Kirkon kulma

Sotkamon kirkon jumalanpalvelukset ovat nähtävillä
sunnuntaisin klo 10 alkaen
seurakunnan facebooksivulla www.facebook.com/
sotkamonseurakunta
Tule katsomaan, lähetys
näkyy vaikket olisi facebookissa. Jumalanpalvelusta
voit seurata myös myöhempänä ajankohtana.

Puutarhahaudalla
Menna ja Mikko olivat mummolassa viettämässä pääsiäistä. Pöydällä oli pääsiäiskortti, jossa oli kuva
Jeesuksen haudasta. Kortin vieressä oli pääsiäismunia ja maljakossa
keltaisia narsisseja. Mummosta
oli ihanaa, kun lapset olivat tulleet
käymään.
Menna piti korttia kädessään. Hän
kertoi innokkaana mummolle pääsiäisvaelluksesta.
-Me oltiin isän, äidin ja Mikon
kanssa pääsiäisvaelluksella. Siellä
puutarhassa oli Jeesuksen hauta.
Jeesus oli viety sinne, koska hän
oli kuollut ristillä. Jeesuksen äiti oli
surullinen. Hän itki.
-Me nähtiin siellä puutarhassa pari lasta. He etsivät Jeesusta, mutta
hauta oli tyhjä. Lapset olivat ihmeissään, jatkoi Mikko.
-Mutta vielä enemmän he hämmästyivät, kun paikalle tuli Maria
Magdalena. Hän ei näyttänyt surulliselta. Ja minä tiedän miksi! Hän
oli nähnyt Jeesuksen ihan ilmielävänä siellä puutarhassa.
Jeesus oli noussut kuolleista. Hän
oli voittanut kuoleman, kertoi
Menna kasvot loistaen.
-Jeesus oli antanut Maria Magdalenalle tehtävän. Hänen piti mennä
kertomaan Jeesuksen ystäville, että
Jeesus elää. Jeesus oli luvannut, että hänen ystävänsä näkisivät hänet.
Mahtavaa! Ja me saimme tehtäväksi kertoa kaikille, että Jeesus elää
tänäänkin. Mummo, miksi Jeesus
kuoli ja sitten nousi kuolleista, kyseli Mikko.

Kirsi Heikkinen

Mummo mietti hetkisen. Sitten hän
sanoi: Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Hän tietää ja tuntee jokaisen.
Hän tietää, että me kaikki olemme
tehneet jotain sellaista, mitä Jumala ei halua meidän tekevän. Siksi
hän lähetti Jeesuksen tänne maa-

Mitä lapsityössä tapahtuu – juuri nyt!
Vaikka kerhokausi on tältä keväältä päättynyt, lapsityön väki on täydessä touhussa. Toiminta on siirtynyt someen. Teemme teille nettiin päivittäin mukavia tuokioita katsottavaksi. Löydät ne osoitteista: Sotkamon srk
lapsityö (fb) ja sotkamonsrklapsityo (instagram). Saat olla mukana pikkukirkoissa, Kirkonrotan muskareissa,
pyhäkouluhetkissä, nukke-ja pöytäteattereissa, saat askarteluvinkkejä ja kokeilla kokkailua. Kannattaa käydä
katsomassa.

ilmaan, ihan meitä jokaista varten.
Jeesus ohjaa meidän elämäämme –
hän on tie. Jeesus tuli kertomaan
meille Jumalasta ja taivaan kodista.
Hän on totuus. Jeesus antaa meille
uuden elämän, kun me uskomme
häneen. Jeesus on itsessään elämä.
Omalla voimallamme emme selviydy. Siksi Jeesus kuoli ristillä, otti
kaiken pahan kantaakseen. Hän
valmisti meille tien taivaan kotiin.

voitti kaiken pahan ja kuoleman.
Lapset olivat innoissaan ja hihkaisivat: Me halutaan olla Jeesuksen
ystäviä. Ja me halutaan kertoa Jeesuksesta muillekin.
Mummon silmäkulmasta tipahti
ilonkyynel. Hän halasi lapsia ja sen
jälkeen he herkuttelivat syömällä
pääsiäismunia.

Kun Jeesus nousi kuolleista, hän

Anitta Fahim

KIRKONROTAN VINKKEJÄ
On tärkeää pitää huolta kunnostaan. Tässä sinulle
muutama vinkki, mitä voisit tehdä kotona.
1. Pötköttele ja nosta tassuja kohti kattoa.

Pääsiäisvaellus jäi tänä keväänä vaeltamatta. Nyt on ollut hyvä aika huoltaa vaellusvaatteita. Samoin olemme
tehneet muitakin siivous- ja järjestelyhommia. Sillä pian, melkein kaikki työntekijät pääsevät muuttamaan
srk-talon tiloihin saman katon alle.
Olemme kaivanneet lasten iloista naurua ja ihmettelyä, vauvojen jokeltua, perheiden kohtaamisia. Elämä
on ollut hiljaista. Olette kaikki mielessämme. Toivossa on hyvä elää ja odottaa aikaa, jolloin taas näemme
kasvoista kasvoihin.
Siihen saakka kunnes tapaamme uudelleen, turvallista elämää Taivaan Isän kämmenellä ja tsemppiä kaikille
sotkamolaisille perheille. Yhdessä jaksetaan ja tästä selvitään.

2. Laita pääsiäismuna lattialle. Seiso jalat suorina
ja kurkottele ottamaan
pääsiäismuna lattialta.

3. Punnerra sinnikkäästi.
Monta kertaa!

Ja lopuksi voit kiittää vaikkapa näin.
Sormeni ovat kuin kynttilöitä, tai taivaan kirkkaita tähtivöitä.
Joskus ne lentää kuin lintuset, tai pienen pienet perhoset.
Nyt minä sormeni yhteen liitän ja Taivaan Isää huolenpidosta kiitän.

