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l{erra, !lunar tulrt Jotka cyttyvät,
siunaa rydämet jotke alna mulstavat:
thminan katoea mutta valo jää.

Insi tulen oytytän niillo
jotka tänään syntyvät'
huomenna verttuvat, vanhenevat.
Johdata Herrani heitäi
Toisen tulen sytytän niille
jotka tänään löytävät toisensa.
Jos rakkeus huomenna vaikeroit
suojele Herrani heitäi
Kolmas tul i sy ttyköön ni i I I e
jotka t:nään i tkevät
liian verhain menneitli rakkaitaan.
Vasta huomenna puhkeaa suru.
Herra, huolehdi sielusta silloini
Viime tulen sytytän niille
jotka tänään valvovat tähtemme,
siunaavat huomisen työnt
Esmun, päivän ja yön
senoin ja hiljaisin rukouk sin.
Siuneathan Herrani heitäi

Domine, mlsererE nobisi

J. Paarlehti

{emarlkuoro CAfYIENA on 40-jäseninen tampere}ais-
kuoro, jota johtaa musiikkiluokan opettaja tllli
Uehkavaara. CAI|ENA on perustettu vasta vuonna
1979, mutta on nuoresta iästään huolimatta kon-
sertoinut kotimaassa jo parikymmentä kertaa. Ual-
taosa konserteista on pidetty Tampereeller mutta
on CAIrrENAgpistäytynyt myös Porissa ja Kauhajoel-
la.0npa kuoro käväissyt myös Ruotsisse ja tehnyt
laajahkon matken Fanskaankin.
guunnilleen puolet konserteista on ollut kirkko-
konsertteja. CAfIENA Iaulaa teokset yleensä alku-
kielellä. I'tiinpä tässäkin konsertisse kuullaan
suomsn tisäksi vanhaa italiaa, letinaa, saksaa ja
englantia. Kuulija pääsee kuitenkin ohjelmalehti-
sen avulla teoksen senomaste veivattomasti selvil-
I e.
CAI'|ENA matkustaa tulevana kesänä Bela Bert6k-kuo-
rokilpailuun Unkerin Debreceniin'
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Pyhä kolmiyhteys, läti autuae. Anna meille eins armosj..
Ihena kolmiyhteys. 0llos kaikkialle kiltetty.
Sinä olet malstuva manna ja kaikki mitä voi kaivata.

CANTATI DL]IYiINO

VeigaLkae Herralle uusi virsi, ylistysvirsi häneIl.e
hurskasten seurakunnassa. Iloitkoon lsrael tekijästäns:,
Siionin Ianset riemui tkoot kuninkaestaan.

STALJAT t'-'i it TER

Tuskeisena äiti seisno ristin vieressä k.yynelehtien
kun sillä rij.ppuu hli nen poikanse, joka nriekan julmasti
lävi.stänr :in:i on antenut henkensä.
l"i un ruumis kuolee p.iäsee si€,-Lu paratiirin kunniaan. Ämen.

l.tLJ: l-it5p0lJ!0irILrTÅ ( 1?.-20. )

Tipd.;n että l/apehtajani elää ja lopulta Hän kohoaa maan
tomusta ja näen its,essäni Junralan.
Tulen nijkenr':i än H:i net, silnrini !ulevat näkemäin Hänet,
mutta ei kukaan vieras. Ja näen itsessäni JumaIan.
Uskoessamme että JeE;sus on kuol-Iut ja noussut ylös,
Jumala jr:hdatLaa tykönsä häneen uskoneeL.
Ilkiiä olko surullisia kuten ne, joilla ei ol.e toivoa.
Niinl.:uin me ka j kki syntisinä kuolBmme,
me tulemme heräämään Kristukseen uskoen.
i. llaa olko surullj.sj-a kuben ne, joilLa ei" ole toivoa.
0i katso kuinka vanhurskas kuolee
eikä kukaan ota sitä raskaasti
ja vanhurskaat pääsevät pois, eikä kukaan ajattele sitä.
i'aikki maailman pahuus on vanhurskaal.Ie uierasta
ja h:inen muistonsa s!i1yy rauhassa
ja rauhassa hän makaa maan povessa
i:r Si j nni sr.a nn hl,rtgn asuntonsa.
Hänen muistonsä pysyy rauhassa.
Haluan mennF rauhassa Ievo1.le,
meistä ei l<ul<aan el'i itselleen
eikä kukaan kuole itselleen.
[1ämme ja kuolemme oI.l aksemme Herran omia.
liieistä ei kul,:aan eIä itselleen eikä kuole itselleen.

RI]OICI IN THE LOqD ALUAY

Iloitkaa aina Herrassal ./iellikin minä sanon: iLoitkaal
L.1kää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakea pyyntönne
rukouksella ja anomisella kiitoksen kenssa Jumalatle tiettj-
väksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi,
on var'jeleva teidän sydlmenne ja aiatuksenne
KrisLuksrissa Jeesuks€sea. (naavi,iin kirje filippiläisille)REJiI I Ifi I f,] l-Ht: L..l]l;iD r:'iL..tJr-'tY


