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Jumala sanoi: »Tulkoon valo!» Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä.
1 Moos. 1:3-4

YHDEN TALENTIN MIES?

V

uosi vaihtuu. Puntaroin
mennyttä ja suunnittelen
tulevaa. On se merkillinen tuo numeroiden
mahti. Kun kalenterissa vuosiluku
vaihtuu, se pysäyttää arvioimaan
elämää.

osansa.

Palvelijat tekivät kukin parhaansa,
jotta isännän heille luottamat talentit
tuottaisivat parhaan mahdollisen
tuoton, vaan yhden talentin mies
toimi toisin. Hän päätyi piilottamaan talenttinsa maahan. Aika kului
Tänään pysähdyin miettimään us- ja koitti päivä, kun isäntä palasi takallusta. Uskallanko tavoitella jotain loonsa ja kutsui palvelijat koolle.
merkittävää vai saako pelko otteen Yhden talentin mies kaivoi talentin
ja jään kiinni tuttuun ja turvalliseen? esiin, antoi sen isännälle ja sanoi:
Tartunko unelmiin vai luovutanko
”Minä pelkäsin ja kaivoin
olosuhteille vallan päättää mitä kohtalenttisi maahan.
taan ja mitä en?
Tässä on omasi.”
Kysymys uskalluksesta löysi ajaJeesuksen vertaus jatkuu tästä toki
tuksissani tarinan muodon. Tarina
kysyy: olenko yhden talentin mies? eteenpäin, mutta pysähdyn tähän.
Minut pysäytti yhden talentin mieTuo talentti on varsin hyvä sana,
koska puhekielessä se on muutakin hen sanat. Vertauksen mies ei ehkä
puhunut totta, mutta jäin miettimään
kuin muinainen rahamitta.
niitä yhden talentin miehiä, joiden
Talentin tarina on tietty Jeesuksen talentit hautautuvat hiekkaan juurivertaus palvelijoille uskotuista rakin siksi, että he pelkäävät.
hoista – talenteista. EvankeliumeisVertauksen mies sanoi pelkäävänsa on siitä kaksikin versiota. Ne pusä.
Pelkäsikö hän isäntäänsä, epäonhuvat uskollisuudesta Herran paluun
edellä, mutta minua niissä nyttem- nistumista, muita ihmisiä, vaivan
min puhuttelee vain tietty yksityis- näköä, tms. - sitä vertaus ei kerro.
Joka tapauksessa pelko esti häntä
kohta. Se on 'yhden talentin mies'.
käyttämästä talenttia sen enempää
Tarinassa talon isäntä lähti matomaksi ilokseen kuin isäntänsä parkalle. Hän antoi palvelijoille kulle- haaksi. Hän eli niin kuin ei olisi takin talentin hoidettavaksi kunnes
lenttia saanutkaan.
hän jonain päivänä palaisi matkalta.
Olenko minä tuollainen yhden taYhden talentein mies sai hänkin
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kaltavat elää – ja maksaa valinnastaan hintaa - kovaakin?

lentin mies? Kaivanko talenttini
maahan, koska pelkään katsoa, mihin talentti riittää? Kaivanko sen
maahan siksi, että häpeän käyttää
sitä? Vai jääkö se piiloon ihmisten
katseita, arvostelua? On syy mikä
tahansa, tulos on elämätön elämä.
Uskaltaisinko kaivaa talenttini
esiin alkavana vuonna? Tekisin toisin. Entä miten on asiat sinun kohdallasi? Kaivatko talenttisi esiin ja
unohdat ne pelot, mitkä saivat sinut
talentin maahan kaivamaan?
Alkujaan esitin tämän kysymyksen ihan vain itselleni. Esitin sen
siksi, etten ollut alkuunkaan tyytyväinen tuottoon, mitä maahan kaivetun talentin elämä on tuottanut. Uskon, ettei tämä kysymys pelon tähden maahan kaivetusta talenteista
ole vain minun kysymykseni; se sopii muillekin.

USKONKAPPALEET IV:
PYHÄ HENKI

Sarja uskonkappaleista on edennyt
Jumalan kolmanteen persoonaan.
Siitä puhuu neljäs uskonkappale. Se
säilyi Wesleyn toimitustyössä ennallaan, vaikka sen kohdalla kahden
Se on kysymys seurakunnalle ja
miksei yhteiskunnallekin. Se on ky- vanhan kirkon näkemykset eriävät.
Wesley hyväksyi kuitenkin lännensymys siitä, mitä on jäänyt syntymättä, koska pelkäämme jotain. Se kirkon näkemyksen anglikaanikiron myös rehellistä pohdintaa uuden kon perintönä sellaisenaan.
edessä siitä, mitä oikeastaan pel§4 Pyhästä Hengestä
käämme? Onko pelon kumartami”Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja
nen todella sen arvoista, että annamPojasta, on samaa olemusta, majesme sen tähden elämän kulua kuin
teettia ja kirkkautta kuin Isä ja Poisivullisena vierestä katsellen.
ka, tosi ja ikuinen Jumala.”
Miksi eläisin tätä elämää talentti
Wesley omaksui läntisen kirkkohiekkaan haudattuna? Etenkin jos
perinteen käsityksen ”joka lähtee
vielä salaa kadehdin niitä, jotka us- Isästä ja Pojasta” jumaluuden kol3

