Kirkon kulma

Sotkamon kirkon jumalanpalvelukset ovat nähtävillä
sunnuntaisin klo 10 alkaen
seurakunnan facebooksivulla www.facebook.com/
sotkamonseurakunta
Tule katsomaan, lähetys
näkyy vaikket olisi facebookissa. Jumalanpalvelusta
voit seurata myös myöhempänä ajankohtana.

#pysykotona
Jäkisharkat 3 kertaa viikossa, tanssiharkat
2 kertaa viikossa, pesisharkat 4 kertaa viikossa, Pilotti 2 kertaa viikossa, ratsastus
kerran viikossa ja pelimatkat viikonloppuisin päälle. Lisäksi äiti, joka teki töitä
iltaisin, sillä välin kun lapset harrastivat.
Äiti toimi taustalla, jotta sotkamolaisilla
lapsilla olisi mahdollisuus käydä kerhoissa. Ja vielä lisäksi vielä leirit ja reissut jotka kuuluivat töihin. Onneksi perheessä
on myös isä, joka elää melkein normityöaikaa.
Sitten tuli täysi pysähdys. Korona. Koulut
laittoivat ovet kiinni, harrastukset laitettiin kaikki tauolle. Istuttiin hiljaa vanhemman lapsen kanssa ja hän osasi sanoittaa sen, tuntuu vähän
tyhjältä. Niin tuntui.
Nyt meitä on kaksi etätyöläistä, kaksi etäkoululaista ja kuusi koiraa kotona. Pikkuhiljaa tähän tottuu. Olemaan taas yhdessä 24/7. Meillä on
pyritty pitämään lomaa joka vuosi siten, että olemme oikeasti yhdessä
24/7. Nyt olemme sitä koko ajan. Välillä jokainen tarvitsee omaa tilaa.
Kun taas välillä on tosi ihanaa, että olemme läsnä koko ajan.
Ikävä on mummua, joka tekee maailman parasta ruokaa. Mutta soittelemme usein isovanhemmille. On tärkeää, että pysymme kotona, jotta
emme missään tapauksessa tekisi tuhoa tahtomattamme. Käymme kyllä
ruokakaupassa ja tilaamme ruokaa paikalliselta yrittäjältä. Muuten pysymme kotona, mutta tämä ei tarkoita, että olisimme koko ajan sisällä.
Ei toki, meillä on kuusi koiraa ja paljon metsää ympärillä.

Kärsimyksen sunnuntai
Luuk. 13: 31–35
Juuri silloin tuli muutamia fariseuksia sanomaan Jeesukselle: Lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Mutta hän vastasi: Menkää ja sanokaa sille ketulle: Tänään ja huomenna minä ajan ihmisistä pahoja
henkiä ja parannan sairaita, ja kolmantena päivänä
saan työni päätökseen. Mutta tänään ja huomenna ja
seuraavanakin päivänä minun on jatkettava kulkuani - eihän ole mahdollista, että profeetta surmataan
muualla kuin Jerusalemissa. Jerusalem, Jerusalem!
Sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota
lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä
suojaan! Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis:
teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Ja minä
sanon teille, että te ette minua näe ennen kuin sinä
päivänä, jona sanotte: Siunattu olkoon hän, joka tulee
Herran nimessä!
Jeesus on matkalla kohti Jerusalemia. Muutama fariseus tulee varoittamaan häntä Herodeksesta. Fariseukset olivat juutalainen puolue, joka piti juutalaisen
lain tarkkaa noudattamista tärkeänä. Heidät kuvataan
usein Jeesuksen vastustajina. Fariseukset suosittelivat,
että Jeesus pakenisi Herodesta turvallisemmille seuduille. Herodes Antipas oli pahoista teoistaan tunnettu hallitsija Galilean ja Perean alueilla Palestiinassa. Hän oli aikaisemmin vanginnut ja mestauttanut
tunnetun opettajan ja profeetan, Johannes Kastajan
(Luuk.3:20, 9:9). Oliko nyt myös Jeesuksen syytä pelätä? Jeesus ei näytä antavan pelolle sijaa. Hän jatkaa
työtään entiseen tapaansa.
Jeesus sanoo: ”kolmantena päivänä saan työni päätökseen”. Kreikan verbi, joka tässä on käännetty sanoilla saada työ päätökseen, on passiivimuodossa.
Sen on tarkoitus kertoa, että varsinainen tekijä työn

