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Perjantaina 31. tammikuuta 2020

Herra on turvakallio

Pieni ristikaulakoru. Kuva: Sanna Krook

kastetun nimeltä opetuslapsekseen
ja seuraajakseen. Kolmiyhteinen
Jumala ottaa kastetun kirkkonsa ja
seurakunnan yhteyteen sakramentissa, pyhässä kastetoimituksessa.
Siinä kastettu liitetään suuren Jumalan perheväen jo jäseneksi. Perhe
ja kummit ja seurakunta ovat tär-

Kohtaamisen päivä

kirkossa la 15.2.

”Merkityksellistä elämää etsimässä”
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Kohtaamisen illat
Minä kristittynä -sarja

• Eläkeläiskerholaiset
ja lähimmäispalvelun
vapaaehtoiset:
tervetuloa pe 14.2. klo 12
ystävänpäiväjuhlaan
srk-keskukseen Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
• To 27.2. klo 10.30-12.30
diakonian keittolounas
srk-keskuksen salissa
• To 12.3. klo 12
lähimmäispalvelun
kokoontuminen
srk-keskuksessa
• Ke 18.3. klo 12
eläkeläisten kerho
srk-keskuksen salissa
• To 26.3. klo 12
diakonian
keittolounas
srk-keskuksen
salissa

minnot tukevat kasteopetusta.
Vanha Simeon jaksoi odottaa
Messiasta, Israelin pelastajaa, Jerusalemin temppelissä vuosi vuoden
perään. Hänen uskonsa ja toiveensa
toteutui viimein, kun hän sai nähdä
Jeesus lapsen, jonka hänen vanhempansa Maria ja Joosef toivat Herran

Puhujavieraana
Jaakko Pirttiaho
Kansan Raamattuseurasta
Jos tarvitset lastenhoitoa,
ota yhteyttä Irma Väisäseen,
puh. 040 847 8671

Konsertti
Kuhmon kirkko la 8.2. klo 18.00
Urku-, piano- ja laulumusiikkia.

Vapaa pääsy,
vapaaehtoinen ohjelmamaksu 10 €

Illat alkavat klo 17.00.
Iltojen sisältö:
- alustus illan aiheesta
- yhteistä rukousta
- laulua
- keskustelua kahvin/teen
ja iltapalan äärellä
- lapsille omaa ohjelmaa

Tervetuloa!

Kirkkopyhiä ja
tilaisuuksia kevättalvella

Kuva: Sanna Krook

Su 9.2. klo 10 Evankeliumiyhdistyksen kirkkopyhä (lähetystyöntekijä Olli Olenius), kirkkokahvit
ja Siionin-Kannel lähetysseurat
seurakuntakeskuksessa.
Klo 17 seurakuntakeskuksessa
Missionuoret – järjestö esittäytyy
ja kertoo opetuslapseuskoulusta.
Raportti lähetysmatkasta Filippiineille ja Espanjaan.
Su 16.2. Kuhmon kirkossa
saarnaa lähetystyöntekijä
Jouni Haverinen. Kirkkokahvit ja
Bulgarian lähetystilaisuus
seurakuntakeskuksessa.

Anna Liisa Hakulinen,
kappalainen

Cadenza ry
Oulun ammattikorkeakoulun
kirkkomusiikin opiskelijat

Ikolan pappilassa kevät 2020
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Diakoniatyön
tapahtumia

keitä kristityn elämässä. Kasteopetus on tärkeää, jotta kastettu saa kasvaa vastuulliseksi ihmiseksi ja löytää vähitellen paikkansa ja oman
tehtävänsä seurakunnassa. Lapsi- ja
perhetyö ja samoin nuorisotyö ovat
edelleen kultaakin arvokkaampia
seurakunnan työssä. Myös muut toi-

eteen. Lapsi sai nimen Jeesus. Jeesus nimi merkitsee ” Jumala pelastaa
kansansa sen synneistä.
Jumalan suunnitelma toteutui
Jeesuksen syntymässä, lapsuudessa,
nuoruudessa ja aikuisuudessa. Jeesus opetti Jumalan valtakunnan asioista, Hän paransi sairaita ja auttoi
kärsiviä ihmisiä, juuri heitä, joita
muut eivät pystyneet auttamaan.
Uskokaamme Jumalaan, Jeesukseen
Kristukseen ja auttakaamme lähimmäistämme rohkaisten ja tukien
mahdollisuuksiemme mukaan.
Jumala armossaan meitä auttakoon ja antakoon syntimme ja rikkomuksemme anteeksi Poikansa Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja
ylösnousemuksen tähden.
Saamme rukoilla psalmin 31 sanoin” Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuorilinna, johon
minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat
ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun
Jumalani.”
Jääköön Herra meitä kaikkia siunaamaan ja varjelemaan elämän
matkallamme. Kun aikamme on
täysi, Herra kantakoon meidät perille myös kirkkauteen, taivaan kotiin.

