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KOSKELAISEN TÄMÄN
KERTAINEN NUMERO
on paikallisen seurakuntelämän esittelyä. Seurakunta
han on yhteisö, johon käytännöllisesti katsoen kaikki 
lehden lukijat on oksastettu, ja  se tapahtui hetkenä jo l
loin kummien käsivarsilla leväten saimme pyhän kas
teen. Jokaisella meistä on runsaasti kokemuksia, jotka  
yhdistävät meidät kristilliseen kirkkoon. Toivoaksem
me saadut elämykset ja  opetukset ovat olleet nimeno
maan myönteisiä ja  hyvää matkaevästä.

Seurakunta on meille jokaiselle t e h t ä v ä .  Me 
olemme luomassa joka  päivä siihen tiettyä ilmapiiriä. 
Rehdit seurakuntalaiset näkevät, että tehtävä on ko
toisin itse maailman Vapahtajalta ja  vastaavat siihen 
sen mukaisesti. Asiamme on luoda omaan seurakun
taamme voimakasta me-henkeä ja  yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Tämä on m e i d ä n  oma seurakuntamme, 
me rakastamme sitä ja  rukoilemme jatkuvasti sen puo
lesta!

Äsken vihitty seurakuntatalo on meille erinomaisen 
kiitollisuuden aihe, mutta samalla ponnistuslauta uut- 
terampaan ja  monipuolisempaan seurakuntaelämään. 
Arkkipiispamme antoi siihen suuntaan selviä vihjeitä. 
Niinikään marraskuussa tuleva kirkollinen vaaliti
laisuus on meidän suuri hetkemme: saamme rukouksen 
hengessä antaa äänemme. Ne jotka viime vuoden vaih
teessa olivat täyttäneet 18 vuotta, saavat astua vaa
liuurnille äänestämään.

Toivomme, että lukijan käsissä nyt oleva lehti luo 
mieluisan tuokion ja  antaa aavistuksen kristillisen us
kon i l o s a n o m a s t a .
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din  k äy ttöönsä.

MITEN SEURAKUNNAN VARAT KÄYTETÄÄN?
Tarkasteltaessa seurakun

nan varainkäyttöä on huom i
oitava erikseen varsinaiset 
menot eli ne menot, jo tka  ai
heutuvat vuotuisesta toim in
nasta ja  pääomamenot, jo tka 
aiheutuvat sellaisen om aisuu
den hankinnasta, jo ta  käyte
tään useita vuosia.

Varsinaiset menot rahoite
taan yleensä kaikki vuotuisilla 
tuloilla. Näillä vuotuisilla tu 
loilla olisi pyrittävä lisäksi ra
hoittam aan se osa pääom a
menoista, m ikä vastaa kalus
ton kulumista ja  rakennuksien

arvon alenemista. Suuremmat 
pääom am enot on kuitenkin 
rahoitettava jollakin muulla 
tavalla. Täm ä on välttäm ätön
tä sen vuoksi, että saataisiin 
tällainen suurempi menoerä 
tasatuksi useammalle vuodelle 
ja  niinollen veroäyrin hinta 
pysym ään tasaisena.

Jokaisen sukupolven pitäisi 
m aksaa omat menonsa. Kun 
pieni seurakunta rakentaa kir
kon on hankintam eno niin 
suuri, että täm ä rakentava su
kupolvi joutuu pakostakin 
m aksam aan sitä seuraavan

polven puolesta. Täm ä johtuu 
siitä, että ei löydy keinoa ja 
kaa hankintam enoa kovin pit
källe ajajaksolle. Kosken Tl. 
seurakunnassa on näin tapah
tunut nykyistä kirkkoa raken
nettaessa. A siakirjoista voi
daan todeta, että silloin on ol
lut pakko nostaa kirkollisvero- 
äyrin hintaa ja  supistaa seura
kunnan toim intaa.

Viimeiseimmät tilinpäätös
tiedot ovat vuodelta 1973. 
Täm ä vuosi on Kosken Tl. 
seurakunnan osalta sopiva ta r
kasteltavaksi siinä mielessä,

että sen vuoden varsinaiset 
menot eivät poikkea sanotta
vasti edellisten vuosien vastaa
vista m enoista muuten kun 
inflaation aiheuttam an nousun 
takia. Toisaalta sen pääom a
menoihin sisältyi seurakunta
talon hankintam eno, joka pää
omamenona on sitä luokkaa, 
että se aiheuttaa painetta äyrin 
hintaa kohtaan ja  vaikuttaa 
voim akkaasti seurakunnan ta 
louteen seuraavina vuosina, 
joskaan sen vaikutusta ei voi
da verrata edellämainittuun 
kirkon rakentamiseen.

Ja tk u u  seur. siv.
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s in u lle
Täm ä on kirje Sinulle, pieni ekaluokkalainen, joka 

tallustelet kouluun silmät loistaen ja  vähän väliä sivulle 
vilkuillen. Olet vasta 7-vuotias, m utta Sinullakin on jo  
huolia. Miten ne läksyt. . . E ikä kavereidenkaan kanssa 
aina ole kivaa. Eikä isälläkään ollut tänä aam una ai
kaa. M urahteli vain jo takin  lehtensä takaa. — Sinä huo
kaat, pieni mies, ja  nostat topakasti ja lkaa toisen eteen. 
Rakas lapsi, älä pelkää. Kuljet koulutietäsi vanhempie- 
si esirukousten saattelemana. — Vai kuljetko?

Täm ä kirje on myöskin Sinulle nuori, jo sta  ylösnou
su tuntui tänä aam una tavattom an vaikealta. Tulit ko
tiin vasta puolen yön tienoissa ja  aamulla oli rähinä 
valmis. Sinusta tuntuu, etteivät vanhempasi ym m ärrä 
Sinua — eivätkä opettajatkaan. Sinua revitään ja  raas
tetaan joka taholle. Kuljet levottom ana discosta 
toiseen, m utta mikään ei oikein huvita. Et löydä om aa 
paikkaasi. E ikä kehenkään voi oikein luottaa. . . Elämä 
on kurjaa ja  samalla ihanaa. M itäs jos yrittäisit etsiä 
paikkaasi seurakuntanuorten parista tai piipahtaisit 
pyhäaam una kirkkoon?

