Rekolassa tapahtuu
AVOIN RAAMATTUPIIRI parillisten viikkojen tiistaina klo 18 alkaen 7.1.2020.
LÄHETYKSEN KIRPPUTORI JA KÄSITYÖPUOTI lauantaisin klo 10–13.

MIESTENILLAT Pentosalissa Kuhmalahdella kerran kuussa tiistaisin klo 18.
7.1., 4.2., 10.3. ja 7.4.
Alustus, miehistä keskustelua ja mukavaa purtavaa!
KIRKONKOTO seurakuntatalolla tiistaisin klo 10–13.30 parittomilla viikoilla
alkaen 14.1.2020. Vastuuhenkilö Johanna Kohonen.
DIAKONIAN KYLÄKERHO Ala-Partalankujalla to 23.1. ja 19.3. klo 13.
Mukana Johanna Kohonen.
KIRKKOKUORON tarkemmat harjoitusajat ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteystiedot
Kari Mikkonen, kyläpappi, 040 309 8103, kari.mikkonen@evl.fi
Hanne Karaksela, diakonissa, 040 309 8041, hanne.karaksela@evl.fi
Johanna Kohonen, diakoni, vanhustyö, 040 309 8045,
satu-johanna.kohonen@evl.fi
Sahalahden seurakunta-alueen facebook-sivut:
https://www.facebook.com/Sahalahden-seurakunta-alue-113013725424257/

Kangasalan seurakunta ■ Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala ■ 040 309 8000
■ kangasalanseurakunta.fi ■
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LASKIAISTAPAHTUMA seurakuntatalolla su 23.2. klo 11–14.

ULKOASU KUVITELLA / ANNE TERVAHAUTA

Muuta mukavaa...

PAINO HÄMEEN KIRJAPAINO OY

KÄSITYÖPIIRI parittomien viikkojen tiistaina klo 17–20 alkaen 14.1.2020.
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2019 talvi 2020

Joulun aika 2019

Seurakunta
– ihmiseltä ihmiselle

S

eurakunta – tuttu sana meistä jokaiselle. Se, millaisia tuntemuksia
se herättää, poikkea toisistaan
varmasti paljonkin. Oman elämänkokemuksensa mukaan itse kukin liittää siihen vaikkapa kirkon, viraston, työntekijät tai hautausmaan. Monet meistä
ajattelevat tässä yhteydessä varmasti myös armoa, uskoa, Jumalaa tai Jeesusta.
Seurakunta – mistä siinä on kysymys, mikä on keskeistä ja luovuttamatonta? Itse lähtisin etsimään vastausta
Jeesuksen sanoista. Kun Häneltä kerran kysyttiin, mikä on käskyistä kaikkein tärkein, Hän vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko
sielustasi ja mielestäsi. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.” Seurakunnan elämän keskiössä on siis kaksi suhdetta, suhde Jumalaan ja suhde toisiin
ihmisiin. Kaikki seurakunnan
toiminta on olemassa noiden suhteiden rakentamiseksi. Jumalanpalvelukset,
raamattupiirit, seurakuntaillat, kaikki lukemattomat tapahtumat, työ lasten parissa ja diakonia
aineellista apua tarvitsevien tukemiseksi palvelevat noita kahta suurta päämäärää.
Jeesuksen sanoissa on kysymys vielä jostain paljon suuremmasta kuin seu-

rakunnasta. Ne puhuvat ihmisenä olemisen perimmäisestä tarkoituksesta.
Sinut ja minut on luotu rakastamaan Jumalaa, olemme olemassa juuri sen tähden. Syntiinlankeemus hämärsi asian,
rikkoi rakkaussuhteen ihmisen ja Luojan välillä. Jeesus kuitenkin ristillä avasi tien Jumalan lähelle uudelleen, julisti
meille Jumalan täydellisen anteeksiantamisen ja hyväksynnän.
Ihmisenä olemisen toinen tärkeä
puoli on lähimmäisen rakastaminen. Sitä toteuttaessamme tarvitsemme välttämättä Jumalan apua. Hänen rakkautensa varassa on hyvä opetella elämää
ihmisten keskellä. Jok’ikinen päivä kohtaamme niitä – tuttuja ja tuntemattomia
– joille Taivaallinen Isämme tahtoo juuri
meidän kauttamme välittää hyvyyttään.
Yksin ei kukaan jaksa, siksi elämä kaikkine iloineen, vastoinkäymisineen
ja yllätyksineen on turvallisinta
kohdata yhdessä. Sitä varten
on seurakunta. Yhdessä me
toteutamme Jumalan suurta
kutsua. Yhdessä me parhaiten
löydämme lähelle Jumalan sydäntä ja toinen toistamme. Ihan
jokainen on omalla paikallaan avainasemassa Jumalan työtoverina.
Kari Mikkonen,
Sahalahden kyläpappi

JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
1.12.
6.12.
24.12.
25.12.

klo 12 messu, 1. adventti, Kuninkaasi tulee nöyränä
klo 10 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, Kiitos isänmaasta
klo 15 Jouluaaton hartaus, Lupaukset täyttyvät
klo 8 joulukirkko, Nyt Betlehemiin

JOULUMYYJÄISET seurakuntatalolla la 7.12. klo 10–13
SYDÄMEN SÄVELIN kirkossa ke 11.12. Klo 18.30
– lauletaan, rukoillaan ja kiitetään! Tule ja anna Jumalan koskettaa!
KAUNEIMMAT JOULULAULUT kirkossa su 15.12. Klo 18
– sen jälkeen joulupuuroa ja kahvia seurakuntatalolla
NAISTEN JOULUSAUNA Jussin Kodalla Kuhmalahdella ma 16.12. klo 18–20.30
os. Pohjantie 507. Savusauna ja palju. Tarjoilua ja iltahartaus kodassa.
MIESTENILTA JA JOULUINEN SAVUSAUNA ti 17.12. klo 18 Jussin Kodalla,
Kuhmalahdella. Osoite Pohjantie 507. Markku Viitala kertoo joulun ihmeestä.
DIAKONIAN JOULUKAHVIT la 21.12. klo 10–13 Rekolassa, emäntänä Tuula Jussila.

Kevättalvi 2020
JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
12.1.
26.1.
9.2.
8.3.

klo 12, messu, Kasteen lahja
klo 12, messu, Jeesus herättää uskon
klo 12 messu, Ansaitsematon armo
klo 12 messu, Rukous ja usko

EVÄSMESSUT SEURAKUNTATALOLLA
Kuunnellaan opetusta ja todistuksia elävästä elämästä. Ohjelmaan kuuluu myös
paljon musiikkia, yhteyttä rukouksessa, ehtoollispöydässä ja kahvikupin äärellä.
Lapsille järjestetään pyhäkoulu.
23.2. klo 16, laskiaissunnuntai, Jumalan rakkauden uhritie
22.3. klo 16, Herran palvelijatar
SYDÄMEN SÄVELIN kirkossa kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18.30
22.1., 19.2. ja 18.3.
Lauletaan, rukoillaan ja kiitetään! Tule ja anna Jumalan koskettaa!

