palvelijan sydäntä, mie-
lensä mukaista ihmistä, jolla on kuninkaan sydän. 
Kuninkaan sydän rakastaa kansaansa ja palvelee 
sitä alttiilla mielellä. Nyt jos koskaan sinua tarvi-
taan! Rukoile joka päivä - monta kertaa päivässä ja 
lähde eteenpäin, sillä sinulle kuuluu lupaus Joos. 
1:3 Jokaisen paikan, johon astutte, Minä annan 
teille.

 
Ystävyydellä ja siunauksin,
Ritva Himanka

Jeesuksen luokse tuotiin sairas poika, jota ope-
tuslapset eivät olleet voineet auttaa. Mark 9: 24 
Ja heti lapsen isä huusi ja sanoi: ”Minä uskon; 
auta minun epäuskoani. Armahda meitä ja auta, 
jos sinä jotakin voit!” ”Jos voit?” vastasi Jeesus. 
”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.” Silloin 
pojan isä heti huusi: ”Minä uskon! Auta minua 
epäuskossani!”

Tämän jälkeen Jeesus paransi pojan ja myös 
selitti opetuslapsilleen, miksi he olivat epäon-
nistuneet. Itseäni rohkaisi suuresti, kun minulle 
kerrottiin yksinkertaisella tavalla, että Jumala 
voi muuttaa tappiot voitoiksi.

Raamatussa meille kerrotaan mahdottomuuk-
sista ja sitten selitetään, miten mahdottomuudet 
voidaan voittaa. Niinpä Jeesus käyttää vertauk-
sessaan rikkaan pelastumisesta Jerusalemissa 
sijaitsevaa ahdasta porttia, jota kutsutaan neu-
lansilmäksi. Matteus 19:24 Ja vielä minä sanon 
teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän 
läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. 
Sitten hän selittää opetuslapsilleen, kuinka 
tämä mahdottomuus voitetaan. 25 Kun opetus-
lapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja 

Mahdottomuus ja 
mahdollisuus

sanoivat: ”Kuka sitten voi pelastua?” 26 Niin Jeesus 
katsoi heihin ja sanoi heille: ”Ihmisille se on mahdo-
tonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista”. Pelastus 
siis on kokonaan Jumalan armosta riippuva asia. Kuin-
ka ymmärtäväinen ja suuri armossaan onkaan meidän 
Herramme uskoviaan kohtaan. 

Jeesus myös selittää Joh 14:6 ”Minä olen tie ja to-
tuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin 
minun kauttani.  Tässäkin on mahdottomuus ja mah-
dollisuus. Mahdottomuus on tulla Isän tykö millään 
muulla tavalla kuin Jeesuksen kautta. Siis ainoastaan 
ottamalla Jeesus vastaan henkilökohtaisena Vapahta-
jana. Ensin on mahdottomuus ”ei voi tulla” ja sitten on 
mahdollisuus ”voi tulla minun kauttani”.

Meille siis tarjotaan tähän monien mahdottomuuk-
sien maailmaan mahdollisuuksia jaksamaan kaikis-
sa tilanteissa. Ihmeitä ilman määrää. Vasta sairaana 
joskus ymmärrämme, kuinka arvokas asia on terveys. 
Rauhan aikana tulee ymmärtää, kuinka arvokas asia 
on rauha. Muistetaan siis kaikissa oloissa Herramme 
opetus ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”.

Esa Ovaskainen

Löytämisen riemua!
Tulin ensimmäisen kerran Siionin tilaisuuteen vuosia sitten, kun innostuin Raamatusta 
ja uskon asioista. Ajattelin, että seurakunnassa käyminen olisi seuraava luonnollinen 
askel. Siion-seurakunta valikoitui tähän tarkoitukseen, koska äitini on käynyt vuosi-
kausia tilaisuuksissa. Tulin liikuttuneeksi ensimmäisessä kokouksessa, jonka tähden 
meinasin, että täältähän pitää lähteä heti pois. Tätä miettiessäni puhuja äyskähti sa-
nat, että täältä ei lähdetä yhtään minnekään. Tämän jälkeen lähtöaikeet jäivät ja tulin 
uudelleen. Olen käynyt välillä säännöllisemmin ja välillä harvemmin. 

Erään kerran seurakunnan kokouksessa koin ylistyslaulun aikana, että minun 
mieleeni puhutaan suoraan sanat Jumalan karitsa. Se oli valtava ilonaihe minulle. 
Minä voin saada henkilökohtaisen yhteyden!  Kun tulin loppukesällä Siioniin, tilai-
suus oli voimallinen ja sain siitä vahvistuksen kasteelle menemiselle. Kun odottelin 
kastetta kuukausia, olen saanut seurakunnasta tiedon sanoja ja kokenut, että yhteys 
seurakuntaan ja muihin uskoviin vahvistuu. Tuntuu myös, että omatkin lahjat vahvistuvat. Näin unta helluntai-
lehdestä ja aamulla naureskelin, että mitähän tämä mahtaa tarkoittaa. Illalla tuli tekstiviesti seurakuntauutisis-
ta. Olikin helppo päätellä, mitä se uni tarkoitti.

Ystävällisin terveisin Tiina Wäst



Maalis- ja huhtikuun tulevia tapahtumia  
Siion-seurakunnassa jHs:
Su 20.3. klo 11:00 Pasi Turunen: Pyhän Hengen lah-
jat ajallemme
La 26.3. klo 12-17 Siionin keväinen naistenpäivä. 
Palava evankelista Raili Juntunen on opettajana. 

Väriä päivään ja ohjelmaan tuovat myös sisaret Oulus-
ta, Siion srk:n oma väki + ystävät. Päivän teema on: 
”Jumalan nainen - kokoNainen”. 
Rennon päivän ohjelma pääpiirteissään: 
klo 12-14 Ylistystä, todistuksia, Raili Juntusen puhe, 
rukousta. 
klo 14-15 Kahvipaussi, kirppari, niska-hartia hierontaa, 
kynsien lakkausta, vapaata seurustelua. 
klo 15-17 Arpajaiset, Raili Juntusen puhe, todistuksia, 
ylistystä, rukousta 
 
La  02.04. klo 16:00 Aili Heinonen                                                                                                                     
Su 03.04. klo 11:00 Aili Heinonen
Su 17.04. klo 11:00 Oiva Salli, Pääsiäisjuhlat

Pa
in

op
ai

kk
a:

 
Pa

in
op

al
ve

lu
 J

uu
tip

rin
t O

y

Tilaisuudet
Keskiviikkoisin on ”kiitoksen ja rukouksen ilta” klo 18:30. Markku Veilo vierailee kerran 
kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 22 kesäkuulle asti. Juhani Pikkarainen opettaa ker-
ran kk:ssa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Ke   02.03.22 18:30 Juhani Pikkarainen
Su   06.03.22  11:00 Ritva Himanka
Su   13.03.22  11:00 Seppo Tourunen
Ke   16.03.22  18:30 Markku Veilo
Su   20.03.22 11:00 Pasi Turunen
La   26.03.22  12:00   Naistenpäivä
Su   27.03.22  11:00   Raili Juntunen                                                                                                                                                

La   02.04.22   16:00  Aili Heinonen
Su   03.04.22 11:00   Aili Heinonen                          
Ke   06.04.22  18:30   Juhani Pikkarainen               
Su   10.04.22  11:00   Mika Auvinen
Su   17.04.22 11:00   Oiva Salli  
Su   20.04.22 18:30   Markku Veilo  
Su   24.04.22 11:00   Esa Ovaskainen                                                        
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