T äm ä kirje on myöskin Sinulle ahkera ja  työteliäs 
keski-ikäinen, jo k a  olet jo  löytänyt paikkasi elämässä. 
Sinulla menee hyvin. Asunto tuli juuri maksetuksi ja  
uusi auto seisoo pihalla. M utta miksi Sinulla on vatsa
haava? M iksi olet ketjupolttaja? Miksi tiuskit ja  äyskit 
kotona ja  työpaikalla? M itä Sinulta puuttuu? Hiljaisia 
hetkiäkö, rakas ystävä, hetkiä olla kahden itsesi kans
sa. Pysähtyä. Jos olet materian kahleissa, et voi olla on
nellinen. Tule m aterian herraksi! Ä lä ole sen orja. Elä
m ässä on paljon muutakin. Entäs jos elämän tarkoitus 
onkin lisätä iloa ja  vähentää tuskaa ja  kärsim ystä; elää 
m uita varten? Jospa onni onkin pienissä yksinolon het- 
kissä, jolloin voi kuulla hiljaisen tuulen suhinankin. Tai 
jo s se on löydettävissä kotikirkon penkistä. Uskotko, 
että "siinä m äärin kun ilmenee hengen voittoa aineesta, 
ilmenee Jum alan läsnäoloa ihmisessä” ?

Ja  erikoisesti täm ä kirje on tarkoitettu Sinulle, yk
sinäinen syrjäkylän vanhus, joka asustelet pienessä tu- 
pasessasi kenties vain kissa seuranasi. Kastelet kukkia 
ja  katselet haikeasti tielle päin. Odotat. Jospa vaikka 
naapurin pikkutyttö sattuis piipahtam aan. Itse et enää 
jaksa  naapurin väliä. Reumatismiset kätesi tuskin ru
koukseen taipuvat. Vain sydän huutaa Jum alan puo
leen.

Kirjeeni on myöskin Sinulle, joka vietät päiviäsi 
vanhainkodissa. K äyvätkö omaisesi ja  ystäväsi Sinua 
katsom assa vai tunnetko olosi yksinäiseksi? M itä minä 
voisin tehdä puolestasi? Vai olenko minä saavana osa
puolena. Sinä, arkihuolista vapaa seestynyt vanhus, 
voit lahjoittaa minulle osan om asta rauhastasi; Sinä 
voit rukoilla puolestani.

Kirjeeni on myöskin Sinulle, Sinä tyytyväinen van
hustentalon asukas, joka  nyt onnellisenä häärit uudessa 
kodissasi. O tan osaa iloosi. Varm asti olet lähettänyt 
m onta harrasta kiitosta Jumalalle ja  kunnan isille.

Kirjeeni on Sinulle kuka tahansa koskelainen. Toi
von Sinulle Jum alan siunausta ja  iloa Jeesuksessa K ris
tuksessa. Ole turvallisella mielellä. "M itään ei voi pa
kottaa. Eläm än toteutuminen on arm oa.”

Kosken Tl. seurakunnan menot jakaantuivat v:nna 1973 seuraa
vasti: Varsinaiset menot:
Hallintoelimien kokouspalkkiot ja  m atkakorvaukset 2999,02
Taloudenhoitajan palkka, toimiston posti-, puhelin-
ym. menot 8958,20
K irkkoherranviraston posti, puhelin-, ym. menot 1558,20
Henkilövakuutukset, ilmoitus-, painatus-, edustus-
ym. menot 3399,65

Yleishallintomenojen osuus oli 8,1 % eli yhteensä 17335,43

K irkkoherran ja  kanttori-urkurin palkkaus ja  m at
kakulut 53487,67
Seurakuntasisaren palkkaus ja  m uut diakoniatyön 
menot 23769,22
N uorisonohjaajien palkkaus ja  muut nuorisotyön 
menot 12282,34
Edellisten palkkojen sosiaaliturvam aksut 7456,50
Pyhäkoulutyön, kirkkokuorotyön, lähetystyön 
ym. menot 9527,65

Seurakuntatyön osuus oli 50 % eli yhteensä 106523,38

H autausm aan työntekijäin palkkaus ja  hautaus
m aan tarvikkeet 16100,82
H autojen hoidosta maksetuin varoin hoidettujen 
hautojen menot 5155,38

H autausm aan menojen osuus oli 10 % eli yhteen
sä 21256,20

K irkon ja  seurakuntakodin hoitom enot 18524,16
Pappilassa suoritetut korjaukset 8132,27
Pappilan hoitom enot 3295,18
Siunauskappelin ja  leirikeittiön hoitom enot 1095,86
K anttori-urkurin asunnon yhtiövastike ja  muut 
menot 2707,64
Kunnallisvero, metsän palovakuutus ja  m etsänhoi
tom aksu 414,30

Kiinteimistöjen hoitomenojen osuus oli 16,4 % 
eli yhteensä 34969,41

Korkom enot
K irkon keskusrahaston maksu 
Verojen poisto
Seurakunnan osuus M arttilan 
m enoista
M uut rahoitusm enot

verotoimiston

4959,85
22397,48

672,34

4714,78
220,00

Rahoitusm enojen osuus oli 15,5 % eli yhteensä 32964,45

Varsinaiset menot olivat yhteensä 213048,87

Pääomamenot:
Seurakuntatalon rakentam inen 
Irtaim iston hankinnat

Pääom am enot yhteensä

540000,00
4309,11

544309,11

Varsinaiset menot selviävät 
pääpiirteissään ylläolevasta lu
ettelosta, m utta pääom a
menoissa esiintyvää seurakun
tatalon rakennusm enoa on 
syytä tarkastella lähemmin.

Vuoden 1973 tilinpäätök
sessä esiintyy seurakuntatalon 
hinta kokonaisuudessaan, 
vaikka siitä m aksettiin u ra
koitsijalle vuoden aikana vain 
115000 mk. Täm ä johtuu sii
tä, että vuoden 1973 talousar
viossa oli varattu seurakunta
talon rakentam ista varten 
m äärärahaa 540000 mk, min

kä käyttäm ättä jääny t osa siir
rettiin käytettäväksi v:lle 
1974.

Seurakuntatalo tulee tont
teineen ja  kalusteineen m aksa
m aan noin 600000 mk. Se ra 
hoitettiin seuraavasti: kirkko
hallitus myönsi avustusta 
100000 ja  lainaa 30000 mk, 
Ekumeeninen lainarahasto 
lainaa 10000 mk, Kosken Tl. 
Osuuspankki ja  Kosken Tl. 
Säästöpankki kumpikin
140000 mk ja  muu osa kus-

J a tk u u  siv. 3
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tannuksista maksettiin seura
kunnan om ista rahastoista.

Seurakunnalle aiheutui ra 
kentam isesta 320000 mk:n 
velka, mikä on m aksettava 
korkoineen seuraavan kym
menen vuoden aikana. Täm ä 
saattaa seurakunnan talouden 
kovalle koetukselle. R akennus
suunnitelm a perustuu laskel
maan, jo ssa ei ollut tarkoitus 
turvautua veroäyrin hinnan 
korottamiseen. N yt kun raken
nuksen lopullinen hinta on jo  
tiedossa, voidaan todeta, että 
äyrin hinta voidaan säilyttää 
sinä 1,5 penninä, m itä se on 
ollut jo  m onia vuosia, m utta 
samalla, että täm ä vaatii erit
täin säästäväistä taloudenpi
toa ja  hyvin harkittuja päätök
siä.

