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Värit on sinulla ja aihe on vapaa!
Olin piirustustunnilla joskus kultaisella 1960 luvulla. Koulu oli Vierumäenkoulu Korsossa. Opettaja järjesti yllätyksen antamalla oppilaille vapaat kädet. Saatte piirtää tai maalata mitä haluatte
oli tunnin aihe. Vesivärit, kynät ja tyhjä arkki oli edessäni. Hetken mietittyäni tartuin siveltimeen
ja annoin mielikuvitukseni lentää. Maalasin erilaisia kuvioita luovasti eri väreillä mm kolmioita,
ympyröitä ja neliöitä. Värikkäät kuviot lepäsivät sinisellä pohjalla. Opettaja keräsi teokset pois ja
viikon kuluttua ne jaettiin takaisin. Kaikki muut oppilaat saivat työnsä takaisin ja minä jäin ilman
työtäni. Opettaja ilmoittaa: ”kaikki ovat saaneet työnsä takaisin paitsi oppilas HH. Hänen työnsä
on nyt opettajanhuoneen seinällä”. Wow minä tuumasin! Oliko minun värileikki niin hyvä, että
se nyt ilahduttaa opettajia? Jälkeenpäin minua harmitti kun teokseni on hävinnyt vuosien saatossa. Muistikuva mielihyvän kera tapahtumasta on jäänyt mieleeni.
Hyvä ystävä! Nyt on tullut hetki ottaa elämäsi värit esiin ja antaa mielikuvituksen lentää. Hänessä, meidän Herrassamme löytyy elämä ja kaikki sen väriskaala Pyhän Hengen kautta. Olet
ehkä pitkään maalannut puuduttavaa mustavalkoista tuotantoa vai onko sinulla pelkkiä harmaita läiskiä arkilla. Nyt värit esiin ja maalaa aamun kajoa ja kirkkautta niihin. Minua ilahduttaa Siionin salin värit. Salissa on paljon lilaa, violettia joka kuvaa katumusta ja parannusta. Sinisen ja
punaisen sekoitus ilmaisee myös viisautta ja rakkautta. Kävelet saliin harmaata käytävää pitkin
ja istahdat paikallesi jossa on harmaa/violetti sävyt. Siinä istuessasi kuuntelet Herran sanoja,
hyvin itävää siementä jotka luovat uutta toivoa sinulle. Toivottavasti pian pääsemme kokoontumaan yhteen ja kokemaan yhteyttä. Jätä taaksesi mustavalkoisuus, sillä meidän Herramme on
värien Jumala.
2 Kor 9:8 ” Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa”
Sinua Siunaten Hannu Hietanen

Tästä tulee hyvä

Jumalan lasten oikeudet
Luukkaan evankeliumissa (Lk 13:11-17) kerrotaan koukistuneesta, heikosta naisesta, joka oli
ollut sairaana 18 vuotta. Hän oli tullut sapattina synagogaan apua tarviten. Onkin tärkeää
ymmärtää, että Jumala haluaa auttaa ihmisiä,
joilla on tarpeita. Ei Jumala voi auttaa, jos joku
ei tarvitse apua. Jeesus sanoikin, että hän on
tullut parantamaan sairaita eikä terveitä. Hän
on tullut armahtamaan syntisiä, eikä synnittömiä. Jumalallinen avun periaate kaikkien aikojen alusta lähtien on, että Jumala vastaa tarvitsevien ihmisten pyyntöihin. Jos joku kolkuttaa
niin hänelle avataan. Jos joku etsii niin hän
löytää. Nämä lupaukset ovat Jumalan lasten
perusoikeuksia ja Raamatun totuuksia, jotka
meidän Herramme on opettanut, kun Hän oli
maan päällä ja opetti omia opetuslapsiaan.
Luukkaan evankeliumin kertomuksessa oli
naisella ollut tarve saada apua pitkäaikaiseen
sairauteensa. Ei tähän tarpeeseen osanneet
vastata sen aikaiset jumaluusoppineet tai synagogan esimiehet eikä rabbiinit. He kielsivät tältä naiselta Jumalan lasten oikeudet. He opettivat väärin, kun sanoivat, että ei nyt ole aika
tulla parannuttamaan itseään. Silloin Jeesus
vastasi, että olisiko tämä nainen pitänyt jättää
ilman apua, vaikka te annatte sapattina apua
härille ja aaseillennekin. Jopas nyt on kumma