mannesta persoonasta. Neljännen
artiklan sanamuoto tuntuu meistä
itsestään selvältä, mutta siihen liittyy kirkkohistoriallinen lataus ja
teologinen kiista. Artiklaan on näet
sisällytetty suora sitaatti myöhemmästä läntisen kirkon käyttämästä
Nikean tunnustuksesta, mihin tehtyä muutosta idän kirkko ei koskaan hyväksynyt:

kysymykseksi. Tästä syystä apostolinen tunnustus sanoittaa yksinkertaisesti uskomme Pyhän Hengen
persoonaan sanoin ”ja Pyhään
Henkeen”.
Neljäs artikla ottaa sisältönsä
myöhemmän läntisen Nikean tunnustuksen sanoista. Kannattaa huomata, etteivät kaikki nk. vapaakristilliset kirkkokunnat tunnusta Nikean tunnustusta, vaikka vanhat kirkot, mukaan lukien evankelisluterilainen kirkko ja anglikaanikirkko sen tunnustuvat. Samoin metodistikirkko tunnustaa
sen.

”Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta {tai idän kirkon mukaan: joka lähtee Isästä} ja
jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa
kumarretaan ja kunnioitetaan ja
joka on puhunut profeettojen kautNikean tunnustuksen yhteydessä
ta.”
puhutaan varhaisemmasta ja myöWesleyn valinnassa kyse tuskin hemmästä tunnustuksesta. Pyhää
on teologisesta linjauksesta, vaan Henkeä koskevasta kohdasta varkäsitys periytyi anglikaanikirkon haisesta tunnustuksesta puuttui lauperinteestä. Jos Wesley oli valinnut se ”joka lähtee Isästä ja Pojasta”
toisen sanamuodon, se olisi ollut kokonaan, kunnes Konstantinopolinjaus. Valinnalla jättää artikla en- lissa vuonna 381 sitä tarkennettiin
nalleen Wesley vain vahvisti vallit- lisäyksellä "joka lähtee Isästä".
sevan läntisen käytännön. Wesley Tämä vuoden 381 muoto on idän
itse tosin oli varsin avoin idän kir- kirkon hyväksymä.
kon perinteelle, joten hän kyllä tunMyöhempi kirkolliskokous Tolesi sanamuotoon liittyvän ongelman,
dossa vuonna 589 lisäsi tunnustukmutta ei nähnyt tarpeelliseksi ottaa
seen myös sanat ”ja Pojasta”. Täsitä esiin.
mä nikealaiskonstantinopolilaiseen

uskontunnustukseen tehty pieni
lisäys oli sittemmin yksi syistä, joApostolisessa uskontunnustuk- ka vei idän- ja lännen kirkon välisessa ei oteta juuri kantaa Pyhän rikkoon ja sittemmin hajoamiseen
Hengen olemukseen pääosin siksi, vuonna 1054.
ettei se ollut vielä noussut kynnysNikean uskontunnustuksesta
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Idän kirkon tunnustuksen loppuosassa on siis eroavaisuus lännen
kirkkojen käyttämään versioon.
Lännen kirkkojen versioon on lisätty sana ”filioque” eli "ja Pojasta".

Pyhän Hengen jumaluus

Kiista sanamuodosta saattaa tuntua turhalta hiusten halkomiselta,
mutta tulee muistaa, että kyse ei
ollut mistä tahansa tekstistä. UsTunnustuksen kolmas kappale kuu- kontunnustuksen tarkoitus on määritellä tarkasti ja lyhyesti uskomme
lui alun perin näin:
”Et in Spiritum Sanctum, Dominum keskeinen sisältö.
et vivificantem, qui ex Patre proce- Idän kirkon näkökulmasta katsottudit” (suom.”Ja Pyhään Henkeen, na muutos ”joka lähtee Isästä”
Herraan ja eläväksi tekijään, joka muotoon ”joka lähtee Isästä ja Pojasta” vaarantaa Pyhän Hengen perlähtee Isästä”).
Myöhemmin lännen kirkkojen soonan tasavertaisuuden kolminaipiirissä siihen siis lisättiin sessa Jumalassa. Muutoksen vaikutusta voi havainnollistaa oheisella
'Filioque':
kuvalla.
”Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit” (suom. ”Ja
PyhäänHenkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja
Pojasta”)
Lisäys on vastoin Johanneksen
evankeliumin tekstiä, jossa Jeesus
sanoo:
”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki,
Ensimmäinen persoona Isä on
jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistut- olemukseltaan Luoja Jumala ja iltaa teitä kaikesta, mitä minä olen mestysjärjestyksessä ensimmäinen,
Poika sovittajana on toinen ja Pyhä
teille sanonut.” (Joh. 14:26)
Henki seurakunnan ajan aktiivinen
Tämä on selkein kohta, jossa Py- persoona on kolmas. Sanat ”ja Pohä Henki ”lähtee Isästä”, mutta on jasta” täten kääntävät Pyhän Henmyös muutama muu Uuden testa- gen olemuksen kahdelle muulle
mentin jae, jotka tukevat samaa persoonalle alamaiseksi, vaikka se
ajatusta (Joh. 14:16; Fil 1:19).
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ei tietty lisäyksen tarkoitus ollut- voin eri persoonien kautta. On luonteva puhua hänelle sen mukaan, mikaan.
Mutta inhimillisesti ajatellen pii- ten persoonat miellämme. Silti käsilee vaaraa siinä, että jos kaksi lä- tyksemme persoonasta ei välttämäthettää kolmannen, muodostuu kuva tä aina tavoita ajatusta Pyhästä Hensiitä, että kolmas on alisteinen lä- gestä. Eli vielä kertauksena neljänhettäjilleen. Ajatus on väärä, mutta nestä artiklasta:
”Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja
Pojasta, on samaa olemusta, majesteettia ja kirkkautta kuin Isä ja Poika, tosi ja ikuinen Jumala.”

jotenkin se on nähtävissä siinä, miten me tänä päivänä Jumalan kolmannesta persoonasta puhumme ja
miten hänet käsitämme.

