Helsingin Metodistiseurakunta

Ohjelma
Marras -Joulukuu 2018
Tammikuu 2019

Sydämellisesti tervetuloa
seurakunnan tilaisuuksiin!

Jokaisen kristityn kolme ominaisuutta
1. Jokaisen kristityn tulisi rukoilla
Kaikki lähtee rukouksesta. Rukous on paljon muutakin kuin asioiden pyytämistä.
Rukouksessa vahvistumme uskossamme ja erityisesti yhteinen rukous on yksi seurakunnan
peruspilareista. Emme kokoonnu yhteen vain toistemme vuoksi, vaan myös kohtaamaan
Jumalaa. Rukouksella voimme valmistella ja valmistautua asioihin. Rukouksessa voimme
osallistua muiden työhön. Esirukouksella on tärkeä paikkansa evankelioinnissa.
Rukoilemme, että sanoma Jumalasta tavoittaisi mahdollisimman monet suotuisaan
hetkeen, niin että he tulisivat uskoon.
2. Jokaisen kristityn tulisi tuoda
Evankeliointi ei ole vain traktaattien jakamista. Evankeliointi on ennen kaikkea elämistä
ihmisten parissa normaalisti ja kokemusten jakamista. Meillä kaikilla on omat elinpiirimme,
olemme tekemisissä tiettyjen ihmisten kanssa työn, harrastusten tai opiskelun puitteissa.
Ja niissä myös hengelliset asiat tulevat usein puheeksi.
Tutkimusten mukaan aito ystävyys onkin paras evankeliointikeino. Ystävyys luo
luottamusta, herättää mielenkiintoa ja madaltaa myös kynnystä uskonasioita kohtaan.
Eikä evankeliointi loppujen lopuksi tarvitse mitään ihmeellisiä taitoja. Voi esimerkiksi
pyytää ystävää tai tuttua mukaan seurakuntaan. Etenkin, jos siellä on jokin erikoistilaisuus,
jolloin kutsu voi olla luontevampi. Me voimme kutsua ystäviämme: ”Tule itse katsomaan.”
3. Jokaisen kristityn tulisi kertoa
Kaikilla on myös erilaisia lahjoja ja kykyjä. Siksi kertominenkin tarkoittaa erilaisia asioita eri
ihmisille. Kertominen voi olla sanallista tai sanatonta. Toimintamme, käytöksemme ja koko
elämämme on viesti. Siksi on tärkeää, että elämme uskovina tavallista elämää ihmisten
keskellä mitä moninaisimmissa paikoissa. Yhteyksiä ihmisiin tulee tietenkin työssä tai
koulussa, mutta ehdottomasti kannattaa myös lähteä mukaan itseä kiinnostaviin
harrastusryhmiin tai työväenopiston kursseille.
Ota haaste vastaan
Olemme kaikki erilaisia erilaisine lahjoinemme ja kutsumuksinemme. Tärkeää on löytää
oma paikka elämässä ja oma tapa elää uskoaan todeksi. Siispä otetaan haasteeksi
itsellemme, että jatkossa pyrimme rukoilemaan ihmisten puolesta. Pyritään myös
kutsumaan ihmisiä mukaamme seurakuntaan. Ja kerrotaan uskostamme sekä Jeesuksesta
ihmisille, kun saamme siihen tilaisuuden. Ja katsotaan, mihin Jumala johdattaa meidät.
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Veli Loponen
pastori

From a Dark Road to Light

I'll share with you a memory from our
family holiday in Great Britain. We stayed in a
small, charming town on the South Coast of
England. One day we travelled to London to
visit a relative. Our drive to London went
well, and on the way we enjoyed the
beautiful scenery, country-side sights and
broad highways. We had a nice day with our
relative, and soon it was time for us to leave
for our town. We said farewell and headed
back towards the coast. First, we drove along
a big motorway. Again, there were lots of
things to see: beautiful landscapes, lights,
huge bridges etc. The journey went well until
we were suddenly forced to turn to another
road, because the road that led to our town
was closed due to maintenance work. The
road we ended up on was completely
unknown to us. Our mobile phone (with GPS)
went out of battery, which left us in difficulty.
The road was dark and gloomy, winding and
full of potholes, and there were no
streetlights anywhere. It was really scary. The
headlights of our car did not give enough
light either. Besides it was quite late and
there were hardly other cars driving along
that road. It was really difficult to see
anything. We couldn't have imagined that we
would end up in such a situation! We had
more questions than answers: where would
this road lead to, how could we find home,
why were there not traffic signs anywhere,
etc.
Finally, we decided to do what we should
have done first (but what is usually left as the
last resort). We prayed for help from the
Lord. Soon after our prayer my husband
made a sudden 'u' turn. He said he felt like
something forced him to turn the car and to
return to the direction where we had come

