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Sinun turvasi on Sinun turvasi on 
ikiaikojen Jumalaikiaikojen Jumala

Olemme olleet aikamoisessa turbulenssissa viime aikoina sekulaarisessa ja myös hengellisessä kentässä. 
Koronan jäädessä uutisoinnissa taka-alalle esiin nousivat sodan julmat kasvot ja olemme saaneet nähdä 
kauhistuttavia asioita sivistyneessä Euroopassa. Huoli turvallisuudesta ja tulevaisuudesta hektisen uuti-
soinnin takia varjostaa monia, myös Herran omia. Haluan rohkaista Sinua hyvä ystävä, että elämämme on 
otsikon tavoin suuremmassa kädessä. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret 5.Moos 33:27 Nämä 
kädet kannattavat juuri sinua tällä hetkellä ja saat rohkeasti astua esiin ja palvella Herraa ja lähimmäistäsi 
talenttisi mukaan. Ystävämme Paavali on hyvä esimerkki rohkeudesta. Hänellä on mielenkiintoinen mat-
kakertomus 2 Kor.11:26 ” olen usein ollut matkoilla, vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa”… ”Vaarallinen 
tehtävä” jae mainitsee kahdeksan kertaa sanan vaaroissa. Itse allekirjoitan listalta ensimmäisen, nimittäin 
olen usein ollut matkoilla. Paavalin menestys oli se, että hän piti kaiken roskana Kristuksen tuntemisen 
rinnalla. Hän riensi kohden voittopalkintoa. Tämä valloittava asenne ei löydy lauluista ja hyvistä hengel-
lisistä kirjoista vaan se on Pyhän Hengen työn vaikutusta meissä. Olen itse monesti rukoillut Paavalin 
sanoittamia rukouksia mm. seuraavaa: ”anoen, että…antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen 
tuntemisessaan” Ef.1:17. Minun hyvä ystäväni, sisar Herrassa sai sydämelleen lähteä vanhoilla päivillään 
avustustyöhön keskelle painajaista. Luodit vinkuivat ja ammukset räjähtelivät hänen ympärillään ja sisar 
hoiti tehtävänsä kaiken räiskeen keskellä, johon Herra oli hänen ohjannut. Nuori tai ikäihminen on käyttö-
kelpoinen, kun omistaa kuulevat korvat ja kuuliaisen sydämen.

Anteeksiantamattomuus ja sovinnon puute sotkevat kansainvälistä politiikkaa ja sivuaa myös meitä, ai-
heuttaen mielipahaa Herran omien kesken ja jopa poistumista uskovien yhteydestä. Paavalin kehotus kai-
kukoon sisäisessä maailmassamme: ”Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme.” Heb.10:25. 
Sinä pelokas ja tulevaisuuttasi arkaillen pohtiva ystäväni, sinä saat ojentaa kätesi Hänen puoleensa, joka 
on lupauksen antanut. Sinusta pidetään huolta ja sinua kannetaan vaarojen keskellä. Herra tukee kaikkia 
kaatuvia, ja kaikki alas painetut hän nostaa. Minua rohkaisee usein Ps.3:4 ” Mutta sinä, Herra, olet minun 
kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni. Helsingin Siion-seurakunta on saanut toime-
liaan evankelistan ja nuorisotyöntekijän, Teemu Koskelan työyhteyteensä. Hänen sydäntään lähellä on 
rukous, Herran kasvojen etsiminen ja evankeliointi. Panostamme alkavana vuonna näihin asioihin, joten 
tervetuloa ennen aamukokousta rukoushetkeen klo 10. Rukoushetki on olohuoneessa.

Tulevaisuus ja toivo kanssasi alkavana vuonna 2023     
Hannu Hietanen



  

Teemu ja Rhona Koskelan terveiset
Jumala on hyvä ja armollinen.Hän kutsuu meitä seuraamaan itseään, vaeltamaan rakkaudessa. 
Antakaa anteeksi, kuulen hänen sanovan.

Kol. 3:13-14:  ”antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin 
Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeu-
tukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.”
Jeesus sanoi: ”jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna an-
teeksi teidän rikkomuksianne.” (Matt. 6:15)

Minä ja Rhona tahdomme vaeltaa rakkaudessa ja anteeksiantamuksessa. Kutsumme myös seu-
rakuntaa vaeltamaan niin.