Jumala (mukaan lukien Pyhä Henki) on elävä Henki, mutta hän ei ole
vain henki tai voimavaikutus, vaan
hän on tosi persoona. Matemaatikko
Rene Descartes määritteli persoonallisen olennon ajattelevaksi olennoksi.

Pyhän Hengen persoona
On luonnollista, että Kristus on
käsityksessämme konkreettinen
persoona, koska hän on tosi Jumala
ja tosi ihminen. Samoin miellämme
Isän persoonaksi, koska hän esiintyy hyvin inhimillisin termein ja
keinoin Raamatun sivuilla.

Ajattelevaan olentoon liitetään
käsitteet äly, tunteet ja tahto – ainaJostain syystä ajatus taas Pyhän kin ihmisestä puhuttaessa. Samat
Hengen samanvertaisesta persoo- persoonan piirteet kuuluvat myös
nallisuudesta tuntuu olevan monel- Jumalan Pyhälle Hengelle.
le vieras. Hänestä puhutaan Jumalan Henkenä, voimavaikutuksena,
mutta silti enemmän Jumalan lähettiläänä kuin vertaisena Jumalan
persoonana. Tämä kuuluu nk. va- Kuuleeko Jumala?
paamuotoisessa rukouksessa. Isää
lähestytään nöyrästi Pojan nimen
”Haloo! Täällä ihminen, kuuleeko
kautta ja Kristukselle esitämme ru- Jumala?” - Valehtelisin, jos väittäikoukset mitä nöyrimmin. Kun sit- sin, etten olisi koskaan näin Jumaten rukouksessa mainitaan Pyhä lalta kysynyt. Kysymys nousee huuHenki, pyydetään häneltä vain voi- lille ilman, että elämän ahdinko olisi
maa, johdatusta, läsnäoloa jne.
lähelläkään samaa luokkaa kuin ysTämä on kolminaisen Jumalan tävällämme Jobilla, joka kysyi savahvuus; hän esiintyy meille eri ta- maa:
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”Kuuleeko Jumala hänen huutonsa,
mutta minä sen sijaan
kun häntä kohtaa ahdinko?” (Job
kuuntelen häntä.”
27:9)
Tule mukaan ”Kuuleeko Jumala?” iltaan oppimaan Jumalan äänen
Tämän aihepiirin ääreen kokoon- kuuntelemista ja etsimään vastausta
n u m m e k e s k i v i i k k o i l t a i s i n Jobin ja meidän yhteiseen kysymyk'Kuuleeko Jumala?' -illoissa. Virikeseemme. Katso ohjelmasta iltojen
materiaalina luemme Markuksen ajankohdat ja tutustu jo etukäteen
evankeliumitekstiä, johon pureu- ohjelmassa annettuun viriketekstiin.
dumme tekstille esitettävien sekä
tekstistä nousevien kysymysten
avulla. 'Kuuleeko Jumala?' -illat eivät ole perinteisiä raamattupiirejä,
vaan illoissa keskitytään siihen, miten Jumala puhuu tai on puhumatta
tekstien ja arkisten elämänkokemusten kautta.
Tavoite ei ole raamattuknobbien
kartuttaminen eikä elämän epäkohtien kauhistelu. Käymme yhteiseen
matkaan oppiaksemme kuulemaan
Jumalan äänen elämässämme. Jos
kysymme ”Kuuleeko Jumala?”, on
yhtä aiheellista kysyä kuulemmeko
me puolestamme häntä.
Tarina kertoo Orleansin neitsyen
eli Jeanne d’Arc'n värikkään elämän
varrelta tilanteesta, kun hänen vastustajansa kyseenalaisti hänen uskonsa Jumalan puheeseen. Häneltä
kysyttiin, miksi Jumala puhui muka
ainoastaan hänelle eikä kenellekään
muille. Siihen hän vastasi:
”Arvon herra, olette
kyllä nyt väärässä. Jumala puhuu kaikille,

