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”Taivaassa oli ovi avoinna””Taivaassa oli ovi avoinna”  
Automaattiovet ovat nykyaikaa. Astelet kiireisin askelin kohden ostarin ovea ja yks ‘kaks ovi aukeaa edes-
säsi ja pääset etenemään muutaman askeleen liukuportaille, jotka vievät sinut toiselle tasolle. Aposto-
li Johannes viedään taivaallisiin näkyihin Ilmestyskirjassa. Hän näkee Ilm 4:1 taivaalla avoimen oven ja 
hänelle näytetään ihmeellisiä asioita, jotka ovat meille lohdutukseksi ja rakennukseksi meidän arkiseen 
vaellukseemme. Minua lohduttaa suuresti tämä ajatus avoimesta ovesta. Jeesus Kristus uhrikuolemallaan 
avasi meille tien Isän sydämelle. Hänen huutaessaan: ”Se on täytetty!”, repesi mystinen temppelin esirip-
pu ylhäältä alas asti ja meille avattiin pääsy Jumalan pyhiin, suuriin salaisuuksiin. Onnittelen Sinua hyvä 
lukija, kun olet avannut sydämesi Kristukselle. Olet hyväksytty ja Jumalan mielisuosio on sinun olotilasi. 
Filadelfian seurakunnalle, Ilm 3:8 Herra välittää viestin, että olen avannut sinulle oven, eikä kukaan voi 
sitä sulkea, sillä tosin on voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun 
nimeäni kieltänyt. Olen kokenut rukoilevien ystävieni kanssa, että Herra on armossaan viemässä meitä 
jotain uutta kohden. Siitä Herra on puhunut meille usean vierailijan kautta. Meidän tulee olla valmiina 
siihen, mitä Herramme haluaa tehdä lunastamansa seurakunnan kautta. Olen iloinnut siitä, että Siion seu-
rakunnassa on herännyt halu ja kiinnostus tavoittaa aikamme ahdistuneet ihmiset, jotka kulkevat Siionin 
ohi. Rukoushetkessä etsitään Herran kasvoja aina sunnuntaisin klo 10 ennen aamukokousta. Tervetuloa 
mukaan virittäytymään aamukokousta varten. Ovi on sinulle auki maanantain rukouskokoukseen, jossa 
saamme ylistää ja rukoilla yhdessä. Olohuoneeseen on kokoontunut aina tiistaisin kiinnostuneita ystä-
viä suoraan kadulta. Monet ovat astuneet Jumalan läsnäoloon ja Olohuonetiimi on saanut palvella heitä 
ja eräänä sunnuntaiaamuna ”Olohuoneen ikinuoret” yllättivät seurakunnan, kun he palvelivat kuorona 
laulaen heille rakkaita lauluja. Ovi on ollut auki perjantaisin, kun 10-20 aikuista nuorta on kokoontunut 
Jumalan sanan ääreen. Eräs kävijä kertoi, että hänet ikään kuin käärittiin silkkipaperiin nuorten illassa. Ovi 
on auki ja meidän tulee rohkeasti mennä sisään Jumalan suunnitelmaan yksilöinä ja seurakuntana. Tule 
ystävä rohkeasti mukaan kuulolle yhdessä toisten kanssa kokemaan Pyhän Hengen voimaa. Ovi on auki  
uusiin mahdollisuuksiin sinulle, joka istut aamukokouksessa ja olet kysellen Herrasi edessä. Hän johtaa 
meidät kaikkeen totuuteen ja Hän, Pyhä Henki, tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin 1Kor 2:10. Antakoon 
Herra sinulle viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan. Ef 1:17

Matkalla huomiseen sinun kanssasi,  
Hannu Hietanen



  

Kun annamme elämämme Pyhän Hen-
gen hallintaan, silloin lakkaamme tekemästä 
omia suunnitelmia.  Apt. 9 luvussa kerro-
taan, kuinka Herra puhui Ananias-nimiselle 
miehelle.

 Apt. 9:11-12 Herra sanoi: ”Nouse ja 
mene kadulle, jota kutsutaan Suorak-
sikaduksi, ja kysy Juudaksen talosta 
Saulus-nimistä tarsolaista. Hän on ru-
koilemassa ja on nähnyt näyssä Ana-
nias-nimisen miehen tulevan sisään ja 
panevan kätensä hänen päälleen, että 
hän saisi näkönsä takaisin.” Herra puhui 
palvelijalleen ja hän oli niin Hengen virityk-
sessä, että kuuli Jumalan puheen. Useil-
la meillä on kokemuksia, jolloin tiedämme, 
että nyt Herra puhui minulle ja me joudum-
me Ananias-nimisen miehen tavoin valitse-
maan, olemmeko kuuliaisia. Ananias ei olisi 
halunnut mennä. Hän olisi halunnut väistää 
Jumalan hänelle antaman tehtävän. Hän 
selittelee: ”Herra, olen monelta kuullut 
siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän 
on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemis-
sa.” Pelko valtaa Herran palvelijan. Mutta 
Herra sanoi Ananiaalle: ”Mene, sillä hän 
on minun valittu aseeni viemään minun 
nimeäni pakanakansojen, kuninkaiden ja 
Israelin lasten eteen. Ja Sana sanoo: ”Niin 
Ananias lähti.”

