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Suomi, yhdessä muiden kanssa ajautui syvään lamaan 1990 luvulla. Minä olin silloin töissä eräässä 
konepajassa sorvarina. Eräänä päivänä huomasin puutteita työvälineissä ja käännyin työtoverini, lu-
psakan savolaismiehen puoleen. Esitin hänelle, että jos hän vanhempana menisi pomon luokse ker-
tomaan tämän ongelman. Hän katsoi minua hymyillen ja sanoi:” En mie oikein kehtoo.” Toistin pyyn-
töni ja sain saman vastauksen. Käännyin takaisin ihmetellen, että mikä ihmeen ujous nyt on iskenyt 
työkaveriini? Ymmärsin jälkeenpäin hänen sanomansa. Se oli ytimekkäästi ”en minä oikein viitsi.”. 
Elämme todella haasteellisessa ajassa. Hyvät ja kauniit ajat ovat takanapäin ja tulevaisuus edessä on 
kysymysmerkkien täyttämä. Penseys, itserakkaus ja haluttomuus valtaavat alaa ja kun katsoo ympä-
rilleen, niin toteutuu tyhmien neitsyiden viimeinen laulu: lamppumme sammuvat. Haluan rohkaista 
sinua hakemaan öljyä astiaasi, ja niin voit jälleen ottaa yhden askeleen eteenpäin. Pyyhkikäämme 
rähmät pois silmistämme ja katselkaamme asioita Jumalan näkökulmasta. Olen lukenut kesällä Ne-
hemian kirjaa ja siinä hän kuulee ja näkee Jerusalemin alennustilan kaikessa kurjuudessaan. Ne-
hemia kääntyy Jumalan puoleen tunnustaen oman kansansa synnit Neh 1:4-7. Lähdetään Herran 
omat parannuksen ja katumuksen tielle Suomen, Helsingin Siion-seurakunnnan ja itsemme takia. 
Kaikki oli levällään Jerusalemissa. Rojua oli niin paljon, ettei päässyt aasilla liikkumaan eteenpäin. 
Keskellä kaaosta syntyi kirkas ajatus ”nouskaamme ja rakentakaamme”. Nehemia ja kansa läh-
tivät yhdessä rakentamaan sortunutta muuria. Nehemia kirjan 3 luvussa on mielenkiintoinen lista 
rakentajista. Heistä eteenpäin rakensivat ….. Jokainen otti pienen tai ison pätkän muuria korjat-
tavaksi paitsi jakeessa 5 sanotaan, että tekoalaisten ylhäiset eivät notkistaneet niskaansa Herran 
palvelukseen. Heillä oli mottona ”En mie oikein kehtoo” ts. en minä oikein viitsi. Jäykkäniskaisuus ja 
siihen kietoutunut ”lorvikatari” on myös nykyajan seurakuntien ongelma. ”Se löytyi” kampanja an-
taa meille mahdollisuuden loistaa evankeliumin valoa. Ota kaikki hyöty tästä hankkeesta. Viljapellot 
ovat kypsyneet leikkuuta varten. Myrskypilvet kasaantuvat ja sato on saatava talteen! Lähde rukoillen 
alkavaan syyskauteen ja löydä oma paikkasi ja ole uskollinen siinä. Löydät lisää tietoa ”Se Löytyi” 
kampanjasta www.missio2022.fi sivuilta.

Siunausta Sinulle Syksyn Sadonkorjuuseen!
                                                                             Hannu Hietanen

Eloa on paljon, mutta työmiehiä  Eloa on paljon, mutta työmiehiä  
vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa……vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa……

”En mie oikein kehtoo””En mie oikein kehtoo”



Roderik Pajusen terveiset
Rauhaa, olen palannut Suomeen vaihtamaan viisumini ja sa-
malla vierailen eri seurakunnissa. Työlupani tuli tänään (29.8) 
, kun sen piti alun perin tulla vasta lokakuussa. Tällä hetkellä 
kannatustilanteeni on vielä avoinna, koska seurakunnat vielä 
pohtivat asiaa. Elokuun alussa kävin saarnaamassa pastori 
Vitthajan seurakunnassa Bangkokissa, Amen- seurakunnas-
sa. Tulin Suomeen 15.8 ja kävin puhumassa Kirkkonummen 
helluntaiseurakunnassa. Olen jatkossa yhteydessä muihin 
seurakuntiin kannatusasioissa. Yksityisiä kannattajia on run-
sas 10. Kiitos, että olette muistaneet rukouksin ja pyydän tei-
tä muistamaan rukouksin jatkossakin! Siunausta!