”Nyt minä ymmärrän, että kaikki on
sinun vallassasi eikä mikään suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.”
Job 42:2
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Tammikuun – Maaliskuun ohjelma
sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden vierestä löydät Raamatun
tekstin, jota voit halutessasi mietiskellä.
Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut
joko koko ajaksi hiljentymään tai vain
piipahtamaan. Hiljaisuus päättyy klo 19
instrumentaalimusiikkiin, jonka jälkeen
sinulla on halutessasi mahdollisuus jakaa
hiljaisuudessa syntyneitä ajatuksia.
Ke 16.1. klo 13.00 Lähetyshetki
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
Ke 16.1. klo 17.00 Seurakuntaneuvoston
kokous
Seurakuntaneuvoston kokous kirkolla
neuvoston jäsenille.
Pe 18.1. klo 17.00 Palvelijoiden huone
Suljettu rukousryhmä seurakunnan rukoustehtävissä toimiville.
La 19.1. klo 15-19 Ekumeeninen rukouskahvila
Ekumeeninen rukouskahvila kirkolla. Tule rukoilemaan tai poikkea rukoiltavaksi ja
siunattavaksi kirkollemme. Poikkea rukouskahvilaan kahvittelemaan kiireettä rukouksen ilmapiirissä. Tarjolla on kahvia
kohtuuhintaan ja rukousta nonstoppina
iltapäivästä iltaan. Tasatunnein on pieniä
kertomuksia rukouksesta ja sen merkityksestä eri kirkkokunnista koostuvien jäsen
ten suulla sanottuna.
Su 20.1. klo 17.00 Iltahartaus
Jori Brander saarnaa aiheesta
'Anteeksiantava ja laupias on Herra (Ps.
145: 8–13; Matt. 1: 1–17).
Su 20.1. Ristisaatto klo 16.45 ja rukousviikon pääjuhla 18.00
Ristisaatto ja rukousviikon pääjuhla Tuo
miokirkolla. Ristisaaton kokoontuminen
Helluntaiseurakunnan (Vuorikatu 29)
edessä klo 16.45. Ristisaatto lähtee liikkeelle klo 17 ja se kulkee kirjaston, muse-

Su 6.1. klo 17.00 Iltaehtoollinen
Saarnaa Elisa Brander. Aiheena 'Wesleyn
liiton uudistuksen jumalanpalvelus'.
Ma 7.1. Rukous- ja paastopäivä
Rukousaiheena: Suomen metodistikirkon
kotimaantyö
Ti 8.1. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
antimista sekä hartaushetken sanasta.
Ti 8.1. klo 18.50 Radioiltahartaus
Yle 1:n radioiltahartauden pitää pastori
Mika Partanen Lappeenrannan metodisti
seurakunnasta.
Ke 9.1. klo 9.00 Yhteiskristillinen rukoushetki
Yhteiskristillinen rukoushetki kirkolla.
Rukousta yhteisten ja omien asioiden puolesta. Kielinä suomi ja englanti.
Ke 9.1. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? -ilta
Aiheena 'Palvelutyö alkaa (Mark. 1:1-15)'.
Kyselemme, miten Jumala puhuu tai on
puhumatta tekstien ja arkisten elämänkokemusten innoittamina.
Pe 11.1. klo 17.00 Rukouksen huone
Rukouksen huoneeseen voit tulla rukoile
maan yhdessä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esirukousta tai vain nauttimaan
Pyhän Hengen ilmapiiristä. Voit viipyä
koko ajan tai vain piipahtaa kirkossamme.
La 12.1. klo 9-13 Toimintapäivä
Avoimet ovet lapsille ja perheille Kuopion
kristillisellä koululla Neulamäessä. Kuopion eri seurakunnat mukana päivässä
pitämässä toimintapisteitä lapsille
klo 9-13.
Su 13.1. klo 17.00 Lähetyskirkko
Zipporim-kuoro vierailee kanttori Leila
Savolaisen johdolla. Lähetyskahvit.
Ma 14.1. klo 16.00 Kuoroharjoitukset
Kuoroharjoitukset kirkolla.
Ma 14.1. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla
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on sekä Snellmaninpatsaan kautta uudistunutta Kauppakadun kävelykatua pitkin
päättyen Tuomiokirkolla klo 18 alkavaan
pääjuhlaan.
Ti 22.1. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
antimista sekä hartaushetken sanasta.
Ke 23.1. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ilta
Aiheena 'Tapahtui Kapernaumissa (Mark.
1:16-34)'. Kyselemme, miten Jumala puhuu tai on puhumatta tekstien ja arkisten
elämänkokemusten innoittamina.
Pe 25.1. klo 17.00 Rukouksen huone
Rukouksen huone kirkolla. Rukouksen
huoneeseen voit tulla rukoilemaan yhdessä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esirukousta tai vain nauttimaan Pyhän Hengen ilmapiiristä. Voit viipyä koko ajan tai
vain piipahtaa kirkossamme.
Su 27.1. klo 17.00 Iltakirkko
Pelastusarmeijan luutnantti Riku Leino
saarnaa aiheesta "Pidä tuli palamassa—
suhteeni Jeesukseen"
Ma 28.1. klo 16.00 Kuoroharjoitukset
Kuoroharjoitukset kirkolla.
Ma 28.1. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit
halutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut joko koko ajaksi
hiljentymään tai vain piipahtamaan. Hil
jaisuus päättyy klo 19 instrumentaalimusiikkiin.
Ke 30.1. klo 13.00 Lähetyshetki
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
Ke 30.1. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ilta
Aiheena 'Parantumisia (Mark. 1:35-2:12)'.
Kyselemme, miten Jumala puhuu tai on
puhumatta tekstien ja arkisten elämänko -

