puh. 050 3249 614

Seurakunnan toimisto:

Vantaanpuistontie 19 C 17, 01730 VANTAA

Punavuorenkatu 2 B 17,
00120 HELSINKI
helsinki@metodistikirkko.fi
Facebook: Metodistikirkko Helsinki
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi

Rahastonhoitaja: Hilkka Kiivuori,
p.044 071 9838
Punahilkantie 5 A 9, 00820 HELSINKI
Seurakuntaneuvoston muut jäsenet:

Pastori: Timo Virtanen
timo.virtanen@metodistikirkko.fi
puh. 040 5433 643

Aino Kallio, srk. neuvoston sihteeri,
aino.kallio@metodistikirkko.fi ,
p. 050 341 1154
Humikkalantie 101 D 20, 00970 HELSINKI
Adwoa Brewu, English ministry,

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 H20 7100

adwoa.brewu@gmail.com
contact number 045 1299009
helsinki.umc@metodistikirkko.fi
Tuula Siimes, tiedottaja,
tuula.siimes@kolumbus.fi
Marja-Liisa Virtanen, srk:n emäntä,
liku.virtanen@gmail.com
Pekka Rajamaa, musiikkitoiminta,
pekka.rajamaa@live.com
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Helsingin Metodistiseurakunta

Maallikkojohtaja: Vesa Tolin,

Ohjelma
kesä- heinä- elokuu 2018

Sydämellisesti tervetuloa
seurakunnan tilaisuuksiin!

