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Puh. (08) 617 2371, www.kuhmonseurakunta.fi

”E

n tahdo Herrastani
milloinkaan luopua.
En tieltä Jumalani
minnekään poiketa. Hän armokädellään, suojelee myöhään, varhain, Hän turvani
on parhain, Herrani haltuun
jään. Kun usein hetkellinen
on apu ihmisten, on Herra
uskollinen, auttaja heikkojen. Hän minut pelastaa
vaaroista, vahingoista, Hän
nostaa ahdingoista ja uskon vahvistaa.” Ja veisuu
jatkuu seurakunnassa monissa eri tilanteissa.
Tarvitsemme uskon vahvistusta. Seurakunnassa
saamme Sanan opetusta,
hiljentymistä ja rukousta.
Tarvitsemme myös toinen
toistamme, yhteisiä tilaisuuksia ja erilaisia kohtaamisia.
Jumalan tunteminen ja
Jumalanlapseksi pääseminen on elämämme tärkein
ja perustavin asia. Jumala
lähestyy meitä keskellä
elämää, vaikka emme sitä
aina ymmärräkään. Taivaallinen Isämme rakastaa luotujaan. Hän haluaa,
tahtoo, että me oppisimme
tuntemaan Hänet rakasta-


 

Jeesus Kristus on Herra
vana Isänämme ja Jeesuksen Kristuksen Vapahtajanamme ja Pelastajanamme
synnin, kuoleman ja pahan
vallasta. Pyhä Henki, Jumalan Henki, Totuuden Henki
auttaa meitä uskomaan
Jeesukseen Kristukseen ja
elämään Hänen omanaan
ja lunastamanaan ja rakastamaan lähimmäisiämme
lähellä ja kaukana.
Jeesus Kristus sovitti
syntimme ristinkuolemallaan. Pääsiäisaamuna Hän
nousi kuolleista ja voitti
kuoleman ja pahan vallan.
Hän astui ylös taivaaseen
ja rukoilee meidänkin puolestamme Isää, että jaksamme hänen omanaan
vaeltaa koko matkamme
perille asti Taivaan kotiin.
Hän rukoilee, että me tuhlaajapojat ja tuhlaajatytöt
voisimme löytää oikean
tien, ristintien, jälleen takaisin Isän kotiin ja ilojuhlaan.
Ristintiellä meitä kulkijoita on paljon. Perille pääsemme vain uskomalla ja
turvaamalla Jeesukseen
Kristukseen. Meidän on yksinkertaisesti otettava päivittäin vastaan syntien an-

teeksiantamus ja kaikki
armo ja rakkaus, jonka Jeesus Kristus, meidän Herramme lahjoittaa.
Jeesus Kristus antoi
meille kultaisen säännön,
rakkauden kaksoiskäskyn:
” Rakasta Herraa Jumalaasi
koko sydämestäsi ja koko
sielustasi, koko voimallasi
ja koko ymmärrykselläsi ja
lähimmäistäsi, niin kuin itseäsi.” Luuk.10:27.
Kutsukaamme ja kannustakaamme kanssakulkijoitamme, myös niitä, jotka
ovat poikenneet pois iankaikkisen elämän tieltä,
seuraamaan Jeesusta Kristusta. Hän on tie, totuus ja
elämä.
Kastekynttilän seurakunnan lahjana sytyttäessään
kastetulle, pappi lukee Jeesuksen sanat: ”Minä olen
maailman valo. Se, joka
seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” Joh 8:12.
Siunausta ja
varjelusta elämääsi!
Anna Liisa Hakulinen
Kappalainen

Kuhmon kirkon alttari. Kuva: Raija Heikkinen
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liturgia: Riikka Pääkkönen
saarna: Kalle Hiltunen
Herättäjä-Yhdistyksestä
kanttori: Ari Lohi
Herättäjä-Yhdistyksen Kuhmon
osasto 70 vuotta kirkkopyhä
Kirkkokuoro avustaa, 		
johtajana Martti Väisänen
Messun jälkeen ruokailu
seurakuntakeskuksen salissa
Klo 12.30 alk.
Kuhmon kirkossa luento
”Hengelliset juuret Kuhmossa”,
piispa emeritus
Voitto Huotari ja
juhlaseurat
(Siionin Virret)

S E U R A K U N TAVA A L I T. F I

Klo 10 messu
Kuhmon kirkossa

uskottu
toivottu
rakastettu
Äänestä sellaisena kuin olet.

