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Muistoja ensimmäiseltä
Thaimaan matkaltani
Oli keskiviikko 23.12.1992 ja runsas viikko oli kulunut siitä, kun lähdin Thaimaahan yhdessä Sari ja Paavo
Järvisen kanssa. Kiertelimme Itä-Thaimaan seurakunnissa ja nyt olimme tulleet Koratin kaupunkiin. Lilja ja
Raul Laine tiiminsä kanssa oli käynnistänyt hedelmällisen työn katukappelissa. Raul Laine antoi apulaisilleen rahaa, että askeettinen tila saatiin hieman joulumaiseksi. Hämmästelin illan tultua, että salin arkinen
ilme oli muuttunut juhlasaliksi. Huomioni kiinnittyi lahjoilla katettuun pöytään. Siinä oli monen väristä ja
kokoista pakettia. Kaikkien katseet pysähtyivät erääseen pakettiin. Se oli muita kookkaampi ja se hallitsi
tilaa. Kaikki juhlaan tulleet toivoivat, että arpa suosisi tänään lahjojen jaossa. Illan tilaisuus tuli päätökseen
ja tunnelma kohosi, kun arvottiin lahjat. Minä sain jaossa kauniin keraamisen säästölippaan, punaisen
omenan. Lopulta eräs pieni tytön tyllerö sai arvonnassa ison lahjapaketin. Avatessaan lahjapakettia tyttö
hämmästyi…
Tällä matkalla sain seurata hyvin läheltä sitä mitä Jumalan Pyhä Henki teki julistetun sanan kautta. Monet thaimaalaiset saivat kokea iloa, riemua ja vapautumista peloista ja demonien otteesta. Eräässä kokouksessa Paavo Järvinen profetoi
Pajusten perheelle erikoisen viestin. Hän kertoi, että näkee siniset lastenvaunut
heidän kohdallaan. Se oli aika erikoinen tilanne ja synnytti ihmettelyä. Elämä on
täynnä yllätyksiä ja niin siinä sitten kävi, että saimme myöhemmin kuulla, että
Elizabeth odottaa lasta. Roderik näki päivänvalon syyskuulla v.93. Ensimmäinen
kulkuneuvo Roderikillä oli siniset lastenvaunut.
Tullessani kotiin en osannut edes kuvitella, että tulen tekemään myöhemmin useita Thaimaan matkoja ja näillä matkoilla saisin kohdatta tulevan vaimoni Rachawanin, lempinimeltään Ooy (sokeriruoko). Vaimoni on saanut olla perustamassa ystä- Pajusten perhe
viensä kanssa thai-solua joka kokoontuu Helsingin Saalem -seurakunnassa.
Palaan vielä alussa kertomaani lahjojen jakoon Koratissa. Pieni tytön tyllerö sai kaikkien kiinnostaman
suuren lahjapaketin. Tyttönen avaa paketin ja hämmästyy kun näkee lahjan sisällön. Tytöltä pääsi itku ja
hän toteaa:” Minä sain lahjaksi wc-paperia.” Lahjapaketti ja saaja eivät kohdanneet tässä juhlassa. Wc-paperi Thaimaassa on hyvin arvokasta, varsinkin maaseudulla. Aasian suunnalla ei käytetä yleensä wc-paperia vaan vasenta kättä. Meidän lahjamme menevät joskus pahasti pieleen, mutta Jumalan Pyhä Henki
tekee onnistuneita valintoja. Hänellä on hyviä lahjoja juuri Sinulle ja Hän haluaa, että otat ne käyttöösi
yhteiseksi hyödyksi. Etsikäämme Herran kasvoja, täyttykäämme Pyhällä Hengellä ja ollaan innokkaita ja
viisaita palvelijoita.
Roderik Pajunen kruisaili 90-luvulla sinisissä lastenvaunuissa vanhempiensa avustuksella. Tänään hän painaa Toyota Hiluxin kaasupoljinta Bangkokissa. Roderik on
aloittanut 12kk kestävän työjakson usean seurakunnan ja yksityisten kannattajien
tukemana. Rukoillaan, että Jumalan Henki saisi ohjata ja käyttää Rodea voimallisesti
ja Toyota Hiluxin lava täyttyisi rukousvastauksista. Haluatko tietää enemmän Roderikin projektista? Lähetä viestejä ja kyselyjä osoitteeseen seurakunta@siion.net ja
roderik.pajunen@gmail.com

