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Kirkkoa valmistelivat
seurakunnan työväen lisäksi
käsityöpiiriläiset,
varkkarileiriläiset,
päiväkerholaiset ja pallerot.
”Isä taivaan sytytän pienen kynttilän. Ole meidän kanssamme, ole valomme.”
Elämämme alkuhetkistä asti Jumala
on kutonut suhdettaan meihin.
Rakkaus, joka on Jumalasta, sitoo
meitä yhteen. Synti purkaa näitä
lankoja, suhdettamme Jumalaan
ja toisiimme.
Armollinen Jumala, anteeksi,
että repäisemme rikki, silloin, kun
pitäisi ommella yhteen. Kotona ja
perheissä, ihmissuhteissa,
suhteessamme luontoon,
suhteessamme sinuun.

”Kutomispuuhissa ollaan kaikki mukana. Mieli on iloinen, wii! Isä taivaan näkee sen.
Puikkojani heiluttelen, taitavasti neuloilen. Lankojani leikkailen, niks, naks!
Isä taivaan kuulee sen.”

”Nuori Neitsyt Maria
hämmästyen kuuli:
Tulet Herran äidiksi,
hän on Kristus suuri.”

Arjen kutsumuksesta tänään nostetaan erityisesti esille käsillä palveleminen: käsillä
palveleminen kutomalla, virkkaamalla, puutöin tai vaikka askartelemalla. Joku voisi
miettiä, että miten näin lepopäivään ja jumalanpalvelukseen voidaan liittää
kutomistouhut. Kutominen voi olla kuitenkin myös eräänlaista hartauden
harjoittamista. Hetki käsitöiden tai puutöiden äärellä on monelle meistä levon,
rentoutumisen ja rauhoittumisen, hyvä mielen hetki: lepopäivä. Ja usein siinä, myös
muistetaan jotakuta toista ihmistä.
Häntä, jolle neule on tarkoitettu
tai jonka kotiin puutyö pääsee.
Jokainen kudottu silmukka on rukousta;
siunauksen pyytämistä ja rukousta
heidän puolestaan, jotka vetävät
lämpimät sukat jalkaan.

Kun toivotetaan siunausta, silloin rukoillaan, että Jumalan hyvä tahdo toteutuisi
ihmisen elämässä. Siunauksen toivottaminen on parasta, mitä toiselle ihmiselle voi
toivoa. Ja jotakin parasta ja hyväähän me toivomme toiselle silloin, kun annamme
hänelle lämpimän lahjan: Siunauksen pyytämistä käsin palvelemalla.
Käsillä palvelemista harrastetaan meillä seurakunnassa erityisesti joka tiistai, kun
Käsityöpiiri kokoontuu sukka- ja tumpputalkoisiin. Erityinen hitti meillä on ollut
nämä Tapulitumput ja Helinä ja Anja kertoivat, mitkä nämä siis ovat ja mistä idea
lähti liikkeelle.

”Sinun sanasi on lamppu
joka valaisee askeleeni.
Se on valo minun matkallani.”

”Täällä Pohjan tähden alla on nyt kotomaamme.
Mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme.”

Kolehti kerättiin lankojen muodossa, joista
käsityöpiiriläiset neulovat koululaisille sukkia.

Kuule eriväriset rukoukset: Ilo ja kiitos, suru
ja murhe, arkipäivä, kasvu ja toivo, rakkaus ja
ihmissuhteet sekä minä itse.

”Tässä ja nyt elämän aarteet on edessämme, nuo kätketyt kullat ja timantit
käsissämme. Tartutaan siis elämän langasta lujasti kii, kun se on tässä,
lahjana luonamme käväisemässä.”

Seurakuntatalolla sai osallistua
parsimispajaan sekä opetella
neulomaan napinläpiä ja virkata
sormella.
Leikkipaikalla leikittiin
nukketalolla ja dubloilla.
Ruokailussa nautittiin perunamuusista ja jauhelihamurekkeesta salaatin kera.

”Soita ja laula, on hyvä Jumala.
Taivaan Isä on paras ystävä.
Jeesus on hyvä nyt meille kaikille.
Pyhä Henki luo ilon sydämeen.”
Kirkossa käytimme Lastenvirsikirjoja.
KIITOS KAIKILLE!

