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Såsom ingenting hänt? Eller?
Vi befinner oss i början av en ny termin.
Våren tog en vändning som få hade kunnat föreställa sig,
och även hösten kommer att bli annorlunda än vanligt.
Ingen vet ju hur coronavågen beter sig under månaderna
framför oss.
Redan nu kan vi dock dra ett antal lärdomar från tiden som har
varit.
Den mest grundläggande är kanske den som formuleras av aposteln Jakob: ”Ni som säger: ’I dag eller i morgon skall vi fara till den
eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer’, ni vet
inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma som syns en kort
stund och sedan försvinner. Ni borde säga: ’Om Herren vill får vi
leva och göra det eller det’” (Jak 4:13–15). Dessa ord har varit
sanna i alla tider, men de har blivit aktuella på nytt.
En annan lärdom har med våra mötesformer i kyrkan att göra. Coronapandemin har tvingat oss att tänka om och värdesätta andra
sätt att samlas som via sociala medier. En lärdom är att fundera
vad församlingen egentligen är för något. Mera än en byggnad.

En mer smärtsam sida har förstås med våra förluster att göra.
Det finns saker – och i vissa fall även personer – som har dött under coronapandemin. Det finns de som tappat församlingsgemenskapen, då det inte
gått att samlats fysiskt.
Det finns aktiviteter som har fått en knäck, och som inte längre går att genomföra.

En hel del av detta både kan och
bör vi sörja.
Men en del kan vi sannolikt också
ha skäl att välkomna.
I vissa fall kan det trots allt vara
som i Jesu liknelse om vinstocken:
”Varje gren i mig som inte bär
frukt skär han bort, och varje
gren som bär frukt rensar han,
för att den skall bära mer
frukt” (Joh 15:2).
All rensning är inte av ondo. Allt det som behöver läggas ner behöver inte vara ett
misslyckande.
Som kristna tror vi ju på en Gud som är expert på att använda det till synes negativa
för att föra sitt rike framåt. ”Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett
ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt”, säger Jesus (Joh 12:24).
När den store Trädgårdsmästaren får möjlighet att ansa i våra egna liv såväl som i
vår kristna verksamhet, kan något nytt och mera livskraftigt börja spira. Låt oss be
att så får ske!
Vad har coronatiden betytt för dig? Förluster? Nya insikter? Eller är det som ingenting hänts?
Vi får ständigt hålla samtalet levande om våra prioriteringar och vad som är viktigt i
livet, i våra personliga liv, i församlingen och i samhället. Låt oss våga göra det och
våga förändra när det behövs!
Tuula Sahlin, pastor
I denna undervisning finns några tankar som jag lånat med tillstånd från Olof
Edsinger, som är en svensk teolog, författare och generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen. Han är huvudtalare på höstens Keswick-möten i Templet!

OBS! Är du intresserad av
att filma gudstjänster etc?
Kursdag i vår kyrka lördagen 26.9 kl. 10-15! Mer
info och anmälan till Tuula
senast 19.9!

Tack till dig som gett/skickat in ekonomiska bidrag/gåvor till församlingen.
Fortsätt med det! Gud välsignar en
glad givare!
Givande tillhör som en naturlig del i
livet med Jesus!
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Söndagen 6.9
11.00 Höststart. Gudstjänst, nattvard.
Tuula Sahlin, sång av Zhang Wenhao,
Luut Klaver, kyrkvärdar Sonjas grupp.
Söndagen 13.9
15.00 (obs tid!) Cafégudstjänst,
T. Sahlin, Klaver, kyrkvärdar Stefan och Ela.
Söndagen 20.9
12.00 Frikyrklig TV-Gudstjänst från Betlehemskyrkan i Grankulla sänds på Yle5.
Ingen gudstjänst i Kristuskyrkan.

Vi följer rekommendationerna för att undvika virusspridning, håller säkerhetsavstånd
och tvättar händerna.
Vi ber dig att inte närvara fysiskt om du är sjuk.
Riskgrupp får göra sin egen
bedömning.
Reservation ev för möjliga
förändringar i de planerade
samlingarna!

Söndagen 27.9
11.00 Gudstjänst, ”Guds kraft—om profeten Elisa”
Nils-Gustav Sahlin, Klaver, kyrkvärdar Sannas grupp.
1-3.10 Keswick-möten (fördjupning i det andliga livet) i Templet, Nylandsgatan 40. Torsd 19, fred 19, lörd 17 och 19. Talare: Kenneth Grönroos
(to-kväll), Olof Edsinger (fred-lörd).

Oktober:
Söndagen 4.10
11.00 Gemensam gudstjänst med finska metodistförsamlingen, T.Sahlin, Veli Loponen, Klaver, kyrkvärdar Växbys grupp.
Söndagen 11.10
16.00 (obs tid!) Cafegudstjänst. Hälsningar från årskonferensen, konferensombuden, pastorer, kyrkvärdar Stefan o Ela.
Onsdagen 16.10
Tisdagar:
18.00 Manuelas kväll i församlingssalen
12-16 Manuela från 8.9
Söndagen 18.10,
18.00 Möte för män och
11.00 Gudstjänst, Kaikka o Hans Växby, Klaver, kyrkkvinnogruppen (från 15.9 värdar Sonjas grupp.
ämna veckor)
Söndagen 25.10
Onsdagar: 07-08 Bön.
11.00 Gudstjänst, ”Lidandets gåta—om Job”
12-13 Andakt, kaffe och
Nils-Gustav Sahlin, Andreas Forsberg, kyrkvärdar Sanbrödutdelning.
nas grupp.
Torsdagar:
Söndagen 1.11
11-12 Kyrkan öppen för
11.00 Gudstjänst. Nattvard. Tuula Sahlin, Klaver,
stillhet, bön och besök
kyrkvärdar Växbys grupp. Insamling till baltiska löne17-20 Manuela från 10.9.
fonden.
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BA2 - Posti Oy
Posti Green
Församlingens och Finlands svenska metodistkyrkas vision:
Liv i förvandling
Vi arbetar utgående från denna vision. Vårt uppdrag är att vara en kyrka
mitt i samhället för att möta människor med Guds kärlek och hjälpa dem att
bli Jesu efterföljare.
Strategi:
Detta tror vi sker genom att arbeta med följande åtta områden som kännetecknar växande församlingar över hela världen:
1. Utrustande ledarskap. 2. Gåvobaserad verksamhet
3. Fördjupad och hängiven andlighet. 4. Funktionella strukturer

5. Inspirerande gudstjänster. 6. Livsnära smågrupper
7. Behovsorienterad evangelisation. 8. Kärleksfulla relationer

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 enligt överenskommelse
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 von Konow,
tel. 0400-964 877, manuela@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: HELSFIHH

Vid betalning av gåvor, månadsoffer etc använd referensnummer 3020
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