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Hyvää ja värikylläistä
Uutta Vuotta 2021
Eräänä kauniina kesäpäivän aamuna kohtasin totaalisen harmauden Siltamäessä. Harmaus
tuli minua vastaan eläkeläisen muodossa koko harmaaseen verkkariin puettuna. Miehen
selkämykseen oli kirjoitettu sanoma: ”HARMAATA”. Astuin autooni ja ajoin kotiin mietteliäänä.
Pohdiskelin mitä minä julistan olemuksellani, asenteellani ja sanoillani? Haluan julkituoda sanoin ja sävelin Jumalan hyvyyttä ja armoa. Haluan jakaa pisaroita hyvän Jumalan värimaailmasta. Tulen aina iloiten H:gin Siion seurakunnan saliin jossa iloiset ja lämpimät värit ovat
esillä. Salin sisustuksen suunnitteli ammattitaidolla vesivahingon jälkeen Lea Hursti.
Onko Sinulla tänään värit hukassa? Onko rähmää tullut näkökenttääsi ja elämän kiemurat
ovat sumentanut näköalasi harmaaksi massaksi. Elämän kovuus koronan ja yksinäisyyden
takia on otteesi päässyt herpaantumaan ja ylläsi on epämääräinen ”totaalinen harmaus”.
Haluan herätellä sinut ajattelemaan, että lunastuksen puhtaat ja kirkkaat värit ovat saatavilla.
Meidän Herramme sanoi: ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” Jer 29:11. Nyt aika
etsiä Herraa ja sen myötä värimaailmasi puhkeaa kukkaan. Vihje sinulle joka kaipaat värejä.
Aloita lukemalla Korkv.5:10 ”minun rakkaani on valkoinen ja punainen, kymmentä tuhatta
jalompi”
”Totisesti, hänen apunsa on lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, ja niin meidän maassamme kunnia asuu. Armo ja totuus tapaavat toisensa täällä, vanhurskaus ja rauha
antavat suuta toisillensa” Ps 85-10-11.
Olkoon alkava vuosi 2021 sinun elämäsi paras ja värikkäin vuosi.
Sinua Siunaten Hannu Hietanen

Kristuksen seurakunnan
ennalleen asettaminen
Paavalin halu oli saattaa seurakunnan kautta
Jumalan salaisuudet tiedoksi kaikille kansoille
ja myös henkivalloille, Ef 3: 10…että Jumalan
moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon.
Ef 5:32”Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa”. Jumala ei halua
salata omiltaan mitään mutta voidakseen tehdä salaisuutensa Kristuksessa tunnetuksi hän
tarvitsee seurakuntaruumiin. Seurakunnan
muodostumista voisi verrata lauseen muodostumiseen sanoista tai lauseen jäsenistä. Niin
kuin ymmärrettävä lause muodostuu sanoista oikeassa järjestyksessä, niin seurakuntakin
järjestyy toimivaksi kokonaisuudeksi palvelemaan Kristusta. Niin kuin meidän ruumiimme
muodostuu eri ruumiin osista, niin seurakuntakin muodostuu Kristuksen ruumiiksi jäsenistään. Ef 4:15…että me, totuutta noudattaen
rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, jae 16 josta koko
ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen
jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Kannattaa huomata, että kaikilla, heikoimmillakin meistä, on
oma määräosansa Jumalan antamaa voimaa.

Tämän ajan seurakunta on monessa suhteessa
kulkeutunut pois alkuseurakunnan tavoista toimia.
Seurakunnan asettamiseen ennalleen alkuseurakunnalliseen muotoonsa tarvitaan Kristuksen ruumiin jäsenien ennalleen asettamista. Kussakin yhteisössä seurakunnan jäsenten tulee nöyrästi rukoillen
hyväksyä oma kutsumuksensa ja uskoen toimia sen
mukaisesti. On olemassa järjellinen seurakunnan
rakenne mutta se syntyy hengellisen Kristuksen
palvelustyön kautta, kun kukin seurakunnan jäsen
asettuu tai asetetaan omalle paikalleen. Jokainen
uudestisyntynyt kristitty on Jumalan silmissä avainasemassa. Jumala asetti alussa opettajia ja sitten
antoi voimallisia tekoja ja hengellisiä lahjoja.
Ei ole enää salaisuus, että Jeesuksen sovituksen
kautta saat syntisi anteeksi ja voit täyttyä Pyhällä
Hengellä. Sinun tarvitsemasi Jumalan salaisuudet
tulevat käsiesi ulottuville. Ne ovat kätkettyinä Kristuksessa ainoastaan siksi, että sinä etsisit Jumalan
valtakuntaa ja ne voitaisiin ilmoittaa sinulle. Saat
sitten terveet hengelliset aistit, että voit ymmärtää
Jumalan Sanaa ja erottaa oikean ja väärän. Saat voimia jokapäiväiseen elämään ja toimimiseen oman
kutsumuksesi mukaisesti. Jos kompastelet et jää
matkan varrelle vaan aina jatkat.
Esa Ovaskainen

