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Sydämellisesti tervetuloa
seurakunnan tilaisuuksiin!

Elä uskoasi todeksi
John Wesley laati metodistien pienryhmille säännöt: Älä tee pahaa, tee hyvää ja
pysy Jumalan rakkaudessa. Näiden sääntöjen kautta Wesley ohjasi ensimmäiset
metodistit toimimaan uskonsa mukaan maailmassa ja samoin ne ohjaavat
meitäkin.
Lähtökohta on kolmas sääntö: Pysy Jumalan rakkaudessa. Uskomme perustuu
suhteeseen Jumalan kanssa. Ilman sitä ei ole uskoakaan. Suhde Jumalaan on
myös se, mikä muuttaa meitä.
Jumalan rakkaudessa pysyminen toteutuu armonvälineiden kautta. Armonväline
on mikä tahansa asia, joka auttaa meitä ylläpitämään suhdettamme Jumalaan ja
kasvamaan siinä. Niitä ovat tietenkin sakramentit, kaste ja ehtoollinen. Mutta
niitä ovat myös rukous, Raamatun lukeminen, seurakuntayhteys ja
jumalanpalvelus sekä hyvät teot.
Armonvälineitä ei ole rajattu vain näihin, sillä Jumala voi toimia monella tapaa.
Jollekin Jumalan kohtaaminen voi olla helpointa luonnossa, toiselle se voi olla
seurakunnan ylistyksessä, jollekin kotitöitä tehdessä.
Sääntö ”älä tee pahaa” tarkoittaa perinteisesti pahaksi ymmärretyt asiat. Mutta
Wesleyn mukaan se tarkoittaa myös eettisiä kulutustottumuksia.
Nykyaikana on yllättävän helppo rikkoa tätä sääntöä. Netistä voi ladata
ilmaiseksi lähes mitä tahansa elokuvia tai musiikkia. Moni yritys saattaa kiertää
veroja ja toimii maissa, joissa joko työntekijöillä on äärimmäisen huonot olot tai
käytetään orjatyövoimaa ja toiminta aiheuttaa tuhoa luonnolle.
Sääntö ”tee hyvää” tarkoittaa, että meidän tulisi pyrkiä tekemään kaikenlaista
hyvää kaikille ja kaikkialla, mikä on meille mahdollista.
Hyvä koskee materiaalista hyvää. Autamme niitä, jotka ovat heikommassa
asemassa ruokkimalla, vaatettamalla ja hoivaamalla heitä.
Sen lisäksi meidän tulisi tehdä hengellistä hyvää. Se on tietenkin evankeliumin
julistamista. Se on myös sitä, että pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnassa niin,
että päätöksenteko olisi oikeudenmukaista. Toisin sanoen olemme maailmassa
suolana ja valona, kuten Jeesus evankeliumissa seuraajiaan kuvasi.
Hyvän tekemiseen liittyy erityisesti se, että pidämme huolta toisistamme
seurakunnassa. Näin toimimalla toteutamme Jeesuksen antamaa käskyä
rakastaa toinen toistamme, joka toimii todistuksena ulkopuolisille Jumalan
rakkaudesta.
Veli Loponen
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The harvest
Mark 4:29 (NKJV) “But when the grain ripens,
immediately he puts in the sickle, because
the harvest has come."
The summer is over and to the best of my
knowledge, it was the best summer I have
experienced for the past seven years. The
bright atmosphere and long days of sunlight
showed how marvelous and wonderful our
God is. As I ponder over the handiwork of
God, I come to a conclusion, that God is good
and merciful.
God calls on believers to be fruitful. What
keeps bothering me everyday haven
observed the dwindling numbers in church
Sunday after Sunday is whether we are being
fruitful as believers. The question I always ask
myself is 'what is happening to the church of
God?'
As I ponder over the question above, I am
reminded of one of the parables of Jesus in
Mark 4:26-29 about the growing seed. In
verse 29 Jesus said ''But when the grain
ripens, immediately he puts in the sickle,
because the harvest has come." When the
grain is ripe, it needs to be harvested else it
will get spoiled; and the toil of planting and
nurturing will be in vain. Are the grains ripe in
Finland? The answer is an emphatic Yes! We
must therefore brace ourselves to harvest.
God in His wisdom, has brought in people
from other countries, with whom under
normal circumstances, it would have been

