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Mimosa on kevään aurinkoisin leikkokukka. Suomessa mimosan kukinnasta päästään nauttimaan 
kevättalvella. Etelän mailla mimosa loistaa kilpaa auringon kanssa, tuottaen mielihyvää ja iloa. Mi-
mosa on myös soinnukas ja herkkä naisen nimi. Nimeä Suomessa kantaa runsaat 2000 naista. 
Mimosa on myös pidetty tuoksu hajuvesissä yhtenä sen ainesosana. Tuoksun pohjana on arvokas 
ambra, kaskelotin suoliston tuote.

Kuulun vaimoni kanssa maanläheiseen yhdistykseen, jossa ollaan kädet ja jalat mullassa. Eräänä 
päivänä viljelyksillämme havahduin siihen, että seuraamme Aadamin ja Eevan jalanjäljissä. Hehän 
viljelivät Edenissä. Yhdistys piti taannoin lakisääteisen kokouksen taivasalla huhtikuun lopulla viileäs-
sä säässä. Vierelläni oli eräs puhelias puuhanainen ja hän oli ehdokkaana puheenjohtajaksi. Olimme 
hyvin iloisia siitä, että joku lähti vastuutehtävään. Hän jutteli minulle ennen kokousta erikoisesta luon-
teenlaadusta, nimittäin ”mimosa persoonasta”. Mimosa-ihminen on kosketusherkkä ja sulkeutuu 
nopeasti. Mimosa pudica eli tuntokasvi tunnetaan siitä, että sen lehtiä koskettaessa lehdet sulkeutu-
vat. Sulkeutumisen jälkeen mimosa tokenee taas kymmenessä minuutissa. Tämä oli minulle uutta ja 
tallensin infon korvieni väliin. Yhdistyksen kokous tuli päätökseen ja saimme keulille uuden vetäjän.

Kokouksesta meni muutama päivä, niin vastavalittu puheenjohtaja ilmoitti peruuttavansa päätök-
sensä. Hän oli saanut ikävän sähköpostin ja tuli siitä toisiin 
aatoksiin. Keulille valittu olikin ”mimosa pudica”. Koske-
tusherkkiä mimosoita on monissa yhteisöissä ja myöskin 
seurakunnissa. Näennäisen ilon ja avoimuuden takana 
kukkiikin mimosa pudica. Arkuus ja sulkeutuneisuus si-
tovat monia. Se on meille luonteenomaista. Onneksi on 
olemassa armontäyteinen yhteisö, nimittäin Jumalan seu-
rakunta, jossa väsyneet ja uupuneet saavat tulla Hänen 
luokseen, joka on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Voimaan-
nuttava lepo ja iloinen tyytyväisyys tulevat tilalle ja taas 
jaksamme eteenpäin toisiamme siunaten ja ymmärtäen. 
Seurakuntamme tarvitsee Pyhän Hengen ohjausta ja kostutusta. Kiitos Herralle, olemme saaneet 
kokea Hänen läsnäoloaan tilaisuuksissamme. Menimme kerran viljelyksillemme runsaiden sateiden 
jälkeen ja huomasimme, miten helposti kaikki turhat rikkaruohot irtosivat kosteasta maasta. Puhdis-
tustyö oli kevyttä ja vaivatonta. Emme tarvinneet voimaa ja työkaluja. ”Sinä kastelet sen vaot, sinä 
muhennat sen multapaakut, sadekuuroilla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihon” Ps 65:11

Olemme saaneet nauttia hyvää Jumalan Sanaa Siionissa menneen kauden aikana. Olemme kii-
tolliset Markku Veilolle, Juhani Pikkaraiselle ja muille opettajille hyvistä opetuksista. Haluamme 
syventää tarjontaamme jatkossa. Syyskaudella, elokuulta vuoden loppuun (jHs) Oona Kentz tulee 
opettamaan meille oman sielunhoidon ja hengellisen kasvun merkityksestä. Olemme yhdessä ajan 
kanssa Oonan tunneilla. Varaa tapahtumaan aikaa. Tutustu tarkemmin ohjelmaan netissä ja ilmoit-
taudu mukaan.

Hyvinvointia ja menestystä Sinulle!                                   
             Terveisin Hannu Hietanen

Moni-ilmeinen Mimosa Moni-ilmeinen Mimosa 



Jaakob 5:13 Jos joku teistä kärsii, hän ru-
koilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän 
laulakoon kiitosvirsiä. Oikeastaan meitä 
kehotetaan aina rukoilemaan. Eräs sisar näki 
kerran näyn, jossa Jeesus kulki kärsimystie-
tä. Hän oli aina ajatellut Jeesusta Taivaan Ku-
ninkaana suuressa loistossaan. Näyssä hän 
näkee sydämensä Kuninkaan kulkemassa 
Via Dolorosan tietä nukkavieruissa vaatteis-
saan. Jumala puhuu hänen sydämelleen, 
että nuo vaatteet kertovat Jeesuksen sisäi-
sestä tilasta kärsimystiellä.  Kun tuo sisar 
näkee näyssä Jeesuksen kasvot, hän tietää: 
- Historia ei tunne ketään, joka olisi kärsinyt 
niin paljon kuin Jeesus, siksi Hän voi kärsi-
vää auttaa. Kun Jeesus istuu Isän oikealla 
puolella, Hän tuntee sydämessään, miltä si-
nusta tuntuu. Jumala on empaattinen. Jes. 
63:9  Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli 
Hänelläkin ahdistus, ja Hänen kasvojen-
sa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan 
ja sääliväisyydessään Hän lunasti heidät, 
nosti heitä  ja kantoi heitä kaikkina mui-
naisina päivinä.  