Tästä tulee hyvä
Nuo kolme sanaa laskeutuivat sydämelleni rukoillessani
viime helmikuisen Intian matkani puolesta. Hieman hämilläni mietin ”kuulinkohan nyt varmasti oikein” – minä
kun olin pyytänyt, että Herra puhuisi tai avaisi minulle
jotain edessä olevasta 2,5 viikon matkasta.
Saatuani samat sanat toisella ja vielä kolmannellakin
rukouskerralla, jaoin ne myös ystäväpariskunnalle, joka
oli lähdössä kanssani matkalle. Totesimme sitten, että
Herrahan puhuu tavalla ja toisella (Job.33:14). Aloimme usein päättämään myös yhteiset matkaa koskevat
rukoushetkemme noihin sanoihin ”Tästä tulee hyvä”.
Olin juuri vuoden alussa liittynyt Siion seurakuntaan
ja voi kuinka ihanaa oli, että pastori, vanhimmat ja seurakunta siunasi minut myös matkalle, vaikkei Intia seurakuntamme lähetyskohde olekaan.
Intia on minulle monellakin tapaa tuttu ja rakas maa.
Pitkä aikainen yhtiökumppanini on Intialainen ja ensimmäiset matkani tuohon värikkääseen maahan alkoivat
jo 90 -luvulla. Uskoontuloni myötä Jumala avasi Intiasta
minulle ikään kuin uudet kasvot ja Hän onkin johdattanut minua vuosien saatossa siellä aika monelle kolkalle
mm. Vijayawadan lastenkotilasten parista Goaan hyljeksittyyn romanileiriin ja slummilasten pariin…. Ystävinä
Intialaiset ovat vertaansa vailla – sitten kun se ystävyys
on oikeasti syntynyt. Jano Jumalan puoleen on siellä
valtava ja usein elävään uskoon tulleet entiset hindut
lähtevät heti seuraavana päivänä kertomaan Ilosanomaa Jeesuksesta eteenpäin.
Tuosta lyhyestä lauseesta tuli siis viime talven matkamme motto – saimme konkreettisesti kokea, että
Hän johdattaa niitä jotka kulkevat rukoilen (Jer.31:9)
ja aina kun jotain vastustusta tuli (ja sitä totisesti tuppaa tulemaan silloin kun olemme Herran asioilla liikkeellä) niin muistutimme itseämme ja toisiamme, että
”Tästä tulee hyvä”.

Matkasta sinänsä
olisi paljon kerrottavaa… Goan +36
asteen helteestä ilmansaasteiden tukahduttaman Delhin
kautta ylös Himalajalle
Mussoorieen
ja
Dehraduniin….
nukkumaan
vasta
valmisteilla olevaan
taloon jossa ei ollut minkäänlaisia ikkunaruutuja
tahi edes niitä puisia luukkuja. Lämpömittari näytti
+1 yöllä. Kyllä oli kylmä! Talon isäntä nukkui huoneemme etuosassa pitkän kiväärin kanssa, lienee
ollut hiukan vaarallista aluetta… Saimme kuitenkin kokea kaiken keskellä ja koko matkan ajan valtavaa Jeesuksen läsnäoloa, iloa ja rauhaa!

Miksikö tämän teille kerroin rakkaat
seurakuntalaiset?
Ihan siitä syystä, että vasta matkan jälkeen ymmärsin, ettei nuo sanat olleet ainoastaan Intian
matkaamme varten – vaan ne ovat meille kaikille
Jeesukseen uskoville joka päivä ja kaikkialla.
Jouduimme maailmanlaajuisesti ennenkokemattomien haasteiden eteen viime vuonna. Haasteita on aina ollut ja niitä tulee aina olemaan, niin
yksityiselämässämme kuin seurakunnassakin.
Kun seuraamme Jeesusta ja pidämme katseemme kiinnitettynä uskomme alkajaan ja täyttäjään,
saamme nähdä, että ”Tästä tulee hyvä” Heb.12:1-3
Siunattua alkanutta vuotta, Anja ”Anju” Vallius