tämä teidän ajatusmaailmanne ja käsityksenne.
Ihmisen koko sisin ja mieli saattaa askarrella ja olla
jonkin tarvitsemansa asian ympärillä niin kiintyneenä, että se vallitsee koko elämää. Kun Jumala puhui
perillisestä Aabrahamille, Hän irtaannutti tämän ensin arkisista ympyröistä (1Moos 15:1-5) ja vei hänet
avoimen taivaan alle ymmärtämään Jumalan luomistyön mittaamatonta suuruutta. Meilläkin on lupa
heittää arkihuolemme ja murheemme Herramme
kannettaviksi ja luottaa kaikkivaltiaan Taivaallisen
Isämme lupauksiin ja hyvään tahtoon, kuten Aabraham. Luomiskertomuksessa Jumalakin lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta luomistyöstään. Jeesus
toi meille oikeuden taivaalliseen lepoon arjen keskellä. 1. Piet 5 ... ja ”heittäkää kaikki murheenne
hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen”.
Kun sinulla on tänään kaikki Jumalan Sanan lupaukset voitkin sanoa sydämellesi: ”Äläpäs ole
murheellinen, Jumala pitää sinusta huolen”. Sinulla
on oikeus uskoa Jeesukseen ja tulla Jumalan lapseksi. Jumalan lapseus antaa sinulle oikeuden olla
osallinen Herrasi levosta ja ilosta. Jos emme enää
elä synnissä, on meidän oikeutemme olla hyvillä
mielin. Voimme veisata kiitosta ja omistaa uskossa asioita, jotka ajallaan muuttuvat todellisuudeksi
elämässämme.
Esa Ovaskainen

Edellisessä Seurakuntauutiseen kirjoittamani otsikon
tiimoilta kirjoitan pienen todistuksen Intiassa tapahtuneesta ihmeestä, meille kaikille rohkaisuksi ja Jumalalle
kunniaksi. Erään Intian kohteemme slummilapsikoulun
Starting Point Goan tilanne joutui muutama vuosi sitten pisteeseen, jossa koko koulun lähes 20v. toiminta
oli vaarassa päättyä. Koulun perustaja kertoi, että heidän vuokriaan oli alettu nostaa usein ja kohtuuttomasti.
Edessä olisi uusien tilojen etsintä. Ottaen huomioon paikallisen vuokratason sekä nihkeän suhtautumisen kristillisen koulun toimintaa kohtaan, tilanne näytti jopa siltä,
että koulun toiminta on tulossa päätepisteen.
Palasin tuolta matkalta raskain sydämin kotiin.
Rukoilimme asian puolesta kysellen Herran tahtoa.
Usein asian puolesta rukoillessani tuli itselle ja joillekin ystäville Ps 27:14 sanat. ”Odota Herraa. Ole luja
ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa”.
Vuoden 2017 matkalla saimme tietää, että uudet tilat olivat juuri järjestyneet! Koululle oli eräänä päivänä tullut
hinduperheen isä joka oli sanonut: ”Olemme kuulleet
teistä ja hyvästä työstänne slummilasten parissa. Rakensimme isoisällemme puoli vuotta sitten talon, mutta
hän on nyt kuollut. Haluaisimme vuokrata talon teille”.
Vuokra tuosta uudesta 3 kerroksisesta omakotitalosta
oli 75% edullisempi kuin mitä aiemmasta pienestä vanhasta yksikerroksisesta talosta oli ollut!
Omistaja oli antanut täydet valtuudet myös maalata
talo sisältä lapsille sopivaksi ja värikkäät eläin ym. hahmot koristivat seiniä ihanasti. Pienille ja isoille lapsille
oli omat luokkahuoneet. Lepohuoneessa väsynyt lapsi
sai nukahtaa rauhassa (slummissa ei yöunista tule rauhattomuuksien ja pelkojen vuoksi välillä mitään) Talossa

jäi vielä ruokailulle
ja toimistollekin ihan
omat tilansa. Ihastelimme
yhdessä
Herran hyvyyttä ja
pyysimme Jeesusta siunaamaan tätä
talon vuokrannutta
perhettä.
Kevään 2020 matkalla opettaja Jane
juoksi kasvot säteillen vastaan huutaen jo kaukaa: ”Anju Anju, arvaa mitä on tapahtunut”-enpä
osannut arvata, mutta näin hänen kasvoistaan,
että jotain HYVÄÄ se on. Saimme kuulla, että sen
vuoden alussa talon omistaman perheen isä oli
tullut koululle ja kertonut että ”Jeesus on nyt minun ja perheeni Herra”. Hän oli todistanut kuinka
he olivat saaneet armon tulla Jumalan lapsiksi ja
koska Herra oli suonut tälle perheelle runsaasti
varallisuutta, oli perheen isä ilmoittanut päättäneensä, että slummilapsikoulun vuokra olisi siitä
hetkestä 0 euroa kuukaudessa- kyllä luit aivan oikein, 0 euroa!
Tuo kaikki on niin konkreettista todistetta Jumalan hyvyydestä ja huolenpidosta, sekä siitä, että
jos kuljemme rukoillen ja annamme Hänen päättää
asioistamme, niin ” Tästä tulee hyvä” koskeepa se
sitten mitä tahansa meidän henkilökohtaisessa tai
seurakuntaelämässämme. Matt 6:25-34
Anja ”Anju” Vallius

