KIRKONKOTO seurakuntatalolla tiistaisin parillisilla viikoilla klo 10–13.30.
8.1. alkaen. Yhdessäoloa, monenlaista ohjelmaa, maittava lounas ja kahvit
hintaan 6 €.
KIRKKOKUORON HARJOITUKSET srk-talossa torstaisin klo 19–20.30.
Alkaen 24.1.2019.

KÄSITYÖILTA Rekolassa parittomien viikkojen tiistaisin klo 17–20. Myös
kirppis auki.
AVOIN RAAMATTUPIIRI Rekolassa parillisten viikkojen tiistaisin 8.1.2019
alkaen klo 18–19.30.
MIESTENILLAT
Kerran kuukaudessa tiistaisin 8.1. ja 5.2. klo 18 Pentosalissa, Lehtitie 1,
Kuhmalahti. Tiistaisin 5.3. ja 2.4. klo 18 Jussin Kodalla, Pohjantie 507,
Kuhmalahti. Sahalahdelta yhteislähtö Rekolan edestä klo 17.30.
PYHÄKOULUT Ryhmiksen tiloissa seurakuntatalon kupeessa klo 16–17 sunnuntaisin 6.1., 3.2., 3.3. ja 31.3. Pyhäkoulujen vastuuhenkilö Sanni Pesonen.

Yhteystiedot
Kari Mikkonen, kyläpappi, 040 309 8103, kari.mikkonen@evl.fi
Hanne Karaksela, diakonissa, 040 309 8041, hanne.karaksela@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 ■

●

LÄHETYKSEN KIRPPUTORI JA KÄSITYÖPUOTI Rekolassa perjantaisin
klo 11–13 ja lauantaisin klo 10–13.

ULKOASU KUVITELLA / ANNE TERVAHAUTA

JUTTUTUPA Rekolassa perjantaisin klo 10–12 11.1. alkaen (Sahalahden
Vapaaehtoistyö ry). Tavataan tuttuja, pientä ohjelmaa ja kahvittelua.

PAINO HÄMEEN KIRJAPAINO OY

DIAKONIAN KYLÄKERHO kokoontuu Ala-Partalankujan kerhohuoneella.
Tarkista ajat myöhemmin esim. seurakunnan verkkosivuilta.
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Jumalanpalveluksia

Palvelun paikalla

J

umalanpalvelus on ihan keskeinen
osa kristillisen seurakunnan olemusta. Kaikkina aikoina kristinuskon syntyhetkistä tähän päivään asti
Jeesuksen seuraajilla on ollut tapana
kokoontua säännöllisesti yhteen jakamaan yhteistä uskoaan ja vahvistumaan
siinä. Näin on menetelty myös rakkaassa Suomessamme koko kristillisen kirkon olemassaolon ajan. Kirkon torni on
edelleen kutsuna jumalanpalvelukseen
kaupunkien ja kylien keskellä.

Kaikkialla ei ole näin. On monia maita, joissa kristinuskon harjoittaminen
on kiellettyä ja Jeesuksen nimessä yhteen tuleminen saattaa olla suorastaan
hengenvaarallista. Siellä kokoonnutaan
niin sanottuna maanalaisena kirkkona.
Jumalanpalvelus on niin tärkeä, että siihen on päästävä vainon vaarasta huolimatta.
Millaisia ajatuksia itselläsi
on jumalanpalveluksesta?
Tiedän, että tuo termi, jumalanpalvelus, tuo monien
mieleen paikan, johon pitää
tulla palvelemaan Jumalaa.
Ajatellaan, että yritetään miellyttää Jumalaa tulemalla mukaan.
Kuitenkin, jumalanpalveluksen tarkoi-

tus on täysin päinvastainen. Sinne saadaan tulla Jumalan palveltavaksi. Juuri
sinua Taivaallinen Isämme haluaa palvella, kun tulet mukaan. Hän haluaa vahvistaa Sanallaan ja musiikin kautta. Saat
myös jättää kaiken elämässäsi yhteisessä esirukouksessa Hänen hoitoonsa.
Jumalanpalveluksessa koetaan uskon ja
ihmisyyden yhteyttä toinen toisiimme
ja ehtoollispöytä on paikka Jumalamme
erityiseen kohtaamiseen.
Kun on saanut olla armollisen ja rakastavan Jumalan palveltavana, on hyvä
lähteä elämään ja arkeen palvelemaan
toinen toisiamme. Siellä on meidän palvelupaikkamme. Siihen meidät kaikki on
kutsuttu.
Sahalahdella kokoonnutaan säännöllisesti jumalanpalvelukseen, myös vuonna 2019. Yleensä kahden viikon välein
vietetään joko messua kirkossa tai
Eväsmessua seurakuntatalolla.
Ystävät Sahalahdella, sydämellisesti tervetuloa jumalanpalvelukseen!
Kari Mikkonen,
Sahalahden kyläpappi

KOKO PERHEEN EVÄSMESSUT SUNNUNTAISIN
SAHALAHDEN SRK-TALOSSA KLO 16
Opetusta, hyvää musiikkia, todistuksia elävästä elämästä. Yhteyttä rukouksessa, ehtoollispöydässä ja kahvikupin ääressä. Lapsille pyhäkoulu.
6.1. Lähetyksen pyhä, Jeesus, maailman valo
3.2. Kynttilänpäivä, Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
3.3. Laskiaissunnuntai, hernekeittoa tarjolla klo 13–15.45.
		
Jumalan rakkauden uhritie
31.3. Leipäsunnuntai, Elämän leipä
28.4. Lasten Mukulamessu, Ylösnousseen todistajia

20.1.
17.2.
17.3.
18.4.
19.4.
21.4.
5.5.
19.5.

JUMALANPALVELUKSET KIRKOSSA
klo 12 messu, Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
klo 12 messu, Ansaitsematon armo
klo 12 messu, Rukous ja usko
klo 19 messu, Pyhä ehtoollinen
klo 12 sanajumalanpalvelus, pitkäperjantai, Jumalan Karitsa
klo 12 pääsiäispäivä, Kristus on ylösnoussut
klo 12 messu, Hyvä Paimen
klo 12 kaatuneiden muistopäivä, Taivaan kansalaisena maailmassa

Tapahtumia
LASKIAISTAPAHTUMA yhdessä MLL:n kanssa seurakuntatalolla su 3.3.
klo 13–16. Mukavaa toimintaa lapsille, hernekeittoa, kahvia. Tapahtuma
jatkuu eväsmessulla klo 16.
PARISUHTEEN PARHAAKSI Treffi-ilta Sahalahden seurakuntakodilla 15.3. klo 18
alkaen. Ilmoittautumiset ruoka-aineallergioineen ja lastenhoitotarpeineen
p. 044 992 2142/Sanni Pesonen 1.3. mennessä.

Säännöllistä toimintaa
SYDÄMEN SÄVELIN, hengellisten yhteislaulujen illat Sahalahden kirkossa tiistaisin 15.1., 12.2. ja 12.3., 9.4. ja 7.5. klo 18.30. Lauletaan yhdessä, kiitetään ja
rukoillaan.