#SE U RAKU NTAVAALI T
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Lahjakortteja haettavana testamenttivaroista

S

eurakunnan diakoniatyö
käynnistää kokeilun, jossa
kuhmolaisilla yli 65-vuotiailla vähävaraisilla henkilöillä
on mahdollisuus hakea seurakunnalle vanhustyöhön osoitetusta testamentista lahjakorttia. Lahjakortilla voi ostaa
kodinhoitoa ja hyvinvointia tukevia palveluita (esim. siivous,
pihatyöt, ulkoilutus, hieronta,
jalkahoito) kuhmolaisista yrityksistä. Yrittäjät laskuttavat
seurakuntaa palveluista. Palveluja voi ostaa 1-2 palveluntuottajalta.
Lahjakorttia hakevan täytyy
täyttää hakemuskaavake, jonka
voi hakea seurakuntatalon eteisaulan ilmoitustaululta. Pyynnöstä se voidaan toimittaa sähköpostin liitteenä täytettäväksi.
Hakuaikaa on 1.-31.10.2022
ja diakoniatyöntekijät käsitte-
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levät hakemukset marraskuun
aikana.
Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen: Kuhmon ev.lut. seurakunta/diakoniatyö,
Kirkkotie 6-8, 88900 Kuhmo. Hakemuksen voi palauttaa myös
seurakuntakeskuksen pääoven
vieressä sijaitsevaan postilaatikkoon. Myös sähköpostilla voiklo
lähettää hakemuksen, kunhan
siinä käyvät ilmi hakemuksessa
kysyttävät tiedot.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Vähävaraisilla, yli 65 vuotiailla kuhmolaisilla on mahdollisuus hakea seurakunnalta lahjakortteja kodinhoitoa ja
hyvinvointia tukeviin palveluihin. Kuva
: Kirkon kuvapankki/Janne Ruotsalainen

Toimintaa perheille ja
varhaisnuorille

• Eläkeläisten kerho
keskiviikkoisin klo 12
seurakuntakeskuksen salissa:
12.10., 16.11. ja 14.12.
• Lähimmäispalvelun vapaaehtoisten
kokoontuminen tiistaisin klo 12 seurakuntakeskuksella: 11.10., 8.11. ja 13.12.
• Päihdeongelmaisten raamattupiiri
torstaisin klo 14 Lähiötuvalla
os. Karhunpolku 3 A alakerta.
• Rovastikunnallinen virkistyspäivä
vapaaehtoisille Kajaanin Joutenlammella
la 15.10. (erillinen ilmoitus).
• Viikkomessu kirkossa klo 10.30 ja
diakonian keittolounas seurakuntakeskuksessa klo 11-13: pe 21.10.,
pe 18.11. ja pe 16.12. jouluateria.
• Yhteisvastuun kiitoskahvit su 20.11.
jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntakeskuksella.

