Tärkeysjärjestystä ja aikatauluja
”Onko papilla kiire?”
”Ei, minulla on aikataulu.”
En tiedä, kuka tuo pappi oli, mutta hyvin vastattu. Papin työssä, jos missä, on tärkeää
osata olla aidosti ja kiireettömästi läsnä. Kiireetöntä kohtaamista me odotamme, erityisesti
silloin kun pyydämme papin esimerkiksi hautajaisiin tai ristiäisiin.
Onko niillä papeilla oikeasti kiire? Tai muilla seurakunnan työntekijöillä? Onko töitä liikaa?
Siikalatvallakin työntekijöitä on vähennetty reilusti, mutta työmäärä on lähes ennallaan.
Vaikka työntekijäporukka on aivan huippusakkia, aika on kortilla. Seurakuntalaisina
saamme armollisesti suhtautua siihen, että kaikkea ei ehdi tekemään niin kuin ennen.
Siinä onkin tarvetta vapaaehtoisille, jotka voivat aikansa ja lahjojensa puitteissa
ilmoittautua auttamaan. Työntekijät joutuvat laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, mitä
tehdään ja missä järjestyksessä. Samanlaista asioiden kiireysjärjestystä ja tarpeellisuutta
joudumme jokainen miettimään omassa arjessamme.
Raamatussa meitä neuvotaan laittamaan asiat todelliseen tärkeysjärjestykseen. Jeesus
neuvoi: ”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa”. Miksi aivan ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi
tällainen neuvo? Siksi, koska meiltä kysytään viimeisenä päivänä vain sitä, että onko
synnit anteeksi? Ja siihen, että me saamme syntimme anteeksi, meidän tarvitsee löytää
Jumalan valtakunta. Ja vaikka meidän ajallinen kalenteri olisi kuinka hyvässä
järjestyksessä, me emme tiedä Taivaan Isän aikatauluja emmekä sitä, annetaanko meille
vielä huominen päivä elettäväksi. Raamatussa neuvotaankin, että tänä päivänä, jos kuulet
Hänen äänensä, ole ahkera ja tee parannus! Sitähän parannus lopulta on, että tuntee
oman syntisyytensä ja ottaa uskolla vastaan syntien anteeksiantamuksen. Tuota syntien
anteeksiantamuksen ilosanomaa tälläkin ajalla Jumalan valtakunnasta saarnataan.
Roomalaiskirjeessä kirjoitetaan: ”Kuolema on synnin palkka, mutta iankaikkinen elämä on
Jumalan lahja Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme”
Tämä Raamatun ydinsanoma saisi olla kirkon julistuksessakin aivan keskeisenä. Ja sitä
saamme rukouksin pyytää, että Jumala kansankirkkomme työtä niin siunaa, että tuo aarre
on sielläkin etsijän löydettävissä. Tähän loppuun vielä terveiset Suviseuroista. Siellä
rohkaistiin uskomaan. Siellä kutsuttiin tuhlaajalapsia takaisin Isän kotiin ja saarnattiin
synnit anteeksi. Siis aivan kaikki synnit anteeksi, yksin armosta, Kristuksen ansion tähden.
Siellä kuului Hyvän Paimenen ääni.
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