Seurakunnan varainhoidos
ta päättää kirkkovaltuusto 
vahvistamalla vuosittain ta 
lousarvion, joka  käsittää noin 
120 eri m äärärahaa. N äitä 
m äärärahoja ei saa ylittää il
man valtuuston hyväksymistä.
K irkkovaltuuston päätökset 
toimeenpanee kirkkovaltuus
ton valitsema kirkkohallinto- 
kunta, joka  on tekemisistään 
vastuussa valtuustolle. K irk
kovaltuusto on siis avainase
m assa seurakunnan varain
käytössä ja  senvuoksi on tä r
keää, että ensi m arraskuussa 
pidettävissä kirkollisissa vaa
leissa kirkkovaltuustoon vali
taan henkilöt, joilla vaalilaissa U usi seu rak u n tak o ti j a  juh lay le isö ä  v ihk iä ispäivän  29. 9. 1974

mainitun kelpoisuuden lisäksi 
on myös taloudellista asian
tuntemusta. Hugo Siikarla.

SUUNTANA
LÄHIMMÄINEN

Seurakuntasisaren työllä on 
Koskella jo  vanhat perinteet, 
siksi ei ollut vikea aloittaa 
kahdeksan vuotta sitten työ
täni Koskella. Joskin tie oli ta 
vallaan kuin avattu, on kuiten
kin viime vuosina tapahtunut 
tässäkin työssä paljon uutta. 
Avautuvien työnäkymien 
edessä on työntekijän aina 
om aksuttava ennen kokem a
tonta. 18 vuotta sitten jolloin 
työni aloitin, oli työn luonne 
toinen. Silloin oli pääasiana 
sairaanhoito. Sairaanhoitoa

toki on työ paljolti nytkin ja  
siitä iloitsenkin. En tosin siitä, 
että on sairaita vaan että saan 
tehdä sitä työtä, jonka tunnen 
jotenkin hallitsevani.

Jälkeenpäinhän viime vuo
sina on tullut koulutukseen 
paljon uutta, jo ssa huom ioi
daan ei ainoastaan sairas, 
vaan myöskin niinsanottu ter
ve ihminen sekä yksilö- että 
ryhmäkeskeisenä. Täm ä kaik
ki vaatii uuden tiedon om ak
sumista ja  siksi kentälle olevil
le Sisarliitto on aika ajoittain

järjestänyt kursseja ja  meneil
lään on myös kahden vuoden 
ajan, kaksi kertaa kuussa ko
koontuva työnohjauskoulutus 
Loimaalla.

M itä sitten täm än päivän 
työ tarjoaa tekijälleen, toisin 
sanoen, m inkälaista on sisaren 
työ. Lienee vaikea luetella ja  
toisarvoistakin, sen tietävät 
parhaiten ne, joiden kodin 
oven olen aukaissut. Työ on 
ollut ja  tulee varm asti aina ole
maan ihmisen luokse mene
mistä. Erilaiset koneet käy
däkseen tarvitsevat huoltoa, 
näin on myös ihmisen kohdal
la. Siksi työni sairaanhoidon 
ohella on m itä erilaisinta huol
toa ja  hoivaa. Tässä vanhuk
set ovat edelleen valtaosana 
työkentässäni. Pyritäänhän 
nykyään siihen, että vanhuk
set saisivat mahdollisimman 
kauan olla omissa kodeissaan. 
Eräs unohdettujen ryhm ä ovat

olleet kehitysvammaiset. H ei
dän tarpeensa on opittu huo
m aam aan ja  niinpä työ koh
distuu kerhojen ja  kesäisten 
leirien m uodossa heihin. He 
odottavat aina innokkaasti 
kerhoaan, jossa saavat askar
rella, leikkiä ja  tavata toisiaan 
ja  toteuttaa vertaistensa kans
sa itseään.

Toinen, jo  vuosien varrelta 
tutuksi tullut ryhm ä on kul
taisen iän kerho, jossa jäseniä 
on noin 40—50. K okoontu
minen on aina iloinen tapahtu
ma. Usein on joku vieras pu
huja, esitelmöitsijä, tai jonkin 
alan edustaja kerhossa. K er
hon jäsenet itse esittävät myös 
ohjelmaa, on tietokilpailua 
ym. Lasten ohjelmat ovat ol
leet tervetulleita. Retkiä teh
dään eri kohteisiin ja  otamme 
muista pitäjistä vastaan vierai
lijoita.

Ja tk u u  siv. 4
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Mainio musiikki -  ilon ja 
voiman ehtymätön lähde

K irk k o k u o ro  h a rjo itte lem assa  uudessa  seurakun takod issa .

K errotaan, että kun aposto
li P ietari viitisenkymmentä 
vuotta Kristuksen syntymän 
jälkeen saapui Room aan ja  
järjesti siellä hartauskokouk
sia, hän opetti seurakunnalle 
ikivanhoja, juutalaisten syna- 
googista peräisin olevia us
konnollisia lauluja. Ne olivat 
aikanaan mitä uhkeimpaan 
kukoistukseen puhkeavan 
kristillisen kirkkomusiikin al
kuna.

K un koko kristillinen 
elämän- ja  m aailm ankuva jy r
kästi poikkesi antiikin pa
kanallisen kulttuurin luomas
ta, niin myös kristittyjen ju 
malanpalveluksissaan käyttä
millä lauluilla alun alkuisin ei 
ollut m itään yhteistä room a
laisten kansanjuhlien kova
äänisen musiikin ja  upeiden 
pitojen ilomielisen soiton ja  
laulun kanssa. N iinpä soitti
mia pidettiin synnillisinä eikä 
niitä vuosisatoihin katsottu 
sopiviksi käyttää kristillisen 
jum alanpalveluksen yhteydes
sä. Esimerkiksi urut, jo ita  roo
malaiset soittivat sirkushu
veissaan, pääsivät kirkkosoit- 
timeksi vakiintum aan vasta n. 
800-luvulla. N ykyään urut on 
ehkä tärkein kirkkomusiikin 
soitin. Kristillinen kirkkolaulu 
vastaanotti vaikutteita ni
m enom aan antiikin kreikka
laisesta musiikista. Syyrian 
luostareista käsin kristillisen 
kirkon ensimmäiset hymnit 
siirtyivät länteen päin. (Hym 
nit toim ivat seurakuntavirsinä 
tuolloin.)