Siunausta ja hyvää syksyä toivottaen Roderik Pajunen
roderik.pajunen@gmail.com

Lydia Christensen oli tanskalainen opetta-
ja, jolle Jeesus ilmestyi näyssä, kun hän etsi 
elämän tarkoitusta ja mietti, onko Jeesus 
olemassa. Toinen näky johti hänet Jerusale-
miin, josta hän löysi elämäntehtävänsä juu-
talais- ja arabilasten äitinä.

Hänen miehensä Derek Prince kirjoitti 
Lydian tarinan. Kirjan nimi on Tehtävä Je-
rusalemissa. Lydia ja Derek tapasivat Je-
rusalemissa toisen maailmansodan loppu-

Se löytyi! Elämä Jeesuksessa ja Se löytyi! Elämä Jeesuksessa ja 
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vaiheessa. Derek 
Prince oli korkeasti 
koulutettu, oppinut 
mies. Hän koulutuk-
sensa laajeni kui-
tenkin käsittämään 
aivan uuden ta-
son, kun hän nousi 
harmaan kivitalon 
portaita ja kohtasi 
sinisilmäisen tans-
kalaisen naisen, jota 
joukko juutalais- ja arabilapsia kutsuu äidiksi.

Tuossa talossa Derek Prince kohtasi Pyhän 
Hengen voimallisen läsnäolon ja jokapäiväisen 
todellisuuden. Hän katseli, kuinka Lydia kattoi 
pöydän silloinkin, kun lautasille ei ollut mitään 
pantavaa. Hän tiesi, että pöydän ääreen istues-
saan Jumala oli antanut heille aterian. Derek sai 
nähdä, kuinka Lydia nuhteli kuumetta ja sairaut-
ta lapsissa, ja kuinka he tulivat terveeksi. Derek 
Prince oli tutkinut Kirjoituksia alkukielillä, analy-
soinut niiden historiaa ja mietiskellyt niiden tul-
kintaa. Jerusalemissa hän kohtasi naisen, joka eli 
Kirjoituksista ja antoi niiden puhutella sydäntään.

Lydia oli sekä omasta että muiden mielestä vii-
meinen ihminen, jolle saattoi tapahtua tällaista. 
Hän oli älyllinen, hieman hienosteleva, varakas 
nuori nainen. Ne kokemukset, joiden avulla ag-
nostikko löysi Jumalan, voivat toimia rohkaisu-
na ja innoituksena sekä etsiville että löytäneille. 
Minulle kirjasta nousee kirkkaana eräs Raama-
tun paikka Ps. 25:4 Herra, osoita minulle tiesi, 
opeta minua kulkemaan polkujasi.

Innoittavia lukuhetkiä Ritva Himanka

Adam ja Eeva lankesivat syntiin. Välttyäk-
seen Jumalan paljastavalta katseelta he 
piiloutuivat paratiisin lehvien joukkoon. 
Raamattu kertoo kuinka Jumala etsi ih-
mistä ja löysi heidät piileskelemästä. 

Samoin puun lehvien seasta löytyy Uu-
den Testamentin kertomuksessa tullimies 
Sakkeus, joka halusi nähdä Jeesuksen 
ja kiipesi puuhun näköalapaikalle Jee-
suksen kulkureitin varrelle. Jeesus py-
sähtyy puun juurelle ja puhuttelee Sak-
keusta. Vapahtajamme pysähtyminen ja 
puhuttelu pysäyttää myös Sakkeuksen ja 
saattaa hänet miettimään elämäänsä ja 
tekemisiään uudesta näkökulmasta. Hä-
nen edessään seisoo vieras mies, joka 
hämmästyttävästi tuntee hänet nimeltä. 
On siis ilmeistä, että kyseinen henkilö on 
profeetta, joka tuntee jopa hänen ajatuk-
sensakin. Hetkessä Sakkeus ymmärtää, 
että hänellä ei ole mitään pakotietä tai 
piilopaikkaa. Hänet on paljastettu ja hän 
kuulee puhuttelun: ” Sakkeus, tule no-
peasti alas, sillä tänään minun pitää ole-
man sinun huoneessasi.”

