Kirkon kulma

Sotkamon kirkon
jumalanpalvelus 22.3.
on kuunneltavissa youtubesta otsikolla Marianpäivän 2020 sanajumalanpalvelus Sotkamon kirkosta.
Linkki lähetykseen
löytyy myös seurakunnan
kotisivuilta.

Suomen uskontojohtajat:
Kriisin keskellä
turvamme on
Korkeimman suoja
”Elämme koronapandemian synnyttämää poikkeuslain aikaa. Yhteiskuntamme on ryhtynyt turvaamaan heikommassa asemassa olevia riskiryhmiä ja pyrkinyt takaamaan sairaalahoidon sitä tarvitseville. Vanhempia ikäryhmiä pyritään erityisellä tavalla suojaamaan tartunnoilta.
Tähän yhteiseen työskentelyyn kehotamme kaikkia. Lähimmäisenrakkaus kutsuu meitä varovaisuuteen ja vastuullisuuteen sekä viranomaisten antamien rajoitusten ja suositusten noudattamiseen.
Rukouksemme eivät vähene rajoittaessamme seurakuntiemme kokoontumisia. Päinvastoin, rukouksemme on yhteinen ja vahva. Erityisesti muistamme yksinäisiä ja vanhuksia, sairaita sekä niitä, joita sairastuminen pelottaa ja ahdistaa. Muistamme perheitä ja lapsia. Muistamme myös päättäjiä, terveydenhoitohenkilökuntaa sekä kaikkia niitä,
jotka työskentelevät vaikeissa oloissa elävien hyväksi.
Kehotamme jokaista huolehtimaan ympärillä olevista ihmisistä muistamalla heitä puhelinsoitoin ja arkisen avun tavoin. Meistä jokainen
voi tehdä jotain. Osoitamme lähimmäisenrakkautta välttämällä tartuttamista ja näin huolehtimalla omasta lähipiiristämme ja myös vieraista
ihmisistä. Ketään ei saa jättää yksin, vaan tulee etsiä tapoja kuunnella
ja tukea toisiamme ilman fyysistä läheisyyttä ja kontaktia.
Toivo sekä myönteinen usko tulevaan ovat voimavara vaikeina aikoina. On hyvä hiljentyä huomaamaan keväiseen elämään heräävä luonto.
Kriiseillä on alkunsa ja loppunsa. Ne voivat auttaa huomaamaan, miten
tärkeitä ovat läheiset ihmiset ja miten tärkeää meidän on auttaa yhteisöjemme haavoittuvimpia. Suomen uskontojohtajina pyydämme varjelusta koko ihmiskunnalle ja erityisesti jokaiselle sairastuneelle. Meidän
turvamme on Korkeimman suoja.”
Sotkamon seurakunnassa ihmisten kasvokkain tapaaminen on jäänyt
tauolle lukuun ottamatta kirkollisia toimituksia ja yksityisiä ehtoollisenviettoja. Kirkollisissa toimituksissa, hautaansiunaamisissa, kasteissa
ja avioliittoon vihkimisissä, osallistujamäärä on rajoitettu 10 henkilöön.
Tarkemmat tiedot saat ottamalla yhteyttä seurakuntaan.
Jumalanpalvelukset lähetetään netin välityksellä ilman seurakunnan
läsnäoloa niin, että läsnä on vain pappi, kanttori ja suntio. Sotkamon
seurakunnan jumalanpalvelus on kuultavana Himmelissä ja katsottavana www.Facebook.com/Sotkamon seurakunta. Jumalanpalvelusten
jälkeen Sotkamon kirkko on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten
klo 12-14.
Muu toiminta tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse, somekanavien
kautta ym.
Rukoilemme: ”Jumala, parantajamme, osoita myötätuntosi koko ihmiskunnalle, joka on keskellä myllerrystä ja haavoitettu sairaudella ja
pelolla. Tule avuksemme, kun koronavirus leviää maailmanlaajuisesti.
Auta meitä toimimaan niin, ettei kukaan jäisi yksin. Kuule rukouksemme, oi Jumala.”
Mikäli koronavirus ja sen uutisointi aiheuttavat huolta tai muutoin haluat keskustella seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse.
DIAKONIATYÖNTEKIJÄT Ulla p. 050 4315778 tai Riikka p. 050
3255209
PAPIT Antti p. 050 3683778, Maria p. 044 7220458, Kirsi p. 044 7960817
tai Juhani p. 044 7101933
NUORISOTYÖNOHJAAJAT Mirva p. 050 5920055, Tarja p. 050
4042029 tai Kassu p. 050 5920056. Myös Tupu viestipalvelu kouluikäisille joko tekstarina tai WhatsAppina numerossa 044 7444 484.
LAPSI- JA PERHETYÖ Anitta 050 5485751, Marjo ja Sini 050 5872772
Tai Marjut ja Marja 050 5872727.
Apua on saatavissa myös Kirkon keskusteluavun kautta. Palveleva puhelin on avoinna joka ilta klo 18–24 numerossa 0400 22 11 80. Palveleva
chat palvelee ma-pe klo 12–20 osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi.
Juhani Saastamoinen