Kirkko- tai hengellistä mu
siikkia harrastetaan nykyään 
melkein kaikkialla m aailm as
sa. M itä enemmän lähetystyö
tä tehdään sitä enemmän 
myöskin hengellinen musiikki 
leviää.

N ykyisessä Suomessa 
kirkko- tai hengellistä musiik
kia saamm e kuulla erittäin 
monenlaisissa tilanteissa ja  ti
laisuuksissa. Sitä välittää ra
dio ja  joskus televisio. Joiden
kin baarien levyautomaateis- 
takin saatam m e löytää hengel
listä musiikkia sisältävän le
vyn, esim. n. s. negro spiritu
aaleja eli neekerien hengellistä 
musiikkia.

Seurakuntien hartausti
laisuuksissa, seuroissa ja  ko
kouksissa sekä jum alanpalve
luksissa saamm e itsekin osal
listua, samoin kirkollisissa to i
m ituksissa, häissä, hautajaisis
sa ja  kastejuhlissa. Hengel
linen musiikki ei ole harvinais
ta  m yöskään kodeissa 
syntym ä- ja  nimipäiviä vietet
täessä. M yös hengellisen m u
siikin konserttitilaisuudet 
näyttävät saavan yhä kasva
van kuuntelijajoukon.

Jum alanpalvelus on tärkein 
seurakunnan kokoontumis- 
muodoista. Siihen liittyy lä
hinnä neljänlaatuista musiik
kia, nim ittäin virsilaulu, litur
ginen laulu, kuorolaulu ja  ur
kumusiikki.

Suomalainen virsitutkija 
A arni Voipio määrittelee vir
ren seuraavasti: ”Virsi on us
konnollinen laulu, jo ta  kristi
ty t laulavat jum alanpalveluk
sissaan ja  muissa hartausti
laisuuksissaan sekä pyhissä 
toim ituksissaan ja  myös yk
sinään hengelliseksi rakennuk
sekseen.”

Papin ja  seurakunnan vuo- 
rolaulua kutsutaan liturgiseksi 
lauluksi. Tähän ryhm ään kuu
luu myös kuoron laulam a joh- 
dantovuorolaulu eli introitus. 
Täm än kuoro laulaa välittö
mästi alkuvirren jälkeen.

Uskonpuhdistuksen jälkeen 
1500-luvun loppupuolella urut 
vakiintuivat jumalanpalvelus- 
soittimeksi. Tällöin niiden teh
täväksi tuli alku- ja  välisoitto
jen lisäksi säestää seurakun
nan veisuuta, jo ta  Luther piti 
erityisen tärkeänä. Samalla u r
kurit alkoivat säveltää pidem
piä alku- ja  väli- sekä päätös- 
soittoja. A ina meidän päiviim 
me asti urut ovat toimineet yk
sinom aan jumalanpalvelus- 
soittimena, m utta nykyisin on 
urkuja alettu rakentaa myös 
konserttisaleihin. Kosken Tl. 
kirkon urut ovat vuodelta 
1935 ja  ovat 23-äänikertaiset.

Suomessa harrastustoim in
taan perustuva kuorolaulun 
aate levisi aluksi ennen m uuta 
m ieskuorolauluna ylioppilas- 
piireissä. Ensimmäinen mies
kuoro perustettiin Turkuun v. 
1819. Varsinaisen kansan kes

kuudessa innostus heräsi sen 
jälkeen, kun ensim m äisistä se
m inaareistam m e valmistuneet 
kansakoulunopettajat olivat 
aloittaneet työnsä. Jyväskylän 
seminaarin ensimmäinen m u
siikin lehtori Erik August 
Hagfors oli intomielinen kuo
rolaulun ystävä, jo k a  kolmen 
vuosikymmenen ajan kasvatti 
maaseudulle kuoronjohtajia. 
Samoihin aikoihin syntyivät 
ensimmäiset kanttori-urkurien 
valmistuslaitokset ja  näin 
myös kirkkokuorolaululle luo
tiin pohja. K irkkokuoroja on 
m aassam m e nykyisin lähes jo 
kaisessa seurakunnassa, yh
teensä noin 500. Kosken Tl. 
seurakunnan kirkkokuoron 
vahvuus on vajaa kolmekym
m entä laulajaa. K uoro ko
koontuu säännöllisesti kerran 
viikossa harjoituksiin, paitsi 
kesäaikana ei ole säännöllisiä 
kokoontumisia. Kuoron pääa
siallinen toim inta kohdistuu 
jum alanpalveluksissa laula
miseen, m utta myöskin muissa 
tilaisuuksissa lauletaan jos on 
mahdollista. M yöskin omia 
kirkkomusiikki-iltoja on pidet
ty. Uudet laulajat ovat erittäin 
tervetulleita kuoroon. Tosin 
on myöskin todettava se, että 
kuorotyö vaatii melkoisia uh
rauksia laulajilta; ei varm asti
kaan ole aina niin helppoa läh
teä raskaan työpäivän jälkeen 
säällä kuin säällä kuoroharjoi
tuksiin. M utta ehkä laula
minen ja  yhdessä olo virkistää 
kuitenkin laulajaa niin, että 
jaksaa  olla innostunut ja  pitää 
näin kuorotoim intaa pystyssä.

V irttä tai hengellistä laulua 
laulaessamme me liitymme sii
hen kuoroon, ylistävään ja  
palvovaan seurakuntaan, josta 
veisaamme alkuaikojen kristit

tyjen ylevässä juhlahym nissä 
Te Deumissa:
Sun nimes kunniaa ylistää 

profeettas, 
ja  apostolisi ju listaa kiitostas. 
M yös kaikki m arttyyrit ja  seu

rakuntasi, 
ne kiittää, ylistää sua, Isää, 

alati.
M yös iankaikkista sun Poi- 

kaas ainoaa 
ja  Pyhää Henkeä, mi sielut 

lohduttaa.
Kalevi Lahti

J a tk o a  siv. 3

Kylätoim ikunnat, jo ita  on 
kahdeksan, pyrkivät osaltaan 
helpottam aan työtä. Näiden 
nimetyt toimikuntien jäsenet 
ottavat yhteyttä minuun, kun 
joku yksinäinen vanhus sai
rauden tai muun vuoksi tarvit
see apua, jo ta  puolestani voin 
heille välittää.

K ohdistuupa työ sitten 
minkäikäiseen ihm isryhm ään 
tahansa, se on aina ja  kaikessa 
ihmisen kohtaam ista ja  sen pi
täisi myös olla asettum ista 
hänen rinnalleen niin ilossa 
kuin surussa. Tässä työnteki
jän ä  kohtaa aina oman rajoit
tuneisuutensa, kuitenkin kir
kon työntekijänä on sisimmäs
sä velvoittavana Kristuksen 
palveleva hahmo. Hän palveli 
kaikkia, siksi hänen opetuslap
sensa on pyrittävä seuraa
maan jä te ttyä  esimerkkiä. Sik
si vajavaisuuden tunnossakin 
saa sisim m ässään iloita, että 
saa olla edes jollekin pienenä 
Vapahtajam m e lähettinä suu
rella työkentällä.

