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Jeesus näkee lävitsesi
Ulkomaanmatkoilla joudutaan yleensä menemään turvatarkastuksen läpi, jossa
tarkistetaan, että kukaan ei vie tai tuo maahan mitään laitonta tai haitallista. Tällainen
läpivalaisu olisi hyvä myös omissa ihmissuhteissa. Voisi nähdä ihmisten motiivit, aidot
tunteet ja tarpeet. Jeesuksella on tällainen näkökyky. Hän näkee meidät kuitenkin
rakkaudella, ei tuomiten, vaan toivoen, että voisimme kasvaa hänessä paremmiksi.
Jeesus näkee tapojemme läpi
Meillä kaikilla on hyviä ja huonoja tapoja. Monia tapojamme pidämme
itsestäänselvyyksinä. Emme välttämättä tule edes ajatelleeksi, että joitakin asioita voi
tehdä toisin, kuin itsellämme on tapana, ennen kuin näemme jonkun toisen tekevän niitä
eri tavalla. Kun Jeesus kohtasi fariseuksia ja kirjanoppineita, hän kohtasi joukon tapoja.
Jotkin fariseusten tavat toivat heille arvostusta ja jopa rikkautta. Siksi he pitivät yllä
vahingollisiakin tapoja, koska niiden muuttaminen olisi ollut heille epäedullista. Jeesus
näki näiden tapojen läpi. Eikä hän pelännyt vastustaa niitä, kun hän huomasi, että niiden
varjolla tehdäänkin pahaa. Me emme ole yhtään enempää turvassa vääriltä tavoilta.
Mekin saatamme tehdä tavoistamme keinon hyötyä toisten kustannuksella.
Jeesus näkee suurimman tarpeemme
Kerran Jeesuksen luo tuotiin katon läpi rampa mies; hän kohtasi miehen, joka oli
kiivennyt puuhut; häntä vastaan tuli spitalitautinen; eräs nainen tuli pesemään ja
voitelemaan Jeesuksen jalat. Näillä kaikilla henkilöillä on yhteistä se, että Jeesuksella oli
kyky nähdä ilmeisimmän vaihtoehdon läpi heidän suurin tarpeensa. Hän kyllä paransi
fyysisestikin. Arvioimme ihmisiä ulkopuolen mukaan ja sivuutamme sen vuoksi usein
heidän suurimmat tarpeensa. Seurakunnassakin keskitymme helposti ulkopuoleen ja
odotamme, että sen muuttaminen on ratkaisu myös sisäisiin ongelmiin. Mutta Jeesus ei
toiminut niin. Hän korjasi ensin sisimmän, jonka jälkeen ulkopuolikin saattoi korjautua.
Jeesus näkee syntiemme yli
Kristittyinä me helposti sorrumme jaottelemaan ihmiset ”meiksi” ja ”niiksi” sen mukaan,
miten kukin suhtautuu uskonkysymyksiin.Toisinaan tunnumme vaativan uskoa etsivien
ihmisten muuttuvan hetkessä, jotta voisimme hyväksyä heidät. Tämän vastapainona on
Jeesus, joka näkee meidän syntisyytemme, epäuskomme ja heikkoutemme yli. Kun
Jeesus kohtaa syntisen evankeli-umissa, hän ottaa hänet vastaan sellaisena. Kutsuu hänet
aterialle ja kohtelee ystävänä. Melkein poikkeuksetta Jeesuksen kohdannut henkilö
haluaa tehdä parannuksen oma-aloitteisesti ilman erityistä kehotusta.
...To next page
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happily spend much of our time and work on
things that will earn us eternity with God, our
maker. This sinful world has nothing good to
offer us. God doesn't change but all the
things we see around change and finally
decay. We should continue to depend on and

abide with Him. As His children, our God
knows what we need and He will never leave
or forsake us. “Make you His service your
delight, your wants shall be His care.” God
bless you.
By Joseph Amoah

Pe-su 14.-16.6.
nuorten leiri "Catching Fire 5"
Asikkalan Koivurannassa,
matkustusohjeet: Vääksyn Linja-autoasemalta noin
3 km Padasjoen suuntaan, viitta ”Koivuranta”
vasemmalle. Leirin hinta 20 euroa + matkakulut.
Mukana pastorit Mika Partanen ja Veli Loponen.
Leirille ovat tervetulleita nuoret muiltakin
paikkakunnilta.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Adwoa Brewu
(adwoa.brewu@gmail.com, puh. 045 6035953),
Otto Tuominiemi (puh. 040 5597335).