• Pe 30.9. klo 9 alkaen vuorokauden
rukousvartio Kuhmon kirkossa.
Päättyy la klo 9 kirkon ovet auki kaikille.
• Varhaisnuorten DONKKIS BIG NIGHT
keskiviikkoisin klo 17-19 seurakuntakeskuksen
salissa: 5.10., 2.11. ja 7.12.
• Ke 16.11. klo 17
seurakuntakeskuksen
salissa
pizzapyhis lapsille
ja varhaisnuorille.
Illassa raamattuopetus, lauletaan ja
leikitään.
Valmistetaan oma pizza ja herkutellaan.
• Ti 8.11. klo 18 Kuhmo-talolla Taika-Petteri
mukana lasten römppäviikon tapahtumassa.
• PYHÄKOULU kokoontuu kirkon yläsalissa
sunnuntaisin klo 10 alkaen jumalanpalveluksen
ajan. Sisäänkäynti sakastin ovesta, portaat ylös.
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Rovastikunnallinen
vapaaehtoisten
koulutus- ja
virkistyspäivä

Rippikoulut
vuonna
2023

la 15.10. klo 10-14.30
Kajaanin Joutenlammella.
Aihe: Hyvinvointi ja jaksaminen.
Kouluttajana Ulla Haapsalo Sotkamosta.
Mukana Jaakko Kupiainen Kajaanista
sekä vapaaehtoisia eri puolilta
rovastikuntaa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
to 6.10. mennessä puh. 044 738 4314,
Anu Haverinen.
Yhteiskuljetus Kuhmosta klo 8.30,
paluu klo 16 mennessä.
Ulla Haapsalo on sotkamolainen terveydenhuoltoalan yrittäjä. Hänen luentonsa
käsittelee hyvää unta ja hyvinvointia.

Talvirippikoulu,
leiri ma-pe 2.-6.1.
Vuokatinrannassa,
sekä opetuspäivä
seurakuntakeskuksella 10.3.
Konfirmaatio 11.3.
Päivärippikoulu
5.6.-10.6.
seurakunnan tiloissa.
6 opetuspäivää.
Konfirmaatio 11.6.
Leiri 24.7.-29.7.
Vuokatinranta, Vuokatti.
Konfirmaatio 5.8.
Huom. muutokset
mahdollisia.

Joulun Lapsi – Lahja Itä-Eurooppaan!

V

Kenkälaatikon sisältöä
koottaessa on hyvä huomioida seuraavaa:
Kaiken tavaran tulee olla
uutta ja ehjää. Hanki laadukas kiva lelu. Lisäksi pakkaa
kenkälaatikko täyteen lasta
ilahduttavia tavaroita: leluja,
vaatteita, koulutarvikkeita ja
hygieniatarvikkeita. Älä laita
teippiä valmiin lahjan ympärille, vaan käytä kuminauhaa
tai lahjanarua. Voit pakata
lahjan mielesi mukaisesti,
valitsemasi ikäryhmän huomioiden.
Suositeltavaa pakattavaa:
– kiva lelu, kuten nukke tai
jalkapallo ja pumppu
– pipo, käsineet ja villasukat
– ohut pitkähihainen paita
– piirustus- tai väritysvihko,
lyijy- ja värikynät, teroitin,
pyyhekumi ja penaali
– palasaippua, kampa, huulirasva, hiusharja, käsipyyhe,
hammasharja (pidettävä ostopakkauksessa)
– muuta pientä lasta ilahduttavaa, kuten hiuskoristeita,
tarroja, taskulamppu, muovi-

Operaatio Joulun Lapsi vie iloa ja toivoa Euroopan köyhimmille lapsille. Pakkaa kenkälaatikko täyteen lasta ilahduttavia tavaroita: leluja,
vaatteita, koulutarvik-keita ja hygieniatarvikkeita. Kaiken tavaran tulee olla uutta ja ehjää. Kuvat: ”Kuva © Operaatio Joulun Lapsi”.

eläimet, dvd.
Ei: syötävää, nesteitä
(esim. shampoota tai hammastahnaa), liimapulloa,
leikkiaseita, linkkuveistä tai
puukkoa (vain värillinen vesipyssy tai askartelusakset on