Kevätauringon alla
Olen kevätihminen. Tuntuu kuin
auringon valon myötä heräisi eloon
eri tavalla, intoa puhkuen. Millainen onkaan tämä kevät, jonka yllä
leijuu tummia pilviä! Huoli läheisten ja kaikkien suomalaisten ja koko
maailmankin ihmisten terveydestä ja
turvallisuudesta on kova. Olemme
uuden ja oudon tilanteen edessä.
Se mitä voimme tehdä, eristäytyä
fyysisesti ja pitää yllä hyvää hygieniaa, tuntuu vähältä, kun kyse on näin
isosta pandemiasta. Muuta emme
silti voi. Paitsi rukoilla ja huolehtia,
että lähimmäisemme pärjäävät. Tulee mieleen virren sanat ”Päivä vain
ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen
aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä hoitaa lasta armollaan.”
Näinhän se on.
Tänäkin keväänä linnut palaavat
ja kukat puhkeavat kukkaan. Rohkaiskaamme itseämme ja toisiamme
nauttimaan kevään kauneudesta ja
Jumalan luomasta luonnosta, valon
lisääntymisestä ja uusista aluista,
vaikka se nyt voikin olla vaikeaa.
Siunauksen aurinko loistakoon kirkkaimmin!

Marianpäivä
Jumala kutsuu ja Jumala lupaa. Jumala kutsui Marian oman Poikansa
äidiksi. Hän antoi Marialle tehtävän huolehtia Jeesuksesta, ruokkia,
vaatettaa, opettaa ja rakastaa. Sama huolenpitotehtävä on meillä. Me
emme hoida Jeesusta samalla tavalla kuin Maria, mutta jokainen lähimmäinen on meille pienipala Jumalasta. Lähimmäisessä hoivaamme
Jeesusta Marian tavoin. Tämä aika haastaa meitä huolenpitoon ja yhteyteen. Kun joudumme olemaan erillämme toisistamme, meitä muistutetaan läheisyyden tärkeydestä. Huomaamme, kuinka paljon meillä
on heitä, jotka tarvitsevat huolenpitoa ja ovat yksinäisiä. Toisaalta tämä
aika laittaa perheet olemaan yhdessä.
En usko, että koronavirus on Jumalan rangaistus. Sen sijaan Jumala
huutaa ja huokaa yksinäisten vanhusten ja sairaiden puolesta sekä huutaa ja huokaa perheiden puolesta, että oppisimme viettämään aikaa yhdessä. Harrastukset ja työt ovat vieneet aikaa niin, että saman katon
alla elävät eivät kohtaa toisiaan. Nyt läheisyyttä saa ja täytyy opetella
uudella tavalla.
Meillä on kriisinkin keskellä edelleen olemassa Jumalan lupaukset. Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Jeesus ja opetuslapset olivat
kerran myrskyssä ja Jeesus vain nukkui. Hän oli silti läsnä ja vain odotti,
että opetuslapset pyytäisivät apua ja Hän auttoi. Jumala odottaa meidän
yhteydenottoamme. Nyt jos koskaan meidän on aika olla yhteydessä
niin lähimmäisiin kuin Jumalaankin. Ole siunattu, Jumala kanssasi.
Maria Niinivaara

Aliisa Lukkari-Syrjäniemi
Kanttorit suosittelevat
seuraavia nettisivuja:
Musiikkia ja tekemistä lapsille:
www.lastenkirkko.fi sivuilta löytyy
mukavaa puuhaa lapsille, mutta
myös kirkkomuskarilauluja ja
lasten virsiä reippaina sovituksina. Voit pitää kotona tämän sivun
avulla pienen musiikkihetken!
Virsikirja kännykässäsi:
www.virsikirja.fi Verkkovirsikirja on saanut modernin ja
mobiiliystävällisen käyttöliittymän. Virsikirja on jatkossa aina
käyttäjän mukana kännykässä.
Uuden verkkovirsikirjan myötä virsiin voi tutustua entistä
monipuolisemmin ja helpommin.
Sivusto on suunniteltu erityisesti
kännykkäkäyttöön, ja virsiä voi
etsiä hakutoiminnon kautta joko
virren nimen, numeron tai pelkästään virren sanojen perusteella.
Myös virsiin liittyvät tarinat ovat
nyt esillä aiempaa paremmin.
Ne näkyvät samalla verkkosivulla suoraan virren säkeistöjen
jälkeen.
Virsiä ja hengellisiä lauluja:
www.youtube.com Kirjoita hakukenttään haluamasi virsi tai hengellinen laulu. Suosittelen tähän
hetkeen virttä 577. Se kuunnellaan usein rippileiriläisten kanssa
musiikin tunnilla. YouTubessa
siitä on videotallenne kenraali
Ehrnroothin hautajaisista.