Helvi Harmaa
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SEURAKUNTA JA 
NUORISO

"Sallikaa lasten tulla minun 
tyköni älkääkä estäkö heitä.” 
Täm ä lause on Jeesuksen ope
tuslapsilleen lausuma. N yky
hetken vanhemmille haluaisin 
saman ajatuksen kiteyttää 
muistolauseeksi: A uttakaa
lapsianne löytäm ään Jeesuk
sen luo ja  pysym ään hänen 
turvissaan.

Seurakunnassam m e on to i
minut m uutam an vuoden ai
kana lasten päiväkerho, seura
kunnan nuorisonohjaajan jo h 
dolla. Tarkoitus on kahden
lainen: äidit voivat tuon het
ken levähtää tai käydä ostok
silla, kun lapset ovat leikeissä 
ja  askarteluissa, joiden lom as
sa he kuulevat ja  keskustelevat 
Jeesuksesta. Samalla lapset tu
tustuvat ikätovereihinsa ja  val
m entautuvat siirtym ään kou
luelämään.

Seurakunnassa toim ii va
paaehtoisin voimin kyläkun
nittain pyhäkoulu. Toim inta 
perustuu vuosikym meniä ja t
kuneeseen perinteeseen. U s
kollisimmat pyhäkoulunopet
tajat seurakunnassam m e ovat 
toimineet kesästä toiseen yli 
30 vuotta. Toki nuoriakin on 
antautunut opettajiksi vuosit
tain runsaasti. Seurakunnan 
pyhäkouluista suurin osa to i
mii vain kesäaikana, ainoas
taan kirkonkylän pyhäkoulu 
toimii talvikautena.

Pyhäkoulu on lasten jum a
lanpalvelus, johon voivat osal
listua kaikki ikäpolvet rippi- 
kouluikään asti. 45 minuutin 
sisään sopivat päivän evanke- 
liumitekstin selvittely lapsen- 
tajuisesti, usein kuvin tai lei
kein elävöitettynä, virsilaulua 
ja  yhteisesti yhteen ääneen lu
ettu rukous niinkuin Jeesus 
itse on meitä opettanut rukoi
lemaan.

T äm ä pyhäkoulum atka on 
kesällä myös riemullinen ta 
paaminen, jolloin ollaan 20 
m inuuttia pihalla talvisten 
koulutoverien kesken.

Tässä kohden palaisin alku- 
teemaani: m onissa perheissä 
vanhemmat suhtautuvat pyhä
kouluun yliolkaisesti, mikä al
kaa näkyä lapsista heidän saa
vutettuaan 10 vuoden iän. Sil
loin rupeaa tapahtum aan pois

jääntejä , ehkä pyhäkoulun- 
käynti loppuu kokonaan. 
M yöskin nuorem m issa sisa
ruksissa alkaa näkyä halutto
muutta. Kuitenkin pyhäkou
lun merkitys opetuksellisena 
tilaisuutena tulee yhä tärkeäm 
mäksi, kun uskonnonopetusta 
kouluissa vähennetään ja  
monet opettajat ovat vailla 
tunnustuksellisuutta vaikka 
kuuluvatkin seurakuntaan. 
Vanhempien tulisi keskustella 
lastensa kanssa pyhäkoulusta 
ja  hienovaraisesti vaikuttaa, 
että pyhäkouluinnostus lapsis
sa säilyisi.

Seurakunnassam m e on 
m uutam an vuoden ajan to i
minut nuorisonohjaaja, joka 
järjestää ohjattua kerhotoi
m intaa varhaisnuorille ja  vart
tuneemmille nuorille erikseen. 
K erhot ovat vapaam uotoisia: 
tyttö-, poika- ja  sekakerhoja. 
Kerho itse suunnittelee toim in
tansa: askartelua, leikkejä,
opiskelua erikoisesti kunkin 
vuoden teeman pohjalta. K ai
kessa toim innassa taustana on 
Jeesuksen läsnäolo joka  hetki. 
Tärkeää viihtyvyyden kannal
ta  on, että nuoret itse ratkaise
vat, paljonko m itäkin ohjel
m aa on. K erhot eivät siis ole 
mitään "vanhojen seuroja” , 
vaan nuorten iloisia yhdessäo
loja, jo issa vakava ja  kevyt 
ohjelma täydentävät toisiaan. 
Kerhoissa monet nuoret ovat 
todenneet, ettei Jeesus eläm än
sisältönä olekaan mikään ilon
pilaaja. V asta H änen m u
kanaan nuoruuteen on tullut 
pysyvää vapautuneisuutta ja  
sisältöä. Tunne Jeesuksen läs
näolosta antaa varm uutta kiu
sausten tullessa.

N uorisotyön ohjelmaan 
kuuluu myös yhteistyö ja  
kanssakäym inen M arttilan 
nuorten kanssa. Tähän antaa 
lähtökohdan jo  seikka, että 
nuorisonohjaaja on yhtenen 
M arttilan seurakunnan kans
sa. Myös leirit ovat yhteisiä.

Rovastikuntakin pyrkii 
osaltaan laajentam aan muor- 
ten keskinäistä kanssakäym is
tä. Kevättalvella järjestetään 
nuortenpäivä ohjelmineen, 
mm. seurakuntien välinen 
raam attu-aiheinen tietokilpai

L ap sia  p ä iväkerhossa

lu. Kesällä lentopallopäivät, 
joilla ratkaistaan, m issä seura
kunnassa pelataan parhaiten 
lentopalloa. Tärkeintä tieten
kin on, että nuoret tapaavat 
toisia nuoria, joilla on sam a 
johtotähti kuin heillä itsellään- 
kin.

Pyhäkoulun opettajille jä r 
jestetään virkistyspäivät hela- 
torstaisin, ja  pyhäkoululaisilla 
on om a päivänsä vuoroin ro
vastikunnan kussakin 12 seu
rakunnassa.

Nuoret. Oletteko saaneet 
osanne tästä monipuolisesta 
toim innasta, jo ta  seurakunta 
keskuudessanne suorittaa? El

lette, o ttakaa kiireesti yhteyttä 
Riittaan päästäksenne m u
kaan. Jeesus kutsuu teitä kaik
kia tykönsä.

