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N:o 2

N:o 2.
Kiertokirje
neljän yleisen kiitos-, katumus- ja rukouspäivän viettämisestä vuonna 1961.
Posti- ja lennätinhallitus ilmoittaa täten
toimipaikoille tiedoksi seuraavan otteen maan

hallituksen
sesta.

antamasta

rukouspäiväjulistuk-

Julistus
neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti
vietettävä vuonna 1961.
Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1960.

Aika, jota elämme, on levoton ja jännitty
nyt. Ihmisen henkinen tasapaino on pahasti
järkkynyt ja epävarmuus tulevasta kohta
losta painaa mieliä. Asennoitumisessa niin
aineelliseen kuin henkiseenkin elämään ku
vastuu piittaamattomuus. On tarjolla vaara,
että etsitään tyydytystä ja viihtyisyyttä het
kellisistä nautinnoista eikä rehellisestä työstä.
Vastuu omasta ja lähimmäisen onnesta ja
menestyksestä katoaa aiheuttaen kotien sär
kymistä ja ristiriitoja yhteiselämän eri
aloilla.
Nämä ilmiöt eivät ole vieraita oman kansammekaan keskuudessa ja ovat sen vuoksi
omiaan synnyttämään huolta sen kohtalosta.
Varsinkin aikana, jolloin maailman yleis
tilanne on niin pelottava kuin se tällä het
kellä todella on, tulisi meidän kaltaisen pie
nen kansan olla henkisesti terve ja siveelli
sestä vankka. Missä on se voima, joka ter
vehdyttää kansan sielun ja vahvistaa sen
elämänuskoa?
Kymmenen käskysanan laki on siveellisen
elämän perusta. Käsky määrittelee oikean
suhteen Jumalaan ja lähimmäiseen. Sitä vas
taan ei voida rankaisematta rikkoa. Kansa,
jonka keskuudesta jumalanpelko, vanhempain
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kunnioitus, kunnioitus henkeä ja omaisuutta,
avioliiton pyhyyttä ja perhettä kohtaan
häviää, on ennen pitkää tuomittu kuole
maan.
Käsky ilman opetusta ei kuitenkaan ole
elävä, vaan se on opetuksen avulla saatettava
ihmisen tietoisuuteen. Pyhä kirja sanookin,
että käsky on lamppu ja opetus on valo.
Hamasta lapsuudesta asti on erityisesti kodin
ja koulun velvollisuus kirkastaa ihmiselle
Jumalan lakia ja valvoa sen noudattamista.
Tässä kohden on valitettavasti paljon laimin
lyöty ja seuraukset ovatkin nähtävissä. Si
veellinen ryhti on heikentynyt ja käsitys oi
keasta ja väärästä hämmentynyt, koska oman
tunnon ääni on laajalti vaiennut. Jos kansan
siveellinen taso tahdotaan pitää korkealla ja
sen elämänuskoa vahvistaa on Jumalan sana
saatettava kunniaan ja jumalanpelko istutet
tava ihmisten sydämiin.
Hallitus on vanhaa kristillistä tapaa nou
dattaen päättänyt käskeä, että vuonna 1961
on vietettävä neljä yleistä kiitos-, katumusja rukouspäivää, nimittäin sunnuntaina 26
päivänä helmikuuta, sunnuntaina 14 päivänä
toukokuuta, sunnuntaina 30 päivänä heinä
kuuta ja sunnuntaina 8 päivänä lokakuuta.
Postiasemille jakelu N :o 2

Posti- ja lennätinhallitus kiinnittää toimi- posti- sekä posti- ja lennätintoimipaikkojen
paikkojen hoitajien huomiota virantoimituspostipuolien suljettuna pitämisestä
nkousohjesäännön 51 § :n määräyksiin kaikkien päivinä.
Helsingissä, tammikuun 2 päivänä 1961.
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