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Perinteinen sukuseuran kokouspäivä aloitettiin sukukirkolla. Vt kirkkoherra Hanna Kilkkinen 
toivotti kokoontuneen seurakunnan ja erityisesti sukukoustaan viettävät Pylköt tervetulleeksi. Pyhän
virret ja Herran Tertut lauluyhtyeen laulut liittyivät itsensä tutkimisen päivän teemaan.
Saarnassaan päivän evankeliumin Matt 23: 1-12 johdosta sukupappi Pertti totesi mm:

Kun Suomen rehellisemmäksi mieheksi mainittu juuriltaan savitaipalelinen Arvi Lind huutelee 
Satamatorilla rovastia, ei ole ihme että mieleen tulee päivän evankeliumi. Hyvältä tuntuu meistä 
jokaisesta myönteinen puhuttelu, vaikka ei liene outoa tämän päivän fariseuksen tapaan vaihtaa jopa
kadun toista puoltakin... Ukko-Paavo oli oikeassa todetessaan oopperan mukaan puhujan esitettävä 
viestinsä kuin viimeistä kertaa. Mieluummin rukihista asiaa.

Päivän evankeliumi ja v 369:4.

Savitaipaleen seurakuntaa on siunattu monilla hurskailla suvuilla. Niiden joukosa Pylkötkin olivat 
ahkeria kirkossakävijöitä. Rakensivat rukouhuoneenkin kulmakuntansa monenlaisen toiminnan ja 
Sanan opetuksen käyttöön. 

Jerusalemin Puutarhahaudasta vastaava pääopas englantilainen eversti Orde Dobbie saattoi 
keskeyttää pitkään jaarittelevan puhujan (ei aloittanut virttä) kysymällä: Sir, whtat is Your Point 
( Sir, mikä olikaan ajatuksenne)? 
Hartauksia ja puheita kuunnellessa joskus saakin tuota perimmäistä ydintä hakemalla hakea. 
Varmaan jokaisella oppimestarilla on ajatuksensa, vaikka tuota nimitystä Jeesuksen opetuksen 
mukaaan ei tuota nimitystä ei olisikaan haussa.

Jo Jeesuksen ajan juutalaisilla oli kaksi laki: Toora, Moosksen kirjat- kirjoitettu laki ja suullinen 
laki- isien perinnäissäännöt ja rabbien tulkinnat, mikä kiteytyi Talmudin yli 20 ison kirjan muotoon,
Babylonian ja Jerusalemin versioina. Näiden ”päällä” olisi ylimpänä lakina pitänyt olla Toora, 
mutta Jeesuksen ajan lainopettajat olivat kääntäneet kaiken päälaelleen pitäen rabbien selityksiä 
alunperäistä lain sanaa tärkeämpänä. Toki on tarpeen joka aikakaudessa myös löytää Jeesuksen 
opetuksen ydin, mitä Jumalan Sana ON ja merkitsee tämän päivän kontekstissaan.

Jaakob antaa käytännön esimerkin. Pidoissa on hyvä alkaa vaatimattomalta paikalta, siirtyä isännän 
kutsusta juhlavieraiden seuraan. Päivän evankeliumin mukaan Savitaipaleen kirkossa tätä nöyryyttä 
(nöyristelyä?)  noudatetaan kun kaikki istuvat viimeisiä penkkejä'. Löytyneekö ainuttakaan 
fariseusta tässä seurakunnassa kun keskiristin etupuolella ei löydy ketään.
Tai Paavali opastaa Room 12:3 ajattelemaan itsestään ”kohtuullisesti”.  
Kun kenttäpiisopa Viljo Remes opasti nuorta esimiestä tehtäviinsä, hän totesi, että on hyvä 
kuunnella kokousta johtaessaan toisia, eikä heti tarjota omaa mielipidettään. Jos se olisikin 
huonompi, ei tarvitse hävetä hiljaista vaokenemistaan vaan kiittää viisaampien ajatuksia.

Itsetutkistelun sununtai rohkaisee oikean nöyryyden ja toinen toistaan kunnioitavaan 
elämänasenteeseen. Kuopiolainen joukkuepelivalmentaja neuvoi poikiaan: anna kaverille tilaisuus 
loistaa) 
Pavali totesi ettei ahdasta ole meidän sydämissämme- avartukaa tekin!
Jumala korottaa itseään korottamattomat.

Uskontunnustus Nikean uskontunnustuksen sanoin.