Vanhemmat. Oletteko hoi
tanut leiviskänne kasvattaes- 
sanne Jum alan teille uskomia 
lapsia? Oletteko selvittäneet 
heille, kuka on heidän paras 
ystävänsä? Oletteko auttaneet 
lapsianne löytäm ään Jeesuk
sen? O hjatkaa heitä seurakun
nan toim intaan mukaan. Ol
kaa heille esimerkkeinä osal
listumalla perheittäin jum alan
palvelukseen ja  muuhun seura
kunnan tointaan.

E. U.

Paljon poljettu tie,
syljetty, tahrattu, paljon tallattu tie — minne vie?

Lähinnä kapakkaan
tai bingoon tai tanssimaan
— ja  jos hyvin käy, kaljanmakuiseen suudelmaan...
Mutta sitten minne v i e ------
joka  kyselee pitemmälle
lie jäänyt jotenkin älyltään vähemmälle:
Eikö suun imu ja  savukkeen haju riitä?
Eikö luojaansa nykyaikaa
melun, kiireen ja  hyvin ajatukseton lapsi kiitä. . ?

Pääseehän siten kuitenkin hetkestä hetkeen.

Mutta kaikkein vähäisin kukka 
tien syrjältä katsoo, hyljätty, ylöspäin 
ja  sateessa itkee tietäessään, mikä hukka 
on elämä mikä eletään näin.
Sen terän kuultava tahrattomuus 
on juonut itseensä taivaasta kauneimman 
ja  lehden hiljaisen vihreä uskollisuus 
on imenyt sisäänsä maan mehuista aidoimman.
Kuka kulkee minnekin —
mutta viisain lie, joka  tietää sittenkin
miten syvän onnen voi löytää pienestä kirkkaudesta,
toisesta hymystä, taivaan valkeudesta
ja  maan, — ja  tietää että jälkeen huomisen
ja  tämän ja  tuon ja  kaikkien päivien
seuraa kaikista tärkein: ikuisuus.

Kosken nuorille Jeesusta suositellen, 
sydämellisesti: Marja-Terttu
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E L E H T I M I S T Ä  V A I  P Y H I Ä  ELEITÄ
N äin  tullaan tutuiksi: kas

voille otetaan joko  virallinen 
tai hymyilevä fiilinki, ojenne
taan oikea käsi toiselle joka 
tarttuu  siihen. Sitten puserre
taan (joko kuivakiskoisesti tai 
reilusti) ja  sanotaan samalla 
esittelyksi om a nimi. Tuo 
kaikki oli ihmisten keskeistä 
elekieltä. Suoraan sanoen: elä
mämme on täynnä elein il
m aistua mielipiteidenvaihtoa. 
Sitä on pään nyökkääminen 
hyväksymisen merkiksi, suute
leminen, käsien pusertaminen 
nyrkkiin, jopa  joka ainoa sana 
jonka puhumme on etukäteen 
sovittu ”ele”, merkki jonka 
ym m ärräm m e ja  teemme pu- 
hekum ppanim me ym m ärre
tyksi.

R akas kirkko, jo k a  on äi
timme, on viisas ja  viljelee 
myös eleitä saadakseen meidät 
elämään pelastetun ihmisen 
elämää. N äinhän teki jo  kir
kon H erra Jeesus. H än otti sy
liinsä lapsia, pani kätensä hei
dän päällensä ja  siunasi heitä. 
K erran hän parantaessaan so
kean miehen sylki m aahan, 
teki syljestä tahtaan ja  siveli 
sen miehen silmille. Pyhät 
eleet liittyivät Jeesuksen elä
m ään; astuipa hän taivaaseen
kin kohotetuin käsin.

Opetelkaamm e siis mekin 
eleiden kieltä!

K u m a r r u s  on asia jon 
ka luonteen ym m ärräm m e il
man muuta. N iinpä oikea kris-

Kristuksen ainutlaatuisuutta 
julistam aan ja  ylistäm ään 
hänen seurakuntansa on nyky
aikana kutsuttu aivan niin kuin 
ensimmäisessä seurakunnassa 
tehtiin. Meidän on vain varot
tava, ettemme tulkitse häntä 
omien toiveittemme ja  käsitys
temme m ukaan, vaan julistam 
me häntä sellaisena, kuin R aa
matun pyhät kirjoitukset 
hänestä todistavat. Vain R aa
matun K ristus on se Kristus, 
josta  sanotaan, ettei taivaan 
alla ole m uuta nimeä, jossa 
meidän pitää pelastuman.

A rkkipiispa M artti Si
mojoki kirjassa Sinun 
pelastuksesi tulee.

titty tullessaan kirkkohuonee- 
seen sisälle tekee kauniin ku
m arruksen kunnioituksesta 
H erraa kohtaan. Samoin hän 
kum artaa astuessaan kuoriin 
ja  noustuaan ehtoollispöydäs
tä. Täm ä kaikki on kaunista 
elekieltä, jo ta  jo  esi-isäm m eja 
-äitimme harjoittivat.

Vanha kirkollinen tapa on, 
että epistola ja  evankeliumi lu
etaan eri puolilta alttaria. Täs
tä syystä kirkossa ” miesten 
puolta” eli uruista päin katso
en oikeaa kutsutaan e p i s - 
t o l a p u o l e k s i  ja  ”nais- 

ten puolta” vastaavasti 
e v a n k e l i u m i p u o l e k -  
s i . Sillä että ne luetaan eri 

puolilta halutaan osoittaa, että 
ne ovat erilaista Jumalan 
sanaa: epistola on katkelma 
apostolien kirjeistä, evankeliu
mi on itsensä H erran Jeesuk
sen välitöntä puhetta tai kerto
m usta hänen teoistaan.

K ristikunnassa on hyvin 
yleisenä tapana, että juuri en
nen ehtoollisen nauttim ista en
sin leipä, sitten viinimalja 
k o h o t e t a a n  kaikkien 

nähtäväksi. N äinhän me K os
kellakin olemme tehneet. M ik
si täm ä? Senvuoksi, e ttä juuri 
edellä ehtoollisen asetussanoja 
luettaessa kävi toteen H erram 
me lupaus: täm ä leipä on 
hänen ruumiinsa, täm ä malja 
hänen verensä. Kun pappi 
näin ehtoolisaineiden siunaa
misen jälkeen suorittaa kohot
tamisen ("elevaation”), hän 
sillä osoittaa, että K ristus nyt 
on kirkkokansan keskuudessa 
leivän ja  viinin m uodossa val
miina syntisten ravinnoksi. 
K uinka ylevä ja  pyhä hetki!