kemusten innoittamina.
Pe 1.2. klo 18.00 Rukouksen huone
Yhteiskristillinen kotirukouskokous Marja
-Leenalla. Lisätiedot Elisalta, 046-810
8158.
La 2.2. klo 6.50 Radioaamuhartaus
Yle 1:n radioaamuhartauden pitää pastori
Hilkka Laine Lappeenrannan metodisti
seurakunnasta.
Su 3.2. klo 17.00 Iltaehtoollinen
Saarnaa Elisa Brander. Kolehdista puolet
Suomen metodistikirkon viestinnälle.
Ma 4.2. Rukous- ja paastopäivä
Rukousaiheena: UMC:n yleiskonferenssi.
Rukoillaan, että löytäisimme yhteyden yli
mielipide-erojen.
Ti 5.2. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
antimista sekä hartaushetken sanasta.
Ke 6.2. klo 18.00 Hoitavan rukouksen
ilta naisille
Sielunhoidollinen rukousilta naisille.
Pe 8.2. klo 18.00 ARM-viikonloppu: Elämä Hengessä
ARM-viikonloppu: Elämä Hengessä Lahdessa. Aldersgate renewal ministriesviikonloppu: "Elämä Hengessä" Lahden
metodistiseurakunnassa 8.-10.2.
(ks.mainos) Ilmoittautumiset Jukka Hiltuselle: 050-563 6540 /
lahti@metodistikirkko.fi.
Su 10.2. klo 17.00 Lähetyskirkko
Saarnaa Reijo Toukosuo. Gideonit vierailevat, kolehdista kerätään puolet Gideoneiden Raamattulähetystyölle. Kahvit
lähetyksen hyväksi.
Ma 11.2. klo 16.00 Kuoroharjoitukset
Kuoroharjoitukset kirkolla.
Ma 11.2. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit
halutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huo9

Ke 13.2. klo 13.00 Lähetyshetki
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
Ke 13.2. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ilta
Aiheena 'Kohtaamisia (Mark. 2:13-28)'.
Kyselemme, miten Jumala puhuu tai on
puhumatta tekstien ja arkisten elämänkokemusten innoittamina.
Pe 15.2. klo 17.00 Rukouksen huone
Rukouksen huone kirkolla. Rukouksen
huoneeseen voit tulla rukoilemaan yhdessä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esirukousta tai vain nauttimaan Pyhän Hengen ilmapiiristä. Voit viipyä koko ajan tai
vain piipahtaa kirkossamme.
Su 17.2. klo 17.00 Iltaehtoollinen
Jori Brander saarnaa aiheesta 'Siunattu on
se (Jer. 17:5-10)'.
Ti 19.2. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
antimista sekä hartaushetken sanasta.
La-su 23.-24.2. Laskiaisetkot
Hengellinen rukoustapahtuma viikkoa
ennen laskiaista 23.-24.2. Vesivehmaan
metodistiseurakunnassa.
Su 24.2. klo 17.00 Iltakirkko
Saarnaa Irja Jantunen.
Ma 25.2. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit
halutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut joko koko ajaksi
hiljentymään tai vain piipahtamaan. Hiljaisuus päättyy klo 19 instrumentaalimusiikkiin.
Ke 27.2. klo 13.00 Lähetyshetki
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
Ke 27.2. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ilta
Aiheena 'Kenen joukossa olet? (Mark. 3:1

-19)'. Kyselemme, miten Jumala puhuu tai
on puhumatta tekstien ja arkisten elämän
kokemusten innoittamina.
Pe 1.3. klo 18.00 Maailman rukouspäivä
Maailmanlaajuinen yhteiskristillinen ru
kouspäivä, jota vietetään n.170 maassa.
Suomeen rukouspäivä rantautui jo ennen
sotia, mutta sen vietto vakiintui vasta
1960-luvulla. Suomessa Maailman rukouspäivän viettoa koordinoi NNKY-liitto.
Rukouspäiväliike painottaa naisten yhteistä vastuuta ja rukousyhteyden voimaa.
Rukoilemme eri maiden naisten esittämien rukousaiheiden puolesta ja jaamme
omastamme niille, jotka tarvitsevat taloudellista tukeamme.
Su 3.3. klo 17.00 Iltaehtoollinen
Saarnaa Elisa Brander.
Ma 4.3. Rukous- ja paastopäivä
Rukousaiheena Suomen metodistikirkon
nuorisotyö.
Ti 5.3. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
antimista sekä hartaushetken sanasta.
Ke 6.3. klo 18.00 Hoitavan rukouksen
ilta naisille
Sielunhoidollinen rukousilta naisille.
Pe 8.3. klo 17.00 Rukouksen huone
Rukouksen huone kirkolla. Rukouksen
huoneeseen voit tulla rukoilemaan yhdessä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esirukousta tai vain nauttimaan Pyhän Hengen ilmapiiristä. Voit viipyä koko ajan tai
vain piipahtaa kirkossamme.
Su 10.3. klo 17.00 Lähetyskirkko
Saarnaa Elisa Brander. Jippii-kuoro vierailee tilaisuudessa. Lähetyskahvit.
Ma 11.3. klo 16.00 Kuoroharjoitukset
Kuoroharjoitukset kirkolla.
Ma 11.3. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit
10

halutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huohalutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut joko koko ajaksi
neeseen olet tervetullut joko koko ajaksi
hiljentymään tai vain piipahtamaan. Hilhiljentymään tai vain piipahtamaan. Hiljaisuus päättyy klo 19 instrumentaalimujaisuus päättyy klo 19 instrumentaalimusiikkiin.
siikkiin.
Ti 12.3. klo 18.50 Radioiltahartaus
Ke 27.3. klo 13.00 Lähetyshetki
Yle 1:n radioiltahartauden pitää Taneli
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
Korpivaara Vuoksenlaakson metodistiseu- rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
rakunnasta.
Ke 27.3. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? Ke 13.3. klo 13.00 Lähetyshetki
ilta
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
Aiheena 'Kylväjä (Mark. 4:1-20)'. Kyserakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
lemme, miten Jumala puhuu tai on puhu
matta tekstien ja arkisten elämänkokemus
Ke 13.3. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ten innoittamina.
ilta
Aiheena 'Kuka hän on? (Mark. 3:20-35)'. Pe 29.3. klo 17.00 Rukouksen huone
Kyselemme, miten Jumala puhuu tai on
Rukouksen huone kirkolla. Rukouksen
puhumatta tekstien ja arkisten elämänkohuoneeseen voit tulla rukoilemaan yhdeskemusten innoittamina.
sä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esirukousta tai vain nauttimaan Pyhän HenPe 15.3. klo 17.00 Palvelijoiden huone
Suljettu rukousryhmä seurakunnan rukogen ilmapiiristä. Voit viipyä koko ajan tai
ustehtävissä toimiville.
vain piipahtaa kirkossamme.
Su 17.3. klo 17.00 Iltaehtoollinen
La 30.3. klo 10-19 Lehtomäen kodin keJori Brander saarnaa aiheesta 'Me olemme vätpäivä
taivaan kansalaisia (Fil. 3:17-4:1)'.
Ohjelmaa Lehtomäen kodilla aikuisille ja
lapsille-yhdessä ja erikseen. Puhumassa
Ma-ke 18.-20.3. Työntekijäpäivät
Seurakunnan työntekijät työntekijäpäivillä mm.Olli Seppänen. Tarkempi ohjelma
Turussa 18.-20.3.
ilmestyy helmikuussa
www.lehtomaenkoti.net.
Ti 19.3. klo 12-14 Avoimet ovet
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
Su 31.3. klo 17.00 Iltaehtoollinen
antimista sekä hartaushetken sanasta.
Topi Viitasalo Kansan Raamattuseurasta
vierailee.
Pe 22.3. klo 17.00 Rukouksen huone
Rukouksen huone kirkolla. Rukouksen
Ma 1.4. Rukous- ja paastopäivä
huoneeseen voit tulla rukoilemaan yhdesRukousaiheena: Suomen metodistikirkon
sä, rukoilemaan itseksesi, pyytämään esiulkolähetys. Rukoillaan, että Chennain
rukousta tai vain nauttimaan Pyhän HenKristillinen koulu saisi lisää koulukumme
gen ilmapiiristä. Voit viipyä koko ajan tai
ja (tukisumma esim. 10€/kk) tai lahjoittavain piipahtaa kirkossamme.
jia opettajien palkkoihin sekä kouluruokailun järjestämiseen.
Su 24.3. klo 17.00 Iltakirkko
Saarnaa Elisa Brander.
Kiitosaihe: Metodistikirkossamme ulkolähetystyö on saanut olla aina tärkeänä toiMa 25.3. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
mintamuotona ja työlle on riittänyt tuki
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Her- joita ja tekijöitä.
raamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalt- Ti 2.4. klo 12-14 Avoimet ovet
tareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
Ruokailu 12-14. Tule ravituksi pöydän
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
antimista sekä hartaushetken sanasta.
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit Ke 3.4. klo 18.00 Hoitavan rukouksen
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le 1:n radioaamuhartauden pitää Kuopion
metodistiseurakunnan maallikkojohtaja
Saija Miettinen.
Su 7.4. klo 14.00 Pastoraalitoimikunnan
kokoontuminen
Seurakunnan pastoraalitoimikunta ko
koontuu ennen seurakuntakonferenssia.
(Suljettu kokoontuminen).
Su 7.4. klo 15.00 Seurakuntakonferenssi
Seurakuntakonferenssi kirkolla. Seurakuntakonferenssissa käydään mennyt vuosi
läpi. Olet tervetullut mukaan, olitpa sitten
seurakunnan jäsen tai et!
Su 7.4. klo 17.00 Iltaehtoollinen
Tilaisuudessa saarnaa Suomen metodisti
kirkon maallikkojohtaja Saara Heimonen.
Ma 8.4. klo 16.00 Kuoroharjoitukset
Kuoroharjoitukset kirkolla.
Ma 8.4. klo 18.00 Hiljaisuuden huone
Hiljaisuuden huone kirkolla. Hiljaisuuden
huoneessa hiljennymme kohtaamaan Herraamme. Kirkon alttarilla sekä rukousalttareilla voit keskittyä rukoilemaan myös
eri asioiden puolesta. Rukouskynttilöiden
vierestä löydät Raamatuntekstin, jota voit
halutessasi mietiskellä. Hiljaisuuden huoneeseen olet tervetullut joko koko ajaksi
hiljentymään tai vain piipahtamaan. Hiljaisuus päättyy klo 19 instrumentaalimusiikkiin.
Ke 10.4. klo 13.00 Lähetyshetki
Lähetystyökuulumisia, Jumalan sanaa ja
rakentavaa yhdessäoloa. Lähetyskahvit.
Ke 10.4. klo 18.00 Kuuleeko Jumala? ilta
Aiheena 'Jumalan valtakunta (Mark. 4:2134)'. Kyselemme, miten Jumala puhuu tai
on puhumatta tekstien ja arkisten elämän
kokemusten innoittamina.

