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QUO VADIS – Minne menet?
päivään asti, suunnistajan kuuluu
tietää, missä on ja minne menee.
Muuten hommasta ei tule mitään.
Itsensä paikantaminen kartalta ja
päämäärään pyrkiminen eli rastien löytäminen on suunnistuksen
suola.Tämä onnistumisen tunne
koetaan monta kertaa metsän
syleilyssä puhumattakaan niistä
lukemattomista
luontoelämyksistä, joita metsässä voi kokea.
Ja kaiken kukkuraksi ruumiskin
huokuu tyytyväisyyttä pienen rasituksen jälkeen. Eli “minne oikein
olen menossa” on tärkeä kysymys suunnistajalle. Ja miksei tavalliselle tallaajallekin. Onhan se
tärkeää elämässä muutenkin elää
päämäärätietoisesti. Muuten on
vähän niinkuin hukassa.
Puolalainen kirjailija Henryk Sienkiewicz kirjoitti v. 1896 historiallisen romaaninsa Quo vadis?
Kirja pohjautui legendaan, jonka
mukaan Pietari oli pakenemassa
Roomasta keisari Neron vainoja
pitkin Via Appiaa, kun vastaan tuli
Jeesus. Sillon Pietari kysyi häneltä: “Quo vadis, Domine?” (Minne
menet, Herrani?)
Jeesus vastasi: ”Romam vado
iterum crucifigi.” (Roomaan uudelleen ristiinnaulittavaksi). Pietari
rohkaistui Jeesuksen sanoista,
palasi Roomaan ja kärsi siellä
marttyyrikuoleman.

Mutta vielä tärkeämpää kuin se,
että on elämässä päämäärät tiedossa, on pysähtyä hetkeksi arvioimaan kysymystä “minne menet
kuoleman jälkeen?” Jokainen ih-

minen on joskus pohtinut pienessä päässään tätä filosofista kysymystä, mistä sitä oikein on tultu
ja minne sitä kuoleman jälkeen
mennään? Joko olet löytänyt itseäsi tyydyttävän vastauksen?
Olin nuori mies, kun ymmärsin
Jumalan sanan, Raamatun, merkityksen elämääni. Ja nämä kymmenet vuodet ovat vain vahvistaneet tuota käsitystä. Vaikka olen
joutunut elämäni aikana käymään
läpi monia myrskyjä, on näidenkin
keskellä ja niiden kautta entistä
selvempänä suunta tiedossa, minne menen. Ja siitä seurauksena
on tyytyväisyys, rauha ja iloakin
päämäärästä.
Eräänä päivänä ymmärsin, että
olin syntinen ihminen ja minun
täytyy saada syntini anteeksi. Ymmärsin, että vaikka eläisin “kiltisti”
ja olisin hyvä ihminen, mutta syntinen, kadottaisin elämäni tärkeimmän asian; sieluni. Vaikka saisin
kunniaa ja mainetta, rikkautta, menestystä ihmissuhteissa tai työssä, mutta kadottaisin sieluni, olisin
“hukassa” kuin suunnistaja ilman
rastin löytämistä; eksynyt. Tiedän
tuonkin tunteen - olla eksyksissä.
Se ei ole mukava tilanne. Siksipä
tänään kirjoitan sinulle näitä muutamia rivejä.
Jokaiselle meille tulee se “viimeinen rasti”, jossa hyvästellään
kaikki ja uusi astuu sijaan. Siksi
sydämeni rukous on, että sinäkin
löytäisit sen oikean polun, joka vie
perille ikuiseen elämään Jumalan
luo. Jeesus sanoi: “Minä olen tie,
totuus ja elämä.”

Kysymys “Quo vadis” on innoittanut myös elokuvantekijöitä. Mutta
ajankohtainen tämä kysymys on
tänäänkin.
“Minne menet, Heikki?”
Olen ollut tämän kysymyksen
ääressä monesti, ja uskallanpa
melkein sanoa, että huomattavasti enemmän kuin sinä; Katsos,
kun suunnistusharrastuksessani,
jota aktiivisesti olen harrastanut
pikkupojasta lähtien aina tähän

Quo vadis – minne menet? Mikä
on sinun valintasi?