Monesti vanhemmat ovat lastensa suh-
teen tunteellisia. Jos lapsella ei jokin asia 
mene hyvin, me kannamme huolta. Mekin 
olemme Jumalalle lapsia. Jumala tuntee 
lapsensa sydämen kivun. - Turvaa siis Her-
raan kaikesta sydämestäsi. Meillä on Juma-
la, joka on tavoitettavissa kaikkina vuorokau-

Jumalan sydän  Jumalan sydän  
den aikoina. Kun minä 
en saa lapsiani kiinni 
kännykällä, minä käy-
tän maailman nopeinta 
viestintä - langatonta 
yhteyttä suoraan tai-
vaaseen. Tämä yhteys 
ei ole koskaan pettänyt. 
Miten voit laulaa kiitos-
ta, jos sydämesi itkee? 
Minä tulkitsen sen kyy-
nelten rukouksena. Itke 
ja iloitse Herrasi edes-
sä. Jes.42:3 sanoo: 
Särjettyä ruokoa Hän ei muserra ja suitsuvaista 
kynttilänsydäntä Hän ei sammuta.  Pyhä Henki 
lohduttaa ja rohkaisee sinua uuteen päivään. Hän 
antaa masentuneen hengen sijaan ylistyksen vai-
pan, tuhkapäähineen sijaan juhlapäähineen. Hän 
astuu sinun kärsimykseesi ja saat iloöljyä murheen 
sijaan. Kaikki yhdessä tulee vaikuttamaan sinun 
parhaaksesi, koska rakastat Jumalaa.  

Tänäänkin sinua kuullaan, koska Jeesuskin ra-
kastaa sinua. Olet Taivaan Isän rakas lapsi omana 
itsenäsi. Hän antoi oman ainoan Poikansa ristille 
sinun tähtesi. Siinä on rakkauden todellinen mitta-
puu. Sinä saat olla Jumalan rakkauden keskipiste 
- Hän itse kantaa sinua sydämellään.

 
Rakkaudella Ritva Himanka

Efeson uskoon tulleet olivat jääneet uskon-
elämässään puolitiehen (Apt 19:1-6). He ei-
vät olleet kuulleet heille kuuluvasta Uuden lii-
ton yhdestä suurimmasta lupauksesta: ”Hän 
kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella.” Johannes 
Kastajan profeetallisen ilmoituksen päätee-
ma oli, että hänen jälkeensä tulee Hän, joka 
kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella. Jo vuosisa-
toja aikaisemmin profeetta Joelilla oli sano-
ma tulevasta Pyhän Hengen vuodatuksesta, 
lupauksesta, joka annettiin kaikille ihmisille. 
Kaiken lihan ylle tultaisiin vuodattamaan suu-
ri siunaus, Joel 3:1-5.

Lupaus Pyhästä Hengestä on täydellisen 
myönteinen viesti kaikille, jotka haluavat 
kuulla Jumalan kutsun. Siinä ei ole mitään 
kielteistä vaan kutsu koskee meitä kaikkia, 
nuoria, vanhoja, miehiä, naisia, poikia, tyttö-
jä, palvelijoita, palvelijattaria...

Lupaus koskee kaikkia, jotka tulevat pa-
rannukseen ja uskovat. Sinulle on tullut 
henkilökohtainen profetia. Oikeastaan koko 
profeetallinen Raamattu koskee juuri sinua. 
Raamatun profeetallinen sanoma kutsuu si-

Myönteinen viesti 
sinulle

nua Jeesuksen henkilö-
kohtaiseen tuntemiseen. 
Tärkein profeetallinen il-
moitus on pelastuminen. 
Sen jälkeen uskoon tulleil-
le on ihana lupaus Pyhän 
Hengen kasteesta, Pyhän 
Hengen täyteydestä ja ar-
molahjoista.

Raamatun Sana on 
täydellisen myönteinen 
sanoma sinulle. Sinä voit 
myöntyä Jumalan tahtoon ja olet silloin Jumalan ra-
kastavassa suojeluksessa. Olet turvassa elämässä ja 
kuolemassa, eikä sinun tarvitse enää pelätä. Mutta 
olet turvassa vain myöntymällä Jumalan Pojan Jee-
suksen Kristuksen tahtoon.

Evankeliumia julistetaan kaikille kansoille, että ke-
nenkään ei tarvitsisi jäädä näistä lupauksista osatto-
miksi tai kulkeutua niiden ohitse. Tässäpä täydellisen 
myönteinen viesti ja lupaus sinulle. Voit tarttua siihen 
kiinni koko sydämestäsi.