Kun ei ole mitään pakopaikkaa eikä tar-
vettakaan paeta, on Sakkeuksen helppo 
”antautua”. Hän myöntää syyllisyyten-
sä, vaikka ei kukaan edes avaa suutaan 
syytöksiin. Oma-aloitteisesti hän tekee 
parannusta vilpillisestä varojen keruusta 

Haloo! 
Oletko piilossa?

ja sanoo: ”Katso, Herra, 
puolet omaisuudestani 
minä annan köyhille, ja 
jos joltakulta olen jotakin 
petoksella ottanut, niin 
annan nelinkertaisesti 
takaisin.” Jeesus vastaa 
(Luuk 19:9-10):” Tänään 
on pelastus tullut tälle 
huoneelle, koska hänkin 
on Aabrahamin poika; 
sillä Ihmisen Poika on 
tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadon-
nut on”. 

Lapsi ja nuori on vastaanottavainen ja vilpitön 
uusille asioille, lapsella on lapsen usko.  Myö-
hemmin lapsen usko saattaa jäädä muistimme 
arkistoihin ja unohtuu ja katoaa. Tahallaan tai 
tahattomasti ihminen etääntyy Jumalasta ja kor-
vaa vilpittömän uskon muilla asioilla. Jos sinulle 
on käynyt niin, että koet olevasi eksyksissä elä-
män tarkoitusta etsimässä niin Jeesuksen sanat 
ovat tienviittana sinulle matkasi varrella, Matteus 
11:28, ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä te-
keväiset ja raskautetut, niin minä annan teil-
le levon.” Kun avaat sydämesi Jeesukselle, hän 
pysähtyy myös sinun kohdallasi. Kun sitten koko 
sydämestäsi käännyt Häntä seuraamaan, löydät 
aina ajallaan vastauksen elämäsi kysymyksiin

 
Esa Ovaskainen
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Tulevat tapahtumat:
La-Su  17-18.9. Ester Aili Heinonen
Ke         12.10.          Arto Boa
Su         16.10.         Liisa Pura
Su         23.10.       Tapani Sopanen   

Se löytyi! Missio 2022   
H:gin Siion seurakunta on mukana 19.9.-16.10.  Se löytyi kam-
panjassa. Evankeliumi on laajasti esillä kautta Suomen. Lisätietoa 
löytyy www.missio2022.fi

Ota läheisesi, työkaverisi ja asuinalueesi rukousaiheeksesi, että 
monet heistä saisivat löytää uuden elämän evankeliumin kautta 
ja Muutostarinoita-kirjanen saisi aikaan monia uusia kontakteja. 
Pidämme la 1.10. klo 12-16 Siion-seurakunnan avoimet ovet 
päivän ja toivomme, että Töölöön alueen asukkaat tulevat tutus-
tumaan tiloihimme. Muistetaan tapahtumaa rukouksin. Haluatko 
tulla kohtaamaan töölööläisiä ja keskustelemaan heidän kans-
saan? 

Yhteyshenkilönä tapahtumaan on Tapani Haukka 040 8374593

Ohjelma syys-lokakuu:
Markku Veilo vierailee kerran kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 2022 lopulle asti.  
Juhani Pikkarainen jatkaa Siionin avointa raamattukoulua kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 
Maanantain rukouskokoukset ovat paussilla syys-lokakuu. Olohuone on avoinna tiistaisin klo 12-15.

Su   04.09.  klo 11:00  Henry Hedman            
Ke   07.09.  klo 18:00  Juhani Pikkarainen           
Su.  11.09.  klo 11:00  Mauri Venemies  
             klo 12:30  Srk:n asiakokous 
Ke  14.09.   klo 18:30  Jaakko Sopanen  
La   17.09.  klo 18:00  Ester Aili Heinonen             
Su  18.09.   klo 11:00  Ester Aili Heinonen            
Ke   21.09.  klo 18:30  Markku Veilo  
Su.  25.09   klo 18:30  Pertti Söderlund          
Ke   28.09.  klo 18:30  Lasse Heimonen               

Su   02.10. klo  11:00  Juhani Kuusela
Ke   05.10. klo  18:30  Juhani Pikkarainen              
Su   09.10. klo  11:00 Ritva Lehonkoski                 
Ke   12.10. klo  18:30  Arto Boa                   
Su   16.10. klo  11:00  Liisa Pura, musiikki Tuula Lind
Ke   19.10. klo  18:30  Markku Veilo           
Su   23.10. klo  11:00  Tapani Sopanen           
Ke   26.10. klo  18:30  Teemu Koskela                     
Su   30.10. klo  11.00  Elizabeth Laine-Pajunen
Ke   02.11. klo  18:30  Juhani Pikkarainen