difficult if not impossible, to share the love
of God. According to?Statistics Finland,
34,905 persons moved to Finland in 2016.
The church must consciously reach out to
people with the love of Christ.
What plans do we have as a church to
reach out and share God's love
genuinely? I believe strongly that the
time has come for the Methodists to
move out of our comfort zone in
response to our Lord Jesus Christ's
commission to reach all people with the
salvation message.
How can we do this? We can do this by
showing them love. The church could
embark on:
● Open doors- (free coffee, soup) we
invite people and share the love of God
with them
● Source for food from supermarkets
and redistribute to the needy.
● Language program for refugees/
Asylum seekers/immigrants The people
we see on the streets are equally created
in the image of God. They need love and
care. As individuals and as a church, we
can learn from Apostle Paul who was
willing to do anything for the sake of the
gospel:
1 Corinthians 9:19-23 NKJV “ For though I
am free from all men, I have made myself a
servant to all, that I might win the more;
and to the Jews I became as a Jew, that I
might win Jews; to those who are under
the law, as under the law, that I might win
those who are under the law; to those
who are without law, as without law (not
being without law toward God, but under
law toward Christ), that I might win those
who are without law, ?to the weak I became
as weak, that I might win the weak.
To last page....

Syyskuu
pe 31.8.

klo18:00-20:00

la 1.9.
Su 2.9.

klo 17:00 -20:00
klo 11:00 -13:30

Community Fellowship, Espoo
Community Fellowship, Helsinki & Vantaa
Nuortenilta
Ehtoollisjumalanpalvelus. Bilingual

ti 4.9.

klo 18:00-20:00

Lähetyspiiri Rajamaalla, Punavuorenkatu 2 B

klo 12:00 -13:00
klo 17:00 alkaen

Päivärukoushetki
Kirkot pihalla –tapahtuma,

Communion Service.
25

ke 5.9.
to 6.9.

Pyhän kolminaisuuden kirkko, Unioninkatu 31,
00100 Helsinki

Su 9.9.

klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15

Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service
prayer meeting)

ke 12.9.
to 13.9.
pe 14.9.
la 15.9.
Su 16.9.

klo 12:30 -14:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00
klo18:00-20:00
klo18:00-20:00
klo 14:00 – 17:00
klo 17:00 -20:00
klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15

Sunday Service in English
Päivärukoushetki
Raamattupiiri
Community Fellowship, Espoo
Community Fellowship, Helsinki & Vantaa
Karmel ry:n tilaisuus
Nuortenilta
Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service

klo 12:30 -14:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00

Sunday Service in English
Päivärukoushetki
Raamattupiiri. Hepr.kirje 12. luku. T.

klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15

Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service prayer

prayer
meeting)

ke 19.9.
to 20.9.
Rajamaa.
Su 23.9.

meeting)

ke 26.9.
to 27.9.
pe 28.9.

4 29.9.
la

klo 12:30 -14:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00
klo18:00-20:00
klo18:00-20:00
klo 17:00 -20:00

Sunday Service in English
Päivärukoushetki
Raamattupiiri
Community Fellowship, Espoo
Community Fellowship, Helsinki & Vantaa
Nuortenilta

Lokakuu
ti 2.10.
ke 3.10.
to 4.10.
Su 7.10.

ke 10.10.
to 11.10.
pe 12.10.
la 13.10.
Su 14.10.

ke 17.10.
to 18.10.
pe 19.10.
Su 21.10.

ke 24.10.
to 25.10.
pe 26.10.
Su 28.10.

