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.

Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni,
tuonelan kauhut ahdistivat minua,
minut valtasi tuska ja murhe.
Silloin minä huusin Herran nimeä: ”Herra! Pelasta minut!”
Herra on avuttomien suojelija.
Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.
Ps. 116: 3,4,6

Ensimmäinen sunnuntai pääsiäisestä
Varhaisina kristinuskon vuosina kastepäivä
oli erityisesti pääsiäinen. Ensimmäinen pääsiäisen jälkeinen sunnuntai saikin nimeksi
quasi modo geniti (= niin kuin vastasyntyneet), se viittaa pääsiäisenä kastettuihin.
Kasteen ja tämän sunnuntain yhteys ilmenee
myös päivän toisessa latinalaisessa nimessä
dominica in albis (= valkoisten vaatteiden
sunnuntai). Kannettuaan koko ”valkoisen
viikon” kasteessa saamaansa valkoista vaatetta kastetut pukeutuivat nyt jälleen tavalliseen arkiasuun. Heidän tehtävänsä oli tästä
lähtien todistaa jokapäiväisessä elämässään
ylösnousseesta Vapahtajasta ja hänessä täyttyneestä Jumalan lupauksesta. Tämä lupaus
pysyy lujana silloinkin, kun ihminen heikkoudessaan epäilee sitä. Ensimmäisen pää-

siäisen jälkeisen sunnuntain evankeliumissa
Herramme itse sanoo. ”Ottakaa Pyhä Henki.
Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne
ovat anteeksi annetut.”
Sunnuntain evankeliumin liikkeelle laittava sanoma on se, että Jumala näyttää uskovan kirkkoon ja meihin ihmisiin evankeliumin eteenpäin viejinä. Jussit ja Maijat,
ihan tavalliset ihmiset, ovat niitä, joiden
kautta Jumala toimii. Ei tarvitse olla mitään
erikoista, että saisi olla evankeliumin asialla.
Alusta alkaen erehtyväiset, keskeneräiset
ja monin tavoin puutteelliset ihmiset ovat
olleet evankeliumia eteenpäin kantamassa.
Ja homma on toiminut.
Jumala uskoo kirkkoon, sen tavallisiin jäseniin, työntekijöihin ja seurakuntalaisiin ja

heidän julistamaansa evankeliumiin. Muuta
ei tarvita uskon synnyttämiseksi. Pyhä Henki vaikuttaa meistä riippumatta ja meidän
kauttamme. Siksi tavallisten ihmisten yksinkertainen julistus armahtavasta ja syntiselle
rauhan tuovasta Jumalasta riittää.

Juhani 		
Saastamoinen

Ilmestyskirjan kaksi seurakuntaa
Matteuksen evankeliumin 24 ja 25 luku ovat vastausta Jeesuksen oppilaiden kysymykseen: ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja
aikakauden (näin alkukielen ilmaisu tulee kääntää) lopun merkki?” Jeesus vastaa
esittelemällä pitkän sarjan synnytystuskia. Se tietää samalla lapsen syntymistä. Tätä
odotamme. Jeesuksen vastaukseen kuuluu myös kertomus 10 neitsyestä, viidestä
tyhmästä ja viidestä ymmärtäväisestä morsiusneidosta.
He kulkivat samaan suuntaan, näyttivät samalta, mutta vain ymmärtäväisillä oli
öljyä. He pääsivät ilojuhliin.
Monet lukevat Raamatun kuvausta kahdesta seurakunnasta, Filadelfiasta ja Laodikeasta, tätä taustaa vasten.

Kirje Filadelfian seurakunnalle

Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita:
Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa,
eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:
Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven,
eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä
olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.
Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa
juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät
siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät,
että minä sinua rakastan.
Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin,
niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä,
joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat.
Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin,
eikä hän enää koskaan lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani
nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin,
joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni.
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.” (Ilm.3: 7-13)
Jeesus puhuu Filadelfian seurakunnalle.
Hänellä on Daavidin, Jumalan valtakunnan
avain. Kun hän avaa, kukaan ei voi sulkea,
kun hän sulkee, kukaan ei voi avata. Filadelfiassa ihmiset olivat ottaneet vastaan Jumalan
sanan ja he tunnustivat Jeesuksen nimeä.
Saatanan synagoogalla tarkoitetaan todennäköisesti sellaisia juutalaisen kansan jäseniä,
jotka vastustivat kristinuskoa. Jumala ei ole
kuitenkaan hylännyt kansaansa. Kirje Filadelfian seurakunnalle avaa mielenkiintoisen
näyn. Kerran tulee päivä, jolloin suuri joukko
tämän kansan jäseniä ”kumartuu Filadelfian
jalkojen eteen ja ymmärtää, että Jumala rakastaa uskoviaan. Kaikki Israel on pelastuva.
Meidän kannattaa kiinnittää huomiota sii-