Siunattua Joulun aikaa Sinulle toivovat Rachawan ja Hannu Hietanen

Hänelle on annettava
nimi ”Immanuel”,
”Jumala meidän kanssamme”
Joosef epäröi seurustelun jatkamista
Marian kanssa, Matt 1:20–24. Mutta kun
hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi
Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä
on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän
on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava
hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Tämä
kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen,
minkä Herra on puhunut profeetan kautta,
joka sanoo: ”Katso, neitsyt tulee raskaaksi
ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava
nimi Immanuel”, mikä käännettynä on:
Jumala meidän kanssamme. Herättyään
unesta Joosef teki, niinkuin Herran enkeli
oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa
tykönsä.
Monet Jeesuksen aikalaiset ajattelivat,
ettei tämä voinut olla Jumalan lähettämä
Messias eikä Jumala voinut olla Hänen
kanssaan. Johannes Kastajakin epäili
ja lähetti opetuslapsensa varmistamaan
asiaa: Matt 11:2–6. Mutta kun Johannes
vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot,
lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle: ”Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö
meidän toista odottaman?” Niin Jeesus
vastasi ja sanoi heille: ”Menkää ja kertokaa
Johannekselle, mitä kuulette ja näette so-

keat saavat näkönsä, ja
rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet
herätetään, ja köyhille
julistetaan evankeliumia
Ja autuas on se, joka ei
loukkaannu minuun.”
Näillä monilla merkeillä Jumala itse todisti seimeen syntyneen
Jeesuksen jumaluudesta ja lopulta herättämällä Hänet kuolleista ja kohottamalla hänet kuoleman voittajana taivaisiin.
Hän oli Immanuel ja hän on edelleen Immanuel.
Ei hän jättänyt meitä orvoiksi vaan lähetti Pyhän
Henkensä olemaan meidän kanssamme. Ja Hän
on meidän kanssamme joka päivä aina maailman
loppuun asti, Immanuel.
Esa Ovaskainen

Sydämeni rukous
Herätä minut Herra. Herätä seurakuntasi. On aika avata silmät ja nähdä missä tilassa
olemme. Kaikki se mitä ympärillämme tapahtuu, kertoo että olet pian tulossa noutamaan
omasi pois. Olenko valmis? Olemmeko valmiit? Armahda meitä suuren laupeutesi tähden. Anna anteeksi velttoutemme ja uudista henkemme meissä. Tee meidät kykeneviksi
siihen palvelustyöhön, johon olet meidät kutsunut. Revi pois kaikki se istutus, jota Sinä et
ole istuttanut sydämiimme ja veresi pesköön meidät puhtaiksi. Kiitos, että kuulet tämän
pyyntöni ja annat uuden voiman ja halun seurata Sinun jalanjäljissäsi. Kuulkoon koko
kansa missä olemme ja liikumme Sinun evankeliumistasi, rakkaudestasi ja veresi voimasta. Älä anna meidän sulkea suutamme, kun Sinä tahdot puhua jollekin.
Sirke Randen

Herran siunaus
4. Moos. 6:24 Kerran Herra sanoi Moosekselle: Sano Aaronille ja hänen pojilleen:
Kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin:
- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra
kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja
antakoon sinulle rauhan. Herran siunausta luetaan ympäri maailmaa eri kirkoissa ja
seurakunnissa. Lukemattomat ihmiset ovat
historian saatossa siunanneet jälkeläisiään
ja läheisiään Herran siunauksella. 1980-luvulla arkeologit löysivät Jerusalemin edustalta Hinnomin laaksosta, koskemattoman
haudan, jossa oli paljon esineistöä. Näiden
esineiden joukossa oli kaksi pientä hopearullaa, joihin oli kaiverrettu Herran siunaus. Tuo
kaiverros oli tehty ainakin 2600 vuotta sitten. Löytöhetkellä ne olivat vanhimmat Raamatun kirjoitusta sisältävät esineet. Ihmiset
ovat kopioineet Raamatun tekstejä tuhansien
vuosien aikana. Miksi? Siksi, että Jumala ilmoittaa itsensä Raamatun lehdillä. Jumala
ilmaisee ihmiselle selvästi, kuka Hän on ja
mitä Hän haluaa ihmisen tekevän. Herran
siunaus alkaa sanoilla: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. 1500-luvulta alkaen
Herran siunaukseen on liitetty sanat Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen aivan kuin
muistutukseksi siitä, että Jumala on kolmiyhteinen. Viittaus kolmiyhteiseen Jumalaan on
kyllä nähtävissä siunauksen alkuperäisestä
muodostakin, jossa toistuu kolmesti sana
Herra. Monesti ihmiset kysyvät itseltään tai
toisilta: Kuka on Herra, jonka puoleen voi turvatonkin kääntyä?
Olemme turvassa niin kauan, kun luotamme Jumalaan. Missä ikinä kuljemmekin Hänen enkelinsä varjelevat meitä. Psalmissa
91 sanotaan: Minä pelastan hänet, koska
hän turvaa Minuun. Hän tunnustaa Minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Herran siunaus näkyi mm. Joosefin elämässä.
1. Moos. 39:2 Herra oli Joosefin kanssa,
siksi hänellä oli aina onni mukanaan.
Onni tuli Joosefin elämään merkillisessä
muodossa: kaivon, Potifarin talon ja vankilan kautta. Hän sai siunauksia syvyydestä,
mutta Herran siunaus oli kaiken yllä. Lisäksi