K ä s i e n  r i s t i 
m i n e n  on meille kaikille 

tuttua ja  toivoakseni rakasta 
asiaa. Kuitenkin se on paljon 
nuorempi tapa kuin itsensä 
siunaaminen r i s t i n m e r 
k i l l ä .  Ristinmerkin teke

minen on iältään vanhem paa 
käytäntöä kuin usean Uuden 
testam entin kirjan synty! Niin 
vanha se on ja  kuuluu koko 
kristikunnalle luovuttam atto
m ana tapana. M artti Lutherkin 
siunasi itsensä joka päivä sillä 
tavoin. Niin tehdessämme me 
muistam me pyhää kastetta 
jossa sama merkki tehtiin ylit
semme. Me voimme siunata it

semme tuolla tavoin aamuin ja  
illoin. Samaten esim. kiitosvir
ren 629 ja  uskontunnustuksen 
viimeisten sanojen aikana. 
N iinikään noustessamme eh- 
toollispäydästä. K uka uskal
taa aloittaa! Rohkeus tulee 
kyllä palkituksi.

Kristilliset tavat ovat pyhiä 
eleitä eivätkä halpahintaista 
elehtimistä. Yksi pieni pyhä 
ele voi vastata sataa sanaa. 
Niiden m atkassa käy rukous 
ja  siunaus.

Eino Lehtisaari

Ole siis ystävällinen. Kärsi 
lähimmäistäsi. Jos mielestäsi 
on liian paljon vaadittu, kun 
käsketään: "rakasta lähim 
mäistäsi niinkuin itseäsi” , niin 
joka tapauksessa sinulta odo
tetaan tätä. Voi tietenkin olla 
niin, että kaikesta huolim atta 
saat kokea kovia. M utta ra- 
kastaessasi tiedät ainakin 
menetelleesi niinkuin oikein 
on.

Turun tuomiorovasti 
Lauri Huovinen: Terve
tuloa huomispäivä.
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KOSKELTA ETIOPIAAN
Koskelta E tiopiaan on n. 

7000 kilometrin m atka, m utta 
viime vuosina tuo m atka on 
lyhentynyt huom attavasti. On
han Etiopian eteläosassa si
jaitseva H osainan raam attu- 
koulu ollut seurakuntam m e ni
mikkokohde vuoden 1973 
alusta lähtien.

Etiopia on opittu tunte
m aan Suomessa ”Haile Selas- 
sien m aana” aina kuluneeseen 
kesään asti. Vaikka puoli vuo
sisataa vallassa olleen keisarin 
aikana on Etiopia kehittynyt 
enemmän kuin 3000 vuotena 
ennen häntä, eivät olot ole lä
heskään Suomen kaltaiset. 
Esim. Etiopian 25- 
miljoonaisesta väestöstä on lu
kutaitoisia n. 5—7 % ja  esim. 
maaseudun naisten keskuudes
sa vain yksi sadasta osaa lu
kea. Kouluikäisiä lapsia on n. 
12 miljoonaa, m utta vain 16 
% heistä pääsee kouluun ja  
näistäkin yli puolet käy kou
lua vain pari vuotta. Edelleen 
suurena vaikeutena ovat m aan 
sekavat kieliolot. M aassa on 
70 eri kieltä ja  yli 200 m urret
ta. Tärkein kieli on am hara. 
E tiopiassa työskentelevät lute
rilaiset lähetysseurat ovat liit
tyneet kirkoksi, jonka nimi on 
Evankelinen K irkko- ”Mekane 
Yesus Etiopiassa” . Suurin osa 
Mekane Yesus- kirkon n. 1600 
koulusta on lukutaitokouluja. 
K iireisim pänä tehtävänä kirk
ko pitää opettajien koulutta
mista ja  oppim ateriaalin tuo t
tam ista. K irkon aapisissa ja  
lukukirjoissa on kristillinen 
sanoma. Niiden ja  koululais
ten saam an uskonnonopetuk
sen sekä kristillisten laulujen 
välityksellä kodit saavat en
simmäisen kosketuksen hy
vään sanomaan. Lukutaitom a- 
ja t m uodostuvat kylän hen
gellisiksi keskuksiksi. H o
sainan raam attukoulussa kou
lutetaan evankelistoja täl
laisiin uusiin keskuksiin, jo ista 
m uodostuu pieniä kristillisiä 
seurakuntia evankelistan jo h 
dossa. Pappispula on niin suu
ri, että on m onia seurakuntia, 
joissa ei ole ollenkaan om aa 
pappia.

M itä näm ä miljoonat, juuri 
lukemaan oppineet sekä ai
kuiset että nuoret, saavat en
simmäiseksi luettavakseen? 
Nyt Etiopian kansalla on näl
kä. On valtava Sanan nälkä. 
He kaipaavat vapauttavaa ilo
sanomaa.

M itä Koskella tehdään H o
sainan raam attukoulun opetta
jan  palkkaamiseksi tärkeään 
työhönsä?

V uosittaiset erityiset lähe- 
tystem paukset ovat tuoneet 
asian seurakunnassam m e tu
tuksi. A lkaneena syksynä tul
laan sunnuntaisin jum alanpal
veluksen jälkeen juom aan 
kirkkokahvia lähetyksen hy
väksi uudessa seurakuntata
lossamme. Vuosiaihe
1974—75 ”N yt on pelastuksen 
päivä” johdattaa  meidät Itä- 
Afrikkaan. Sieltä Etiopia, 
Kenia ja  Tansania ovat eri
koisen opiskelun ja  työn koh
teina. Lähitulevaisuudessa tul
laan järjestäm ään opiskelu- 
mielessä kolme iltaa näistä 
m aista ja  lähetystyöstä siellä. 
Täm ä yritys kuuluu osana 
Loim aan rovastikum m an alu

eella tänä talvena toteutetta
vaan koulutusohjelmaan. Vii
me talvena kokoontuivat Ali- 
kulman, Isosorvaston ja  Tui- 
malan lähetyspiirit opintopiiri- 
tyyppisinä ja  sam a on suunnit
teilla tänäkin vuonna. O pinto
piiri au ttaa paneutum aan 
muun ohella m äärättyyn vuo
siaiheen kohtaan, saam aan ni
m enomaan tietoja lähetyksen 
rintam alta. Lähetyspiirien to i
m inta kyläkunnissa on sitä 
kaikkein keskeisintä ja  tä r
keintä. N iinpä lähetystoim i
kunta erittäin mielellään nä
kisi sen päivän Koskella koit
tavan, jolloin ne kylät, jo issa 
ei vielä toimi lähetyspiiriä, 
aloittaisivat sen. Siinä ei tarvi
ta  kuin kaksi kolme ihmistä, 
jo tka  päättävät, ettemme ole 
enää ”Pekkaa huonom pia” , ja  
o ttavat vastuun alkuunpane- 
misesta. K irkkoherralla on vii
kossa vain yhtä vähän päiviä 
kuin muillakin, siksi ei pidä 
odottaa että lähetyspiiri ko
koontuu vain silloin kun pappi 
ehtii mukaan. Alkuun lähdos- 
sö varm asti on apuna sekä 
kirkkoherra että lähetyssihtee

ri, ja  vierailuja tullaan teke
m ään mahdollisuuksien mu
kaan. Siksi toivonkin, että 
rohkeasti käydään säännöl
lisen lähetystyön alkuun, kek
sitään uutta ja  yhdessä toimi
taan suuren Kristuksen per
heen hyväksi, sillä "antaes
saan saa ja  kadottaessaan löy
tää” .