ke 31.10.
to 1.11.

klo 18:00-20:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00
klo 11:00 -13:30

Lähetyspiiri
Päivärukoushetki
Raamattupiiri
Ehtoollisjumalanpalvelus. Bilingual
Communion Service.
klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
klo 18:00 -20:00
Raamattupiiri
klo18:00-20:00
Community Fellowship, Espoo
klo18:00-20:00
Community Fellowship, Helsinki & Vantaa
klo 14:00 – 17:00
Karmel ry:n tilaisuus
klo 17:00 -20:00
Nuortenilta
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
klo 12:00 -13:00
Päivärukoushetki
klo 18:00 -20:00
Raamattupiiri. Kirje hepr. 13. luku. T.
Rajamaa
klo 18:00 - su 21.10. noin klo 14:00 Nuorten minileiri

klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15
klo 12:30 -14:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00
klo 18:00 -20:00
klo 18:00 -20:00
klo 11:00 -12:30
klo 11:15 -12:15
klo 12:30 -14:00
klo 12:00 -13:00
klo 18:00 -20:00

Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service
prayer meeting)
Sunday Service in English
Päivärukoushetki
Raamattupiiri
Community Fellowship, Espoo
Community Fellowship, Helsinki & Vantaa
Jumalanpalvelus
English service Prayer Hour (pre-service
prayer meeting)
Sunday Service in English
Päivärukoushetki
Raamattupiiri

Ohjelman muutokset mahdollisia. Muutoksista ilmoitetaan seurakunnan internet
–sivuilla http://www.helsinginmetodistiseurakunta.fi/ ja seurakunnan tilaisuuksissa.
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Rukoillaan kirkkomme johtajien
ja työntekijöiden puolesta
Kesän 2018 vuosikonferenssin kesäjuhlaosuudessa Aldersgate Renewal Ministries
-liikkeen edustajat järjestivät mielenkiintoista rukousohjelmaa. Eräässä
vaiheessa puhuja kysyi, tykkäämmekö
piispastamme ja piirikunnanjohtajastamme. Koko salillinen käsiä nousi: totta
kai! Entä rukoilemmeko heidän puolestaan päivittäin? Mahtoiko yksikään käsi
nousta?
Miksi pitäisi rukoilla erityisesti kirkon
johtajien, työntekijöiden ja vastuunkantajien puolesta? Camilla Klockars on
pienessä kirjassaan (Be för pastorer och
andliga ledare, 1996) hahmotellut asiaa.
Yritän poimia siitä pari kohtaa tähän.
Usein asenteemme lienee se, että ”kyllä
pastori osaa” tai ”ilman muuta asiat
sujuvat hyvin; pastorihan on niin hyvä
puhuja / koulutettu teologi / hoitanut
monet vastaavat jutut aiemminkin” tai
muuta vastaavaa. Seurakunnassa työ ei
kuitenkaan tapahdu tai etene itsestään.
Vihollinen haluaa koko ajan tuhota, pyrkii
laittamaan kapuloita rattaisiin ja iskemään
ihmisten heikkouksiin. Vihollinen kohdistaa kovimman tulituksensa etulinjaan,
missä ovat pastorit ja muut hengelliset
johtajat.
Vihollinen voi pyrkiä viemään pastoreilta
esimerkiksi työn ilon sekä sen Jumalalta
saadun kutsumuksen, jonka vuoksi he
alun perin suuntautuivat hengelliseen
työhön. Rukoilkaamme, että pastorimme
saavat säilyttää kirkkaana Jumalalta
saamansa kutsun ja uudistua siinä ajoittain.

