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.

Koti-ikävä?
Koti, omin käsin rakennettu, omalla työllä hankittu tai rakas lapsuuden
kasvupaikka, johon on saanut jäädä
asumaan, tai vuokra-asunto, jonka on
saanut itse sisustaa ja laittaa mieleisekseen. Miten tahansa omistamme nuo
seinät, on tärkeää että on paikka, jota
sanotaan kodiksi. Koti on lahja.
Poikkeusaikana tuon lahjan arvo ja
merkitys on voinut muuttua, lahjasta
on tullut taakka, vapauden paikasta on
tullut vankila. On pakko olla kotona, ei
pääse mihinkään.
Tämän sunnuntain ja viikon aiheena
on Jumalan kansan koti-ikävä. Jeesus
sanoi seuraajilleen menevänsä valmistamaan sijaa, kotia, jossa on huone
jokaiselle. Se koti ja huone on taivaassa. Taivas kuvataan meille kauniina
ja ihanana paikkana. On kuitenkin
jotenkin vaikeaa ja ristiriitaista tässä
hetkessä puhua taivaasta. Sehän tarkoittaa, että ensin on kuolema. Monet
pelkäävät, itsekin pelkään, kuolemaa,
toisten ja omaa. Silti ja siksi on tärkeää
puhua taivaasta juuri nyt. Me emme
tiedä omasta emmekä toisten ajasta

ja elämästä. Saamme luottaa Jumalaan tuossa suuressa ja pelottavassakin
asiassa. Jumalan valta on sairauksia ja
kuolemaa suurempi. Jumalan aika on
oikea aika vaikka meistä ei mitenkään
siltä tuntuisi emmekä sitä ymmärtäisi.
Jumalan valta on kuolemaa suurempi
siinä, että kuolema ei ole loppu, taivas
on totta. Vaikka pelkään kuolemaa niin
ajatus taivaasta tuo lohtua. Kaikista parasta taivaassa on, että näemme Jeesuksen ja rakkaat ihmiset. Rakkaus pitää
yhteyksiä yllä täällä maanpäällä vaikka
emme näe paljonkaan toisiamme nyt.
Rakkaus pitää yhteyttä yllä myös ajan
rajan tuolle puolen ja kerran taivaassa
rakkaus ympäröi meidät täydellisesti.

Maria Niinivaara,
seurakuntapastori

Muutoksen edessä – yhdessä
Järisyttävimmät muutokset elämässä tulevat usein varoittamatta,
niin Koronakin. Juuri silloin kun
olen suunnitellut elämääni viikkojen, kuukausien ja vuosienkin
yli. Pahinta on epävarmuuden sietäminen. Se kun ei tiedä millaisena se osuu kohdalleni ja millaisia
vaikutuksia tämä tapahtuma jättää
jälkeensä.
Tässä olen, ohi katsova ihminen.
Kuvittelen, ettei se koske minua. Ja

kuitenkin, samassa veneessä olemme koko ihmiskunta. Yritän esittää
vahvaa, sellaista joka ei tarvitse
muita. Totuus kuitenkin on, ettei
kukaan meistä pärjää yksin.
Ymmärrän, että kaikki ei jatku
enää entiseen tapaan. Ihmisten
mielissä liikkuu kysymyksiä: Milloin tämä on ohi? Onko vielä työtä? Saanko pitää rakkaani? Olenko
terve? Huomisen huolet ovat huomisen, mutta toisinaan niitä miet-
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tii myös tänään.
En jaksa ilman toisten voimaa.
Voimaa, joka on käytettävissä heti,
kun tunnustaa, että tarvitsee sitä.
Jeesus näytti toivonsa menettäneille haavansa. Rakkaus on voittanut
kuoleman. Meillä kaikilla on vastuu toisistamme, älä jää yksin.
Riikka Pursiainen, 			
diakoniatyöntekijä
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