La-su 29.2.-1.3. Kansanlähetyksen talvipäivät Kuhmossa
Ohjelma:
La 29.2. seurakuntakeskuksessa:
klo 12-12.45 ”Kutsu elävään
toivoon”
klo 13-13.45 ”Palvele elävää
Jumalaa”
klo 13.45-14.15 kahvi
klo 14.15-15 ”Palvele elävää Jumalaa armolahjoilla”
klo 18-19.30 Sanan ja rukouksen
ilta ”Elävän Jumalan hoidossa”.
Su 1.3. klo 10 messu Kuhmon
kirkossa, saarna Ilkka Rytilahti,
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus
seurakuntakeskuksessa.
Su 22.3. klo 10 Marianpäivän messu kirkossa, seurakuntakeskuksessa kirkkokahvit
ja raamattutunti ”Maria – Herran
palvelijatar, mikä on sinun
tehtäväsi?”, Pirjo Juntunen.
Su 5.4. Iivantiiran lauluryhmä
20 vuotta, kahvikonsertti
klo 14 Kuhmon kirkossa.

Pientä virkistystä omaishoitajalle
Hyvä omaishoitaja! Omaishoitajille hankitaan Jukka Pirttijoen muistorahaston tuotolla
lounaslahjakortteja keskustan ruokapaikkoihin.
Omaishoitaja, joka ei v. 2019
saanut seurakunnan lahjakort-

tia Hyvinvointi Sampoon, voi
saada lahjaksi 2 kpl lounaslippuja. Lippuja riittää noin 30
henkilölle.
Ota yhteyttä 7.2. mennessä
Anne Maliseen, p. 044 738
4315.

HAUDANHOITOHINNAT
VUONNA 2020
ARKKUHAUTA-ALUEET
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 68 €, 		
seuraavat hautapaikat 18 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.
HOITOAIKA
Kesä
5 vuotta
10 vuotta

1 HP

2 HP

68 €
346 €
770 €

86 €
438 €
974 €

3 HP

4 HP

5 HP

104 € 122 € 140 €
529 € 621 € 713 €
1177 € 1381 € 1585 €

METSÄHAUTAUSMAA ja UURNAOSASTOT
Ensimmäisen hautapaikan hoito kahdella kukalla 42 €,
seuraavat hautapaikat 12 € hautapaikalta sisältäen lisäkukan.
HOITOAIKA 1 HP
Kesä
42 €
5 vuotta
214 €
10 vuotta
475 €

2 HP
54 €
275 €
611 €

HOITOKERTOIMET
5 vuotta 5,09
10 vuotta 11,32

Hauta-alueen kunnostus tilaustyönä ensimmäiseltä 		
hautapaikalta 63 € ja seuraavilta 16 € / hautapaikka.
Alle metrin levyisen hautamuistomerkin oikaisuhinta on 50 €.
Suurempien muistomerkkien ja tyynykivien oikaisusta
laskutetaan tapauskohtaisesti työmenekin tai
sopimuksen mukaan. Tuntiveloitushinta on 20 €.

Leikkaa talteen

”J

umalan haltuun anna nyt
tiesi, tarpeesi ja Herran huomaan kanna surusi murheesi. Hän, joka sinut loi,
sinulle hengen soi, tarpeesi kaikki
tietää. Hän auttaa tahtoo, voi.”
V. 389:1.
Rukoilemme Jumalalta apua
usein sen jälkeen, kun olemme havainneet muut auttajat tehottomiksi.
Olen saanut sen usein havaita. Kun
olen rukoillut Jumalaa, asiat ovat alkaneet vähitellen järjestyä mitä parhaiten. Se on ollut ihmeellistä, miten
Herra on auttanut.
Edellisessä virressä meitä kehotetaan jättämään itsemme ja asiamme
Herran haltuun. Raamattu kehottaa
meitä luottamaan ja uskomaan Jumalaan. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettynä. Hän
tietää elämämme ja Hän voi myös
auttaa meitä.
Uskossa Jeesus Kristus on läsnä.
”Usko on sen todellisuutta, mitä
toivotaan, sen näkemistä, mitä ei
nähdä.” Apostoli Paavali kirjoittaa
Hebrealaiskirjeessä. Usko, toivo ja
rakkaus ovat elämän voimamme.
Jeesuksessa Kristuksessa meillä on
iankaikkisen elämän lähde ja me
saamme ammentaa vettä pelastuksen lähteestä.
Kasteessa Jeesus Kristus kutsuu