 
Esa Ovaskainen

Roderik Pajusen terveiset
Rauhaa!
Tällä hetkellä olen Thaimaassa. Olen ollut täällä runsaan 
kuukauden ajan. Saavuin tänne 20.5. Heti seuraavalla vii-
kolla menin juttelemaan tulevasta työtehtävästäni Markus 
Nordblomin kanssa. Minun olisi tarkoitus olla mukana kris-
tillisessä mediatyössä. Kesäkuun alussa anoin työlupaa ja 
sain sen prosessin käyntiin. Sain liitettyä hakemukseen 
vaaditut asiakirjat. 

Sitten lähdin käymään Koratissa. Tämä kaupunki si-
jaitsee Itä-Thaimaassa. Saarnasin siellä sunnuntaina ju-
malanpalveluksessa. Kokouksen jälkeen lähdimme tu-
tustumiskierrokselle yhteen toiseen kylään, jossa pastori 
Surachai ja muut seurakunnasta ovat pitäneet kotikokouksia. Pyydän rukousta kylän puolesta. 
Kylän nimi on Klong kra chai. Seuraavalla kerralla olisi tarkoitus käydä evankelioimassa siellä.

Pyydän rukousta sekä itseni että lähetystyön puolesta. Toiveeni on, että evankeliumi menisi 
eteenpäin Thaimaassa!

Siunausta ja hyvää kesää toivottaen Roderik Pajunen
roderik.pajunen@gmail.com
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Se löytyi! Missio 2022
H:gin Siion seurakunta on mukana 19.9.-16.10.  Se löytyi kampanjassa. Evankeliumi on laajasti 
esillä kautta Suomen. Lisätietoa löytyy www.missio2022.fi
Ota läheisesi ja työkaverisi rukousaiheeksesi, että monet heistä saisi löytää uuden elämän 
evankeliumin kautta.

Tilaisuudet heinä-ja elokuu:
Rukouskokoukset siirtyvät maanantai iltoihin alk klo18.  
Keskiviikon tilaisuudet ovat levossa ajalla 6-20.7.22                                                                                                                                        
Markku Veilo vierailee kerran kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 2022 lopulle asti. Juhani Pikkarainen 
jatkaa Siionin avointa raamattukoulua elo-joulukuu, kerran kk:ssa, kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Su   03.07.  klo 11:00   Juhani Kuusela         
Ma  04.07.  klo 18:00   Rukouskokous         
Su  10.07.   klo 11:00  Juhani Pikkarainen       
Ma  17.07.  klo 18:00   Rukouskokous                                       
Su  17.07.  klo 11:00   Elizabeth-Laine Pajunen  
Ma  18.07.  klo 18:00   Rukouskokous          
Su   24.07.  klo 11:00   Esa Ovaskainen           
Ma  25.07.  klo 18:00   Rukouskokous            
Ke   27.07.  klo 18:30   Markku Veilo                   
Su   31.07.  klo 11:00  Tuomo Sarkkinen                                                                                                                                                 

Ke  03.08. klo 18:30   Juhani Pikkarainen
Su  07.08. klo 11:00   Pasi Turunen           
Ke  10.08. klo 18:30   Mahdollisuus muutokseen ilta                 
Su  14.08. klo 11:00   Ritva Himanka                                        
Ke  17.08. klo 18:30   Mahdollisuus muutokseen ilta          
Su  21.08. klo 11:00   Juhani Kuusela
Ke  24.08  klo 18:30   Markku Veilo
Su  28.08. klo 11:00   Onni Haapala jr   
Ke  31.08. klo 18:30   Mahdollisuus muutokseen ilta
Su  04.09. klo 11:00   Henry Hedman, Lasse Suhonen

Löytämisen riemua!
Hei, toivotan rauhaa teille jokaiselle!
Olen veli Papy kotoisin Kongon demokraattisesta tasavallasta. Olen syntynyt ka-
toliseen perheeseen, mutta vuonna 1995 kohtasin Jeesuksen henkilökohtaisesti, 
kun ystävä kertoi minulle evankeliumin. Nykypäivänä olen nähnyt ja todistan, 
että Jeesus on tie, totuus ja elämä. (Joh.14:6) Muutin Suomeen 2010 ja ny-
kyään olen Siionin seurakunnan perheenjäsen (Lingalan- ja ranskan kielen 
ryhmässä). 

Olen ylpeästi sitä mieltä, että uskonelämäni jatkuu kuten Joh.6:68 sanoo.  
Unelmani on, että Suomessa ihmiset saisivat kuulla gospelin ja oppisivat 
tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja saisivat pelastua (Joh.3:16). Toivon, 
että suomalaisetkin saisivat Pyhän Hengen, löytäisivät seurakunnan ja palai-
sivat kirkkoon ylistämään Jumalaa (Psalm.117:1) Toivon kaikille hyvää siu-
nattua kesää Jeesuksen nimessä. 

Terveisin veli Papy