Rukouksen huone
Vuosi alkaa olla lopullaan, kun tätä kirjoitan. Ajattelinpa tuossa, että mikä on ollut
hyvää kuluneena vuotena ja päädyin sanaan
RUKOUS. Henkilökohtaisesti se on minulle tärkeää. Ilman rukousta ei mikään onnistu hyvin.
Kerran kuukaudessa olemme kokoontuneet
tänne pikku ”boksiini” rukoilemaan. Ensin
meitä oli kaksi, mutta nyt on ollut jopa viisi, kiitos Herralle! Kaksi, kolme tuntia on
vierähtänyt kuin siivillä, kun on rukoiltu
toistemme ja seurakunnan ja koko maailmankin puolesta. Olemme saaneet myös
rukousvastauksia ja iloitsemme niistä.
Olemme kokeneet Pyhän Hengen läsnäoloa
ja voimaa ja armolahjojen toimivan.
Muistan nuoruusvuosistani siellä Toijalassa
kotiseurakuntani rukouselämästä, kuinka
siellä oli rukousillat 2 kertaa viikossa ja
aina parin tunnin polvirukoukset. Hyvällä
niitä muistan ja ajattelen, että ollaanko nykyään tultu veltommiksi rukoilemaan.
Rohkaisen näin alkavan vuoden kynnyksellä jokaista rukoilemaan ja antamaan aikaa
rukoukselle. Niinkuin laulussa lauletaan:
”Käy polvitietä, Herran pieni lauma.
Käy eespäin, vaikka joudut taistohon.
Ei elon tiellä silloin ole vaaraa,
kun Jeesus itse kanssasi vain on.”
Tervetuloa tänne Marja-Leenan rukouksen
huoneeseen aina kuukauden eka perjantai
klo 18.
Ahkeraa Rukousvuotta 2019!
Siunaten,
Marja-Leena
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Meillä on näky…..

niin olet tervetullut mukaan!

rukouskahvilasta, joka palvelee tämän kaupungin ihmisiä johtaen heitä Jeesuksen
Kristuksen luo ja auttamaan tuon suhteen
syventymisessä.

Esimerkkejä erilaisista palvelutehtävistä:
kahvilatuotteiden leipojia (voi leipoa etukäteen), kahvituksesta vastaavia (että on kahvia, teetä ym. riittävästi), tiskikoneen täyttäjiä, myyjiä (otamme pienen maksun kahvilan tuotteista), tervetulleiksi toivottavia
ovelle, jotka mahdollisesti myös ohjeistavat
tulijoita sekä keskustelijoita ihmisten pariin. Ja tietty, olet lämpimästi tervetullut
myös kahvilaan itse "asiakkaaksi" kahvittelemaan ja / tai siunattavaksi!

Olemme edellisenä vuotena nähneet sen,
kuinka Jumala on varustanut meitä palvelemaan toinen toisiamme erilaisin armolahjoin. Emme halua pitää siunausta vain itsellämme, vaan haluamme jakaa sitä myös
eteenpäin. Siksipä myös seurakunnassa on
viime syksynä lähtenyt liikkeelle aktiivinen
rukouspalvelu sunnuntain tilaisuuksien
jälkeen. Ja nyt haluamme laajentaa siunausta myös koko Kuopion kaupungin asukkaille rukouskahvilan muodossa. Uskomme,
että Jumala haluaa armolahjojen käyttämisen kautta johtaa ihmisiä luokseen sekä
parantaa ja koskettaa ihan konkreettisestikin.

Ja tietenkin tärkeä tehtävä myös on kantaa
rukouksin näkyämme Herran eteen.
”Rukoilkaa lakkaamatta.”
1.Tess. 5:17

Tammikuun 19.pv ekumeenisella rukous- John Wesleyn uni
viikolla meillä on ensi vuoden ensimmäinen pajapäivä rukouskahvilan muodossa.
Kirkkomme on tuolloin avoinna klo 15-19 Kerrotaan, miten John Wesley (s. 1703) oli
illalla 24.5.1738 mennyt herrnhutilaisten
ekumeenisen rukouskahvilan merkeissä.
kokoukseen Englannissa ja kuinka hän sielRukouskahvila toimii tavallisena kahvilana, lä kuuli luettavan Lutherin esipuhetta roojonka lisäksi sinne voi tulla pyytämään malaiskirjeeseen.
rukousta, siunattavaksi sekä rukoilemaan Wesley on itse kertonut kokouksesta:
itsekseen / yhdessä rukouksen hoitavassa ”Silloin tunsin noin neljännestä vaille 9
ilmapiirissä. Kahvila on avoinna non- sydämeni ihmeellisen lämmenneeksi. Tunstoppina neljä tuntia. Tasatunnein maalli- sin että luotin Kristukseen, yksin häneen
koita eri seurakunnista kertoo rukouksen pelastumisessani, ja sain varmuuden, että
merkityksestä heille itselleen. Sinullakin on hän, yksin hän, oli poistanut minun syntimahdollisuus siis silloin kertoa, mitä ruko- ni.”
us merkitsee sinulle. Ilmoittaudu Elisalle
(046-810 8158), jos haluat osallistua kertomiseen.