Evankeliumi on tarkoitettu 
auttam aan koko ihmistä. K ris
tuksesta todistetaan monin eri 
tavoin sekä sanoin että m aata
loutta, am m attikoulutusta ja  
sairaanhoitoa kehittämällä. 
Itä-Afrikan maitten ovet ovat 
avoinna evankeliumulle. K ir
kon on juostava kun muut kä
velevät, sen on riennettävä vie
mään viestinsä kaikille kan
soille. Täm ä on Jeesuksen ni
menomainen käsky: tehkää 
kaikki kansat minun opetus
lapsikseni — ei omin voimin, 
vaan H erram m e johdossa ja  
Hänen Henkensä voimin. N yt 
on toim innan aika. N yt on pe
lastuksen päivä.

Tellervo Pakkanen

H osa inan  raam attu k o u lu , E tiop ia  v. 1971.
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OLETKO TENAVA FAN?
Yllä on pätkä Tenavat sar

jaa . Tenavien maailm assa 
yleensä kaikki on varsin m ut
katon ta ja  yksinkertaista. 
M utta miksei näin olisi myös 
tavallisessa elämässä. Monesti 
ihmiset, varsinkin me nuoret, 
teemme asiat paljon m onim ut
kaisemmiksi kuin mitä ne to 
dellisuudessa ovatkaan.

Eräs melkein kaksituhatta 
vuotta sitten elänyt henkilö teki 
kuitenkin m eidänkin elämäs
täm m e varsin yksinkertaisen 
sanom alla m erkittävät sanat: 
” M inä olen tie, totuus ja  elä
mä, kuka ikinä tulee minun ty 
köni, sitä minä en heitä ulos” . 
Tuon lauseen pitäisi olla vii
toittam assa meidän kaikkien 
tietämme, koska sanoja oli 
meidän Vapahtajam m e Jeesus 
Kristus.

Kun pääsemme kiinni to 
dellisen elämänleivän reunapa- 
lastakin, samalla saamme yk
sinkertaisen ja  m utkattom an 
elämäntyylin — suoraan isältä 
lapselle. ”Ei ihminen voi ottaa 
mitään, ellei hänelle anneta 
taivaasta” . Ja  voimme olla 
varm at, että saamm e kaiken 
tarvitsem amm e, tästä  esimerk
kinä Ressu, joka  saa Jaska Jo 
kuselta kaiken tarvitsem ansa, 
oman koirankopin, maukkaan 
ruuan, lämpimän silityksen ja  
halauksen silloin tällöin. Eikö 
siis taivaallinen Isämme, joka 
rakastaa m eitä ja  on paljon 
suurempi kuin usein epäonnis
tuva Jaska Jokunen, antaisi 
meille kaikkea elämiseemme 
tarvittavaa.

Olemme toisessakin mieles
sä parem m assa asem assa kuin 
Ressu koirankoppinsa päällä. 
Ressu ei voi ilm aista halujaan 
ja  kiitoksiaan isännälleen kuin 
haukahtam alla pari kertaa tai 
katsom alla vetoavasti silmiin. 
On todennäköistä, että lähes

kään aina ei Jaska Jokunen 
tulkitse viestiä oikein, vaan 
antaa koiranm uonan sijasta 
vettä. Me puolestamme voim
me olla Isäämme suorassa yh
teydessä. Rukous on kuin pu
helinkaapeli. V astaanottaja 
ym m ärtää ajatuksenkin sano
man ja  numero vastaa taatusti 
aina. Voimme siis rukoukses
sa keskustella Jumalalle kaikki 
huolemme, murheemme, ilom- 
m a ja  kiitoksemme ja  jäädä 
luottavaisin ja  nöyrin mielin 
odottam aan vastausta.

Tenavat kokoontuvat aina 
pelikentälleen, räpylät kaina
lossa ja  iloisin mielin p itä
m ään yhteyttä keskenään. M e
kin täällä Koskella voisimme 
kokoontua pitäm ään yhteyttä 
kerhoihin, raam attupiireihin ja  
nuorteniltoihin milloin uudelle, 
milloin vanhalle seurakunta- 
kodille. K erhoissa ohjelmiin 
kuuluu hartautta, opetusta 
leikkiä, laulua, jännittäviä kil
pailuja, askartelua ja  yhdessä
oloa. R aam attupiiri koostuu 
raam atun tutkistelusta, pohti
misesta, teetuokiosta ja  kes
kustelusta & rupattelusta. 
N uorten ilta taas on vapaa- 
luontoisempi yhdessäolon het
ki lähinnä varttuneemmille 
nuorille: pelejä, keskustelua, 
teetä, m itä milloinkin, ja  ko
koontuu ' silloin tällöin 
sunnuntai-iltaisin. Kaikesta 
toim innasta saa yleensä tietoja 
perjantain Viikkosanomista 
srk:n uutisista ja  puhelinnume
rosta 769373.

TERVETULOA 
YH TEISIIN  T I
LAISU UK SIIN  
V A IK K EI NYT 
IH A N  PELI
K EN TÄ LLE. M UT
TA SEU R A K U N 
N A N  KENTÄ LLE 
K U ITEN K IN !

Jumalanpalveluksessa 
emme ole koolla vain puhuak
semme ja  veisataksemme 
K ristuksesta, vaan olemme to 
della hänen seurassaan. Hän 
on lähellämme niin kuin Em
mauksen ateriapäydässä 
(Luuk. 24:30). Jokainen kris
tillisen kirkon haara uskoo 
Kristuksen olevan läsnä jum a
lanpalveluksessa. Kristuksen 
kolmenlainen virka: profeetan, 
ylimmäisen papin ja  kunin
kaan, saa tästä selityksensä.

Profeettana hän on ilmoituk
sen täyttymys. Pyhän Hengen 
voimalla pelastushistorian 
Kristus tulee kanssam m e sa
manaikaiseksi. Ylimmäisenä 
pappina on itse läsnä ehtool
lisessa ja  jak aa  kärsineen ja  
ylösnousseen ruum iinsa ja  ve
rensä.

Piispa Eino Sormunen: 
K irkko, Kristuksen ruu
mis.

OSUUSPANKKIVIIKKO 17.-23. 10. 1974
OSUUSPANKKIVIIKON KAHVIT TARJOAMME 
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