- Lähdetkö sinä? Kuuletko, kuinka Juma-
la kehottaa sinua menemään ihmisen luok-
se, joka tarvitsee apuasi? Hän on rukoillut, 
että sinä tulisit. Pyhä Henki ei koskaan puhu 
turhaan. Herra joutui sanomaan Ananiaal-
le toistamiseen: - Mene. Älä jää paikallesi, 
kun Herra kehottaa sinua lähtemään. - Si-
nua odotetaan, jossakin rukoillaan. Rukoile 

Menetkö sinä?Menetkö sinä?
1. Kun. 3:7 sanoin: 
Anna palvelijalle-
si kuuliainen sydän. 
Sana kuuliainen tar-
koittaa heprean kie-
lellä kuuleva sydän. 
Sano nuoren Samue-
lin tavoin: ”Puhu Herra 
palvelijasi kuulee.”

Olen lukenut erään 
miehen elämänker-
rasta, kuinka hän kul-
kee kylätietä ja itkee. Hän on lähetystyöntekijä. 
Hiekkatien reunassa seisoo pikku Robert. Se-
dän hädän nähdessään Robert kysyy: - Miksi 
setä itkee? Lähetystyöntekijä kertoo pikku po-
jalle, että on ollut jo kauan tuossa kylässä ja ku-
kaan ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle. Ro-
bert katsoo Herran palvelijaa silmiin ja sanoo: 
- Onhan pikku Robert. Myöhemmin pikku Ro-
bertista tulee evankelista, joka voittaa tuhansia 
Kristukselle. Työ Herrassa ei ole turhaa. Vaik-
ka kaikista kalastamistamme ihmisistä ei tulisi 
koskaan suuria sielujen voittajia, niin Herral-
lemme yksikin on tärkeä. Jokainen ihminen on 
pelastuksen arvoinen. Jeesus kuoli ristillä, ettei 
yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi. Hän teki 
sen myös sinun tähtesi. Usko se kohdallesi ja 
kerro siitä myös toisille. Mark. 16:20 sanoo: 
Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasi-
vat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan 
ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.  He lähti-
vät matkaan, mutta he eivät lähteneet yksin.

Siunattua matkaa Herran kanssa!                                       
Ritva Himanka  

Luuk.15:12 Tuhlaajapojan kertomuksessa 
korostuu poikien isän lempeys. Kun nuorem-
pi poika sanoi isälleen: ”Isä, anna minulle se 
osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle”, isä 
jakoi omaisuutensa poikien kesken. Meidän 
aikanamme ihminen miettii yhä enemmän 
sitä, kuinka  hänen oikeuksiaan tulee toteut-
taa: haluan sen ja sen, sillä se on minulle 
kuuluva osani. Velvollisuuteni on ajaa omaa 
etuani. 

Tuhlaajapojan isä, jos kuka, tunsi poikansa. 
Hän tiesi, että nuorempi poika tekee nyt vää-
rän valinnan ja joutuu siitä kärsimään. Vaikka 
hän tunsi poikansa, oli hän kuitenkin valmis 
jakamaan omaisuutensa. Poika tulisi turme-
lemaan osansa, sen isä tiesi. Hän antoi pojal-
le kuitenkin vapauden valita. 

Taivaallinen Isämme tiesi, että ihmiset ovat 
tuhlanneet osansa ja mitä tulisi tapahtumaan 
Jeesukselle. Hän lähetti Poikansa kuitenkin 
maan päälle, etsimään ja pelastamaan sitä, 
mikä on kadonnut. Hän tiesi, että Jeesus jou-
tuisi kärsimään ja Häntä ei oteta hyvin vas-
taan. Kuten tuhlaajapojan isä, taivaallinen 
Isämmekin antaa meidän tehdä niin kuin ha-
luamme. Hän saa murhemielin usein katsoa 
miten valitsemme, koska Hän jo tietää miten 
ihmisten väärät valinnat heitä ohjaavat lopul-
ta jopa sikalan ruoka-astian luokse. Siitäkin 
alemmaksi tuhlaajapoika meni, sen tiedäm-
me, sillä hänelle ei lopulta annettu edes siko-
jen ruokaa. Hän oli itse valinnut tiensä. 