hen, mitä Israelissa tapahtuu.
On vaikea lukea tekstejä, jotka kertovat
maan koettelemuksista. Niillä on kuitenkin
tarkoituksensa. Ne tapahtunevat lähinnä ihmisen oman toiminnan kautta. Mielenkiintoista on, että Herra lupaa pelastaa seurakuntansa koetuksen hetkestä.
Filadelfian seurakunnalle avataan vielä näky taivaaseen. Jumala rakentaa jo nyt kristityistä temppeliä maan päälle, mutta kerran se
tapahtuu täydellisyydessä. Sitä uusi Jerusalem
tarkoittaa. ”Katso, Jumalan maja ihmisten
keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä,
ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on
oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa.”
(Ilm.21:3)

Kirje Laodikean seurakunnalle

Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: Näin sanoo Amen,
se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:
Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava!
Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos eli ’rupean minä minun suustani oksentamaan ulos’. (=Biblian käännös)
Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse;
etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston.
Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua,
että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi
häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
Kaikki niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan;
ahkeroitse siis ja tee parannus.
Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin
minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen
voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellansa.
Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. (Ilm.3: 14-22)
Jeesus muistuttaa, että hän on luomakunnan
alku. Ilmaisu on hieman epätarkka. Jeesus on
Isästä syntynyt. Hän ei kuulu luomakuntaan.
Hän on enkelten ja näkyväisten Luoja, vanhan
kielen mukaan ’luontokappalten alku’. Hänessä
kaikki on luotu. Miksi tätä muistutettiin Laodikean seurakunnalle? Kuvaako se aikaa, jossa ihmisen ylpeys ja omavaraisuuden tunto on
kasvanut siihen mittaan asti, että luullaan kaiken
syntyneen tähtipölystä? Maailmaa ja maailmankaikkeutta ylläpitävät luonnonlait ovat äärimmäisen tarkasti säädellyt. Ne voidaan kirjoittaa
kauniiden matemaattisten kaavojen muotoon.
Ovatko ne syntyneet sattumalta alkuräjähdyksessä? Elämän ihmeestä ei anneta kunniaa Jumalalle, jolle se kuuluu, vaan dinosauruksille ja
sattumalle. Keisarilla ei ole kuitenkaan vaatteita.
Tiede ei ymmärrä sitäkään, miten yksinkertaisinkaan elämänmuoto olisi voinut syntyä.
Tunto omavaraisuudesta johti Laodikeassa
penseyteen. Heillä oli kyllä kristityn nimi, mutta
he eivät olleet sitä sydämessään. He saavat vakavan varoituksen. Jos tilanne jatkuu tällaisena,
Jeesus ”rupeaa oksentamaan Laodikeaa suustansa ulos”. Varoituksessa on evankeliumin siemen.
Laodikeaa kutsutaan.
Neuvo seurakunnalle on kääntyä Jumalan
puoleen. Jumalan kulta, valkeat vaatteet ja silmävoide ovat Jumalan lahjoja ihmiselle. Ne saa,
kun nöyrästi kääntyy Jumalan puoleen. Ensin on

kuitenkin tunnustettava tilansa. Vain sairas tarvitsee parantajaa.
Parannuksen tekeminen on kääntymistä Jumalan puoleen katuvassa uskossa. Meille annettu lupaus on ihana. ”Katso, minä seison ovella ja
kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.”
Näiden sanojen pohjalla meillä on lupa ajatella,
että sydämen ovella kahva on ihmisen avattavissa. Usko on kuitenkin Jumalan lahja. Herran
puoleen kääntyvä saa tuon lahjan, sillä hän vartioi lupauksensa.
Loppusana
Minun tämän kevään suuriin oivalluksiini kuului ristin ryövärin rukous. Hän rukoili
psalmin sanoin. Psalmista luemme: ”Halleluja!
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen
armonsa pysyy iankaikkisesti. Muista minua,
Herra, armolla, jota kansallesi osoitat, etsi minua
avullasi (tarkemmin autuudellasi), että minä näkisin sinun valittujesi onnen, iloitsisin sinun kansasi ilolla, kerskaisin sinun perintöosasi kanssa.”
(Ps.106:1,4,5)
Jumalan antama kuritus on kutsu tulla omistamaan tämä ihana aarre.
Antti Lankinen