H:gin Siion-seurakunnan johtoryhmä tiedottaa:
Vuosi 2020 on taakse jäänyt yllättävine käänteineen ja olemme joutuneet seurakuntana
luovimaan aivan uusien haasteiden edessä. Nämä samat haasteet ovat olleet sinunkin kohdallasi koronan takia. Olemme yrittäneet pitäytyä kurssissa Jumalan armoon ja
rukouksiinne turvaten. Korona rajoitusten vuoksi emme ole voineet pitää kokouksia ja
niin on syntynyt todella hyvin vaikea ja haasteellinen taloudellinen ongelma. Johtoryhmä
vetoaa nyt srk:n jäseniin, että saamme hoidettua taloudelliset velvoitteet. Meillä on pakolliset maksut mm vastikkeet ja vakuutukset. Pahin skenaario olisi, että joudumme myymään katutason tilat saadaksemme talouden tasapainoon. Olisimme sen jälkeen todella
”maanalainen seurakunta”. Hoidetaan yhdessä tämä haasteellinen tilanne ja toivotaan,
että pääsemme pian kokoontumaan ja rakentumaan yhdessä.
Johtoryhmän puolesta Hannu Hietanen.
Lahjoitukset tilille: H:gin Siion-srk FI 56 1555 3000 1242 72 (viite 1009)

Löytämisen riemua!
Syksyllä 2019 etsin seurakuntaa itselleni, silloin löysin Siion seurakunnan johon
minut liitettiin 2020 alussa. Tuntui että olin tullut kotiin. Kyselin Herralta paikkaani ja tehtävääni tässä “ kodissa.” Vaihtoehtoja oli muitakin mutta Olohuone tuntui
oikealta paikalta. Koen tällä hetkellä , että Herra on johdattanut minut kohtaamaan yhtä ihmistä kerrallaan, johon Olohuone tuntuu sopivalta paikalta.
”Kiitetty olkoon meidänm Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme , että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä
itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. sillä samoin kuin
Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin
lohdutus runsaana Kristuksen kautta”. 2 Kor 1:3-5
Siunattua vuotta 2021 meille jokaiselle ja koko seurakunnalle.
Seija Venäläinen

Nyt on tullut loppukirin aika!
Päämäärä häämöttää jo edessämme. Pian pääsemme perille voittajana voittajien
joukkoon, kunhan vain säilytämme uskon ja puhtaan omantunnon loppuun asti.
Ennen maaliin saapumista urheilijat ottavat ns. loppukirin. Emmekö mekin tahdo
tehdä samoin? Aivan varmasti! Olin istumassa autossa kauppakeskus Sellon alakerrassa. Siinä odotellessa kotiinlähtöä aloin rukoilemaan kiitellen Herran armoteoista. Rukoukseni huipentui kielilläpuhumiseen. Yht`äkkiä koin, että Pyhä Henki
alkoi puhumaan jostakin armolahjasta ja sen toiminnasta käytännön tasolla. Ilo
alkoi kasvamaan sisimmässäni. Ilostuin ja riemastuin, sillä Herra oli suuressa armossaan jo puhunut erään veljen kautta profetaallisesti samasta asiasta.
Siion seurakuntana me tarvitsemme kipeästi kaikkia armolahjoja, että todistus
Kristuksesta voisi vahvistua meissä, sairaat parantua ja sielut pelastua. Jumalan
hyvä tahto ja suunnitelma on ollut kautta aikain, että Hänen seurakuntansa pääsisi
kaikkien yhdeksän armolahjojensa omistajiksi nimelleen kunniaksi ja kirkkaudeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Niinpä voimme alkukielen mukaan tehdä sellaisen
havainnon, että seurakunta missä armolahjat toimivat, odotetaan Hengen palavuudessa hartaasti Jeesuksen toista tulemusta noutamaan morsiusseurakuntansa
kotiin taivaan kirkkauteen ja Karitsan häät pääsisivät pian alkamaan.
Ryhtykäämme sanoista tekoihin! Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja
1 Kor12:31 ja 1 Kor 14:39. Tärkeää on, että jokainen Kristus ruumiin jäsenenä,
elävinä kirjeinä, täytymme ilolla ja Pyhällä Hengellä. Apt 13:52, Apt 19:6. ”Siksi
muistutan sinua, virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun
panin käteni sinun päällesi” 2 Tim 1:6
Siunaavin uuden vuoden terveisin Juhani Kuusela

Tilaisuudet
Su 31.1.2021
Ke 3.2.2021
Su 7.2.2021
Ke 10.2.2021
Su 14.2.2021
Ke 17.2.2021
Su 21.2.2021
Ke 24.2.2021
Su 28.2.2021

Jumalanpalvelus		
Rukouksen ja kiitoksen ilta
Jumalanpalvelus 		
Rukouksen ja kiitoksen ilta
Jumalanpalvelus 		
Rukouksen ja kiitoksen ilta
Jumalanpalvelus 		
Rukouksen ja kiitoksen ilta
Jumalanpalvelus 		

klo11:00. Jani Rossi, Tarja Elman
klo 18:00. Anja Saija
klo 11:00. Juhani Kuusela
klo 18:00. Anja Vallius
klo 11:00. Markku Varsila, Tarja Elman
klo 18:00 Hannu Hietanen		
klo 11:00. Ritva Himanka, Anja Vallius
klo 18:00. Tarja Elman
klo 11:00. Anja Saija, Markku Varsila
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