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Jesus kom var mitt centrum var mitt ljus, var min kraft
Jesus. Jesus kom var mitt centrum var mitt hopp,
var min sång Jesus.
Kom tänd din eld inom mig sträck mina segel i din vind
Du som är grunden för mitt liv Jesus, Jesus!

Att leva i ljuset och i sanningen
Ef.5:8-14, Joh.3:16-21
Det märks att vi passerat sommaren.
Det blir mörkt tidigare på kvällarna och
luften är klar och frisk.
Mörkret är dock inget vi längtar efter.
Det är skönare med ljus och se att det
ljusnar. Den mörka tunneln kan beskriva livet och dess mörka perioder.
Det är jobbigt att vara där men det är tröstande att veta att det finns en
utgång. Vi behöver ljus på vår väg.
Bibeln uppmanar oss att leva i ljuset och i sanningen därför att Gud är ljus
och det finns inget mörker hos Honom.
Ända från skapelsens början har människan ändå trotsat det.
Adam och Eva ville gömma sig efter att de ätit frukt från det förbjudna
trädet. De skämdes och ville fly.
Vem av oss har inte varit frestad att ta en kaka från kakburken eller godis
från godiskålet när vi var barn. Och inte berätta det för mamma och
pappa. Det är lockande och frestande att göra något som man inte får.
Det känns ändå när man gjort något som inte var tillåtet även om det
kanske var bara en kaka eller godisbit.
Det kan ta emot att berätta för sina föräldrar att nu gjorde jag något som
jag inte skulle.
Allt kommer dock fram till ljuset tidigare eller senare. ”Den som gör det
onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall
avslöjas” Joh. 3:20
Gud är ljus och det finns inget mörker hos honom.
Ju närmare vi lever honom desto mer kan vi vandra i ljuset.
Jesus är sanningen och när vi lever nära honom kan vi inte leva i osanning
utan i sanningen.
Sanningen är i Gamla Testamentet ett grundläggande uttryck för hela Guds
väsen. När Gud uppenbaras för Mose på berget Sinai och i molnskyn ropar ut sitt namn så ropar han ”Herren, Herren – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning.”
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Gud är sanning. Gud sviker aldrig.
Hans löften är sanna. Jakob skriver att ingen förändring finns hos honom,
ingen växling mellan ljus och mörker. Guds ord ger oss bara ljus.
Sanningen för oss alltid till ljus.
Det grekiska ordet för sanning i Nya Testamentet är ett uttryck för Guds
uppenbarade sanning i Jesus Kristus.
I honom så har Guds sanning, Guds löften blivit kött och blod, en härlighet
som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning.
”Jag är sanningen” säger Jesus om sig själv.
Den levande sanningen om Gud, sanningen som renar, som leder och som
gör oss fria.
Vi kan tycka att sanningen är jobbig. Det kan göra ont att höra sanningen
om sig själv, erkänna den och ta itu med den.
Det är ändå det bästa att vara sann och ärlig mot sig själv. Inte ljuga för sig
själv. Lika viktigt är det att leva med raka rör och öppna kort med
varandra och våra medmänniskor inte minst i en församling.
”Om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varandra” 1 Joh.1:7.
Om och när det finns något där som döljs påverkar det, stör och förstör
gemenskapen och hindrar Guds Andes verk.
Jesus säger i Joh.8:32. Sanningen skall göra er fria.
Hur lockande det än verkar vara att fly ifrån sanningen, ifrån Gud, ifrån
hans ord så kommer det endast dra oss ut i ett större mörker.
Det är endast hos Jesus som den verkliga befrielsen och friheten finns.
Genom Jesus och i Jesus så finns det räddning.
Vi vill inte att våra gärningar skall avslöjas men den som lyder sanningen,
kommer till ljuset och blir fri.
Jesus är sanningens bälte som vi ska ta på oss. Genom att lyda sanningen,
genom att hålla oss fast vid Guds ord så kommer sanningen, hur obekväm
den än är, tränga igenom allt mörker, och föra oss till ljus.