saattamisessa päätökseen ei ole ihminen vaan Jumala. Jumala toteuttaa työnsä Jeesuksen kautta. Jeesuksen elämä tähtäsi kuolemaan ristillä. Ristillä Jeesus
sovitti ihmisten synnit Jumalan edessä. Jumalan ja
ihmisten välille syntyi rauha. Jeesuksen kuolemassa
ja ylösnousemuksessa kolmantena päivänä Jumalan
tarkoitukset täyttyivät.
Jeesus puhuu Jerusalemista, joka oli juutalaisen uskonnon keskuspaikka. Jerusalemin temppeli oli
paikka, jossa Jumala oli sanonut nimensä asuvan.
Jerusalem on tappanut viestinviejät, jotka Jumala
on lähettänyt ja näin torjunut itsensä Jumalan. Alun
perin Jerusalem oli Jumalan läsnäolon ja palvelemisen paikka. Nyt kaupunki on esimerkki Jumalan
vastustajasta. Jeesuksen rakkaus kaupungin asukkaita
kohtaan ei ole kuitenkaan hävinnyt. Vanhasta testamentista on tuttua kuvaus Jumalasta lintuna, joka
siivillään suojelee ihmisiä (Ps.91:4, 5.Moos.32:11).
Nyt Jeesus samaistuu kanaemoon, joka haluaa sulkea
siipiensä suojaan poikasensa. Jeesus osoittaa näin
jopa äidillistä hellyyttä ja rakkautta kaupunkia kohtaan, joka on tappanut Jumalan lähettiläät, ja joka
tulee lopulta tappamaan myös Jeesuksen. Jeesuksen
ihmisiä kohtaan tuntema rakkaus ylittää inhimillisen
käsityskyvyn.
Jeesuksen tie vei hänet lopulta kokemaan kivuliaan
kuoleman ristin puulla. Jeesus toteutti Jumalan hänelle antaman tehtävän pelon aiheista huolimatta.
Elämän pelkojen keskellä ihmisiä kutsutaan yhä Jeesuksen siipien suojaan, uskomaan ja turvautumaan
häneen. Jeesus auttaa elämässä ja johdattaa lopulta
ikuiseen elämään, taivaalliseen turvapaikkaan.
Kirsi Heikkinen

Nautitaan nyt siitä perheen yhdessä olosta, mennään ulos kevätaurinkoon ja metsään. Ihan vain oman perheen kesken.
Mirva Heikkinen

Suostuminen elämän
yllätyksellisyyteen
Matteuksen evankeliumissa on merkillinen sana turvallisuudesta. ”Eikö kahta varpusta myydä yhteen
ropoon? Eikä yksikään niistä putoa
maahan teidän Isänne sallimatta.
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin
kaikki luetut. Älkää siis peljätkö; te
olette suurempiarvoiset kuin monta
varpusta.” (Matt. 10: 29-31) Jeesus
puhuu oppilailleen vainon ajasta. Hän
hakee vertauskohdan luomakunnasta.
Varpusen elämä on lyhyt ja arvaamaton. Yksi kylmä pakkasyö voi pudottaa niitä tuhansittain. Näin voi Jumala
sallia ihmisillekin tapahtuvan.
Jeesuksen sanoma on kuitenkin luottamus. Ei edes varpunen putoa maahan Jumalan sallimatta. Vertauskuva
tiukkenee. Ovatpa teidän päänne
hiuksetkin luetut. Näin ihminen saa
jättää elämänsä Jumalan haltuun, lukea Jumalan lupaukset ja omistaa ne
itselleen. ”Kuka teistä on se ihminen,
joka antaa pojallensa kiven, kun tämä
pyytää häneltä leipää, taikka, kun hän
pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte
antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka
paljoa ennemmin teidän Isänne, joka
on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää
on, niille, jotka sitä häneltä anovat!
Sentähden, kaikki mitä te tahdotte
ihmisten teille tekevän, tehkää myös
te samoin heille; sillä tämä on laki ja
profeetat.” (Matt. 7: 9-12)
Jumalalta saa pyytää varjelusta sekä
itselle että lähimmäisille. Huolenpidon pyytäminen laajenee kehotuk-

