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Niinkuin mitään ei olisi tapahtunut? Vai?

Syksy 2020

Olemme uuden toimintakauden alussa.
Kevät toi yllättävän muutoksen, jota kukaan ei osannut kuvitella ja
myös tuleva syksy tulee olemaan toisenlainen kuin mihin olemme
tottuneet. Kukaaan ei tiedä miten korona-aalto tulee
käyttäytymään tulevina kuukausina.
Kuitenkin jo tässä vaiheessa voimme oppia kuluneesta ajasta.
Kaikkien perustavaalaatuisin on se mitä apostoli Jaakob kuvaa: ”
”Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: »Tänään tai huomenna me
lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden,
teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot.» Ettehän te tiedä,
mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne! Savua te olette, joka
hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa: »Jos
Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä.»
(Jak 4:13–15).
Nämä sanat ovat totta kaikkina aikoina ja ne ovat tulleet
ajankohtaisiksi uudelleen tänä päivänä.
Toinen opetus koskee seurakunnan kokoontumista.
Koronapandemia on pakottanut meidät ajattelemaan uudelleen ja
arvostamaan muita tapoja kokoontua kuten sosiaalisen median
kautta.
Yksi opetus on myös ajatella mitä ja mikä seurakunta oikein on.
Enemmän kuin rakennus.

Kipeämpää on tieysti asiat, joita olemme menettäneet. On asioita—myös ihmisiä– jotka ovat kuolleet koronan johdosta.
On ehkä hmisiä, jotka ovat kadottaneet seurakuntayhteyden. On työmuotoja,
joita ei enää voi jatkaa coronarajoitteiden takia.

Menetykset tuntuvat.
Kaikki puhdistus ei ole vain
huono asia.
Työmuodon päättäminen ei ole
välttämättä epäonnistumista.
Se voi olla myös tervettä.
Uskomme Jumalaan; joka on
taitava käyttämään myös meidän
mielestämme negatiivisia asioita
valtakuntansa eteenpäin viemiseksi.
”Jos vehnänsiemen ei mene maahan ja kuole, jää siitä vain pelkkä siemen, mutta jos se kuolee, tulee se kantamaan
suurta hedelmää, sanoo Jeesus (Joh. 12:24).
Kun suuri Puutarhuri saa mahdollisuuden tutkia ja puhdistaa elämäämme ja samoin
myös seurakunnan elämää, silloin voi jotakin uuttaa ja voimallisempaa alkaa
itämään. Annetaanhan Hänen saada tehdä se!
Mitä korona-aika on merkinnyt sinulle? Menetyksiä? Uusia löytöjä? Vai onko kuin
mitään ei olisi tapahtunut?
Pitäkäämme jatkuvasti yllä keskustelua pririsoinneistamme ja siitä mikä on tärkeää
niin omassa elämässämme, seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Uskaltakaamme myös
toimia sen mukaan.
Tuula Sahlin, pastori
Olen luvalla lainannut muutamia ajatuksia tähän kirjoitukseen Olof Edsingeriltä,
joka on ruotsalainen teologi, kirjailija ja Ruotsin EkuHUOM! Oletko kiinnostu- meenisen Allianssin pääsihteeri, Hän on myös puhunut filmaamaan esim. ju- jana syksyn Kescwik-kokouksissa Pelastusarmeijassa.
malanpalveluksia?
Kurssipäivä kirkossamme
lauantaina 26.9 klo 10-15! Kiitos sinulle joka olet antanut/lähettänyt taloudellisia lahjoja seurakunnalle. Jatka! Jumala siunaa
Info ja ilmoittautuminen
iloista antajaa. Antaminen kuuluu luonnollisena
Tuulalle viimeistään 19.9!
osana elämäämme Jeesuksen kanssa.
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Sunnuntai 6.9
11.00 Syksynalku. Jumalanpalvelus, ehtoollinen. Tuula Sahlin, Zhang Wenhao, laulu.
Luut Klaver, Sonjan kirkonväärtiryhmä
Sunnuntai 13.9
15.00 (huom. aika ) Kahvilakirkko,
T. Sahlin, Klaver, Stefan ja Ela kirkonväärteinä
Sunnuntai 20.9
12.00 Vapaakirkollinen TV-jumalanpalvelus
läjhetetään betlehemkirkosta Kauniaisista.
Yle5. Kristuskirkossa ei tilaisuutta.