Merkillinen puhutteleva uni

Mikäli koet näkymme myös omaksesi ja Sen jälkeen kun Wesleyn julistuksesta oli
haluaisit olla siinä mukana käyttämällä syntynyt wesleyläilahjojasi (joko tammikuun rukouskahvilassa ja / tai tulevaisuuden rukouskahvilassa),
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nen herätysliike, kerrotaan, että hän kerran
näki unen, jossa hän seisoi kadotuksen portilla. Hän kolkutti portille ja halusi tietää,
keitä sisällä oli.
”Onko siellä katolilaisia?” hän kysyi.
”On”, vastattiin sisältä, ”on
hyvin paljon”.
”Onko Englannin valtiokirkon jäseniä?”
hän kysyi.
”On”, vastattiin, ”hyvin paljon”.
”Entä presbyteeriläisiä?”
”On niitäkin, hyvin paljon.”
”Mutta onko siellä wesleyläisiä?”
”On, on, hyvin paljon.”

tään niistä, joita kysyitte. Täällä on ainoastaan Kristuksen nimi tunnettu ja tunnustettu. Meitä on täällä suuri joukko kaikista
sukukunnista, kansoista ja kielistä, ja me
olemme valkaisseet vaatteemme Karitsan
veressä.”
Lainattu Kyläkirjaston
Kuvalehdestä numero
5 vuodelta 1900

RUKOUS
Erittäinkin viimeisestä vastauksesta kauhistuneena riensi Wesley taivaan portille, jos- Minussa on pimeyttä,
sa hän teki samat kysymykset, vaikka
mutta sinun kanssasi olen täynnä valoa.
toisessa järjestyksessä.
Olen yksin, mutta sinä et minua jätä.
Sydämeni on arka, mutta sinä et minua jätä.
”Onko siellä wesleyläisiä?”
Olen levoton, mutta sinun kanssasi minulla
hän kysyi hätäisesti.
on rauha.
”Ei”, vastattiin.
Minussa on katkeruutta, mutta sinun kans”Onko presbyteeriläisiä?”
sasi saan uutta kärsivällisyyttä.
”Ei.”
Sinun tiesi käyvät yli ymmärryksen,
”Onko Englannin valtiokirkon
mutta sinä tunnet minun tieni.
jäseniä?”
”Ei.”
(D. Bonhoeffer)
”Onko katolilaisia?”
”Ei.”
”No keitä siellä sitten on?” kysyi Wesley
kauhuissaan.
Vastaus kuului: ”Emme tunne täällä miJorin blogi

Elisan blogi

Blogini on osoitteessa www.brander.name.
Se ei ole virallinen 'pastorin palsta', vaikka
se 'paimenkirjeitä' sisältääkin: saarnoja,
hartaustekstejä jne.
Kirjoitan mieltäni askarruttaneista asioista,
joita olen elämässäni kohdannut. Kirjoitan
uskostani, mutta myös muista sydäntäni
lähellä olevista aiheista, kuten juoksemisesta. Blogissa kohtaat minut ihmisenä.

Blogini on osoitteessa www.brander.name/
elisa. Kirjoitan tänne sydämelleni nousseista asioista, mitä elämä on eteen tuonut.
Blogissa voit kuulla ajatuksiani näin kirjoitettuna - seurakuntaan voit tulla kuulemaan
minua ihan 'livenä'.
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Nettisivulta tai sosiaalisesta
mediasta voit varmistaa ajantasaisen ohjelman. Voit tilata
maksutta viikko-ohjelman
tekstiviestinä puhelimeen täyttämällä yhteystietolomakkeen kirkolla.

raan Elisalle. Rukousaiheita voit lähettää
samaan numeroon, josta viestit lähetetään
esirukoilijoille. Laita viestin alkuun sana
RUKOUSAIHE.
Työmatkat ja vapaat:
Elisan vapaapäivä on tiistai
Jorin vapaapäivä on perjantaina.

Kotikäynnit:
Mikäli olet estynyt käymään seurakunnassa, voimme tulla käymään kotikäynnillä Lehtijuttujen deadline:
luonasi. Ota rohkeasti yhteyttä! Yhdyshen- Seuraavaan lehteen julkaistavat kirjoitukset
kilönä on tällä hetkellä Elisa Brander.
tulisi jättää 25.3. mennessä.
Rukousrinki:
Voit ilmoittautua esirukoilijaksi numeroon
046-810 8158 (Elisa Brander) kirjoittamalla
tekstiviestin ESIRUKOILIJA + oma nimesi
ja puhelinnumerosi tai ilmoittautumalla
s u o Talousnurkka
Seurakuntamme toimii vapaaehtoisten lahjoitusten
varassa. Tue työtä sopivaksi katsomallasi summalla.
Seurakunnan tili
IBAN: FI58 1429 3000 1017 95
Viitenumerot
1300 seurakuntamaksut
2600 lahjoitukset
3900 kirjapöytä
Naisliiton tili (lähetystyö)
IBAN: FI41 1797 3500 0030 57

Kuopion Metodistiseurakunta
Puusepänkatu 7
70100 Kuopio
Puhelin
046 810 8128 (pastori)
046 810 8158 (paikallispastori)
040 521 6165 (maallikkojohtaja)

Sähköposti
kuopio@metodistikirkko.fi
Nettisivut
www.metodistikirkko.fi/kuopio/
Facebook
Kuopion.metodistiseurakunta
Twitter
@KuopionMetSrk
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Tervetuloa kirkkoon!
Kuopion metodistiseurakunta
Puusepänkatu 7
70100 Kuopio
16