Ihmeellistä aikaa
seurakunnassa
Kevät on ihmeellistä aikaa. Muutemassa päivässä luonto on
herännyt ja kaikki näyttää ihan uudelta. Puut ovat pienten lehtien
peittämiä ja nurmikot vihertävät. Lämpö ja valo, ne ovat merkillinen
yhdistelmä. Niiden elämää synnyttävää vaikutusta voi vain
ihmetellä ja iloita kaikesta siitä mitä on tapahtunut.
Mieleeni tulee ajatus, miten kevään saisi siirrettyä seurakunnan
elämään? Helluntaipäivänä Jumala vuodatti Pyhän Henkensä
opetuslapsiin ja silloin syntyi oikea sielujen kevät. Näitä siunauksen
aikoja on ollut monia seurakunnan historiassa, mutta jälleen olisi
tarvetta kevätsateen ajalle.
Oletko koskaan ajatellut minkälaista lämpöä voisit tuntea, kun
Herra Jeesus on lähellä sinua? Entä minkälaista lempeyttä voit
saada osaksesi, kun Jumala uudistaa sinun uskosi. Siinä on jotakin
sen kaltaista elämän voimaa, kuten kevään tulossa, kun se
herättää luonnon uuteen kasvukauteen.
Ystävät meitä kutsutaan uudistumaan Pyhän Hengen siunaavassa
läsnäolossa. Ja tämä, kuten kevään tulo, se on Jumalan armon
vaikutusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja armo merkitsee anteeksiannon ja uuden mahdollisuuden sanaa syylliselle ihmiselle.
Kun Raamattu puhuu meille uskosta, toivosta ja rakkaudesta.
Tämä siunattu kolminaisuus kutsuu meitä astumaan elämään
yhdessä Jeesuksen kanssa. Tämä on kutsu seurakunnalle, se on
kutsu sinulle ja minulle astua Jumalan rakkauden lämpöön ja
totuuden valoon.
Saakoon Jumalan siunaus saavuttaa meidät kokonaan kevään ja
kesän aikana, että meillä on kaikessa mukanamme Jeesuksen
Kristuksen täydellinen siunaus elämässämme. Silloin meillä on
ihmeellistä aikaa seurakunnassa.
Timo pastori
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Vuosikonferenssin ohjelma alkaa torstaina klo 10:00 ilmoittautumisella. Torstain
ja perjantain päiväohjelma sisältää kirkkomme virallisten vuosikokousasioitten
käsittelyn. Lisäksi torstaina klo 13:45 on piispa Christian Ahlstedin alustuspuheenvuoro ja perjantaina klo 10:30 pappien ja maallikoiden erilliset
kokoukset. Kesäjuhlaosuus “Kasvojesi edessä” alkaa perjantaina klo 18:00.
Lauantain ohjelma sisältää ylistystä, lyhyitä opetuksia, keskusteluryhmiä ja
rukousta. Ohjelmasta vastaavat Aldersgate Renewal –liikkeen vieraat.
Konferenssi päättyy sunnuntaina Juhlajumalanpalvelukseen klo 10:00 ja
yhteiseen lounaaseen n. klo 13:00.
Hinnat:
Konferenssimaksu yli 16-vuotiaille (kirkon keskustilille FI55 2058 3800 0128 59): 30 euroa.
Majoitus: Lapset 0–6 vuotta ilmaiseksi. Lapset 7–12 vuotta, torstai–sunnuntai 100 euroa |
perjantai–sunnuntai 75 euroa | lauantai–sunnuntai 40 euroa.
Lapset yli 13 vuotta ja aikuiset torstai–sunnuntai 200 euroa |
perjantai–sunnuntai 150 euroa | lauantai–sunnuntai 80 euroa.
Ilmoittautumiset 12.6. mennessä Jaana Shelbylle puh 044 503 6867
tai shelby.jaana@gmail.com. http://www.skyk.f/majoitus/
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Kesä - Heinä
einäkuu
kuu
su 3.6. klo 11:00 -13:00 Ehtoolliskirkko. Bilingual communion service.
Timo Virtanen
ke 6.6. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 7.6. klo 18:00 -13:00 Raamattuilta, Tapani Rajamaa
Rippikoulu järjestetään 4.-10.6. Stenforseilla Oulunkylässä
Helsingin nuorten leiri 8.-10.6. järjestetään Stenforseilla Oulunkylässä
su 10.6. klo 11:00 -12:30 Konfirmaatiojumalanpalvelus. Bilingual service.
Veli Loponen ja Mika Partanen
ke 13.6. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 14.6. klo 18:00 -20:00 Punavuori-ilta, Timo Virtanen
la 16.6. klo 11:00 -15:00 Seurakuntapalvelijakoulutus
su 17.6. klo 11:00 -12:00 Jumalanpalvelus, Timo Virtanen
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 20.6. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 21.6. klo 18:00 -20:00 Punavuori-ilta, Timo Virtanen
su 24.6. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus, Timo Virtanen
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
Suomen Metodistikirkon vuosikonferenssin johdosta
kirkossa ei ole tilaisuuksia 28.6. -1.7.2018 välisenä aikana.
Vuosikonferenssi pidetään Toivonlinnassa,
osoite: Toivonlinnantie 630, 21500 PIIKKIÖ.
Ilmoittautumiset: Jaana Shelbylle puh 0445036867 tai
shelby.jaana@gmail.com

Eelokuu
la 4.8. klo 17:00-20:00
su 5.8. klo 11:00 -13:00
su 12.8. klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15

Nuorten ilta
Ehtoolliskirkko. Bilingual communion service.
Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 15.8. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 16.8. klo 18:00 -20:00 Punavuori-ilta
la 18.8. klo 12:00 – 15:00 Syksyn suunnittelupäivä kaikille seurakuntalaisille
su 19.8. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 22.8. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 23.8. klo 18:00 -20:00 Punavuori-ilta
pe 24.8. klo 18:00 -20:00 Community Fellowship, Espoo
klo 18:00 -20:00 Community Fellowship, Helsinki&Vantaa
la 25.8. klo 16:00,
TV-jumalanpalveluksen nauhoitus, Helsingin
metodistiseurakunta. Yleisöä pyydetään olemaan
paikalla n.15 ennen nauhoituksen alkua.
Metodistikirkon jumalanpalvelus televisioidaan 2.9.2018

su 26.8. klo 11:00 -12:30 Jumalanpalvelus
klo 11:15 -12:15 English service Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30 -14:00 Sunday Service in English
ke 29.8. klo 12:00 -13:00 Päivärukoushetki
to 30.8. klo 15:00 -20:00 Rööperifest

