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Vero
Tummennuksen leipätekstiin saat tehtyä valitse-
malla character styles -> Tummennus leipätekstiin. Näin 
ollen koko kappaleen teksti ei muutu.

Veron maksaminen on kansalaisen velvollisuus. 
Sen Jeesus osoitti maksamalla temppeliveron Kaper-
naumissa. 

Samalla Jeesus osoitti, että maallisilla veroilla on vain 
ajallinen merkitys. Taivasosuudesta ei veroteta. Ei,  
vaikka joskus on mainostettu: ”Kun raha kirstuun  
kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.” 

     
Yritys ostaa sielun pelastus olisi Kristuksen työn 
pilkkaamista. Hän on ostanut meidät vapaaksi kalliilla 
hinnalla. Verojamme ei voi verrata siihen. Jeesuksen 
kallis veri vuoti ristillä tähtemme. Niin hän osti meidät 
vapaaksi. 

     
Kun Jeesus maksoi temppeliveron, se tapahtui 
kalastaja-Pietarin avulla. Pietarin 
piti mennä ongelle ja  
ottaa veroraha kalan  
suusta. ”Ota se ja maksa 
heille”, sanoi Jeesus. 

Meidänkin tienestim-
me 
ovat Jumalan antamia, 
vaikka eivät noin ih-
meellisiä. Sanomme ve-
rottajalle: ”Ota se, mikä 
kuuluu.” 

Kai Tikkakoski
kappalainen
Kaustisen ja Ullavan 
seurakunta
kai.tikkakoski@evl.fi

SanatSanat

Luento omaishoitajuudesta 
ti 2.11. klo 17 Kokkolan seurakuntakeskuksen Yläsalissa  

Tilaisuus on seurakunnan vapaaehtoisille • Luennoitsijana 
toiminnanohjaaja Marja-Liisa Kattilakoski Kokkolan seudun 
omaishoitajat ry:stä • kokemusasiantuntijana Eija Mikkola  
• Luennon jälkeen kahvit Alasalissa ja vapaata seurustelua  

• Ilmoittaudu ma 25.10. mennessä nettisivujen tapahtuma-
kalenterin kautta tai vapaaehtoistyönkoordinaattori  
Mervi Santalolle, p. 0503147 223  tai mervi.santalo@evl.fi  
• Kerro myös mahdolliset ruoka-aineallergiat 

Kokkolan suomalainen seurakunta

Omaishoitajuus kohtaa joskus 
meitä jokaista jossain muodossa.Kälviän seurakuntakodilla 

kokoonnutaan marraskuun 
alusta alkaen viitenä keski-
viikkoiltana treenaamaan lau-
lamista. Sarja on tarkoitettu 
juuri sinulle, joka et mieles-
täsi osaa laulaa, mutta mieli 
kuitenkin tekee.

Tule mukaan, jos haluat 
laulaa, mutta et kehtaa. Jos 
äänesi on kadonnut, jos jo-
ku on kommentoinut laula-
mistasi ikävästi, jos kurkkua 
kuristaa, jos ilma tuntuu lop-
puvan tai jokin muu asia lau-
lamisessa tuntuu hankalalta. 

- Kukaan ei tule mestariksi 
muutamalla harjoituksella, 
mutta tarkoitus onkin ava-
ta laulamista estäviä lukko-
ja, edistyä pienin askelin ja 
nauttia laulamisesta, kertoo 
laulutreenejä vetävä Kälviän 
seurakunnan kanttori, lau-
lunopettaja Markku Hekkala.

- Voimme myös miettiä, 
olisiko tarvetta perustaa sään-
nöllisesti kokoontuva kuoro 
kaikille vai mikä olisi kulle-
kin sopiva tapa harrastaa lau-
lamista jatkossakin. 

Liikkeelle lähdetään hen-
gityksestä, äänen syntymises-
tä kehossa ja puheesta. Koko 
ajan askarellaan laulamisen 
ympärillä ja tietysti myös lau-

letaan porukalla.
Ohjelmassa on asiaa, hen-

gitys- ja kehoharjoituksia se-
kä ääntä hiljaa ja kovaa, kor-
kealta ja matalalta. 

- Kenenkään tarvitse lau-
laa yksin, mutta halutessaan 
voi pyytää yksilöllistä ohja-
usta laulamisessa, Hekkala 
vinkkaa. 

Treenit ovat ilmaisia, ja  
treenikerrat kestävät 45 mi-
nuuttia. Viiden kokoontu-
miskerran jälkeen sarja päät-
tyy Kauneimpiin joululaului-
hin Kälviän kirkossa 12. jou-
lukuuta. 

Harjoituksiin voi osallistua, 
vaikkei ihan joka kerta pääsi-
sikään paikalle. 

Kälviällä treenataan laulamista ja rohkaistaan laulamaan

Tekeekö mielesi laulaa

Kuoro kaikille 
-lauluharjoitukset

Kälviän seurakuntakodilla 
keskiviikkoisin klo 18
3.11., 10.11., 24.11.,
1.12. ja 8.12.
+ Kauneimmat joululaulut 
su 12.12. Kälviän kirkossa

Tekeekö mielesi laulaa, mutta ujostuttaa? Tule treenaamaan laulamista, jos lauluintoa löytyy, 
mutta oman äänen käyttö epäilyttää. Kuva: Pixabay