Kemijärven Siion Helluntaiseurakunta
on vuonna 1951 perustettu itsenäinen paikallisseurakunta. Vuosikymmenien ajan seurakunta on
ollut merkittävä vaikuttaja paikkakunnalla eri-ikäisten ihmisten keskuudessa. Siion on vuosikymmenien aikana ollut ja on edelleen monien erilaisten ihmisten hengellinen koti. Meitä seurakuntalaisia
kuitenkin yhdistää yksi asia ylitse muiden. Vaikka olemme eri ikäisiä, harrastamme eri asioita, meillä
on ihan erilaisia elämän kokemuksia ja näkemyksiäkin, niin yksi yhteinen piirre meillä on; se on
rakkaus Jeesukseen, Vapahtajaan ja Pelastajaan. Miksi? Koska hän rakasti ensin meitä. Koska
hän kuoli puolestamme. Koska Hän antoi meille synnit anteeksi. Koska hän vie meidät Jumalan
taivaaseen.
Seurakunnan pastorina on vuoden 2011 alusta lukien toiminut Heikki Korppi. Hän on myös yhdyshenkilö kaikissa seurakuntaamme koskevissa kysymyksissä.
Helluntaiherätys eli helluntailaisuus on suurin kristinuskon protestanttisista suunnista maailmassa. Helluntaiherätys sai alkunsa 1900-luvun alkuvuosina Yhdysvalloissa Kansasissa ja Los
Angelesissa. Helluntaiherätyksen syntymiseen ja sen omaksumiin opillisiin näkemyksiin vaikuttivat
merkittävästi metodistit ja pyhitysliike.
Perinteiseen helluntailaisuuteen arvioidaan kuuluvan 115 miljoonaa jäsentä koko maailmassa. Jos
lukuun lasketaan myös helluntailaisuuteen pohjautuvat karismaattiset ja uuskarismaattiset liikkeet,
siihen lasketaan kuuluvan jo yli neljännes maailman n. 2 miljardista kristitystä, eli yli 500 miljoonaa.
Karismaattinen liike vaikuttaa vanhoissa
kirkkokunnissa, kuten katolisessa ja luterilaisessa kirkkokunnassa. Uuskarismaatikot ovat jääneet pääasiassa itsenäisiksi
liikkeiksi eivätkä ole liittyneet mihinkään
olemassa olevaan kirkkokuntaan. Kaikkia protestantteja on yhteensä noin 376
miljoonaa jäsentä.

Uskomme, että
1) Raamattu on Jumalan sana (Jumalan
ilmoitus ihmisille)
2) Raamatun tärkein sanoma on Jeesus
Kristus. Vain hän voi antaa synnit anteeksi ja vain hänen kauttaan pääsemme Jumalan luo.
3) Uskoon tullut (Jumalan uudestisynnyttämälle ihmiselle) kuuluu upotuskaste ulkoisena tunnustuksena Jeesuksen seuraajana.
4) Nämä uskoon tulleet ja kastetut ihmiset muodostavat paikallisseurakunnan, jossa he rakentuvat yhteisestä
uskosta.
5) Uskoville, jotka muodostavat seurakunnan, Jumala on luvannut Pyhän
Hengen ja armolahjat seurakunnan
rakentumiseksi.

“Taivas, täältä tullaan!”
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IHA Lähetyspuodin yhteyteen on rakennettu tila, jossa on helppo
ja mukava kokoontua yhteisiin hetkiin. Nämä tilat Siion-seurakunta
on vuokrannut IHA Ry:ltä. IHA ry:n toiminta ei ole Siion-seurakunnan toimintaa, vaikka seurakuntamme jäseniä siellä vapaaehtoistyössä onkin auttamassa.

Hilja Aaltosen
laulujen ja runojen ilta
Helatorstaina 9.5.
klo 19 Katukirkossa
Meren tiedän kirkkahan.
Meren tiedän valtavan.
En mä tiedä äärtä sen.
Meren suuren, taivaisen.
Armon meri se on.
Armon meri se on.
Veri Jeesuksen on.

Monien rakastama kirjailija, runoilija ja julistaja, viime talvena kuollut vapaakirkollinen evankelista Hilja Aaltonen vielä kuoltuaankin puhuu. Tuo Jumalan uskollinen palvelija sai vaihtaa uskonsa näkemiseen 105 vuotiaana. Nyt
hän on perillä taivaallisessa kuorossa, mutta hänen muistonsa elää voimakkaana monien sydämissä laulujen ja runojen kautta.
Vietämme Hilja Aaltosen laulujen ja runojen iltaa Katukirkossa
Helatorstaina 9.5. klo 19.
Laulamme yhdessä iki-ihania Hilja Aaltosen lauluja sekä kuuntelemme muutaman musiikkiesityksen ja runon. Mukana Leila Linnove (viulu), Jukka
Vesterinen (laulu ja piano). Illan juontaa Ritva Ulmanen.
Olet sydämellisesti tervetullut!

Meren tiedän kultaisen.
Meren tiedän rakkauden.
Vaikka rantoja en nää, missä laineet väsähtää.
Armon meri se on.
Armon meri se on.
Veri Jeesuksen on.

Meren tiedän, aallot sen kantaa
heikon ihmisen.
Meren tiedän voimakkaan,
kotiinpäin vie laineillaan.
Armon meri se on.
Armon meri se on.
Veri Jeesuksen on.

Kotirannan tuolla nään.
Kauniin kirkkaan määränpään.
Sinne armon aallot vie.
Yhä valkenee vain tie.
Armon meri se on.
Armon meri se on.
Veri Jeesuksen on.