Ulkoilu- ja piknikretki lauantaina 10.8.
Luukin ulkoilualueelle. Tapaamme klo 12
osoitteessa Luukintie 33, Espoo. Paikalle on hyvät
bussiyhteydet. (Autoille on parkkipaikkoja
huonosti.) Mukaan eväät, säänmukaiset varusteet
ja reipas mieli! Seurakunta tarjoaa grillimakkarat.
Kutsu ystäväkin mukaan. Tervetuloa!

18.8. "Seurakunta yhdessä" -Sunnuntai.
Klo 11 lyhyt jumalanpalvelus, jonka jälkeen
pidämme "työpajoja". Niissä on mahdollisuus
ideoida ja pohtia, mitä seurakunnalta toivoo,
mitä itse haluaisi tehdä seurakunnassa jne.
Tule mukaan suunnittelemaan ja kertomaan
ajatuksiasi!
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Jeesus haastaa meidät
Jeesukselle tärkeintä oli kohdata ihminen aidosti. Hän ei antanut minkään estää sitä. Ei
tapojen, sairauden tai synnin. Hänelle tärkeintä oli, että ihminen voisi kohdata Jumalan
rakkauden ja tulla sen parantamaksi. Jeesus haastaa meitä uskomaan, että jokaisella on
merkitystä. Hän haastaa meitä seuraamaan itseään. Rakastamaan radikaalisti.
Kohtaamaan ihmiset aidosti katsomatta ulkoiseen.
Veli Loponen
pastori

CROWDED OUT?
The contemporary world economic order
dictates that people work hard in order to
p ro v i d e fo r t h e m s e l ve s a n d t h e i r
dependants. The youth spend a lot of their
time in studying hard with the objective of
finding themselves lucrative jobs in the
future. The question is as we busily go about
our normal worldly daily activities, what
proportions of our physical strength,
material wealth and precious time do we
dedicate to the work of God? What quality
time do we spend in praying and studying the
word of God and fellowshipping with other
believers? Are we punctual at church
services and other related activities just as
we are at our jobs?

An excerpt of a song reads “Is Christ crowded
out of your busy life? With the toiling that
each day brings; with the strain and stress of
the cares that press; you've no time for the
King of Kings? While for pleasure and
business you always have time; is Christ
crowded out today?”
When our Lord Jesus Christ called the
Apostles and His disciples, they left their
families and businesses to follow Him. Yet in
Luke 9:57-62, other people who also wanted
to follow Jesus could not readily do so
because of their other worldly engagements.
My dear brethren, our Saviour Jesus Christ
continues to call us into His service every day.
Not all of us might be in full time ministry
work like the old apostles and disciples, just
as those called into pastoral and missionary
work in our contemporary era. However, the
fact remains that each and every one of us
has been endowed with a gift of the Holy
Spirit or a specific task, all of which when
diligently pursued together culminate in the
growth of the church.

As much as it is important to work in order
cater for ourselves and families, we should
always be guided by what Solomon
concludes about life: “vanity.” David says in
Psalm 39:6 “Surely everyone goes around
like a mere phantom; in vain they rush about,
heaping up wealth without knowing whose it
will finally be.”(NIV) We should rather
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Seurakuntaamme perustettiin 19.5.
Naisliiton osaston englanninkielinen ryhmä.
On Sunday May 19, a new, English-speaking group of Women's
Division was inaugurated in our church. “ Photo: Veli Loponen

Suomen Metodistikirkon
vuosikonferenssi ja kesäjuhlat
27.-30.6. 2019 Toivonlinnassa,
Piikkiössä
3