from. While he continued driving, we saw a
tiny but a very dazzling light far away. It was
like a star! We headed towards that light
until we noticed we had come to a road we
recognised, and then we were able to drive
to our town.
Like on this trip, sometimes we are forced
to turn from the highway of life to an
unknown road that is gloomy and dark. Such
situations may for instance be as a result of a
long-term illness, an accident, difficulties in
business, unemp-loyment, troubles at
workplace, with children or in a relationship;
or the diffi-culties you may have to endure
just because of your decision to follow Jesus.
It is quite natural that in such a situation we
may be filled with fear and suffer from
sleepless nights, because we don't know
what the next day will bring to us.
Sometimes the situation may seem to
continue forever and you feel hopeless.
But in Isaiah 41:10, the Lord says: 'Do not
fear, for I am with you; do not be dismayed,
for I am your God. I will strengthen you and
help you; I will uphold you with my righteous
right hand.'
Through His Word, He assures us that He will
always be with us and will support us when
our own strength is not enough. He is mighty
and can help us in all stages of our life, he
gives us wisdom and strength and peace to
the soul. Do not give up yet, do not grow
weary in waiting for help; it is very near. He
has righteous hands and He is the one who
can change the situation. When we are in
trouble and other people turn their back to
us, we can lean on Him. - Would it be time to
cry for help and to turn towards the light?
'Let us hold unswervingly to the hope we
profess, for he who promised is faithful.'
Hebrews. 10:23b. We can trust in Him.
God bless You!
Adwoa Brewu,

.

Marraskuu
to 15.11. klo 18.00- 20.00 Raamattupiiri

ke 1.11. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 2.11. klo 18.00- 20.00 Raamattupiiri

la 17.11. klo 11:00 -15:00
Seurakuntapalvelijakoulutus

la 3.11. (Pyhäinpäivä) klo 17.00-20:00
Nuortenilta

la 17.11. klo 16:00-18:00 Nuortenilta
(huomaa aika!)

su 4.11. klo 11:00 -13:00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen. Bilingual
Communion Service.

su 18.11. klo 11:00 -12:30
Jumalanpalvelus, kaksikielinen.
Bilingual Sunday Service.
ke 21.11. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki

ke 7.11. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki

to 22.11. klo 18.00- 20.00 Raamattupiiri
to 8.11. klo 18.00- 20.00 Raamattupiiri
pe 9.11. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

pe 23.11. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

su 11.11. klo 11:00 -12:15
Jumalanpalvelus (Isänpäivä)
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service
in English

su 25.11. klo 11:00 -12:15
Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English
service Prayer Hour (preservice prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in
English

ti 13.11.klo 18.00- 20.00 Lähetyspiiri

ke 28.11. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 29.11. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

ke 14.11.klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
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Joulukuu
la 1.12. klo 18 Joulukonsertti,
Kallion musiikkikoulun laulajat opettajansa Helena Tenhusen johdolla.
Pianistina Risto Kytö. Ohjelmassa joulun
lauluja Suomesta ja maailmalta sekä
yhteislauluja. Vapaa pääsy, käsiohjelma
10 euroa.
su 2.12. klo 11:00 -13:00 Ehtoollisjumalanpalvelus, kaksikielinen.
Bilingual Communion Service.

ti 11.12. klo 18.00- 20.00 Lähetyspiiri
ke 12.12. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 13.12. klo 18.00- 20.00 Raamattupiiri
la 15.12 klo 17:00-20:00 Nuortenilta,
joulujuhla
su 16.12. klo 11:00 -12:15
Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English
service Prayer Hour
(pre-service prayer meeting)

ke 5.12. klo 18.00- 20.00
Päivärukoushetki

to 6.12. (Itsenäisyyspäivä) klo 11:00 15:00 Perinteiset joulumyyjäiset klo 1115. Keittolounas (8 e, sis. leivän ja
juoman), kahvia, leivonnaisia, käsitöitä,
arpajaiset, kirjoja ja kortteja.

pe 7.12. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community Fellowship,
Helsinki & Vantaa
su 9.12.klo 11:00 -12:30
Nine Lessons and Carols joulujumalanpalvelus
(kaksikielinen). Joululauluja ja
raamatunkohtia perinteiseen
englantilaiseen tyyliin.

klo 12:30 -14:00 Sunday
Service in English
ke 19.12. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 20.12. klo 18:00 – 20:00
Raamattupiiri
su 23.12. klo 16 (huomaa aika!)
Joulujuhla, kaksikielinen.
Christmas Celebration,
Musiikkiryhmä mukana.
su 30.12. klo 11:00 -12:15
Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English
service Prayer Hour
(pre-service prayer meeting)
klo 12:30 -14:00 End-of-Year
Prayer & Anointing Service
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Tammikuu
su 5.1. klo 11:00 -13:00
Ehtoollisjumalanpalvelus,
kaksikielinen. Bilingual
Communion Service. (Aiheena
liiton uudistaminen. Theme:
Renewal of Covenant.)