Det finns inget mörker eller område dit Gud inte kan komma.
Det finns inget som är så mörkt att det inte kan förvandlas av Guds ljus.
Vi behöver Hans ord att kunna se vägen och vandra på den.
”Ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. ”
Önskar Dig en välsignad höst!
Tuula Sahlin, pastor
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Söndagen 30.9
11.00 Gudstjänst,
Hans o Kaikka Växby, Klaver

September
Söndagen 9.9
11.00 Taizèmässa, T. Sahlin,
Klaver. Insamling till Teologisk utbildning

Oktober

Söndagen 7.10
11.00 Nattvardsgudstjänst,
T. Sahlin, Klaver
Insamling till barn med nedsatt hörsel
18.00 Möte för män. Höststart och Rut Lindgrens fostererbarn
Kvinnogruppen. Höststart i Zimbabwe
Tisdag 11.9
12.00 Manuelas höststart
Även torsdag 13.9 kl. 17.

Onsdagen 12.9,
12-13 ”Det välsignade brödet”
13 Glada händer
18 Open Night. Ansv. YWAM/
Ungdom med uppgift
Torsdagen 13.9
11-12 Bön. Kyrkan öppen för
besök.
Söndagen 16.9
11.00 Gudstjänst, Sahlins, Klaver
Söndagen 23.9
Kristuskyrkan 90 år
11.00 Jubileumsgudstjänst,
Sahlins, Klaver, Pro Christo,
Sofia Lindroos.

11-13.10 Ekumeniska
möten, (Keswickmöten) i
Södra Haga kyrka, Vespervägen 12
Talare Boris Salo
Tema: Vinnande vardagstro
To kl. 19 Etik för hela livet.
Frälsningsarméns musikkår
Fre kl. 19 Tron en källa
mitt i livet. Musik: Andreas
Forsberg
Lö 17 Bön i vardagen
19 Konsert med Kristoffer
Streng (sång), Stefan Janson
(piano) och kören Church Hill
Boys.
Servering efter mötena. Frivillig
avgift
Söndagen 14.10
11.00 Gudstjänst, Sahlins, Klaver
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Söndagen 21.10
11.00 Gudstjänst,
T. Sahlin, m.fl.

Vill du ha församlingsbladet på
mail, maila i så fall till Tuula!
Gilla oss gärna på Facebook!

Söndagen 28.10
11.00 Gudstjänst,
Sahlins, Klaver
Onsdagen 31.10
18.00 Höstens församlingskonferens under ledning av
Df. Leif-Göte Björklund

”Det välsignade brödet”
på onsdagar kl.12!

November

Vi vill ge vidare det vi fått.
Brödet välsignas i kyrkan kl. 12.
Därefter kaffe tillsammans i församlingssalen. Sedan kan du ta
en brödpåse med dig hem!
Vi delar vidare så långt vi har att
dela!

Söndagen 4.11
11.00 Gudstjänst. Ljuständning.
Sahlins, ungdomar från YWAM,
Klaver.
Insamling till baltiska lönefonden.
Lördagen 10.11
19.00 1-årskonsert med
”The Finnish Line” musikallåtar, standards och gospel.
Söndagen 11.11
11.00 Gudstjänst,
Kaikka o Hans Växby, Klaver

Välkommen och ta med någon
som behöver bröd för dagen!

OBS! Vi planerar att ha
Julbasar lö 24.11!

Välkommen!
Rätt till ändringar
i programmet förbehålles!
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Dela livet i en mindre grupp!
Möte för män: Bibelsamtal och andra aktuella ämnen. Ojämna
veckor tisdagar kl. 18 i församlingssalen. Start 11.9
Kvinnogruppen: Bibelsamtal, bön. Ojämna veckor tisdagar kl. 18
i söndagsskolerummet. Start 11.9
Manuela: Keramik mm. Tisdagar kl. 12 och torsdagar kl. 17,
runt hörnet F. Stålsg. 6. Info på dörren!
Läs mera på Facebook ”Studio Manuela”, prata med Rita
(kontaktuppg. sista sidan) Gympa på torsdagar 16-16.45 i förs.salen
Glada händer: Återbruka och skapa nytt! Onsdagar kl. 13-16
i söndagsskolerummet
Bön: Torsdagar kl. 11 i kyrksalen och söndagar kl. 10.30 i sakristian (lilla rummet längst fram till höger i kyrksalen).
Sjung i kör ”Pro Christo” fredagar kl. 18.30 i kyrksalen

Ungdom med uppgift / YWAM Helsinki

Hyr sedan 1.9 fd. Konkordiahemmets lokaler på 3.våningen.
(B-trappan). De har startat sin lärjungaskola DTS med unga vuxna.
Open Nights på onsdagkvällarna i kyrksalen (12.9, 19.9, 3.10, 10.10, 24.10,
31.10 (på 3.vån.), 7.11, 14.11 kl. 18 ! Alla välkomna!

