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Uskon salaisuus -sarja -

osa 10

Minä uskon tulevan maailman elämän
n Uskontunnustukset rakentuvat kolminaisuususkon varaan. Kristillisen näkemyksen mukaan Pyhä Henki
synnyttää uskon ja pitää sen
elävänä. Niinpä on luonnollista, että uskontunnustusten
kolmannessa kappaleessa
sanotaan Pyhän Hengen ja
kirkon lisäksi joitakin keskeisiä uskon näkökohtia.
Kristityksi tullaan kasteessa. Ei ole olemassa kastamatonta kristittyä.
Kasteessa ihminen – olipa
sitten kyse vastasyntyneestä vauvasta tai aikuisesta –
syntyy Jumalan lapseksi ja
hänet liitetään Kristuksen ja
hänen kirkkonsa yhteyteen.
Kaste on niin merkittävä
perusta kristityn elämälle,
että sen jälkeen me oikeastaan aina vain palaamme
siihen.

määritellä, uskomme ruumiin ylösnousemukseen.
Kirkon uskossa korostuu,
että ihminen on kokonaisuus. Sen takia emme puhu
pelkästään sielun ylösnousemuksesta.
Jumala luo uuden taivaan
ja me olemme siellä kokonaisia persoonia, yksilöitä.
Tähän elämään verrattuna
on kuitenkin se suuri ero,
että taivaassa ei ole syntiä
eikä meidän tarvitse viedä
sinne puutteitamme tai ongelmiamme.
***
Eräs kristilliselle uskolle
tyypillisimpiä asioita on, että tunnustamme olevamme
ikuisuusolentoja.
Tämän näkyvän elämän
lisäksi on näkymätön, iankaikkinen elämä, tulevan
maailman elämä.
Vaikka kristityn tulee
elää jalat maassa, hänen sydämensä suuntautuu kohti
taivasta.
Vaikka meillä on vain
niukasti tietoja siitä, millaista taivaan elämä on, tiedämme sen olevan Jumalan
suunnittelemaa ja tahtomaa
ja siksi varmasti tavoittelemisen arvoista.

***
Nikean uskontunnustukseen
on kirjoitettu myös kasteen
merkittävin lahja: siinä
tulemme osallisiksi syntien anteeksiantamuksesta.
Uskontunnustus korostaa
myös, että tarvitsemme vain
yhden kasteen – koska se on
Jumalan teko.
Ylösnousemususko on
yhteistä kummallekin uskontunnustukselle. Vaikka
emme osaa sitä tarkemmin

				
VEIJO KOIVULA

Ulla-Maarit Magga edustaa saamelaisia
n Saamelaisten
kirkolliskokouksen
kaudelle on valittu
la-Maarit Magga,
kiöltä.

edustajaksi
nelivuotisopettaja Ul41, Enonte-

Simo

Saamelaisilla on ollut vuodesta
2000 alkaen oma kirkolliskokousedustaja, jonka valitsee saamelaisten ylin toimielin saamelaiskäräjät.

Ulla-Maarit Magga työskentelee saamenkielisen luokan opettajana Karesuvannossa. Hän asuu
Nunnasessa, joka on myös hänen
lapsuuden kotikylänsä.

VIIKKOTAPAHTUMAT

Ke 6.4.
klo 11 hartaus Kiikanpalossa. Ville ja Raija.
klo 13.30. hartaus Hoivakodilla, Ville ja Raija.
To 14.4.
klo 18 Lähetysilta seurakuntakeskuksella. Teemana
Maria ja Mikko Vuorman työ
sekä Juha Saaren kuulumiset, Ville Väkeväinen.

Luotettava ystävä
n Onko Sinulla ystävää?
Toivottavasti jokaisella olisi ainakin yksi hyvä ystävä,
johon voi luottaa. Luottamus
on tärkein asia ystävyydessä.
Ystävyyteen kuuluu sitoutuminen. Silloin ymmärretään
myös
velvollisuudet ystävää kohtaan ja ollaan aidosti kiinnostuneita sinusta.
Tällainen sitoutuminen vaatii kuitenkin työtä ja uhrauksia
molemmilta osapuolilta.
Yksinään ystävyys ei rakennu eikä pysy yllä. Mutta kaikki se on vaivan arvoista.
***
Haluamalla hyvän ystävän
täytyy olla ensin itse valmis
olemaan hyvä ystävä.
Ystävyys on kuin puutarha, sitä tulee hoitaa ja vaalia.
Nykyinen elämäntyyli asettaa
itsekkyyden helpommin etusijalle.
”Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samalla tavoin heille. Harjoittakaa antamista, niin teille
annetaan.” (Luukas 6:31,38).
Tässä raamattu antaa hyvän neuvon ystävyyteen. Tällainen anteliaisuus varmasti
edesauttaa hyvän ystävyyssuhteen luomisessa.
***
Ystävyyteen kuuluu myös
ajatuksien vaihtoa. Vaikka ne
eivät aina
kulkisi yksiin, niin silti
ystävyys säilyy. Tosiystävän
kanssa voidaan jakaa vaikeitakin asioita särkemättä ystävyyttä. Kunnioitus toisen mielipiteeseen ja kuunteleminen

