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Milloin portti aukeaa?

erusalemin muurien itälaidalla, Öljymäelle päin
sijaitsee suljettu Kultainen portti. Portin nimi on myöskin hepreaksi Armon portti ja arabiaksi Ikuisen elämän portti.
Portin ovat sulkeneet varhaiskeskiajan bysanttilaiset tai kenties muslimit. Ristiretkeläiset
valloittajat avasivat sen vuonna
1102. Jerusalemin valloittanut Saladin muurasi portin umpeen puolustustarkoituksissa vuonna 1187.
Suleiman Suuri rakensi muureja
vuonna 1541 uudelleen ja piti kultaisen portin suljettuna. Hän ajatteli näin varmistavansa, ettei Antikristus voi saapua suljetun portin lävitse. Varmuudeksi laitettiin
vielä hautausmaa portin edustalle.
Juutalaiset ja muslimitkin odottavat Messiaan saapuvan Kultaisesta portista.
Tästä portista on Jeesuksen täytynyt ratsastaa aasilla pyhään kaupunkiin. Ihmiset huusivat ’Hoosianna’ -huutoja ja levittivät vaatteitaan tielle. Pian Vapahtajaa
jo huudettiin ristille kuolemaan.
Kristus sanoi ennen kuolemaansa:
”Totisesti te ette näe minua, ennen
kuin sanotte: Siunattu olkoon Hän,
joka tulee Herran nimeen.” Messias toivotetaan uudelleen tuolla
huudolla kerran tervetulleeksi.
Jerusalemin Kultainen portti
taitaa pysyä suljettuna aina siihen

Kultainen portti aukeaa Jerusalemin itämuurilta Öljymäen suuntaan – Jeesuksen saapuessa Pyhään kaupunkiin portti oli avoinna.

asti, kunnes Messias tulee. Miten
on sinun sydämesi portti? Onko se
avoinna vai suljettuna? Pitäisiköhän sydämen portti avata ihmette-

lemän pääsiäisen piinaa ja suurta
rakkauden voiton päivää. Pääsiäinen on epäilemättä juhlista ihmeellisin ja suurin.

Ilmestyskirjassa kerrotaan, että
kerran Jerusalemin portteja ei suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole,
ja sinne viedään kansojen kunnia

Tilaisuuksia:
Perjantai 12.4.
Klo 17-18.40 Donkkis Big Night
-toiminnallinen ilta kouluikäisille (1.lk alk.)
srk-keskuksen salissa. Illan ohjelmassa
opetusta, musiikkia, nukketeatteria ja
toimintapisteitä sekä pientä tarjoilua.
Vapaa pääsy. Vapaaehtoisia tarvitaan.
Lisät. p. 044 738 4312. Seuraava/kevään
viimeinen Donkkis-ilta pe 3.5. klo 17.
Palmusunnuntai 14.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 12 messu Lentiiran kirkossa Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat, mukana Matti
Mäkelä. Yhteislähtö kimppakyydeillä
Kuhmon srk-keskukselta klo 11.
Hiljainen viikko
Maanantai 15.4.
Klo 19 ahtisaarna Kuhmon kirkossa.
Tiistai 16.4.
Klo 14.30 hartaushetki Lepokynnään
salissa, Virkatie 2.
Klo 19 ahtisaarna Kuhmon kirkossa.
Keskiviikko 17.4.
Klo 10-13 pääsiäisen HerkkuTorikahvila
Lähetyssopessa (käynti srk-keskuksen
sisäpihan kautta). Tervetuloa
kahvittelemaan ja ostoksille.
Klo 19 nuorten ja
kaikenikäisten ahtisaarna
Kuhmon kirkossa.
Kiirastorstai 18.4.
Klo 19 iltakirkko ja
ehtoollinen
Kuhmon kirkossa.
Klo 19 iltakirkko ja
ehtoollinen Lentiiran
kirkossa.

Pitkäperjantai 19.4.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.
Klo 15 Yhdeksännen hetken
muistomusiikki Kuhmon kirkossa,
mukana Mieskuoro ja Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivä 21.4.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Klo 10 messu Lentiiran kirkossa.
Kirkkokahvit.
Klo 19 messu Iivantiiran seurakuntakodilla.
2. pääsiäispäivä 22.4.
Klo 12 perheiden pääsiäisjumalanpalvelus
Kuhmon kirkossa. Keittotarjoilu klo 11 alk.
Torstai 25.4.
Klo 12.30 ehtoollishartaus Lepokynnään
salissa, Virkatie 2.
1. sunnuntai pääsiäisestä 28.4.
Klo 10 selkomessu Kuhmon kirkossa
(l: Pääkkönen, s: Taina-Maija Miettinen,
k: Gogolev, Armonia-kuoro avustaa).
Jumalanpalveluksen jälkeen
srk-keskuksessa lounas Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tiistai 30.4.
Klo 10 alkaen torilla myytävänä simaa
ja munkkeja lähetystyön hyväksi.
Klo 14.30 hartaushetki Lepokynnään
salissa, Virkatie 2.
2. sunnuntai pääsiäisestä 5.5.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Isosten siunaaminen tehtävään.
Suomen Raamattuopiston
kirkkopyhä.
Messun jälkeen
päivätilaisuus.

Lauantai 11.5.
Klo 15 kirkkoherra Timo Suutarin
syntymäpäiväseurat Kuhmon kirkossa.
Syntymäpäiväkolehti vanhainkodin
rakentamiseen Ukrainan Poltavan
alueella.
3. sunnuntai pääsiäisestä 12.5.,
Äitienpäivä
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa. Jumalanpalveluksen jälkeen
äitienpäiväjuhla srk-keskuksessa,
Lion’s Club järjestää.
Klo 12 messu Lentiiran kirkossa.
Äitienpäivän juhlakahvit srk-salissa.
4. sunnuntai pääsiäisestä 19.5.,
Kaatuneitten muistopäivä
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa. Rippikouluryhmä II:n kirkkopyhä. Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlasku sekä juhla srk-keskuksessa.
5. sunnuntai pääsiäisestä 26.5.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Rovastikunnallinen syöpäpotilaiden
yhteyspäivä, messun jälkeen
srk-keskuksessa ruokailu ja ohjelmaa.
6. sunnuntai pääsiäisestä 2.6.
Klo 10 sanajumalanpalvelus Kuhmon
kirkossa.
Helluntaipäivä 9.6.
Klo 10 messu Kuhmon kirkossa.
Seuraa ilmoittelua viikoittain.
Lisää tapahtumia ja
kesänajan toimintaa
paikallislehdessä ja
verkkosivuilla
www.kuhmonseurakunta.fi.

ja kalleudet (Ilm 21). Silloin ihmisen sydänkin yhtyy noin suureen
hyvyyteen.
Timo Suutari, kirkkoherra

Ilmoittautuminen
päiväkerhoihin
syksy 2019 –
kevät 2020
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
Tarja Koistinen, p. 044 7384308
tai tarja.koistinen@evl.fi

Paloniemen leirikeskus myytävänä
Kuhmon seurakunnan kirkkovaltuusto päätti
kokouksessaan 3.4.2019 laittaa Paloniemen
leirikeskuksen Kiertonet.fi nettihuutokauppaan myytäväksi ajalla 10.4.-20.5.2019.
Paloniemen leirikeskuksen tavoitehinta
huutokauppaan on 195.000,00 euroa. Kauppahintaan sisältyy myös myyntihetkellä
oleva leirikeskuksen irtaimisto.