Northwind Church: har sina gudstjänster på söndagar kl. 16 i
kyrkan. Språket är finska och engelska.
Ekumeniska möten (Keswickmöten) i Södra Haga
kyrka 11-13.10.2018
Prioritera dessa möten för andliga livets fördjupning. Årets talare är
Boris Salo som lyfter fram fornkyrkans skatter, trosbekännelsen och buden i
ny belysning. De innehåller rikedomar på det personliga planet, för vardagslivet både hemma men också på arbetsplatsen och i församlings- och samhällsengagemang. Boris Salo är kaplan i Jakobstads svenska församling. Han är författare till flera böcker. Mötesserien avslutas på lördagskväll med konsert
med basbaryton Kristoffer Streng. Han är en känd sångare och kantor
från Vörå. Han har gett ut flera CD och medverkat även internationellt.
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Medlemsinfo
Höstens församlingskonferens 31.10
Välkommen till höstens församlingskonferens under ledning av vår nya
df Leif-Göte Björklund. Det beslutas om budget till 2019 och verksamhetsplaner!

Om givandets glädje!
Församlingen driver fastigheten Apollogatan 5 med allt vad det innebär förvaltning, reparationer och ombyggnationer.
Församlingen belastas därför av ett stort lån och måste ha en noggrann framtidsplan för sin ekonomi.
Vi arbetar för att öka intäkter och dra ner utgifter.
Tack vare fastigheten kan församlingen klara sin ekonomi.
Vi får dock inte blir alltför beroende av fastigheten utan uppmuntrar
till att ge tionde enligt uppmaningen som Bibeln ger oss.
Det finns en glädje och välsignelse i givandet. Man ska inte ge av tvång
utan av glädje!
Avsätt gärna en självvald summa och ge det regelbundet!
Det finns möjlighet att ge i kyrkan (kontanter eller betala med kort)
och det går också bra att skicka direkt till församlingens konto:
FI1840552610000376. BIC: HELSSFIHH
Vi är tacksamma för alla nuvarande givare och vill uppmuntra fler att
bli delaktiga och uppleva givandets glädje!

Kyrkvärdsgrupperna hösten 2018:
Gr 1: 2-8/9, 23-29/9, 21-27/10, 18-24/11, 16-22/12,
Gr 2: 9-15/9, 30/9-6/10, 28-3/11, 25-1/12,
23-29/12,
Gr 3 : 7-13/10, 4-10/11, 2-8/12, 30/12-5/1
Gr 4 : 16-22/9, 14-20/10, 11-17/11,
9- 15/12,
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BA2 - Posti Oy
Posti Green

Hembesök, själavård, bikt, nattvard i hemmet:
Församlingens pastorer finns tillgängliga även för hembesök, enskilda
samtal, bikt och nattvard. Pastorn kommer gärna hem till dig om du
vill! Hör av dig! Pastorn har absolut tystnadsplikt.
Församlingen och medlemskap:
Metodistkyrkan inbjuder alla som är eller vill bli döpta och bekänner
Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare till medlemskap i församlingen.
Har du frågor om tro, församling och/eller medlemskap är du välkommen att ta kontakt med någon av våra pastorer Tuula eller NilsGustav Sahlin.

Helsingfors svenska metodistförsamling
Apollogatan 5, 00100 Helsingfors, mobil 040 0198904,
E-post: helsingfors@metodistkyrkan.fi
Hemsida: helsingfors.metodistkyrkan.fi
Facebook ”Kristuskyrkan i Helsingfors”
Kansliet är öppet: ti-to kl. 10-13
Pastorer: Tuula Sahlin (deltid) tel. 040-5794361,
tuula.sahlin@metodistkyrkan.fi
Nils-Gustav Sahlin (deltid), tel. 040-5793458,
nils-gustav.sahlin@metodistkyrkan.fi
Manuela/Församlingsarbetare: Rita Eränen, tel. 0400-964 877,
manuela@metodistkyrkan.fi
Huvudbokförare: Susanne Eriksson,
susanne.eriksson@metodistkyrkan.fi
Förs.rådets ordf./lekmannaledare: Sonja Nygård,
tel. 050-5358808. sonja.nygard@kirkkonummi.fi
Musik: Luut Klaver, tel. 050-463 8152. luut.klaver@gmail.com
Församlingens konto: FI1840552610000376. BIC: HELSSFIHH
Tänk gärna på församlingen när du skriver ditt testamente!
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