Minulla on sydämellä evankeliointi. Tahdon tavoittaa ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. 
Opettaminen on myös tärkeää ja rukous! Rukouselämä tuo voiman päivittäisiin haasteisiin - voi-
man voittaa, joka tilanteessa! Kaiken me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa!

Rhona vielä muistuttaa (Sananl. 3:5) ”Turvaa Herraan kaikesta sydä-
mestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi.”

Helsingin Siion seurakunnan evankelista Teemu Koskela                    
0400 406137, teemu.koskela94@gmail.com   

2. Kun. 25:30 Kuningas takasi hänelle vakinai-
sen elatuksen, ja Hän sai päivittäin sen minkä 
tarvitsi, aina elämänsä loppuun asti. 

Kun Juudan kuningas Jojakin oli ollut pakko-
siirtolaisuudessa kolmekymmentäkuusi vuotta, 
Babylonian kuningas armahti hänet ja vapautti 
hänet vankeudesta. Vangin vaatteet ja identiteetti 
riisuttiin ja hänestä tuli vapaa mies. Kaiken lisäksi 
hän sai aterioida joka päivä kuninkaan pöydässä. 
Kuningas puhutteli häntä ystävällisesti ja osoitti 
hänelle istuinpaikan, joka oli ylempänä kuin mui-
den hänen luonaan Babyloniassa olevien kunin-
kaiden paikat. Kuningas antoi hänelle kaiken sen, 
mitä hän tarvitsi, joka päivä elämänsä loppuun 
saakka. 

Näin on myös sinun kohdallasi. Kun olet saa-
nut lähteä Jeesusta seuraamaan, Hän on va-
pauttanut sinut entisistä kahleista, pukenut sinut 
lahjavanhurskauteen ja antanut sinulle paikan 
Hänen pöydässään. Se on sinulle osoitettu paik-
ka, kukaan toinen ei voi istua siihen. Pöytään on 
katettu monenlaista tarjottavaa: suolaista ja ma-

Kuninkaan pöydässäKuninkaan pöydässä
keaa. Kuningas puhuu pöy-
täväelleen. Kuuntelethan 
Hänen puhettaan, sillä ei 
ihminen elä ainoastaan 
leivästä, vaan jokaisesta 
sanasta, joka lähtee Ju-
malan suusta (Matt. 4:4). 
Taivaan Kuningas osoittaa 
sinulle myös paikan seura-
kunnassaan, se on mitattu 
taivaassa juuri sinua var-
ten. Sinä saat tehtävän ja 
kaiken, mitä tarvitset sen 
suorittamiseen, mutta si-
nulla on myös oma osuutesi.  

Matt. 6:6 Kun sinä rukoilet, mene kammioosi, sul-
je ovi ja rukoile Isääsi, joka on salassa. Isäsi, joka 
näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. 
Kuningas onkin Isäsi. - Hyvä Isä omalle lapselleen, jon-
ka Hän kutsuu joka päivä aterioimaan kanssaan.

Siunauksin Ritva Himanka  

Joh. 6:30-35. He sanoivat hänelle: ”Minkä tunn-
usteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen 
ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Mei-
dän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin 
kirjoitettu on: ’Hän antoi leipää taivaasta heille 
syötäväksi.’” Niin Jeesus sanoi heille: ”Totises-
ti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut 
teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa 
teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä 
on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmal-
le elämän.” Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna 
meille aina sitä leipää.” Jeesus sanoi heille: ”Minä 
olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei 
koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei kos-
kaan janoa.”

Jeesus oli juuri ruokkinut viidellä leivällä ja kah-
della kalalla suuren väkijoukon. Ihmiset halusivat 
nyt saada kokea samanlaisen leipäihmeen kuin 
kansa oli kokenut neljänkymmenen vuoden ajan 
erämaassa. Olihan tähän ajatteluun vahvat syyt, 
koska leipää oli siellä kedolla hetki sitten riittänyt 
runsaasti kaikille ja jäänyt tähteeksikin. Mutta eikö 
Jumalan viiden leivän leipäihme tullutkaan jää-
däkseen, eikö edes kahdeksi päiväksi, saati sitten 
kymmeniksi vuosiksi, kuten korpivaellusvuosina? 
Jumalan ihmeet eivät nyt toimineet väkijoukossa 
sellaisella tavalla kuin ihmiset olisivat halunneet. 
Mutta ei Jeesus ollenkaan kieltäytynyt täyttämäs-
tä tätä kansan pyyntöä vaan lupasi jopa äärettö-
män paljon enemmän.