Siion-seurakunnan johtoryhmä tiedottaa:
Olemme osan kuluvasta vuodesta puskeneet eteenpäin suolaisia pärskeitä niellen ja
odottaneet koska tämä kurimus päättyy. Tätä kirjoittaessa kurimus vain tiivistyy mutta me jatkamme teemalla ”tästä tulee hyvä”. Kiitos seurakuntalaisille ja ystäville kun
olette olleet mukana yhteisessä kuorman kantamisessa. Jatkukoon tämä hyvä asenne
jatkossa. Toivomme, että jokainen srk:n jäsen miettisi itse tykönään kuinka voisin helpottaa paineita jotka kohdistuvat parhaillaan Siion-seurakuntaan. Psalmeissa todetaan hyvä
käytännön ohje. Minä tahdon kuulla, mitä Jumala, Herra puhuu; Hän puhuu rauhaa
kansallensa Ps 85:9. Valitkoon sydämissämme iloinen tyytyväisyys ja harmonia ja siinä
valossa tehdään hyviä päätöksiä ja niin me hyvässä etunojassa pääsemme tavoitteeseemme.
Mielelläni vastaan kysymyksiisi 045-6790270 tai hannuhietanen@elisanet.fi
Lahjoitukset tilille: H:gin Siion-srk FI 56 1555 3000 1242 72 (viite 1009)

Löytämisen riemua!
Oli kevät 2017, kun ensimmäisen kerran avasin Siion- seurakunnan ovet
nuorten aikuisten illan merkeissä. Samalla aukesi myös sydämeni vastaanottamaan Jumalan tahdon minunkin elämääni. Siionissa minua on
aina kohdeltu rakkaudella ja olen saanut kasvaa uskossa turvallisessa
seurakuntayhteydessä. Jumala on osoittanut minulle lahjoja, joiden kautta
olen saanut palvella Siion-seurakunnassa. Ilahduttavaa on ollut, että seurakunnan toiminta on
jatkunut myös korona aikana internetin kautta. Ei ole rajoja, sille miten Jumala voi meitä koskettaa, oli se sitten internetin tai seurakunnassa paikan päällä. Uskon kuitenkin, että pian jo saamme
kokoontua yhdessä Siionissa. Totisesti toivon, että moni saa löytää sen riemun Siionista, jonka
minäkin olen saanut löytää! Jumalan johdatusta ja varjelusta jokaiselle!
Aapo Panula

Löytämisen riemua!
Olen aina ollut uskossa mutta varsinaisen henkilökohtaisen päätöksen tein, kun luin kirjan ”Vain yksi ainoa
elämä”. Kun asuin maalla niin siellä ensimmäisessä
seurakunnassani aloitin palveluksen kysymällä, olisiko
mahdollista auttaa jotenkin, vaikkapa kuvaamisella tai
miksauspöydän kanssa sillä tykkään olla elektroniikka
”härpäkkäiden” kanssa tekemisessä. Ei mitään kokemusta ollut kuvaamisesta ja miksaamisesta mutta palvelun aikana
olen saanut mahdollisuuden olla mukana kaiken näköisissä hommissa ja teroittaa media alan hommia. Muutettuani takaisin Helsinkiin löysin Siionin ja siellä aloitin toimintani samalla tavalla kysymällä
melkeinpä ensimmäisillä käymisillä, että voisinko olla jotenkin avuksi,
vaikka miksauksessa tai videotoiminnan kanssa. Tunnen nyt Siionin
omaksi koti seurakunnaksi missä tahtoisin olla mukana palvelemassa
ja auttamassa tuomaan Jumalan sanaa sosiaalisten media toiminnan
kautta kuva/äänilähteiden kautta.
Sami Österholm

Tilaisuudet
Keskiviikkoisin livelähetykset olohuoneesta ”kiitoksen ja rukouksen ilta”.
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