HEINÄKUU:
su 8.7. klo 11:00 -13:00
Virtanen
su 15.7. klo 11:00 -12:30
su 22.7. klo 11:00 -12:30
su 29.7. klo 11:00 -13:30

Ehtoolliskirkko. Bilingual communion service. Timo
Jumalanpalvelus. Bilingual service. Timo Virtanen
Jumalanpalvelus. Bilingual service. Timo Virtanen
Jumalanpalvelus. Bilingual service. Timo Virtanen
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Ohjelman muutokset mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan seurakunnan internet
–sivuilla http://www.helsinginmetodistiseurakunta.fi/ ja seurakunnan tilaisuuksissa.
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Onko vilja Suomessa kypsää?
Kyllä on!

pelastuksen sanomaa kaikille kansoille.
Mitä voisimme siis tehdä? Voimme osoittaa
ihmisille rakkautta. Seurakunta voi tehdä
mm. seuraavaa:
- Avoimet ovet (ilmainen keitto, kahvitarjoilu
tms.)
- Kutsumme ihmisiä ja osoitamme Jumalan
rakkautta heille. Jaamme esimerkiksi
kaupoista saatua ruokaa eteenpäin
tarvitseville.
- Annamme kielenopetusta pakolaisille,
turvapaikanhakijoille, maahanmuuttajille.
Kaduilla näkemämme ihmiset ovat kaikki
yhtä lailla luotuja Jumalan kuvaksi. He
kaikki tarvitsevat rakkautta.

Kesä on jälleen saapunut ja ehkä tästä tulee
paras kesän noin kuuteen vuoteen (jos
muistan oikein), mikäli säät jatkuvat
samanlaisina. Valoisat illat ja kirkas
auringonpaiste osoittavat, kuinka
ihmeellinen Jumala on. Katsellessani
Jumalan kätten työtä totean, että Jumala on
hyvä ja armollinen.------------Sanoma, jonka haluan viestittää meille tänä
kesänä, on, että meidän pitäisi tuottaa
hedelmää ja miellyttää Luojaamme. Olen
havainnut, että kirkossa näkyy yhä
vähemmän väkeä ja kysyn: ”Mitä on
tapahtumassa Jumalan seurakunnalle?”

Kristillisenä seurakuntana voimme oppia
apostoli Paavalilta, joka oli halukas
tekemään mitä vain evankeliumin tähden:

Mieleeni tulee Jeesuksen vertaus
siemenestä (Mark. 4: 26-29). Jakeessa 29
Jeesus sanoo: ”Ja heti kun sato on kypsynyt,
hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on
tullut." Kun sato on kypsynyt, se on
korjattava tai muuten se pilaantuu ja kaikki
istutus- ja kasvatustyö valuu hukkaan. Onko
vilja Suomessa kypsää? Vastaus on
painokas ”Kyllä on!” Meidän on
varustauduttava sadonkorjuuseen.

“Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi
voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin
juutalainen voittaakseni lain alaisina
eläviä ja olen näille ollut kuin lain
alainen, vaikka en olekaan lain alainen.
voittaakseni ilman lakia eläviä olen
näille ollut kuin olisin ilman lakia, vaikka
en olekaan Jumalan lakia vailla - onhan
minulla Kristuksen laki. Voittaakseni
heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille
olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes
muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä
osallinen.” 1 Kor. 9:19-23

Jumala on viisaudessaan tuonut tänne
muista maista ihmisiä, joille normaaliolosuhteissa olisi ollut vaikeaa tai
mahdotonta kertoa Jumalan rakkaudesta.
Tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomeen
muutti 34 905 ihmistä. Kirkon ja seurakunnan
on jatkuvasti pyrittävä tavoittamaan ihmisiä
ja välittämään heille Kristuksen rakkautta.