1. Moos 39:5 kertoo
meille, että Herra
siunasi
Potifarin
taloa Joosefin tähden. Kun uskot Jeesukseen, voit levittää myös ympärillesi
siunauksen.
Jumala on muuttumaton. Hän on
aina sama. Tänä aikakautena, kun koko
maailma on muuttunut, on Hän, joka
ei koskaan muutu. Tiede, keksinnöt ja teknologia ovat kehittyneet viimeisen 60 vuoden aikana
hurjaa vauhtia. Maailma on saastunut ihmisen
keksintöjen vuoksi, mutta yksi asia ei ole muuttunut kuudenkymmen vuoden, ei vuosisatojen eikä
vuosituhansien aikana. Jumala ei ole muuttunut. Hepr. 13:8 sanotaan Jeesuksesta näin: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.
Jos meillä on aito Jumalan pelko, jota kunnioitukseksi voidaan kutsua, niin silloin Jumala voi myös
meitä siunata.
Herran siunaus jatkuu: Herra kirkastakoon
sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.
Kun ajattelet Jumalan kasvoja, voit nähdä edessäsi Jeesuksen, joka kulki sairaiden, heikkojen,
syntisten parissa. 1.Tim.4:10 sanotaan, että meidän toivomme on elävässä Jumalassa, joka on
kaikkien ihmisten Vapahtaja, varsinkin uskovien. Jumalan kasvot viittaavat myös Hänen armoonsa ja suosioonsa. Herran siunaus jatkuu:
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja
antakoon sinulle rauhan. Jos Jumala kääntäisi kasvonsa meistä pois, se olisi suurin onnettomuus, mitä meille voisi tapahtua. Kun rukoilemme: Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan, niin tiedämme, että
rauha on uskon seurausta. Jeesus itse sanoi:
Joh.14: 27: Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka
maailma antaa. Tahdotahan sinäkin rauhan
Jumalan kanssa. Anna Jeesukselle se, mikä
hänelle kuuluu - sinun sydämesi.
Siunauksin Ritva Himanka

Joulun tuoksu
Aattoaamu loi jännittyneen ilmapiirin ja ilta oli kohokohta lasten sydämissä. Sain viettää
ensimmäisen kuusijuhlan pienessä kyläkoulussamme. Joulukertomus Jeesus-lapsen syntymästä oli ihmeellinen ja kosketti sydäntäni. Näissä ajatuksissa odottelin joulun aattoiltaa ja
suunnitelmaa, mitä olin ajatellut toteuttaa. Jouluiltaamme kuului saunominen ja ja kauniisti pukeutuminen. Kuusi oli kannettu sisään ja koristeltu. Piparit leivottu ja valmistettu joulun muut herkut.
Ihana joulun tuoksu oli kodissamme.
Kotimme oli lähellä mummolaa, vanhaa Mäkelän tilaa. Einar oli rakentanut meille uuden kodin vuonna 1956. Vanhassa Mäkelässä olin kasvanut neljävuotiaaksi ja kaipasin sitä vanhaa joulutunnelmaa Mäkelässä. Vihdoin kovan hulinan jälkeen olin pukeutunut parhaimpiini, johon kuului kultalammasturkki ja
kultalammashattu. Pääsin ulos turvallisesti kenenkään huomaamatta. Nyt toteutin sen, mitä olin suunnitellut koko pitkän päivän. Suuntasin askeleeni suoraan mummolaan Mäkelän navettaan, en mennyt
sisälle mummolaan. Navetassa oli paljon lehmiä, vasikoita ja lampaita.
Seisoin navetassa myrskylyhty kädessäni aikomuksenani pitää Joulujuhla navetan asukkaille. Lauloin Jouluyö Juhlayö rapsuttaen samalla lampaita ja kantaen heiniä lehmille. Joulun tunnelma oli todellinen navetassa aivan kuin olisin ollut Jeesus lapsen seimen ääressä. Tämän jälkeen oli vuorossa
hevoset ja suuntasin askeleeni hevostallille. Taskussani oli omenoita, joita annoin hevosille samoilla
seremonioilla kuin aiemmin navetassa.
Tehtäväni oli suoritettu. Suuntasin askeleeni onnellisena ja tyytyväisenä kotia kohti Pihlajamäkeen.
Lumi narisi jalkojeni alla ja pakkanen paukkui, mutta askeleeni oli keveä ja sydän täynnä iloa. Päästyäni kotiin minun juhlatunnelmani katosi. Olin heinissä,
tuoksuin navetalle ja tallille. Sain toruja;” pitikö mennä puhtaana ja hienoissa vaatteissa navettaan?”.
Taisin tuoda todellisen joulun tuoksun ja heinät turkissani kodin sisälle. Nuhteista huolimatta olin onnellinen elämäni ihanimmasta Joulusta Jeesus-lapsen
kanssa. Tämä oli minun paras lahjani ja muistoni lapsuuteni Joulusta ja aidosta Joulun tuoksusta.

Rauhaisaa ja antoisaa Joulua
toivovat Ester Aili ja Markku Heinonen
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Srk:n Joulujuhla
Joululaulujen ilta
Se Löytyi ilta
Elizabeth Laine-Pajunen
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