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”Kesän luonto haastaa ihmisen tietoisuuden toimimaan aivan eri tavalla kuin talvi. Syksy ja talvi pyrkivät
saamaan meidät analysoimaan. Ne erottavat elämän kuolemasta, valon pimeydestä ja maan sen yhteydestä
aurinkoon ja tähtiin. Kevät ja kesä taas ohjaavat synteesiin. Ne yhdistävät korkeudet syvyyksiin, raskauden
keveyteen, pimeyden valoisaan ja elämän kuolemaan. Kesäluonto on ihmisen tietoisuudelle eräänlainen
kehotus olla tuijottamatta maailmassa ilmeneviä vastakohtia ja sen sijaan pyrkiä näkemään näiden
vastakohtien korkeampi yhteenkuuluvuus.”
Friedrich Benesch: Christliche Feste, s.26 (suom.Harri Salmisto)

Hyvät Kristiyhteisön jäsenet ja ystävät.
Elämme vuodenaikaa, jolloin luonnossa maailman elementit yhdistyvät tuottaakseen uutta elämää.
Kaikki vehreys ja loisto, jonka kesällä kohtaamme kurkottaa tulevaisuuteen, se tahtoo luoda
mahdollisuuden luonnon ja meidän elämällemme myös tulevina vuosina, vuosikymmeninä ja vielä
paljon kauemminkin.
Valitettavasti me kuitenkin samaan aikaan kuulemme yhä uusia uutisia läheltä ja kaukaa, jotka
kertovat lisääntyvästä vastakkainasettelusta ja vihanpidosta. Tämä ei ole sopusoinnussa ihmisten
välisen, eikä luonnon ja ihmisen välisen terveen kehityksen kanssa. Nyt tarvitaan rauhantekijöitä,
jotka haluavat nähdä myös suurempia kokonaisuuksia. Kristiyhteisön sakramentit muodostavat
kokonaisuuden, joka pyrkii myös tämän ymmärtämiseen. Innostakoon kesän valo ja lämpö meitä
toimimaan yhteisymmärryksen ja välittämisen hengessä, missä ikinä liikummekin, yhteisen
tulevaisuuden turvaamiseksi.
Jollaksen kirkkotila
Olemme toimineet väliaikaisissa tiloissa neljä kuukautta, ja seurakunta on jo löytäneet tiensä
Jollaksentielle. Ihmisen Vihkitoimitus on toimitettu nyt kolme kertaa viikossa ja hiljaisella viikolla
päivittäin sekä muutoin kaikkina juhlapyhinä. Kirkkosali vastaa hyvin tarpeitamme, mutta yhteisen
seurakuntatilan puute on tosiasia ja siksi meidän täytyy tottua käyttämään kirkkosalia myös
kohtaamispaikkana, jossa yhteisö voi kokea itsensä. Kirkkosalin ovat useimmat kokeneet hyvin
kauniiksi ja alttarimme luontuu hyvin avaraan tilaan.
Kesän tapahtumia
Rukous ja leipä lauantaina 26.toukokuuta klo 10.30-16.00. Paja, jossa opit vaalean
hapanjuurileivän leipomisen ja syvennät rukouksen elämää ohjaavaa voimaa. Tiedustelut: Riitta
Niskanen ja Tuula Huhtala-Salmisto.
Ihminen WINtillä: avoimet ja luovat suunnitteluillat, keskiviikkoisin 20.6., 18.7. ja 22.8. klo
18.00-19.30. Taiteena vuorossa on puhe. Tiedustelut: Jari Miettinen p.044 015753
Perheleiri järjestetään Seitsemisen kansallispuistossa, Kortesalon leirikoulutilalla 25.-29.
kesäkuuta.
Leirin ohjelmaan kuuluu Ihmisen Vihkitoimitus, yhteisiä keskusteluja, vaellusretkiä
lähiympäristöön, illanviettoa leirinuotiolla, saunomista ja musisointia. Lapsille järjestetään omaa
ohjelmaa. Leiri on avoin kaikille eri-ikäisille perheellisille ja perheettömille. Osallistujat huolehtivat
itse ruoanlaitosta, saunan lämmityksestä ja siivouksista. Leirikoulutilalla ei ole sähköä. Tiedustelut:
Pekka Asikainen ja Paula Korpelainen.

Kristiyhteisön pohjoismainen nuorten leiri Olsbyn leirikeskuksessa Norjassa on 14.-23.
heinäkuuta. Leirin ohjelmassa on luvassa keskusteluryhmiä, tiukkoja lento- ja jalkapallo-otteluita,
taideretkiä, uintiretkiä Mjösa-järven aalloissa ja uusia ystäviä. Aamuisin ja iltaisin kokoonnutaan
kaikki yhdessä laulamaan ja leikkimään, jokainen päivä päättyy yhteiseen iltahartauteen Olsbynkappelissa. Sunnuntaisin on Ihmisen vihkitoimitus. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Tuula HuhtalaSalmisto
Itämeripäivät Gotlannissa, ”Herz sei mutig..! Hjärta mitt var modigt” 6.-12. elokuuta.
Pohjois-Saksan ja Ruotsin Kristiyhteisöt järjestävät kolmatta kertaa mahdollisuuden kohdata
ihmisiä Itämeren ympäristöstä Daviden tilalla. Aamut alkavat Ihmisen vihkitoimituksella ja ilta
päättyy Iltahartauteen kauniissa kesäkappelissa. Päivät täyttyvät työryhmistä, tutustumisesta
Gotlantiin, musiikista ja myös levosta ja kävelyretkistä oman tarpeen mukaan. Päivien kielet ovat
saksa ja ruotsi, mutta kaikki muutkin kielet ovat tervetulleita ja toivottuja. Päivien ohjelma löytyy
googlettamalla: Hjärta mitt – var modigt. Tiedustelut: Harri Salmisto ja Tuula Huhtala-Salmisto.
Perjantain evankeliumipiiri jatkuu 17. elokuuta klo 18.00 Johanneksen evankeliumin äärellä.
Kokoontumispaikka on vielä avoin, mutta siitä ilmoitetaan elokuussa. Uudet osallistujat ovat
tervetulleita.

Pappien poissaolot kesän aikana
Kansainvälinen synodi Münchenissä 28.5.-1.6.
Pohjoismainen synodi Järnassa 27.- 30.8.
Tuula ja Harri Salmisto lomalla 2.-18.6. ja 25.7. – 3.8.
Pekka Asikainen lomalla 30.6. – 24.7.

Virkistävää kesää toivottaen
Harri Salmisto

Ohjelma sähköpostitse:
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Jos haluat Helsingin Kristiyhteisön ohjelman vain sähköpostitse – tai et halua postia lainkaan, lähetä toiveesi
tähän osoitteeseen: helsinki@kristiyhteiso.fi

