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Henki armon tuoja

ietimme pääsiäistä, Jeesuksen Kristuksen Herramme Ylösnousemusjuhlaa. ”Kristus on noussut kuolleista
ja kuolema on kukistettu. Kristus
on noussut kuolleista ja pahat henkivallat on kukistettu. Kristus on
noussut kuolleista ja enkelit riemuitsevat. Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Hänelle kuuluu kunnia ja
valta kautta kaikkien sukupolvien”.
Ylösnousseena Jeesus Kristus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän
ajan rohkaisten heitä, epäilevä Tuomaskin sai nähdä naulanjäljet Hänen käsissään ja koskea haavaan
Hänen kyljessään. Silloin Tuomas
uskoi ja sanoi: ”Minun Herrani ja
Jumalani.” Jeesus sanoi: ”Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät
näe.” Jeesus puhui opetuslapsilleen
usein Jumalan valtakunnasta.
Kun oli kulunut 40 päivää pääsiäisestä, Jeesus oli Opetuslastensa kanssa aterialla. Hän kehotti
opetuslapsiaan pysymään Jerusalemissa; ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan
sitä, minkä Isä on teille luvannut
ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät
kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen
ei ole montakaan päivää.” Te saatte
voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani
Jerusalemissa, koko Juudeassa ja
Samariassa ja maan ääriin saakka.”
Kun Hän oli tämän sanonut, he

Helluntai, Pyhän Hengen vuodattamisen päivä kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan joukkoon. Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä.
Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

näkivät, kuinka Hänet otettiin ylös
ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Kun opetuslapset tähysivät
taivaalle, heidän vieressään seisoi
kaksi valkopukuista miestä. Nämä
sanoivat: ”Galilean miehet, mitä
te siinä seisotte katselemassa taivaalle. Tämä Jeesus, joka otettiin
teidän luotanne taivaaseen, tulee
kerran takaisin, samalla tavoin kuin

te näitte Hänen taivaaseen menevän.” Opetuslapset ylistivät Jumalaa ja olivat alati temppelissä rukoilemassa ja kiittämässä Jumalaa.
Oli kulunut 50 päivää pääsiäisestä ja oli helluntai, juutalaisten
sadonkorjuun ja myöhemmin myös
lainantamisen juhla. Jerusalemissa
oli tuolloin paljon väkeä koolla.
Hurskaita juutalaisia oli tullut sinne

eri puolilta maailmaa, kaikkien
kansojen keskuudesta. Taivaalta
kuului kohahdus kuin raju tuulenpuuska ja ihmiset näkivät tulenlieskoja kuin kieliä, jotka laskeutuivat
itse kunkin pään päälle. He tulivat
täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat
puhua eri kielillä, mitä Henki antoi puhuttavaksi heille. Kukin puhui omalla kielellään ja julisti Ju-

Kesänajan tapahtumia:
•
•
•
•
•

Kesäpäivän hartaus- ja musiikkihetki Kuhmon
kirkossa klo 12 keskiviikkoisin ajalla 3.6.-5.8.
Otathan huomioon terveyssuositukset.
Kirkot avoinna yleisölle tutustumista varten:
Kuhmon kirkko klo 11-13 keskiviikkoisin ja
sunnuntaisin ajalla 1.6.-9.8.
Lentiiran kirkko klo 12-18 joka päivä ajalla 22.6.-31.7.
Ehtoollishartaus klo 13 Lepokynnään salissa
17.6. ja 15.7.
Juhannusseurat 20.6. klo 16
Ikolan pappilan pihalla.
Siioninvirsiseurat 28.6. klo 14
Ikolan pappilan pihalla (tai kirkossa).

•

Hartaus 5.7. klo 14 Lentiiran vanhan
kirkon muistomerkillä.
• Jumalanpalvelukset:
Klo 10 sunnuntaisin Kuhmon kirkossa.
Klo 12 Lentiiran kirkossa 20.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7.
Sunnuntaisin 21.6. klo 10, 19.7. klo 18 ja 30.8.
klo 10 (eloseurat) Iivantiiran seurakuntakodilla.
• Lähetystyön kahvilateltta Ikolan pappilan alueella
heinäkuun aikana.
• Hartaus 9.8. klo 13 Kuhmoniemen vanhan kirkon
muistomerkillä.
Seuraa ilmoittelua viikoittain paikallislehdessä ja
seurakunnan verkkosivuilla.

Kuhmon seurakunnan diakoniatyö avasi maaliskuun
aikana avustuskeräyksen Kotimaanapu-järjestön rahankeräysluvan kautta. Koronaepidemia sotki monien
kuhmolaistenkin taloudellista tilannetta ja keräysvarat
tullaan käyttämään heidän auttamiseen diakoniatyön
kautta. Keräys jatkuu elokuulle asti. Kiitos kaikille jo keräykseen osallistuneille. Linkki avustussivulle löytyy seurakunnan verkkosivuilta.
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Tervetuloa soutuveneen kunnostustalkoisiin tiistaina 16.6. klo 15 alkaen
Kuhmon seurakuntakeskuksella.
Talkoolaisille tarjolla makkarat ja
jäätelöt. Säävaraus.
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tarvitsevien hyväksi
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malan suuria tekoja.
Näin Apostolien tekojen alussa
kerrotaan Pyhän Hengen vuodattaminen ja kristillisen kirkon ja seurakunnan syntyminen. Pyhä Henki,
jonka Jeesus lupasi lähettää omilleen, on Totuuden Henki, Puolustaja ja Lohduttaja meidänkin voimanamme vaikeina aikoina, elämän arjessa ja juhlassa, tuskassa
ja surussa ja ahdistuksessa. Pyhä
Henki auttaa meitä uskomaan ja toivomaan. Pyhä Henki, armon tuoja,
auttaa meitä rakastamaan ja viemään sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta Herrastamme kaikkeen
maailmaan kaikille ihmisille lähellä
ja kaukana. Kaikille, jotka kaipaavat lohdutusta, uskoa, toivoa ja rakkautta elämäänsä. Hän on luvannut
olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti.
Jeesus on Isän oikealla puolella ja rukoilee meidänkin puolestamme. Hän tulee päivien lopulla
takaisin. Hänellä on kaikki valta
niin maan päällä kuin taivaassa.
Kiitämme Jeesusta, että Hän on luvannut noutaa kansansa kerran taivaaseen kirkkauden asuinsijoihin.
Veisaamme, me korpimaan matkalaiset helluntain virren: ”Kosketa
minua, Henki! Kosketa kirkkaus,
anna elämälle suunta ja tarkoitus Sinun lähelläsi armosta elämään.”
virsi 125.
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Ilmoittautuminen
päiväkerhoihin
kaudelle
2020-2021
Voit ilmoittaa 3 vuotta
täyttäneen lapsen päiväkerhoon. Kerhot alkavat
elokuussa viikolla 34.
Ilmoittautuminen
seurakunnan verkkosivujen kautta.
Lisätietoja
Anne Pääkkönen
p 044 738 4308
(lomalla 25.6. saakka).