seksi tehdä toiselle ihmiselle sitä,
mitä itselleen toivoisi tehtävän. Tätä
sanotaan kultaiseksi säännöksi. Se
on annettu meille kristityille aktiivisessa muodossa. Ei jäädä hautoihin
makaamaan, kun käsky on tullut ja
tehtävämme on palvella lähimmäisiä.
Itse koen, että juuri suostuminen
elämän yllätyksellisyyteen auttaa lepoon. Raamatun sanoin ”Kuka teistä
voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä
kyynäränkään vertaa?” (Matt. 6: 27)
Voimme suostua todellisuuteen, jossa
emme voi hallita elämämme. Merkillisellä tavalla se vapauttaa elämään.
Ihminen saa laskea elämänsä Jumalan käteen.
Elämä on lahja. Se annetaan meille
päivittäin ja hetkittäin elettäväksi. Jeesusta saa pyytää elämän matkakumppaniksi. Se on käsittämättömän hieno
turva ihmiselle. ”Älkää siis murehtiko
huomisesta päivästä, sillä huominen
päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.”
(Matt. 6: 34)
Ota hyvä ystävä vielä Raamattu käteen ja katso, mihin yhteyteen Vapahtaja on vuorisaarnassa liittänyt kehotuksen kunkin päivän murheesta. Lue
Matteuksen evankeliumin kuudes
luku. Saat päivääsi sitä valoa, jota ainoastaan valon lähde, itse kaikkeuden
Luoja voi sinulle antaa.
Antti Lankinen

Nautitaan kevätauringosta
Helmikuussa olimme Pilottilaisten
kanssa lumikenkäretkellä Vuokatinvaaralla. Olipa huikeaa kulkea lumisessa vaarassa ja nauttia kauniista
maisemasta, loistavassa seurassa.
Kiersimme lenkin lumikengillä ja saavuimme lopulta kodalle, jossa paistoimme yhdessä makkaraa ja teimme
lämpimiä voileipiä. Välillä pelasimme
ulkona pelejä ja rapsuttelimme mukana ollutta Seita-koiraa.
Pilotti on yksi Sotkamon seurakunnan kouluikäisten toimintamuoto,
johon kuuluu myös luonnossa tehtävät retket.
Nyt on kuitenkin aika, jolloin emme voi toistemme seurasta nauttia,
muuta kuin virtuaalisesti. Onneksi
on kännykät ja tietokoneet. Mutta se,
mistä voimme edelleen nauttia, on
tämä Sotkamolainen luonto. Nyt jos
koskaan kannattaa hyödyntää hiukan
kävelyreittejä. Vuokatin rinteiden leveitä baanoja. Istua nuotiolla hiljaa tai
jutella oman perheen kanssa. Muiste-

taan vain, että tätä luontoa riittää kaikille. Ei tarvitse mennä samalle nuotiolle kaveriperheen kanssa samaan aikaan. Vaikka ikävä jo olisikin seuraa.
Yllättäen jykevään mäntyyn nojatessa, Sapsojärvelle katsoessa saa voimaa
mennä taas eteenpäin. Tai Vuokatin
vaaralle kiivetessä ja katsoessa koko
kirkonkylän näkyä. Nyt on aika nauttia siitä mitä meillä on. Murehtia voi
aina, mutta mitä se hyvejää. Parempi
on yrittää iloita siitä mitä on. Ja sen
suhteen me sotkamolaiset olemme
rikkaita. Meillä on moninainen luonto lähellä jokaista. On metsää, suota,
vaaroja ja järviä ja näiden kaikkien
voima on meidän kaikkien käytössä.
Mene ulos, anna auringon paistaa
kasvoillesi, hengitä syvään ja nauti.
Muistathan, että me seurakunnan
nuorisotyönohjaajat ja nuorisopappi
olemme kaikkia lapsia ja nuoria varten. Kajaanin ja Sotkamon seurakunnat ovat perustaneet yhteisen TUPU
viestipalvelun, johon lapsi tai nuori
voi luottamuksellisesti laittaa teksti-

viestin tai WhatsApp viestin. Vastaajina toimivat seurakuntien nuorisotyönohjaajat 040-744 4484.
Nettitupu toimii arkisin klo 12-18
www.tupu.help
Saappaan Saapas Chat ajat löytyvät
tukinet.net sivustolta.
Etsi seurantaan myös omat Instakanavamme:
Smosrktytotjapojat, Sotkamonsrknuoret, rippikoulutyo Sotkamon srk
Facebook: Sotkamon srk tytöt ja pojat, Sotkamon srk rippikoulutyö, Sotkamon srk nuorisotyö
Vastaamme myös omiin puhelimiimme, niin viesteihin kuin puheluihinkin:
Mirva 050-5920055
(WhatsApp kuuluu paremmin)
Tarja 050-4042029
Kassu 050-5920056
Maria 044-7220458