LEIPÄIHME
Niinpä Jeesus toikin (Matt. 

6:11) historiassa koetut Jumalan 
ihmeet siihen hetkeen ja myös tä-
hän päivään, meidän aikaamme, 
opettamalla rukoilemaan ”Anna 
meille tänä päivänä meidän joka-
päiväinen leipämme”. Tänäänkin 
voimme rukoilla kuten Moosek-
sen tai apostolien aikana mutta 
nyt rukoilemme Hengessä ja to-
tuudessa.

Jeesus sanoi samarialaiselle 
naiselle, Joh. 4:23 - 26: ”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin 
totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; 
sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on 
Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hen-
gessä ja totuudessa.” Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, 
että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; 
kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki.” Jeesus sanoi 
hänelle: ”Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi.”

Hän lupasi elämän leipää ja vettä kaikkeen kaipauk-
seemme sanomalla, Joh. 6:35: ”joka tulee minun tyköni, 
se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan 
janoa. Nyt me rukoilemme uudestisyntyneinä Jumalan 
lapsina Hengessä ja totuudessa täydessä luottamuksessa 
samaa Isää kuin he rukoilivat Mooseksen kanssa erämaas-
sa, tai opetuslasten joukkona Jeesuksen jalkojen juuressa. 
Rukoilemme, rakas Taivaallinen Isämme, anna meille tänä 
päivänä elämän leipää, ravitse meidät Sinun Sanallasi.

Esa Ovaskainen

Löytämisen riemua
Olen Suvi, Australiasta kotoisin ja vanhempani ovat suomalaisia. Opiskelen tällä hetkellä 
Kansainvälistä Liiketoimintaa ja valmistun keväällä 2023. Olen kiitollinen Taivaan Isälle, 
että Hän on auttanut minua pois entisistä tavoista, jotka toivat pelkkää murhetta ja ka-
tumista ja että hän auttoi minua elämässä saavuttamaan unelmia, joista entisessä elä-
mässä pystyin vain unelmoimaan, kuten opintoni, uran aloitus Suomessa, pääsemään 

raittiuteen sekä kaikkea voimaa, tukea ja apua mitä Herra on antanut myös perheelle-
ni ja heidän elämäänsä. Toivon, että monet ihmiset tulevat pelastetuksi Jeesus Kris-
tuksessa, sillä tuntekoon Jumalan tai ei, niin taivas tai helvetti on se päätepysäkki, 
kumpaan menet, riippuu, oletko pelastettu ja elänyt Herran sanan mukaisesti vai 
ei? Siunausta ja Jumalan rauhaa elämääsi.

Suvi Laurikkala

Profeetallisuus Raamatun valossa
Profeetallisuus on hyvin keskeinen ja tärkeä alue sekä Vanhassa- että Uudessa testamentissa. 
Profeetallisuus Raamatussa esiintyy kuitenkin paljon laajempana, rikkaampana ja tärkeämpänä, 
kuin mitä me sitä usein pidämme. Erityisesti profetian armolahja on seurakunnalle elintärkeä. 
Paavali sanoi: ”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, 
varsinkin profetoimisen lahjaa”. Paavali lukee profetian armolahjan parhaimpien Hengen lah-
jojen piiriin, koska se rakentaa seurakuntaa. Kuitenkin juuri profeetallisen sanan arvostus on ollut 
uhattuna aina alkuseurakunnan ajoista alkaen.Tämän takia Paavali joutui moittimaan Tessalonikan 
seurakuntaa: ”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää väheksykö, mutta koetelkaa 
kaikki ja pitäkää se, mikä on hyvää” (1.Tess.5:19-21). Myös omana aikanamme esiintyy profee-

tallisen sanan väheksymistä, jopa kieltämistäkin, sekä toisaalla taas profeetallisuuden väärin 
käyttöä. Kummassakin tapauksessa Jumalan seurakunta vahingoittuu ja kärsii, eikä pääse 

rakentumaan niin kuin Jumala haluaa. Perehtyessäni tähän aiheeseen, jonka seurakun-
ta antoi minulle opetettavaksi, olen oppinut lisää ja saanut syvemmän ymmärryksen 
raamatullisesta profeetallisuudesta.Toivon ja rukoilen, että Herran Henki opettaisi 
tämän alkavan opetussarjan myötä myös sinua ja saisi aikaan seurakunnassa mie-
lenmuutosta, joka kantaa hedelmää Hänen seurakuntansa rakennukseksi. Aamen.

