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.

Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo:
”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä
turvaan.” Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa,
joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.
Ps.91: 1,2,5,6

Kunnian kuninkaan alennustie
Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista
herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli
vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden
pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne
hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua.
Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: ”Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille.”
Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen
pantuja varoja ominaan.
Jeesus sanoi Juudakselle: ”Anna hänen olla hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.”
(Joh.12: 1.8)
Huone tuli täyteen voiteen tuoksua
Kuljemme kohti pääsiäistä. Jeesus on saapunut ystäväperheeseen ja hänelle
tarjottiin siellä ateria. Aterialla tapahtui jotakin sellaista, joka jäi historiaan.
Perhe oli Jeesukselle tuttu. Aiemmin hänelle oli tuotu viesti Lasaruksen
sairaudesta. ”Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa.” Jeesus viivytteli lähtöään Lasaruksen luokse, jotta Jumalan kirkkaus tulisi ilmi. Jeesus
kutsui jo hautakammioon lasketun vainajan elämään. Tapahtui ihme.
Tätä ihmettä muistellaan usein hautajaisissa, kun omaisten kukkatervehdyksissä on Jeesuksen sanat Martalle ja Marialle. ”Minä olen ylösnousemus
ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? (Jos. 11: 25,26)

Ylösnousemuksen voima
Thessalonikista kaakkoon Kreikan
rannikolla avautuu iltaisin ihmeellinen näky. Tarunhohtoinen Olymposvuori tulee katselijan silmien eteen,
kun ilta-auringon säteet valaisevat
sitä. Näkyä ei voida nähdä päivällä tai
pilvisellä säällä. Ajattelen tätä näköalaa vertauskuvana tulevaisuudesta.
Emme näe aina tulevaisuuteen. Teemme suunnitelmia ja varaudumme
tuleviin päivin, jotka voivat olla kuitenkin hyvin erilaisia, kuin olisimme
odottaneet. Vanhan viisauden mukaan voimme katsella tulevaisuuteen
tarkkailemalla sitä, jota kohti olemme
kulkemassa. Mihin tie johtaa? Minne
tiemme vie? Mitä kohti olemme kulkemassa? On aina hyvä muistaa, että
synkäksikin luulemamme tulevaisuus
voi saada yllättäviä sävyjä, kun aurinko valaisee sitä.
Ajattelen Jeesuksen ristinkuolemaa ja
hänen voitollista ylösnousemustaan.
Tiedän, että yhtenä historiallisena
hetkenä Jeesus Nasaretilainen naulittiin ristinpuuhun. Tiedän myös, että
Jeesuksen opetuslasten ja muiden
hänen läheistensä kokemus siitä, että
he kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen,
on aito. Ilman tätä kokemusta ei olisi
syntynyt kristinuskoa.
Tämä tieto uskon syntyhistoriasta ei
ole kuitenkaan vielä uskoa siinä mie-

lessä, kuin Raamatussa uskosta puhutaan. Raamatullinen usko syntyy
Jumalan valaistessa ristinkummun,
tyhjän haudan ja ylösnousemuksen
ihmeen sillä tavoin, että meissä herää
usko siihen, että tämä Jeesus on syntiemme sovittaja. Hän elää. Jeesuksen
sanat: ”Se on täytetty” tarkoittavat
syntivelkamme sovittamista. Minunkin ylpeyteni, epäuskoni, väärät
tekoni, hitauteni hyvään ja kaikki se,
mikä tekee minut ja kanssakulkijani
mahdottomiksi jaloon perintöön taivaassa, on sovitettu.

semuselämä on elämää Jeesuksen
kanssa. Hän on luvannut kulkea kanssamme. Saamme osaksemme myös
ylösnousemuksen voiman. Paavali
sanoi: ”Minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla... että minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei
omaa vanhurskautta, sitä, joka laista
tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen
uskon kautta... tunteakseni hänet ja
hänen ylösnousemisensa voiman.”
(Fil.3: 8-10)

Ylösnousemus vahvisti sovituksen. Se
on kuin Jumalan lausuma vahvistus
sille, mitä tapahtui. Ylösnousemus on
myös enemmän. Se on voitto kuolemasta. Tämä voitto luvataan Kristuksen pelastustyön ansiosta meille. ”Minun lähettäjäni tahto on se, että minä
kaikista niistä, jotka hän on minulle
antanut, en kadota yhtäkään, vaan
herätän heidät viimeisenä päivänä.”
(Joh.6: 39) Jeesuksen sanat ovat vahva pohja uskollemme. Onhan meille
annettu lupaus: ”Kaikki, minkä Isä
antaa minulle, tulee minun tyköni; ja
sitä, joka minun tyköni tulee, minä en
heitä ulos.” (Joh.6: 37)

”Valaise siis oi hyvä Jumala ristinsovitus ja ylösnousemuksen ihme, että
näkisimme sen ja tee meistä niitä köyhiä, jolla ei ole mitään jumalisuutta tai
rikkautta, ellet sinä sitä meille anna.
Anna armon auringon loistaa. Vain se
voi auttaa meitä uskoon.”