Su 20.1. klo 11:00 -13:00
Jumalanpalvelus, kaksikielinen
ke 23.1. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 24.1. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

ke 9.1. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 10.1. klo 18:00 - 20:00 Raamattupiiri
la 12.1. klo 17:00-20:00 Nuortenilta,
kevätkauden aloitus
su 13.1 klo 11:00 -12:15 Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service
in English

la 26.1. klo 17.00-20.00 Nuortenilta
su 27.11 klo 11:00 -12:15
Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service
in English
ke 30.1. klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
to 31.1. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri

ti 15.1. klo 18.00- 20.00 Lähetyspiiri
ke 16.1.klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki

pe 1.2. klo 18:00 - 20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

to 17.1. klo 18:00 -20:00 Raamattupiiri
pe 18.1.. klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

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

Rauhan Sanomia / Nya
Budbäraren -lehden julkaisu
loppuu
Sekä suomen- että ruotsinkieliset
vuosikonferenssit päättivät lopettaa
yhteisen lehtemme. Perimmäisenä syynä
on se, että lehti tavoittaa loppujen
lopuksi vain pienen osan jäsenistöämme,
vaikka se vaatii paljon resursseja. Aika on
muuttunut sellaiseksi, että perinteisen
paperilehden on vaikea menestyä ja
tavoittaa ihmisiä. Tarvitaan uusia tapoja
viestiä.
Niinpä viisi vuotta jatkunut yhteistyö
konferenssiemme välillä yhteisen lehden
tiimoilta päättyy vuoden lopussa.
Kuluneiden viiden vuoden aikana lehti on
ollut laadukas ja rikas sisällöltään, mistä
voimme iloita. Varmasti yhteistyö on
myös yhdistänyt konferenssejamme.
Yhteistyön päättyminen tältä osin ei
tarkoita kuitenkaan eroa. Löydämme
varmasti uusia tapoja toimia yhdessä
metodistikirkkona Suomessa. Löydämme

myös uusia tapoja viestiä sekä jäsenillemme että ulospäin.
Vaikka Rauhan Sanomia / Nya
Budbäraren loppuu numeroon 6/18,
vuonna 2019 Rauhan Sanomia tulee
jatkumaan pelkästään suomenkielisenä.
Nykyiset tilaajat tulevat loppuvuoden
aikana saamaan tilauskupongin ensi
vuodelle. Jos sen maksaa, tilaus jatkuu,
mutta jos ei, se päättyy.
Vuodelle tulee kuitenkin muutoksia.
Lehti monipuolistuu. Tämä tarkoittaa
sitä, että lehden rinnalle tulee sähköinen
uutiskirje. Lehden ilmestymistiheys
vähenee neljään. Näistä neljästä kaksi on
normaaleja lehtimuotoisia numeroita;
yksi on vuoden 2019 seinäkalenteri, joka
sisältää metodistikirkon tapahtumia,
yhteystietoja sekä muun muassa
pyhäpäivien raamatuntekstit; yksi on
ensi kertaa suomeksi käännettynä John
Wesleyn Täydellisestä kristillisyydestä kirjanen.
Yksi aika on siis päätöksessä, mutta uusi
on avautumassa edessämme.

Kotikokous
Aurinkolahti

Kirkkomme ala-aulassa on
nyt kristillisten kirjojen
kierrätyshylly. Siitä voi ottaa
itselleen jokusen kirjan
kerralla ja vastaavasti tuoda
hyllyyn itselleen
tarpeettomaksi käyneitä
kristillisiä kirjoja.

Lauantaina 10.11 klo 14:00
Lauantaina 8.12 klo 14:00
Mari & Risto Ståhl
Aurinkotuulenkatu 22 A 1. Helsinki. p. 050 339 8698
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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.fi
Facebook: Metodistikirkko Helsinki
www.helsinginmetodistiseurakunta.
fi
Pastori: Veli Loponen
veli.loponen@metodistikirkko.fi
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
helsinki.umc@metodistikirkko.fi
Pekka Rajamaa, musiikkitoiminta
pekka.rajamaa@live.com
Aino Kallio, ulkolähetys
aino.kallio@metodistikirkko.fi
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
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