Ef. 4: 11-12 “Hän antoi seurakunnalle sekä
apostolit että profeetat ja evankeliumin
julistajat, sekä paimenet että opettajat,
varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet
palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin
rakentamiseen”.
Seurakunnissa tarvitaan kaikkia näitä
lahjoja. Voimme rukoilla, että oman
seurakunnan pastori löytäisi oman
lahjansa (ellei ole jo löytänyt) ja voisi
palvella sillä seurakuntaa. Vaikka lahjat on
tarkoitettu kaikille, ovat seurakunnan
palkatut työntekijät avainasemassa mm.
muiden opetuslapseuttamisessa ja seurakunnan uudistamisessa.
Pastorin työ voi olla yksinäistä ja uuvuttavaa. Toivottavaa onkin, että jokaisella
pastorilla olisi luotettu keskustelu- ja
rukouskumppani, mutta lisäksi henkilö tai
henkilöitä, joka säännöllisesti rukoilee
pastorin antamien aiheiden puolesta.
Meidän muidenkin on tärkeää rukoilla
johtajiemme puolesta, vaikka tiedossamme ei olisi mitään tarkkoja rukousaiheita. Voimme aina rukoilla johtajille,
työntekijöille ja heidän perheilleen
siunausta ja varjelusta sekä työhön
voimia, apua ja johdatusta. Uskon, että
kun kannamme johtajiamme rukouksin,
menee kirkon työkin paremmin eteenpäin.

Tuula Siimes
seurakuntaneuvoston
jäsen
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Kesän kohtaamisia ja tulevia tapahtumia
Kesäkuun alussa pidettiin Nuorten
leiri Stenforsien kodissa Helsingissä

28.6. -1.7. Toivonlinnassa pidetyn
vuosikonferenssin juhlaosuus
perjantaista sunnuntaihin sisälsi
opetusta Pyhästä Hengestä ja paljon
rukousta ja musiikkia. Kiitos
Aldersgate Reneval ryhmälle ja
seurakuntamme musiikkiryhmälle.
Heinäkuun alussa lauantaina 7.7.
kokoonnuimme kesäretkelle ja
pihaseuroihin Heiskarien luo Lohjalle.
Seuroissa jaettiin Sanaa ja
konferenssikokemuksia.
Naisliiton konventti pidetään
Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan
kirkossa Vesivehmaalla 6.-7.10.2018.
Lahden metodistikirkossa
Oikokatu 6, lauantaina 8.9.2018
klo11:00 -17:00. Kouluttaja toimii
Helena Vähäkangas Lastenmissiosta.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 5.9.
mennessä:
helena.vahakangas@lastenmissio.fi
tai puh. 044-3790895.
Ilmoita nimi, puh., sähköposti, ja
kuvaile lyhyesti lapsityökokemuksesi.

Sunnuntaina 29.7.2018 vietettiin
jumalanpalveluksen yhteydessä Timo ja
Marja-Liisa Virtasen lähtöjuhlaa. Timo
siirtyi eläkkeelle, mutta palvelee edelleen
pastorina Porin seurakunnassa.
Tapani Rajamaa ja seurakuntaneuvosto
lausuivat kiitokset pitkästä työrupeamasta
seurakuntamme hyväksi.
Englanninkielisen työn työryhmän
antamat lahjat, mm. kahvimuki osuvine
teksteineen näytti erityisesti ilahduttavan
Timoa.

12.8. sunnuntaina jumalanpalveluksen
yhteydessä toivotettiin tervetulleeksi uusi
pastorimme Veli ja vaimonsa Säde

Raamatun opettaminen lapsille
Koulutuspäivä
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...from page 3

I have become all things to all ?men that I
might by all means save some. ?Now this
I do for the gospel's sake, that I may be
partaker of it with ?you.
May the Holy Spirit strengthen and
empower us to take every opportunity
that we get to share the love of Christ
with the people that God brings our
way.
Freeman Awuah

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. 0400 549178

Seurakuntaneuvoston muut
jäsenet:
Tuula Siimes, tiedottaja, srk neuvoston sihteeri
tuula.siimes@kolumbus.fi
Adwoa Brewu, English ministry
adwoa.brewu@gmail.com
contact number 045 1299009
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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