ovat arvokkaita asioita.
Uskollinen ystävä uskaltaa
rohkeasti kiinnittää huomiota
johonkin vakavaan virheeseen
tai asiaan ja sanoa rohkeasti
siihen neuvon sanoja.
”Ystävän lyönnit ovat luotettavat.” Sananlaskujen kirja
27:6 (Kirkkoraamattu 1938).
***
Ystävämmekään eivät ole täydellisiä, niin emme ole mekään.
Siksi
täydellisyyden vaatiminen
ei ole suotavaa, vaan tulisi
enemmin keskittyä ystävän
hyviin puoliin ja suhtautua
virheisiin anteeksiantavasti.
Tämän tosiasian myöntäminen auttaa siten suhtautumisessa ja saamme sivuuttaa ne
virheet, jotka tuntuvat meitä
ärsyttävän siinä ystävässä.
  * * *
Raamatussakin
sanotaan:
”Kestäkää jatkuvasti toisianne
ja antakaa
jatkuvasti toisillenne auliisti
anteeksi, jos jollakulla on valituksen syytä toista vastaan.
- - Mutta kaiken tämän lisäksi
pukeutukaa rakkauteen, sillä
se on täydellinen yhdysside.”
(Paavalin kirje Kolossalaisille
3:13,14).
Avarakatseinen ja puolueeton näkemys ystävyydestä tuo
elämääsi
sisältöä ja vaihtelua.
Ystävyyden helmiä jokaisen elämään!
Hymyillään, kun tavataan!
RAIJA-KANTTORI

Simon seurakunnasta

• www.simo.seurakunta.net • Kirkkoherranvirasto puh. 040 3511990

TERVETULOA JUMALANPALVELUKSIIN!

Ti 5.4.
klo 10.30 Naisten porinatuokio Simoniemen seurakuntakodilla, mukana Riitta-Liisa ja Raija.

Kolumni

Kiirastorstai 24.3.
klo 19 messu kirkossa, Mari Ojala ja Raija Pilto.
Naiskuoro Amorosa avustaa.
Pitkäperjantai 25.3.
klo 11 sanajumalanpalvelus kirkossa, Ville Väkeväinen
ja Raija Pilto.
Pääsiäispäivä 27.3.
klo 11 messu kirkossa Mari Ojala ja Raija Pilto.
2. pääsiäispäivä 28.3.
klo 11 messu Aseman srk-keskuksessa, Ville Väkeväinen
ja Raija Pilto.
Su 3.4.
klo 11 sanajumalanpalvelus Aseman srk-keskuksessa,
Ville Väkeväinen ja Raija Pilto.
Lapsi, varhaisnuoriso- ja
nuorisotyö pyörii keväisissä
tunnelmissa.

PÄIVÄKERHOTYÖ
3-6 −vuotiaiden päiväkerho pyörii torstaisin klo
10.00–12.00 Simoniemessä
Mäkimattilassa. Mukaan
mahtuu!
Ilmoittautumiset ja tiedustelut p. 040 3580690/Ella
Ropponen vs. nuorisotyöntekijä.

VARHAISNUORISO
Klubbari eli iltapäiväkerho
pyörii Aseman srk-keskuksessa, tiistaisin ja torstaisin
klo 12.45-16.00, välipala
noin klo 14.
Iltapäiväkerhossa on mahdollista tehdä läksyt koulun
jälkeen. Kerhossa voi leikkiä
ja pelailla kavereiden kanssa tai olla vaan.
Rippikoululaiset voivat
saada rippikoulumerkinnän osallistumalla Klubbari

toimintaan. (Max 2 rippikoululaista per kerhokerta.)
Ennakko ilmoittautumiset
Ellalle (ella.ropponen@evl.
fi) tai p. 040-3580690)
Menossa mukana Ella (vs.
nuorisotyönohjaaja) p. 040
3580690.
Ala-asteikäisille suunnatut
varhaisnuortenkerhott
Simoniemessä ja
Maksniemessä:
Simoniemessä srk-kodilla
keskiviikkoisin klo 17-18
Maksniemen vanhalla koululla maanantaisin klo 1718. Menossa mukana Roosa, Elina ja Janina.
Tied. p. 040-3580690/Ella.
RIPPIKOULU:
Simon seurakunnalle avattu uudet nettisivut. Käy tutustumassa. ja tulosta sieltä
jo vaikka valmiiksi ulkoläksyt. (www.simonseurakunta.fi)
Rippikoulun opetusjumalanpalvelukset loppuvat tältä keväältä. Keväällä tulee
molemmille rippikouluryhmille oma ryhmäytymis- ja

vanhempainilta. Siitä tulee
lisätietoa myöhemmin.
Gospelmessu pyritään myös
järjestämään kevään aikana.
Tulevat seurakunnan tapahtumat löydät myös nettisivuiltamme (www.simonseurakunta.fi)
Rippikoululaiset voivat
saada rippikoulumerkinnän osallistumalla Klubbari
toimintaan. (Max 2 rippikoululaista per kerhokerta.)
Ennakko ilmoittautumiset
Ellalle (ella.ropponen@evl.
fi) tai p. 040-3580690)

MUSIIKKI
Naiskuoro Amoroson harjoitukset : ma 21.3. klo 19
kirkossa ja ke 23.3. klo 18
kirkossa ja to 31.3. klo 18
srk-keskuksessa.
Uudet laulajat mukaan rohkeasti! Tervetuloa!
Hei Simolainen aikuinen!
Onko tehnyt mieli laulamaan, mutta rohkeus on
pettänyt.
Nyt tule mukaan 31.3. klo
16.30 srk-keskusessa. Virsistä viis veisaamaan. Laulamattomien lauluryhmä.
Tervetuloa!!

NUORISOTYÖ
Nuortentiimi on nuorista
koostuva suunnitteluryhmä, joka suunnittelee ja
toteuttaa muille nuorille
tapahtumia ja toimintaa.
Tiimiin voi osallistua joka
kerta, tai silloin tällöin.
Ilmoittautumiset ja kyselyt sähköpostitse ella.
ropponen@evl.fi tai p. 0403580690 tai suoraan Ellalle.

TOIMITUKSET
KUOLLUT:
Hilkka Tuulikki Haapaniemi
82 v

Kirkkoherranvirasto
suljettu 29.3.-1.4