Saakoon Pyhä Henki vahvistaa ja varustaa
meitä niin, että kesällä voisimme kertoa
Kristuksen rakkaudesta ja osoittaa sitä
ihmisille, joita Jumala tuo poluillemme.

Mitä suunnitelmia meillä seurakuntana on
tavoittaa ihmisiä ja kertoa aidosti Jumalan
rakkaudesta? Uskon vahvasti, että meille
metodisteille on koittanut aika astua pois
mukavuusalueeltamme; kehottaahan
Jeesus meitä lähetyskäskyssään viemään
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Freeman Awuah (kn: Tuula Siimes) Reeman
Awuah on seurakuntamme jäsen ja
maallikkosaarnaaja, joka on aloittanut

YHDESSÄ ETEENPÄIN

Metodistikirkko perustuu liittoajatukselle.
Seurakunta ja koko kirkko on liitto. Pelastus
armosta uskon kautta perustuu liittoon,
jonka Jeesus Kristus solmi. Uskossa
oleminen on siis liitossa olemista. Ja liiton
ydinajatus on yhteys. ..................s
.
Liitto ei koske vain paikallisseurakuntaa,
vaan koko kristikuntaa. Jokainen kristitty on
osa Jumalan universaalia, kaikki kansat ja
ajat käsittävää seurakuntaa. Metodistikirkossa tämä nähdään myös niin, että koko
kirkko paikallisseurakuntineen ja jäsenineen on liitossa keskenään. ...........
Liittoajatukseen liittyy käsitys myös
yhteisestä tehtävästä, jonka Jeesus kirkolle
antoi. Tätä tehtävää kutsutaan
lähetyskäskyksi, käskyksi mennä kaikkeen
maailmaan ja tehdä kaikista kansoista
opetuslapsia Jeesukselle. Metodistikirkossa tämä tehtävä on muotoiltu niin, että
meidän tulee muuttaa maailmaa tekemällä
opetuslapsia Jeesukselle Kristukselle.
Tämä yhteinen tehtävä koskee jokaista
kirkon jäsentä...................
Kaikilla meillä on kuitenkin siinä oma
paikkamme ja kutsumuksemme. Tai kuten
Paavali eräässä kirjeessään sanoi, meillä
kaikilla on jotakin annettavaa, oma
lahjamme tai kykymme yhteiseksi hyväksi.

Metodistikirkon käsitys tehtävästä sisältää
evankelioinnin lisäksi aktiivisen vaikuttamisen maailmassa, sen muuttamisen. Tämä
kertoo vahvasti siitä, että haluamme
kristittyinä myös elää arjessa uskomme
periaatteiden mukaisesti. Tässä esikuvamme on Jeesus, hänen rakkautensa
ihmisiä kohtaan.
Tämän kaiken ei tarvitse olla monimutkaista. Evankelioinnin ei tarvitse olla
traktaattien jakamista tai väkinäistä
todistusten kertomista tuntemattomille, jos
se ei tunnu itselle luontevalta. Evankeliointi
voi yhtä hyvin olla sitä, että kulkee ystävän
vierellä ja vastaa kysyttäessä. Tai kutsuu
ystäviä, naapureita ja läheisiä kirkkoon.
Maailman muuttaminenkaan ei tarvitse
suuria. Se alkaa kuitenkin yksinkertaisista
ja pienistä teoista arjessa, toisten huomioimisesta, auttamisesta ja välittämisestä.
.
Pyritään yhdessä olemaan seurakunta,
jonne on helppo tulla, jossa voi kohdata
Kristuksen ja rakentua hänen
opetuslapsenaan, ja jossa saa eväitä
elämään Jeesuksen esikuvan mukaisesti.
Veli Loponen
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