Mission ideana on pitää evankeliumia esillä eri medioissa
19.9–16.10.2022 koko maassa. Mukana ovat radio, tv, lehdet ja
some. Postin kautta jaetaan myös missiokirjoja n. 2,3 miljoonaa
kappaletta eli periaatteessa joka kotiin. Koko mission tavoitteena
on viedä eteenpäin evankeliumin ilosanomaa, kutsua ihmisiä
seurakunnan yhteyteen ja myös tukea toinen toistamme palvellen. Teemme työtä yhdessä eri kirkkokuntien, herätysliikkeiden,
kristillisten järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

PERJANTAINA

Lisätietoja antavat ja 		
yhteydenotot:
Anne Malinen
anne.malinen@evl.fi
044 738 4315		
Anu Haverinen
anu.haverinen@evl.fi
044 738 4314
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MIKSI MISSIO?

DIAKONIAN
LOUNAS KEITTOLOUNAS
DIAKONIAN
KEITTOseurakuntaLOUNAS
seurakuntaseurakuntaLOUNAS
LOUNAS
keskuksen

Diakonian
tapahtumia

iime vuoden syksynä
seurakunta järjesti joululahjakeräyksen, jossa
oli mahdollista osallistua joulupakettien lähettämiseen
vähävaraisille sekä sodista
ja luonnonkatastrofeista kärsivien maiden lapsille. Kuhmosta lähti 15 pakettia Patmos Lähetyssäätiölle, jonka
kautta joulupaketit kuljetettiin ja jaettiin Virossa, Romaniassa ja Moldovassa.
Joulun Lapsi pakettien keräysaika on loka- ja marraskuu. Pakettien jakaminen tapahtuu joulukuussa ja loppiaisen aikana Romaniassa
ja Moldovassa. Kuhmossa
keräyspiste on seurakuntakeskus, johon kenkälaatikkolahjan voi palauttaa marraskuun alkupuolella.
Kenkälaatikkoaihion saat
Kuhmon seurakunnasta.
Voit käyttää myös standardikokoista kenkälaatikkoa
32x18x11cm. Valitse ikäryhmä 2-4, 5-9 tai 10-14 ja
merkitse onko lahja tytölle
vai pojalle.

MISSIO 2022

Perjantaina 30. syyskuuta 2022

sallittu).
Muista vielä: rukoile lapsen
puolesta, joka vastaanottaa
lahjasi. Voit lisätä pakettiin
myös henkilökohtaisen viestin tai kuvan.
Verkkosivuilta patmos.fi/

joulunlapsi
löytyy hyvät ohjeet ja vinkit halukkaille pakettien tekijöille.
Voit kysyä lisätietoa myös
seurakunnan lähetyssihteeriltä, Marja-Leena Suutari p.
044 738 4317 (to ja pe).
Vie kenkälaatikkolahjasi
viikolla 46, 14.-18.11.2022
Kuhmon seurakuntakeskukseen (Kirkkotie 6-8, avoinna:
ma-pe klo 9.00-11.30 ja
12.30-14.00). Voit myös
postittaa lahjasi 30.11.2022
mennessä: Patmos Lähetyssäätiö/OJL, Hankasuontie 8,
00390 Helsinki. (Vastaanottajan puh.nro 040 098 9910).

Kun Jeesus eli maan
päällä, tuhannet ihmiset tulivat kuulemaan
häntä. Monet kääntyivät
uskomaan häneen. Kun
apostolit kulkivat maan
päällä samaa sanomaa
levittäen, tuhannet tulivat kuulemaan,
ja
monet
kääntyivät.
Tänäkin päivänä ihmisiä kutsutaan Jumalan ja Jeesuksen yhteyteen. Miksi juuri kristinusko?
Kristinuskon synty aloitti
uuden aikakauden. Erilaiset korkeamman voiman, esi-isien tai luonnonvoimien lepyttelyt ja
rituaalien noudattamiset
loppuivat. Enää ei tarvinnut uhrata kelvatakseen
Jumalalle eikä pelätä
vainajahenkien kostoa.
Monenlaiset kahleet kirposivat, kun kristinusko
opetti, että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja
sellaisena yhtä arvokas
kuin kaikki muut ihmiset.
Jumalan tahto on, että
jokainen pelastuu. Raamatussa, niin kutsutussa
pienoisevankeliumissa
kirjoitetaan: Jumala on
rakastanut maailmaa niin
paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään,
joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
(Joh.3:16) On siis raamatullista ja oikein, että kutsumme ihmisiä pelastukseen ja seurakuntaan!
Jumala on luonut suuressa
viisaudessaan