Noudatamme ohjeistusta
jotta vältetään koronaviiruksen leviämistä. Etäisyys,
pese kädet ym. Jos olet sairas,
jää kotiin. Riskiryhmät saavat
tehdä omat arvionsa.
Tilaisuuksien suhteen voi tulla
muutoksia jos tilanne niin
vaatii!

Sunnuntai 27.9
11.00 Jumalanpalvelus, ” Voiman profeetta—Elisa” Nils-Gustav Sahlin, Klaver,
Sannan kirkonväärtiryhmäLokakuu:
1-3.10 Keswick-kokoukset (hengellisen elämän syventymistä) Pelastusarmeijan Temppeli, Uudenmaankatu 40. To 19, pe 19, la 17 ja 19. Puhujat:
Kenneth Grönroos (to-ilta), Olof Edsinger (pe-la)
Sunnuntai 4.10
11.00 Yhteinen jumalanpalvelus suomalaisen metodistiseurakunnan kanssa.
T.Sahlin, Veli Loponen, Klaver, Växbyn kirkonväärtiryhmä
Sunnuntai 11.10
16.00 (huom.aika!) Kahvilakirkko. Terveiset vuosikonferenssista, edustajat ja
pastorit, kirkonväärteinä Stefan ja Ela.
Keskiviikko 16.10
18.00 Manuelan ilta seurakuntasalissa
Tiistaisin:
12-16 Manuela 8.9
Sunnuntai 18.10,
alkaen. 18 Miesten
ryhmä ja naisryhmä 15.9 11.00 Jumalanpalvelus, Kaikka ja Hans Växby, Klaver,
Sonjan kirkonväärtiryhmä
alkaen tasaviikoin
Keskiviikoisim: 7-8 Rukous. 12-13 Hartaus, ka- Sunnuntai 25.10
11.00 Jumalanpalvelus Gudstjänst, Nils-Gustav Sahhvit, leivänjakoa.
lin, Andreas Forsberg, Sannan kirkoväärtiryhmä
Torstaisin:
11-12 Kirkko avoinna
Sunnuntai 1.11
hiljentymistä, rukousta ja 11.00 Jumalanpalvelus. Ehtoollinen. Tuula Sahlin,
vierailua varten
Klaver, Växbyn kirkonväärtiryhmä. Kolehti Baltian
17-20 Manuela från 8.9. pastoreille.
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BA2 - Posti Oy
Posti Green
Seurakuntamme ja Finlands svenska metodistkyrkanin visio on:
Elämä muutoksessa
Työskentelemme tästä visiosta käsin. Tehtävämme on olla kirkko yhteiskunnan keskellä, kohdataksemme ihmisiä Jumalan rakkaudella ja auttaa
heitä tulemaan Jeesuksen seuraajiksi.

Strategia:
Uskomme, että tämä tapahtuu, kun teemme työtä seuraavien alueiden
kanssa, jotka ovat tuntomerkkejä kasvaville seurakunnille yli koko maailman:
1 Voimaannuttava johtajuus 2. Lahjoihin perustuva palvelutehtävä,
3. Intohimoinen hengellisyys, 4. Toimivat rakenteet
5. Innoittava jumalanpalvelus 6. Kokonaisvaltaiset pienryhmät,
7. Tarveperusteinen evankeliointi, 8. Rakkaudelliset ihmissuhteet.

Helsingfors svenska metodistförsamling
Apollonkatu 5, 00100 Helsinki, mobil 040 0198904,
E-post: helsingfors@metodistkyrkan.fi
Webb-sivu: helsingfors.metodistkyrkan.fi
Facebook ”Kristuskyrkan i Helsingfors”
Kanslia on avoinna sopimuksen mukaan
Pastorit: Tuula Sahlin (osa-aikainen puh.. 040-5794361,
tuula.sahlin@metodistkyrkan.fi
Nils-Gustav Sahlin (osa-aikainen), puh. 040-5793458,
nils-gustav.sahlin@metodistkyrkan.fi
Manuela/Seurakuntatyöntekijä: Rita von Konow,
puh. 0400-964 877, manuela@metodistkyrkan.fi
Seurakuntaneuvonston puh.joht./maallikkojohtaja: Sonja Nygård,
Puh. 050-5358808. sonja.nygard@kirkkonummi.fi
Musiikki: Luut Klaver, puh. 050-463 8152. luut.klaver@gmail.com
Seurakunnan tili: FI1840552610000376. BIC: HELSFIHH.
Kun maksat lahjan, käytä refenssinumeroa 3020 kirjanpitoa
varten!
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