Herra siunaa meitä
Rukoilemme koko maailman ja yhteisen hätämme puolesta. Anna
yhteisen hädän yhdistää meitä niin, että kun uhka on poissa, olemme
silti yhtä ja valmiina tukemaan toisiamme entistä paremmin yksilöinä
ja yhteisöinä.
Herra varjele meitä
Pyydämme varjelustasi koronavirusta vastaan, suojele erityisesti niitä,
jotka ovat heikoimmilla terveydellisesti. Varjele meitä myös liialta pelolta ja ahdistukselta. Anna meille kansakuntina, yhteisöinä ja yksilöinä
viisautta siihen, kuinka voimme varjella toisiamme.
Herra kirkasta kasvosi.
Jumala, vaikeuksien keskellä sinä muistutat meitä olemassaolostasi.
Anna tämän haastavan tilanteen saada ihmiset entistä enemmän huutamaan ja huokaamaan sinun puoleesi.
Herra ole meille armollinen.
Armahda meitä, kun olemme itsekeskeisiä ja syytämme milloin valtaakäyttäviä, milloin matkailijoita ja muita kanssaihmisiä. Rukoilemme
vallanpitäjien ja viranomaisten puolesta, että he toimisivat viisaasti
pitäessään meistä huolta. Rukoilemme terveydenhoitohenkilökunnan
puolesta, että he jaksaisivat ja pysyisivät terveinä meitä hoitaessaan.
Rukoilemme kirkkojen ja seurakuntien työntekijöiden puolesta, että
sanoma kaikuisi vahvasti ja läsnäolon väyliä löydettäisiin myös poikkeusaikana.
Herra käännä kasvosi puoleemme Silloinkin kun luulemme sinun
jättäneen meidät yksin. Silloinkin kun me epäuskoisina käännymme ja
käperrymme poispäin sinusta.
Herra, anna meille sinun rauhasi tässä elämässä ja luopumisenkin
hetkellä. Anna meille tämän elämän jälkeen ikuinen rauha ja ikuinen
ilo sinun luonasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä, aamen.

Ajatuksia koronaviruksen äärellä
Sain tehtäväkseni valmistaa raamattuluennon Jooelin kirjasta. Profeetta kuvaa heinäsirkkavitsausta, joka
hyökkää maahan. Vanhat Raamatun
selittäjät uskoivat hänen tarkoittaneen Assyrian murskaavaa armeijaa.
Profeetta liittää vertauskuvat kuitenkin Herran päivän tulemiseen. Siksi
monet lukevat näitä tekstejä pitäen
mielessään profeetta Hesekielin kuvausta Israelin kimppuun käyvästä
naapurivaltioiden armeijajoukoista.
Hämmentävää Jooelin kuvauksessa
on, että tuholaista nimitetään ”Herran sotajoukoksi.” ”Ryskyen kuin
sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka
kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä
kansa, sotarintaan asettunut. Sillä
Herra on paneva jylinänsä hänen sotaväkensä edellä; sillä hänen sotaväkensä on sangen suuri ja väkevä, joka

hänen käskynsä toimittaa.” (Jooel. 2:
5, jae 11 vanhasta Bibliasta)
Herran sotaväki käy Herran kansan
kimppuun. Tämä on käynyt mielessäni ajatellessani koronavirusta.
Jumalalla on kaikki valta ja tilanne
on täydellisesti hänen hallussaan.
Vitsauksilla on tarkoitus. Israelin
kansan tapauksessa ihmisiä kuulutettiin pyhään paastoon ja kääntymään
Jumalan puoleen. ”Reväiskää rikki
sydämenne, älkää vaatteitanne, ja
kääntykää Herran, teidän Jumalanne
tykö.” (Jooel 2: 13) Vaikeisiin aikoihin liittyy myös siunauksen ja Pyhän
Hengen lupaus.
”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle ja
teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat,
nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja

myös palvelijain ja palvelijattarien
päälle minä niinä päivinä vuodatan
Henkeni.” (Jooel 2: 28,29)

Hengen vuodatukseen liittyy valtava lupaus: ”Ja jokainen, joka huutaa
avuksi Herran nimeä, pelastuu.” (Jooel 2: 32)

Kriisi on aina mahdollisuus uuteen.
Toivon, että tämä aika voisi olla meille kutsu nähdä ihmiseksi tullut Jumala orjantappurakruunu päässään ja
purppurainen vaippa yllään. (Joh. 19:
5) Pilatus näki hänessä vain ihmisen,
uskova kristikansa ja Jumalan lupauksen mukaan kerran myös Israelin
kansa näkee hänessä Pelastajan. Silloin on kevätsateen aika.
Antti Lankinen

