kaikille, jotka osallistuitte
tulkkauslaitekeräykseen
vuodenvaihteessa!
Saimme kokoon tarvittavat
1500 euroa ja tulkkauslaitteet
otetaan käyttöön huhtikuussa.

Maallikkojohtaja:
Vesa Tolin
puh. 050 3249 614
Vantaanpuistontie 19 C 17, 01730
VANTAA
Rahastonhoitaja:
Hilkka Kiivuori
p.044 0719 838
Punahilkantie 5 A 9, 00820
HELSINKI

Seurakunnan toimisto:
Punavuorenkatu 2 B 17,
00120 HELSINKI
helsinki@metodistikirkko.net
Facebook: Metodistikirkko Helsinki
www.helsinginmetodistiseurakunta.
fi
Pastori: Veli Loponen
veli.loponen@metodistikirkko.net
puh. 045 129 9009

Seurakuntaneuvoston muut
jäsenet:
Tuula Siimes, tiedottaja, srk neuvoston sihteeri
tuula.siimes@kolumbus.fi
Adwoa Brewu, English ministry
adwoa.brewu@gmail.com
contact number 045 6035943
Pekka Rajamaa, musiikkitoiminta
pekka.rajamaa@live.com
Aino Kallio, ulkolähetys
aino.kallio@metodistikirkko.net
p. 050 3411154
Humikkalantie 101 D 20, 00970
HELSINKI

Seurakunnan tilinumero: Nordea
Helsinki, IBAN: FI38 2058 1800 0108 08
Viitenumerot:
Seurakuntamaksut 1122
Lahjoitukset 1135
Lapsi- ja nuorisotyö 1148
Kirjamyynti 1177
Naisliiton osasto 4006
Lähetystyö Intia 4022
Lähetystyö Vepsä 4077
Lähetystyö orpolapset (H2O) 7100
Äänentoistolaitteiden hankinta: 5500
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Helsingin Metodistiseurakunta

Kiitos

Ohjelma

Huhti-toukokuu 2019

Tunnetko kutsumuksesi?
Yksi yleisiä aikuisten kysymyksiä lapsille on ”Mikä sinusta tulee isona?”. Kysymys viittaa
kutsumukseen. Me kristitytkin puhumme kutsumuksesta. Usein se liittyy johonkin seurakunnan virkaan. Mutta kysymys kutsumuksesta on oleellinen jokaiselle kristitylle, sillä
jokaiselle on oma kutsu. Ja siitä puhuvat myös seuraavat raamatunkohdat.
1. Jesaja ja omasta aloitteesta lähtevä kutsumus (Jes. 6:1–8)
Jesajan kutsumus syntyy ainakin näennäisesti hänen omasta aloitteestaan. Tietenkin tilanne
on erikoinen ja voimme todeta, että kyllähän Jumala kutsunsa Jesajalle tarkoitti. Toihan Jumala
Jesajan valtaistuinsaliinsa. Kuka ei sen jälkeen olisi ollut halukas lähtemään mihin tahansa,
mitä olisi ehdotettu? Vaikka olisihan tuo tilanne voinut tuoda esille myös pienuuden tuntua,
mikä olisi kannustanut pysymään hiljaa ja sivussa. Jesaja opettaa meille, että kutsumuksemme
Jumalan valtakunnan työssä voi nousta omasta aloitteestamme, kun kuulemme Jumalan
yleisen kutsun tai näemme erityisen tarpeen, jossa voimme olla avuksi. Jesaja myös rohkaisee
meitä vastaamaan siihen kutsuun, jos yhtään koemme sitä omaksemme, koska Jesajan tavoin
Jumala varustaa myös meidät kaikella, mitä tarvitsemme.
2. Pietari ja omasta kiinnostuksesta lähtevä kutsumus (Luuk. 5:1–11)
Jeesus herättää Pietarin mielenkiinnon osallistumalla hänen työhönsä antamalla kalastusvinkin, joka Pietarin mielestä oli huono. Kaikkien yllätykseksi neuvon ansiosta he saavatkin
kaikkien aikojen kalansaaliin. Saalis oli niin vaikuttava, että se herätti seurueessa jopa pelkoa.
Vaikka nyt ollaan tavallisessa kalastusveneessä eikä kaikkivaltiaan Jumalan valtaistuinsalissa,
Pietari koki samaa mitä Jesaja. Pietarin saama kutsu ei kuitenkaan ole epäsuora. Pietarin kutsu
nousee hänen omasta osaamisestaan: kalastamisesta. Pietarin työnkuva muuttui totaalisesti,
mutta hän kuitenkin sai hyödyntää persoonaansa ja lahjojaan, jotka olivat tehneet hänestä
ammattimaisen kalastajan. Pietari opettaa meille, että kutsumuksemme Jumalan valtakunnan
työssä voi nousta omista kiinnostuksen kohteistamme ja vahvuuksistamme. Jumala voi käyttää
lahjojamme.
3. Ylösnousemuksen todistajat ja kokemuksesta lähtevä kutsumus (1. Kor. 15:1–11)
Ylösnousemuksen todistajien joukko oli monenkirjava ryhmä. Kaikkia yhdisti se, että he olivat
saaneet nähdä Jeesuksen ylösnousseena. Ylösnousemus teki heistä todistajia. Heidän kokemuksensa toimi heidän kutsunaan. Ylösnousemuksen todistajat opettavat meille, että kutsumuksemme Jumalan valtakunnan työssä voi nousta kokemuksistamme. Se myös rohkaisee
meitä toteuttamaan kokemuksesta nousevaa kutsumustamme, vaikka se sopisikaan johonkin
yleiseen muottiin.
Jumala kutsuu meitä eri tavoin ja antaa meille erilaisia mahdollisuuksia sekä tapoja vastata
kutsuun. Hän myös varustaa meidät toteuttamaan antamaansa kutsumusta. Siksi voimme
rohkeasti rukouksessa etsiä kutsumustamme, ja kun olemme sen löytäneet, voimme toteuttaa
sitä iloiten.
Veli Loponen, pastori
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Suomen Metodistikirkon vuosikonferenssi
ja kesäjuhlat Piikkiön Toivonlinnassa 27.-30.6.
Kesäjuhlaohjelmaa perjantaista klo 18 alkaen.
Lapsille runsaasti ohjelmaa. Lauantain päiväkävijöiden osallistumis- ja ruokailumaksu ilman
aamupalaa 40 euroa (aikuinen). Tarkempi
ohjelma, hinnasto ja ilmoittautumisohjeet
julkaistaan huhtikuussa.