jokaisen meistä ja Hän
myös kutsuu jokaista ihmistä tykönsä, ja hänen
rakkautensa on ääretön.
Hän haluaa olla jokaisen
ihmisen elämän Herra.

suus ja tästä kumpuaa
myös ilo, jonka lähde on
muuttumaton.
Jumala
on muuttumaton. Hänen
armonsa on riittävä ja taivas on auki.

Raamatussa kirjoitetaan:
”Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan
kirkkautta” (Room. 3:23).
Emme voi itse sovittaa
itseämme, vaan teemme
syntiä siitäkin huolimatta, että yritämme taistella sitä vastaan. Voimme
yrittää elää hyvää elämää
ja parannella itseämme,
mutta ennen pitkää jokainen vilpitön kilvoittelija
huomaa, että Jumalalle
kelpaavia meistä ei omalla yrittämisellämme tule.

Jeesus sanoo: ”Katso,
minä seison ovella ja
kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa
oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan,
ja hän minun kanssani.”
(Ilm. 3: 20)
Jeesus kolkuttaa jokaisen ihmisen sydämen
ovella ja haluaa tulla sinne asumaan. Jokainen
joka avaa sydämensä
oven hänelle saa hänet
asumaan sydämeensä,
Jokaiselle
Jeesuksen
vastaanottaneelle
hän
lupaa: ”Minä jätän teille
rauhan. Oman rauhani
minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. (Joh. 14:27 )
Jeesuksen antama rauha kantaa ihmistä arjen
monien haasteiden keskellä ja aina taivaaseen
asti.

”

Jeesuksen antama
rauha kantaa
ihmistä arjen monien haasteiden
keskellä ja aina
taivaaseen asti.

Jeesus Kristus on tie yhteyteen Jumalan kanssa.
Hän purki erottavan väliseinän, ja antoi elämänsä
puolestamme. Hän sovitti syntimme kuolemalla
puolestamme ja näin me
saamme lähestyä Jumalaa turvallisin mielin, juuri
sellaisina kuin nyt olemme.
Tästä ilosanomasta eli
evankeliumista kumpuaa
kristinuskon ainutlaatui-

Emme arvioi toisten uskoa, emmekä luokittele
ihmisiä. Pyrimme kohtelemaan toisia niin, että jokaisen olisi helppoa avata
seurakunnan tilaisuuteen
ovi ja tulla mukaan. Haluamme pitää esillä sitä,
että tämän muuttuvan ja
häilyvän maailman keskellä on jotain pysyvää
ja ainutlaatuista, joka ei
maksa mitään.

Haluamme kehua niin
Vapahtajaamme Jeesusta, että mahdollisimman
moni saisi tulla Hänen
luokseen ja löytää suuren
ilon elämäänsä. Jeesuksen turvissa on turvallista elää – ja myös kuolla.
Jaakko Antola
Kuhmon seurakunnan
vs. seurakuntapastori

Haluamme
missiossa
kertoa lähimmäisillemme
Jeesuksen
antamasta
rauhasta ja kutsua jokaista tulemaan Jeesuksen
ystäväksi.
Haluamme,
että jokainen voisi käydä
iloisin mielin kristittyjen
yhteisissä kokoontumisissa, tuntien itsensä tervetulleeksi.
Missiossa
haluamme
välttää tuomarointia.

Vs. seurakuntapastori Jaakko Antola toivottaa
kaikki tervetulleiksi missiotilaisuuksiin.