Juhani Pikkarainen



   
Ensimmäinen työkuukausi on takana päin. Nyt olemme jo tämän vuoden viimeisessä kuukaudessa. Voin 
todeta, että Herra on ollut uskollinen, pitänyt huolta ja siitä tahdon kiittää Häntä! 

Marraskuussa olin monessa eri paikassa. Näin ensimmäisenä työkuukautena sain tutustua erilaisiin 
toimintamuotoihin. Kuukauden alussa olin muiden mukana juhlistamassa uuden seurakuntarakennuksen 
avajaisia. Bangkokin Hermon - seurakunta on saanut rakennettua uuden hienon rakennuksen. Tämä 
rakennus sijaitsee samassa paikassa, missä oli ennen suomalaisten lasten koulu. Minäkin pienenä kävin 
tuota koulua. Tämä iso kirkkorakennus varmasti herättää huomiota myös buddhalaisten naapureiden 
keskuudessa.

Sitten kävin Fidan kuvausryhmän kanssa Thaimaan kristillisen koulutyön toimistolla. Siellä Fida piti 
opetustuokion sosiaalisen median käytöstä. Saimme paljon hyviä ideoita sen suhteen, miten tavoittaa 

thaimaalaisia nuoria. Minä ja Markus toimimme tulkkeina. Lisäksi toimin tulkkina, kun Fidan kuvaus-
ryhmä kuvasi ja haastatteli tämän työn johtajaa. 

Äitini tuli käymään Thaimaassa marraskuussa. Lähdimme käymään Koratissa, jossa oli Koratin 
seurakuntarakennuksen avajaiset. Seuraavana sunnuntaina äitini saarnasi siellä ja minulla oli 
puheenvuoro. Olimme avajaisten lisäksi kaksi sunnuntaikokousta Koratissa. Lisäksi äitini joh-
datti yhden ihmisen uskoon kauppakeskuksessa. Pastori Surachai tuli paikalle ja sai tutustua 
häneen. Koratissa yksi mies myös ilmoitti olevansa kiinnostunut uskonasioista. Hän on lähet-
tänyt viestejä Koratin seurakunnan facebook- sivuille. Seurakunnan väki on ollut yhteydessä 

häneen. Ei ole vielä tietoa, että miten homma on edennyt, mutta muistetaan häntäkin rukouksin. 

Kiitollisena Herralle, kaikille kannattajille ja rukoilijoille 
Roderik Pajunen
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Ohjelma tammi-helmikuu
Rukoushetki ennen su aamukokousta klo 10 olohuoneessa. Tervetuloa mukaan.
Rukouskokous ma klo 18:00 alkaen 9.1.
Olohuone ti klo 12-15 alkaen 10.1.
Nuoret aikuiset joka perjantai alk. 13.1.
Markku Veilo vierailee kerran kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 2023 kesään asti.                                                                  
Juhani Pikkarainen jatkaa Siionin avointa raamattukoulua kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona. Aiheena ”Profetaallisuus Raamatun valossa.”                           

Su    01.01. klo 11:00   Teemu Koskela
Ke     04.01. klo 18:30   Juhani Pikkarainen
Su     08.01. klo 11:00   Esa Ovaskainen          
Ke   11.01. klo 18:30   Ritva Himanka
Su   15.01  klo 11:00   Juhani Kuusela           
Ke   18.01. klo 18:30   Markku Veilo
Su   22.01. klo 11:00   Ritva Himanka           
Ke   25.01. klo 18:30   Arto Boa                                      
Su   29.01. klo 11:00   Niilo Närhi

Ke     01.02. klo 18:30   Juhani Pikkarainen            
Su     05.02. klo 11:00   Jaakko Sopanen
Ke     08.02. klo 18:30   Arto Boa
Su   12.02. klo 11:00   Teemu Koskela         
Ke   15.02. klo 18:30   Anju Vallius  
Su   19.02. klo 11:00   Stefan ja Marina Sigfrids
Ke   22.02. klo 18:30   Markku Veilo
Su   26.02. klo 11:00   Ritva Himanka 

    

Tulevia tapahtumia: 
Arto Boa ke 25.1. klo 18:30 ja ke 8.2 klo 18:30
Niilo Närhi su  29.1. klo 11:00
Stefan ja Marina Sigfrids su 19.2. klo 11:00


