Suomen Kristiyhteisö Helsingin seurakunta

Joulukuu 2018

Seurakuntakirje: Adventti-Joulu-Loppiainen
”Uusi Jerusalem laskeutuu ylhäältä,
Jumalan olemuksesta.
Kaupunki on Kristuksen muuntama,
uusi ihmiskunnan olemassaolo,
jossa taivas ja maa,
Jumala ja ihminen,
solmivat keskenään uuden liiton.”
(Vapaasti Rudolf Frielingin tekstiä mukaillen)

Hyvä t Helsingin seurakunnan jä senet ja ystä vä t,
Uusi kirkkovuosi on alkanut. Kuulemme alttarilta julistettavan Luukkaan evankeliumin 21.
luvusta, miten kosmiset voimat jä rkkyvä t; auringossa, kuussa ja tä hdissä nä kyy merkkejä .
Myrsky raivoaa ja ihmiskunta on menettä mä isillä ä n otteen itsestä ä n.
Kaiken tä mä n voimme nä hdä merkkinä siitä , että Ihmisen Poika on lä hestymä ssä
ihmiskuntaa. ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivä t katoa,” sanoo Kristus. Samalla
hä n rohkaisee meitä nousemaan, nostamaan pä ämme ja seisomaan suorana, kun kaikki tä mä
tapahtuu.
Pimeä än maan yö hö n odotamme uusia valon voimia, joita joulun ihme antaa. Nä mä voimat
sisä ltyvä t yhteen sanaan: Logos, Jumalan Luova Sana, josta koko maailma on saanut syntynsä .
Sana lä hestyy meitä lapsen hahmoisena.
Opetelkaamme Hä nen rakastavilla silmillä ä n katsomaan maailmaa, Hä nen kanssaan
opetelkaamme puhumaan parantavia sanoja. Hä nen kanssaan opetelkaamme luottavaisina
seisomaan, kä velemä ä n, ja yhdessä Hä nen kanssaan kulkekaamme lä pi kä rsimysten ja
kuoleman aina ylö snousemukseen asti. Omalta osaltamme voimme tarjoutua Jumalan
työ tovereiksi, jotta uusi liitto ihmisen ja Jumalan vä lillä toteutuisi.
Tä mä olkoon uusi kirkkovuotemme!
OHJELMASTA
Adventtikonsertti lauantaina 1. joulukuuta klo 17.00
Kamarikuoro Soi esittä ä : O Magnum Mysterium, joulunajan musiikkia keskiajalta
nykypä ivä ä n Christiaan Boelen johdolla.

Joulun pyhien öiden aika 25.12.-6.1.2019
Ihmisen vihkitoimitus on 25.12. klo 00, klo 8.00 ja klo 10.00 sekä tä mä n jä lkeen kaikkina
pä ivinä klo 10.00. Toimituksen jä lkeen on alustus ja keskustelu aiheesta syntymä .
Ensimmä inen 27.12. (Harri Salmisto), toinen 30.12. (Tuula Huhtala-Salmisto) ja kolmas 2.1.
(Pekka Asikainen).
Uudenvuoden päivänä 1.1.2019 klo 11.30 Olaf Åsteson – laulu pitkästä unesta
Esittä jinä Anne Kantola ja Felix Frischknecht
Laulu on norjalainen 400-luvulta periytyvä runoelma Ola ista, joka vaipuu jouluaattoiltana
pitkä ä n uneen ja herä ä vasta loppiaisena. Tä nä aikana hä n kokee merkillisen nä yn sekä
sielujen kuolemanjä lkeisestä olotilasta että enkelimaailmoista. Runoelmaa on laulettu vielä
1800-luvulla ruumiinvalvojaisissa pienessä Telemarkin vuoristokylä ssä vainajan matkaa
tuonpuoleiseen saatellen.
Musiikkitapahtuma 19.-20. tammikuuta
Pitkä stä aikaa pidä mme kaikille musiikista kiinnostuneille tapahtuman, jonka tarkoituksena
on herä tellä meissä soivia mielikuvia, sellaisia, jotka voisivat palvella Sanaa. Pyrimme
lö ytä mä än yhdessä erilaisia musiikin elementtejä , tutustumme Kristiyhteisö ssä vaalittuun
musiikkiperinteeseen, sä veltä jiin ja kokeilemme erilaisia melodisia, rytmisiä ja harmonisia
mahdollisuuksia. Kenellä on jokin instrumentti, ottakoon sen mukaan. Kenellä taas ei ole,
tulkoon rohkeasti mukaan! Jokaiselle lö ytyy varmasti oma ”instrumentti”. Tavoitteena on
luoda Ihmisen vihkitoimitukseen sunnuntaina 20.1. sitä kannatteleva ja syventä vä soiva asu.
Mukana mm. Lars Karlsson ja Markku Lulli-Seppä lä . Ilmoittautumiset joulukuun loppuun
mennessä Pekka Asikaiselle.
Ihmisen ja Jumalan huone - arkkitehtuuri tietoisuuden kehityksen ilmauksena on 27.1.,
10.2. ja 24.2. alustusten aiheena. Pyrimme nä in konkreettisesti valmistautumaan uuden
kirkkotilan suunnitteluun. Vaikka Leipotupa onkin monelle jo saattanut tulla kotoisaksi,
etsimme silti pysyvä mpiä ja arkkitehtuurisesti ” oikeampaa” kirkkotilaa helpompien
kulkuyhteyksien varrelta.
Tulevia tapahtumia:
- Taivaaseenastumisen pä ivä nä 30.5. retki Lohjan keskiaikaiseen kirkkoon
- Perheleiri Seitsemisen kansallispuistossa kesä -heinä kuussa
- Kv. nuorisotapahtuma Wittenissä Saksassa 7.-11. kesä kuuta
- Nuortenleiri Olsbyssä Norjassa 13.-22. heinä kuuta
- Itä meri-pä ivä t Gotlannissa 29.7.- 4.8.
- Apokalypsi –seminaari Patmoksen saarella 1.-8. syyskuuta

Helsingin seurakunnan papit kiittä vä t kaikkia seurakuntalaisia kuluneesta kirkkovuodesta ja
toivottavat adventin ja joulun ajalle sekä uuteen vuoteen iloa ja valoa.