Jeesuksen ristillä hankkima sovitus,
ylösnousemuselämä ja vaeltaminen
hänen kanssaan kuuluvat yhteen
Jeesuksen oman elämässä. Ylösnou-

Kristuksen haavoissa on ylpeän, epäuskoisen ja syntiin taipuvaisen sydämemme, koko vanhan ihmisemme,
saatava kuulla tuomionsa. Näistä
haavoista saamme nousta uuteen
elämään. ”Sillä jos me olemme Kristuksen kanssa YHTEENKASVANEITA yhtäläisessä kuolemassa, niin me
olemme samoin myös yhtäläisessä
ylösnousemuksessa. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin
me uskomme saavamme myös elää
hänen kanssaan.” (Rm. 6: 5.8)

Nyt on enää kuusi päivää pääsiäiseen. Maria tietämättään, että hän tekee
sen Jeesuksen hautaamista varten, voitelee Jeesuksen jalat kalliilla öljyllä ja
kuivaa ne hiuksillaan. Huone tulee täyteen voiteen tuoksua. Maria osoittaa
tuhlailevaa rakkautta Jeesukselle.
Rakkauden kuningaskäskyssä sanotaan: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi,
kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on
suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: Rakasta lähimmäistäsi, niinkuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja
profeetat.” (Matt.22: 37-40)
Mitä on rakastaa Jumalaa ja Jeesusta? Maria osoitti sen käytännön teolla
voitelemalla Jeesuksen jalat. Aiemmin hän oli saanut viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa kuulemassa hänen opetustaan Jumalan valtakunnasta. Maria valitsi hyvän osan. Nyt hän osoittaa rakkautta tavalla, joka on hänelle
oikeaa.
Olisiko tässä sanomaa myös meille? Voimme osoittaa rakkautta Jumalalle
ja Jumalan Pojalle kiittämällä siitä hyvästä, mitä hän meille antaa. Se voi
olla jokapäiväistä leipää, kiitosta kauniista luonnosta, huolenpidosta ja läheisistä, mutta ennenkaikkea kiitosta pelastuksen lahjasta. Voiko ihminen
rakastaa Jumalaa muulla tavoin, kuin osoittaa hänelle vastarakkautta? Näin
me saamme juurtua Jumalan syvyyksiin.
”Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus
– ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja
lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. (1.Joh.4: 9,10)

Mikäli koronavirus ja sen uutisointi aiheuttavat
huolta tai muutoin haluat keskustella, seurakunnan
työntekijät ovat tavattavissa puhelimitse

Yhteisvastuukeräys ei nyt pääse ulos,
mutta keräys jatkuu!
Olemme täällä toisiamme varten! Suomi ja koko maailma
on nyt tilanteessa, jota emme ole ennen kohdanneet. Huoli
itsestä ja läheisistä on vahva. Meidän, jotka olemme toimintakykyisiä, on nyt huolehdittava siitä, että apua ja tukea tarvitsevat ihmiset eivät joudu pulaan missään päin maailmaa.
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Pankkilahjoitukset: Aktia FI82 4055 0010 4148 41,
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Yhteisvastuukeräys 2020 Lähimmäisenrakkauden kansanliike

tekstit: Antti Lankinen

Hiihtoretkellä hiihtokansan kirkkopyhänä. Ensi laskiaista
odotellessa hanget kutsuvat hiihtämään ja kävelemään

DIAKONIATYÖNTEKIJÄT
Ulla p. 050 431 5778 tai Riikka p. 050 325 5209
PAPIT
Antti p. 050 3683778, Maria p. 044 722 0458, 			
Kirsi p. 044 796 0817 tai Juhani p. 044 710 1933
NUORISOTYÖNOHJAAJAT
Mirva p. 050 592 0055, Tarja p. 050 404 2029 tai
Kassu p. 050 592 0056. Myös Tupu viestipalvelu kouluikäisille
joko tekstarina tai WhatsAppina numerossa 044 744 4484.
LAPSI- JA PERHETYÖ:
Anitta 050 548 5751, Marjo ja Sini 050 587 2772 tai
Marjut ja Marja 050 587 2727.