UMC Annual Conference 2019
The UMC Finland-Finnish Annual
Conference and Summer Festival will be
held in Toivonlinna, Piikkiö, near Turku from
June 27th to 30th. The Conference offers a
good opportunity to meet with other
Methodists. Plenty of program for children,
too. Saturday day-price for adults (incl.
meals except breakfast). 40 euro. The
Conference schedule and full price list will
be published in April.
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....from page 3..
independence celebration is suspended.
Like Joshua said, I and my house will
worship the Lord. Especially, during
those few days in the year, that is solely
dedicated to telling the story of
crucifixion and resurrection of our Lord
and Savior, I and my family would press
towards doing just that.

Ke 1.5. klo 11-15

Perinteiset
vappumyyjäiset!
Keittolounas (7 e), kahvia ja
leivonnaisia, käsitöitä, kirjoja,
lahjatavaroita, arpajaiset. Tervetuloa,
ota ystäväkin mukaan!

By: Ebenezer Owusu-Afriyie
Jutun suomennos luettavissa osoitteessa
www. helsinginmetodistiseurakunta.fi
(linkki etusivulla)

Englanninkieliset jumalanpalveluksemme
täyttävät 5 vuotta!

Juhlaviikonloppu 19. -21.5
.
5th Anniversary of our English Worship
Services
Friday 19th to Sunday 21st May

Nuorten leirit:
Pääsiäisenä 19. -21.4. nuorten
valtakunnallinen viikonloppuleiri /
Weekend Camp for the youth and young
adults. Aloitamme pe klo 15 ja
lähdemme kotiin su klo 15.
Nuorten kesäleiri pe-su 14.-16.6.2019
“Catching Fire” Youth camp. Tarkemmat
tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Pastori
Mika Partanen on mukana molemmilla
leireillä.
Lisätiedot:
Adwoa Brewu (0456035943 /
adwoa.brewu@gmail.com) tai
Otto Tuominiemi (puh. 040 5597335)

Friday & Saturday evenings: at 5 - 6pm
Prayer, 6 to 8 pm Teaching (Veli Loponen).
Theme: The seven churches (Revelations
2 &3 )
Sunday Worship Service at 11am,
sermon: Timo Virtanen