Kesä-Heinä-Elokuu
ELOKUU
klo 11:15-12.15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30-14:00 Sunday Service in
English

KESÄKUU
su 2.6. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus, suomeksi, tulkkaus
englanniksi
ke 5.6. klo 12 -13 Päivärukoushetki

to- su 27. -30.6. Metodistikirkon
vuosikonferenssi ja kesäjuhlat Piikkiössä.
Lisätietoja nettisivujemme etusivulla.
Ilmoittautuminen 9.6. mennessä sivuilla
olevan osoitteen kautta.

to 6.6. klo 18 -20 Raamattuilta
su 9.6. klo 11 -12.15 Helluntaipäivän
jumalanpalvelus suomeksi
klo 11:15-12.15 English service
Prayer Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30-14:00 Sunday Service in
English
ke 12.6. klo 12- 13 Päivärukoushetki

HUOM! su 30.6. ei Jumalanpalvelusta Helsingissä

HEINÄKUU
su 7.7. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus,
(suomeksi, tulkkaus englanniksi)
su 14.7. klo 11 Jumalanpalvelus,
kaksikielinen

to 13.6. klo 18 - 20 Raamattuilta
pe-su 14.-16.6. Nuorten leiri “Catching
Fire 5” Asikkalassa, Koivurannan
leirikeskuksessa. (ks. erillinen ilmoitus)

su 21.7. klo 11 Jumalanpalvelus,
kaksikielinen (englanniksi,
tulkkaus suomeksi)

su 16.6. klo 11 Jumalanpalvelus
englanniksi, tulkkaus suomeksi
su 23.6 klo 11.00 -12.15 Juhannuspäivän
Jumalanpalvelus suomeksi
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su 28.7. klo 11 Jumalanpalvelus
Kaivopuistossa, kaksikielinen.
Piknik-kirkkokahvit.

su 18.8. klo 11 Seurakunta-yhdessä sunnuntai. kso erillinen ilmoitus
Church Together' Sunday: a short
worship service, after which planning
and innovation workshops.

pe 2.8. klo 18 -20 Community
Fellowship, Espoo
klo 18 -20 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa
la 3.8. klo 17 -20 Nuorten ja nuorten
aikuisten ilta

to 22.8. Rööperifest Fredrikintorilla

su 4.8. klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus
(suomeksi, tulkkaus englanniksi)
la 10.8. Seurakunnan kesäretki Luukin
ulkoilualueelle Espooseen. Tapaamme
klo 12 osoitteessa Luukintie 33, Espoo.
(Ks. erillinen ilmoitus.)
Summer Excursion to Luukki Outdoor
Recreation Area. We'll meet at 12
o'clock at address Luukintie 33, Espoo.

su 25.8. klo 11.00 -12.30
Jumalanpalvelus suomeksi
klo 11:15-12.15 English service Prayer
Hour (pre-service prayer
meeting)
klo 12:30-14:00 Sunday Service in
English
ke 28.8. klo 12 -13 Päivärukoushetki
to 29.8. klo 18 -20 Raamattuilta

su 11.8. klo 11 -12.30 Jumalanpalvelus
suomeksi
klo 11:15-12.15 English service Prayer
Hour (pre-service prayer meeting)
klo 12:30-14:00 Sunday Service in
English

pe 30.8. klo 18 -20 Community
Fellowship, Espoo
klo 18 -20 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa
la 31.8. klo 17 -20 Nuorten ilta

pe 16.8. klo 18 -20 Community
Fellowship, Espoo
klo 18 -20 Community
Fellowship, Helsinki & Vantaa

su 1.9. klo 11 Syksyn aloitusjumalanpalvelus, kaksikielinen.
Ehtoollinen.

la 17.8 klo 17-20 Nuorten
aikuisten ilta
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Muutokset mahdollisia.
Niistä ilmoitetaan seurakunnan
tilaisuuksissa ja kotisivuilla
www.helsinginmetodistiseurakunta.fi

