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Iloa vapaudesta

eesus on vapauttaja.
Kirkkovuoden kevätpuoliskoa hallitsee sanoma vapautuksesta. Matkalle
lähdetään oikeastaan loppiaisesta, jossa ilosanoma on kiirinyt
jo kauas. Paaston kautta kuljetaan
kohti jo näköpiirissä olevaa ilojuhlaa, pääsiäistä, joka voidaan ajatella kirkkovuoden keskukseksi.
Jeesuksen voitto kuolemasta ja
kohti kirkkautta avattu uusi elämä
on ilosanoma pääsiäisestä helluntaihin.
Ylösnousemustapahtuma saattaa tuntua etäiseltä. Sitä juhlitaan
kirkossa mutta koskettaako se minun elämääni? Jotain syvällisesti
puhuttelevaa on siinä, että kristikunnan sanoma Kristuksesta ei ole
vain voittajakuninkaan sanomaa,
vaan iloon käytiin vaikean ajan
läpi. Jeesuksessa saamme nähdä
Jumalan, joka käy läpi ihmisen
osan. Hän on koeteltavana ja kiusattavana, hän itkee ja jää yksin
vaille lohdutusta. Sen läpi hän käy
kohti iloa. Hän ei ole etäinen ruhtinas, jonka viitta jää kauas kärsivän
ihmisen hyppysistä. Hän on siinä
heikon matkassa kulkemassa samaa tietä.
Pääsiäinen, ylösnousemuksen juhla, on vanha alkukristittyjen kastepäivä. Kasteessa on osallisuus Kristuksen kuolemaan ja Pääsiäinen, ylösnousemuksen juhla, on vanha alkukristittyjen kastepäivä. Kasteessa on osallisuus Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kuva: Aarne Ormio
ylösnousemukseen. Kasteen yhteydessä luetaan joskus katkelma kasta meidät on vapautettu.
kin kanssa. Myötäelämisen kautta on vapautettu turhasta, niin että omassa varassamme, vaan Jumala
Galatalaiskirjettä, jonka sanoma
Jeesuksessa näemme myötäelä- voimme tutkia omaa paikkaamme voisimme myötäeläen tuoda teoil- kulkee mukanamme.
on että Kristus yhdistää meidät vän Jumalan. Hän rohkaisee meitä- maailmassa, nähdä uutta, oppia lamme ja sanoillamme vapautukerilaiset. Meillä ei siksi ole varaa kin myötäelämään toistemme, niin elämää. Vaikka maailmaamme ei sen ilosanomaa todeksi aina uu- Jaakko Kupiainen
erotella toisiamme, tästäkin taa- lähimmäisten kuin kauimmaisten- ole vielä tehty paratiisiksi, meidät sissa yhteyksissä. Tässä emme ole seurakuntapastori

Tilaisuuksia:
Perjantai 23.3.
Klo 18 Kansanlähetyksen seurat srk-keskuksen salissa, mukana Veikko Kettunen.
Lauantai 24.3.
Klo 9-13 Yhteisvastuu -lipaskeräys pienessä S-Marketissa ja K-Heikurassa.
Palmusunnuntai 25.3.
Klo 10 perhemessu Kuhmon kirkossa (l: Hakulinen, s: Kupiainen, k: Gogolev).
Jumalanpalveluksen jälkeen srk-keskuksessa kirkkokahvit ja lähetystilaisuus,
missä Elina (s. Karppinen) ja Tapio Tuononen kertovat vierailustaan Mirjami Uusitalon
luona Etiopiassa.
Klo 19 Iivantiiran srk-kodilla Ristin kärsimyksestä Pääsiäisen riemuun. Pastori
Kerttu Immonen sekä Iivantiiran lauluryhmä.
HILJAINEN VIIKKO:
Maanantai 26.3.
Klo 18 iltakirkko Kuhmon kirkossa (l+s:
Kerttu Immonen, k: Gogolev, Mieskuoro
avustaa).

Tiistai 27.3.
Klo 18 iltakirkko ja pääsiäisnäytelmä Ristin tiellä Kuhmon kirkossa (l+s: Pääkkönen,
k: Puhakka). Suunnattu erityisesti lapsiperheille.
Keskiviikko 28.3.
Klo 10-13 Pääsiäisen herkkutorikahvila Lähetyssopessa. Myytävänä lähetystyön hyväksi mm. kahvia, teetä, kinkkupiirakkaa,
lohikukkoja, rönttösiä, riisipiirakoita, kuivakakkuja, marjapiirakkaa, pullaa, munkkeja,
rahkapullaa ym. Arpajaiset.
Klo 18 iltakirkko Kuhmon kirkossa (l+s: Kupiainen, k: Gogolev, Virsikuoro avustaa).
Kiirastorstai 29.3.
Klo 18 viikkomessu Kuhmon kirkossa (l: Kupiainen, s: Hakulinen, k: Gogolev, Löytäjätkuoro avustaa).
Klo 18 viikkomessu Lentiiran kirkossa (l+s:
Pääkkönen, k: Puhakka).
Pitkäperjantai 30.3.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa (l: Hakulinen, s: Kupiainen, k: Puhakka).
Klo 15 Pergoles: stabat mater, Jeesuksen
kuolinhetken muistomusiikki Kuhmon kirkossa.
Klo 18 srk-keskuksessa juutalainen sapattiateria pääsiäisaterian tunnelmassa. Hinta
20 €/hlö. Kouluikäiset 7 €. Ilm. 27.3. mennessä puh. 044 738 4317, marja-leena.suu-

tari@evl.fi.
Lauantai 31.3.
Klo 23 pääsiäisyön messu Kuhmon kirkossa (l: Pääkkönen, s: Kupiainen, k: Gogolev).
Pääsiäispäivä 1.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa (l: Pääkkönen, s: Kupiainen, k: Puhakka Naiskuoro
avustaa).
Klo 10 messu Lentiiran kirkossa (l+s: Hakulinen, k: Gogolev).
Klo 10 messu Iivantiiran srk-kodilla (l+s:
Veli-Matti Sallinen, k: Martti Väisänen).
2. pääsiäispäivä 2.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon kirkossa (l+s: Pääkkönen, k: Puhakka).
Sanan ja rukouksen ilta Kuhmon kirkossa
kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 18.
Mukana mm. Jari Niva ja Heikon ihmisen
lauluryhmä, Pentti Hiltunen. Kevään kokoontumisajankohdat: su 22.4. aihe: Turhaan ette tänne tulleet ja su 20.5. aihe:
Puhu Herra minullekin.
Helahulinat to 10.5. klo 11.30-14 Kuhmon
kirkon piha-alueella, mukana mm. yhdistyksiä tuotteita ja syötävää myymässä, joiden
tuotosta osa Yhteisvastuukeräykseen. Ilmapalloja, kasvomaalausta, arpoja. Lisätietoa ilmoituksissa myöhemmin.

Pääsiäisen
Herkkutorikahvila
Keskiviikkona 28.3.
klo 10-13 Lähetyssopessa
(käynti srk-keskuksen sisäpihalta)

Myytävänä
lähetystyön hyväksi mm.
kahvia, teetä, kinkkupiirakkaa,
lohikukkoja, rönttösiä,
riisipiirakoita, kuivakakkuja,
marjapiirakkaa, pullaa,
munkkeja, rahkapullaa ym.
Arpajaiset!

Tervetuloa!