Mutta Luuk.15:20 kertoo, että hän nousi 
ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kauka-
na, hänen odottava isänsä näki hänet ja tunsi 
sääliä. Isä juoksi häntä vastaa, sulki hänet sy-
liinsä ja suuteli häntä hellästi. Olemme oppi-
neet tuntemaan isän hellänä ja rakastavana, 

Rakastava Isä
joka järjesti suuret juhlat hult-
tiopojan palattua kotiin. Tai-
vaallinen Isämme on valmista-
nut pidot jokaiselle kaikkensa 
menettäneelle, joka palaa Hä-
nen luokseen. Raamatussa 
on sanoma siitä, että Jumala 
on meitä rakastanut niin, ettei 
yksikään, joka Häneen uskoo 
hukkuisi, vaan saisi iankaikki-
sen elämän. Joka ainoaa palaajaa juhlitaan taivaas-
sa. Tuhlaajapojan isän hellyys ja hänen rakkautensa 
poikaansa kohtaan tulee ilmi teoissa. Vaikka hän an-
toi pojan valita tiensä ja tiesi, ettei siitä hyvä seuraisi, 
hän odotti rakastaen lastaan kaikesta huolimatta. 

Luuk.15:28 Mutta nyt vanhempi veli suuttui eikä 
tahtonut mennä juhlataloon sisälle, mutta hänen 
isänsä tuli ulos ja suostutteli häntä. Poikien isän luon-
ne tulee tässäkin esille. Hän tulee taas ulos ja rakas-
taa myös tuota toista poikaansa ja haluaa tämän ym-
märtävän tilansa. Veljellähän on koko ajan ollut kaikki 
omaisuus, ja hän oli voinut siitä nauttia. Veli ei vain 
ollut siitä iloinnut eikä ottanut isän antamaa osuut-
ta siunauksena elämäänsä. Isä kertoo sen hänelle ja 
haluaa, että vanhempi poika ymmärtäisi, miten pal-
jon hänellä on koko ajan ollut ja edelleen on. Isän 
lempeys ja rakkaus on ihmeellinen. 

Kun me elämme Jeesuksen kanssa ja haluamme 
Häntä seurata, voimme nauttia kaikesta siitä siunauk-
sesta, jota Hän on meille antanut. Kristuksen kaikki 
täyteys, sanoo Raamattu, on meidän. 

 

Siunausta tiellesi, 
Anu Ovaskainen
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Ohjelma maalis-huhtikuu
Rukoushetki ennen su aamukokousta klo 10 Olohuone. Tervetuloa mukaan.
Rukouskokous ma klo 18:00.
Olohuone ti klo 12-15.
Nuoret aikuiset  pe klo 18
Markku Veilo vierailee kerran kuukaudessa keskiviikkoisin vuoden 2023 kesään asti.                                                                  
Juhani Pikkarainen jatkaa Siionin avointa raamattukoulua kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona. 
Aiheena ”Profetaallisuus Raamatun valossa.”    

Ke  01.03. klo  18:30   Juhani Pikkarainen
Su  05.03. klo  11:00   Juhani Kuusela
Ke  08.03. klo  18:30   Teemu Koskela         
Su  12.03. klo  11:00   Juhani Pikkarainen  
Ke  15.03  klo  18:30   Arto Boa           
Su  19.03. klo  11:00   Ritva Himanka
     klo  12:30   Siion-srk:n vuosikokous
Ke  22.03. klo  18:30  Markku Veilo              
Su  26.03. klo  11:00   Teemu Koskela                                     
Ke  29.03. klo  18:30   Teemu Koskela

Su  02.04. klo  11:00   Juhani Kuusela            
Ke  05.04. klo  18:30   Juhanii Pikkarainen
Su  09.04. klo  11:00   Juhani Pikkarainen
Ke  12.04. klo  18:30   Markku Veilo         
Su  16.04. klo  11:00  Mikke Tiainen 
Ke  19.04. klo  18:30   Esa Ovaskainen
Su  23.04. klo  11:00   Jonathan Paaso
Ke  26.04. klo  18:30   Arto Boa
Su  30.04. klo  11:00   Jani Alanko
Ke  03.05. klo  18:30   Juhani Pikkarainen 
Su  07.05. klo  11:00   Ritva Himanka          
       

Kiitos Herralle! on ollut hienoa tehdä työtä yhdessä. 1Kor 15:58 sanoo: Sen tähden, 
rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tie-
täen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.”

Jatketaan työtä yhdessä. Rukoukset eivät ole turhia, ne kuullaan taivaassa. Työmme 
ei ole turhaa, se kyllä kantaa aikanaan hedelmää, joten ollaan järkähtämättömiä ja 
voittoisia Herrassa! Nuortentyö edistyy, tammi- ja helmikuulla on käynyt uusia ystäviä 

perjantai-illoissa ja heitä on nähty muissakin ti-
laisuuksissa. Tapani Haukka ja evankeliointitiimi 
ovat jakaneet kutsuja ja hyviä kontakteja on syn-
tynyt kaduilla. Olkaa aina iloiset ja kiittäkää joka 
tilassa. Rukoilkaa lakkaamatta, kertoo Raamattu. 
Nyt on tullut aika seurakunnan jalkautua ja koh-
data aikamme ahdistuneet ihmiset.          

Rukouksiinne sulkeutuen Teemu Koskela

Tulevia tapahtumia: 
Arto Boa ke 15.3. ja ke 26.4. klo 18:30