Siivoustalkoot la 4.5.
klo 12 alkaen kirkolla.
General Cleaning Day.
Jos tykkäät siivoamisesta, tule
mukaan! Hyvä tilaisuus tutustua
samalla enemmän muihin
seurakuntalaisiin.
Lisätietoja: adwoa.brewu@gmail.com
tai 0456035943
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Eggs and Bunny Do Not Move Me in Easter
The Death and Resurrection of Christ Does!!
I am quite sure my father would be
disappointed to hear what his
grandchildren say about Easter. And I
may be outraged to hear my
grandchildren explain why and how we
celebrate Easter. Christ would be missing
When I decided to be a Christian, I
in
the picture as it is not the center of
decided to do things differently. The
action
today. Oh, Thank God, my
irony is that I am a Christian, but I
daughter came home asking me to write
continue to do things the same way the
to
her teacher to exempt her from
world does. Myself, my family, my church
designing
those items for Easter. Her
does not really stand out from the
interest in those things died away from
multitude in many things including
the
day she returned home from school
celebrations such as Easter. The narrow
with
decorated branches and I
road is becoming narrower, whilst the
disallowed its entry into my house. I
wider road is being widened up more
have
not said anything yet this year, but I
and more. God save us.
thank God the earlier message is bearing
good fruit. It is my duty to teach my
Easter is the commemoration of the
children
to focus on Christ during Easter.
crucifixion and resurrection of the
author and finisher of our faith, our Lord It is the duty of the church to teach and
remind its members to focus on Christ
Jesus Christ. We celebrate our salvation
and
not eggs as we celebrate Easter.
through His death on a particular day
and His resurrection on the third day.
Give to Caesar what belongs to Caesar
What therefore is sales and shopping of
and
to God what belongs to God. In my
eggs or the hunting for them got to do
with Easter? Diverting attention from the home country Ghana, March 6 of every
year is a special day for the
Good News? There is almost everybody
Independence
Celebration. Activities are
in the wider road leading to shops to buy
tailored to focus on the nation's
painted or colored eggs and later make
attention
on our independence.
fun in hunting for eggs, thereafter
Similarly, it is all about national pride on
engaging in festivities that shift the
December
6, when the Finnish celebrate
central attention from the crucifixion and
the
Independence
Day. Every activity
resurrection of our Lord and Savior,
that shift attention from the
Christ Jesus.

Contemporary English Version 1
Corinthians 15:4
“He was buried, and three days later he
was raised to life, as the Scriptures say”.
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To page 6...

Huhtikuu
ti 2.4.

klo 18-20 Lähetyspiiri (srksalissa)

ke 3.4. klo 12-13 Päivärukoushetki
pe 5.4. klo 18 - 19.30 Paastonajan
rukousilta/ Lent prayer evening

ke 17.4. klo 12

Hiljaisen viikon
hartaus

to 18.4. klo 18

Kiirastorstain
ehtoollishetki

pe 19.4. klo 11

Pitkäperjantain
jumalanpalvelus,
kaksikielinen

pe-su 19. -21.4

Valtakunnallinen
nuorten leiri kirkolla
(ks. erillinen ilmoitus)

la 6.4. klo 17-20 Nuortenilta
alle 18- vuotiaille
su 7.4. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen. Yhteistyössä
Helsingin ruotsinkielisen
metodistiseurakunnan
kanssa.
Saarna: Tuula Sahlin

Toukokuu

su 21.4. klo 11

Pääsiäissunnuntai,
kaksikielinen
jumalanpalvelus

to 2.5. klo 18 -20 Raamattuilta

la 4.5. klo 12 alkaen siivoustalkoot kirkolla

Kolehti äänentoistolaitteiden hankintaan.

su 5.5. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen

ke 22.5. klo 12-13 Päivärukoushetki

ke 8.5. klo 12-13 Päivärukoushetki

(to 23.5. helatorstaina ei tapahtumia kirkolla)

to 10.5. klo 18 -20 Raamattuilta

la 25.5. klo 17-20 nuortenilta yli 18- v.
su 26.5. klo 11

ti 14.5. klo 18 Lähetyspiiri (srk-salissa)

Jumalanpalvelus
suomeksi
klo 11:15 - 12:15 English service
Prayer Hour
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
ke 29.5. klo 12-13 Päivärukoushetki

ke 15.5. klo 12-13 Päivärukoushetki

to 30.5. klo 18 -20 Raamattuilta

to 16.5. klo 18 - 20 Raamattuilta

pe 31.5. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

ke 24.4. klo 12 -13 Päivärukoushetki

la 11.5. klo 17-20 nuortenilta alle 18-v.

pe 12.4. klo 18 -19.30 Paastonajan
rukousilta /Lent prayer evening

to 25.4. klo 18 -20 Raamattuilta

su 12.5. klo 11 Äitienpäivän
jumalanpalvelus,
kaksikielinen

su 28.4. klo 11

klo 11:15 -12:15

Jumalanpalvelus
suomeksi, kolehti
Intian-lähetykselle

English service
Prayer Hour
(pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English
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pe 17.5. klo 17-18 rukousta,
klo 18-20 opetusta, Veli Loponen
la 18.5. klo 17-18 rukousta,
klo 18-20 opetusta, Veli Loponen
su 19.5. klo 11
Juhlajumalanpalvelus,
kaksikielinen,
saarna: Timo Virtanen.

pe 3.5. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

ke 10.4. klo 12-13 Päivärukoushetki

su 14.4. klo 11 Jumalanpalvelus
suomeksi
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service
in English

Englanninkielisten jumalanpalvelusten
5-vuotis- juhlaviikonloppu

ke 1.5. klo 11-15 Vappumyyjäiset

Ohjelman muutokset mahdollisia. Niistä
ilmoitetaan seurakunnan internet-sivuilla:
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi ja
seurakunnan tilaisuuksissa.

su 2.6. klo 11
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Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen

