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Jumala kanssamme
Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -- se merkitsee: Jumala on meidän
kanssamme. (Matt. 1:23)

Marian elämä sai odottomattoman käänteen. Keskelle tavanomaisuutta ilmestyi enkeli Gabriel, jolla oli mukanaan viesti. Älä
pelkää, sinä tulet raskaaksi ja synnytät Jumalan Pojan. Marian luottamus enkeliin on ihailtavaa, kun hän sanoo; minä olen
Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Tämän jälkeen enkeli poistui talosta. Mitäköhän Maria ajatteli siinä
vaiheessa? Mitä oikein tapahtui? Kenelle tästä saattoi kertoa?

Oli Jumalalta suurta viisautta, että myös Marian sukulainen Elisabet tuli samalla tavalla raskaaksi. Hänelle Maria pystyi
kertomaan kaikesta tapahtuneesta. Oli joku kenen kanssa olla hämmentynyt, ihmeissään, innoissaan.

Ystävien merkitys korostuu hetkinä, jolloin elämä yllättää. Yksin ei jaksa kovin pitkälle. Joulun lähestyessä rukoilen erityisesti
heidän puolesta, jotka kokevat yksinäisyyttä tai ovat yksin. Samalla iloitsen siitä, että kuka tahansa voi kokea yhteenkuuluvuutta
ja myötätuntoa seurakunnissa. Perheessä, jossa Jumala on meidän kanssamme.

Anssi Almgren

Asiantuntija

Joulurukous - uskonvakuutus
 

Ei ole totta, 

että tämä maailma ja sen asukkaat on tuomittu kuolemaan ja kadotukseen.

Totta on tämä: 

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, 

että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään,

joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 

vaan saisi iankaikkisen elämän.

      Ei ole totta, 
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että meidän on hyväksyttävä epäinhimillisyys ja syrjintä, 

nälkä ja köyhyys, 

kuolema ja kaiken tuhoutuminen.

Totta on tämä: 

Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.

Ei ole totta, 

että väkivallalla ja vihalla on viimeinen sana, 

että sota ja tuhoaminen ovat tulleet jäädäkseen.

Totta on tämä: 

Sillä lapsi on meille syntynyt, 

poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, 

ja hänen nimensä on: Rauhanruhtinas. 

Ei ole totta, 

että me olemme pahuuden voimien uhreja, 

voimien, jotka haluavat hallita maailmaa.

Totta on tämä: 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä 

ja minä olen kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Ei ole totta, 

että meidän täytyy odottaa heitä, joilla on erityisiä lahjoja, 

ja jotka ovat profeettoja, 

ennen kuin voimme tehdä mitään.

Totta on tämä: 

Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin.

Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,

nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia.

Ei ole totta, 

että meidän unelmamme ihmiskunnan vapaudesta, 

unelmamme oikeudenmukaisuudesta, 

ihmisarvosta ja rauhasta eivät koskisi tätä maailmaa ja sen historiaa.

Totta on tämä: 

Tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa.

Aamen.

Iona Community, suomeksi kirjasta Jumalan oma maailmaa varten 

Hiippakunnan uudet nettisivut

 
 
 

 



Espoon tuomiokapitulin uudet nettisivut julkaistiin 4.12.2018 osoiteessa
www.espoonhiippakunta.fi 

Uudistuksessa haettiin selkeyttä, raikkautta ja käytettävyyttä. Sivusto on
yhtenäinen muiden tuomiokapituleiden kanssa. Kuulemme mielellämme
palautetta ja kehittämisehdotuksia - Lähetä palaute-lomakkeen kautta
vinkki tai kehittämisidea viimeistään 10.1.2019 ja osallistut arvontaan.

 

Lue lisää

Wanhalta löytyy Getsemane
Wanha on Mäntsälän seurakunnan nuorten oma tila, jonka vintillä kokoontuu raamis.
Syksyllä 2017 syntyi idea maalata raamiskuva tyhjälle valkoiselle seinälle. Taiteilija
löytyi Wanhan vanhoista nuorista. Veera Kurvinen teki 1:10 luonnoksen, joka
suurennettiin piirtoheittimellä seinään. Kaikkiaan 50 nuorta, iältään 8-28, työsti
seinämaalausta. Osa kerran toiset useamman. Lukuisa määrä tunteja ja valkoinen
seinä on nyt Getsemane. 
 
Vasemmalla on kuva toisesta teoksesta. Veera Kurvinen ja Andreij Stasevskij
suunnittelivat ja toteuttivat Luodut metsässä -lasimaalauksen, joka löytyy
Ahvenlammen leirikeskuksen aulasta.
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Lue lisää

Avoimet ovet 2019
Espoon tuomiokapitulissa järjestetään avoimet ovet ti 26.2.2019 klo 9-11.
Aloitamme yhteisellä aamurukouksella klo 9.00. Kahvintuoksuisessa kapitulissa
tavattavissa uusi piispa, kollegoja eri puolilta hiippakuntaa ja kapitulin
henkilökuntaa.

 
Lue lisää

MESSU KESKUKSEEN!
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät järjestetään Helsingissä 29.-31.3.2019.
Perjantaina ja lauantaina on yhteistä ohjelmaa ja työpajoja eri teemoista sekä
vietetään yhdessä messua. Päivät on tarkoitettu sekä seurakuntalaisille että
työntekijöille, joten kokoa joukko mukaan!

Ilmoittautuminen on alkanut 15.9.2018. Helsingin päivien tapahtumapaikkoina
toimivat keskeiset kirkot: Helsingin tuomiokirkko, Mikael Agricolan kirkko,
Paavalinkirkko ja Alppilan kirkko.

 

Kirkon kasvatus vuonna 2030
Tuore selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin
seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle
yhteiselle strategialle.

Selonteko tarkastelee kristillisen uskon välittymistä uusille sukupolville huomioiden
kirkon ja yhteiskunnan sirpaloitumisen sekä kirkon roolin yhteiskunnallisena
keskustelijana.

Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ja kouluyhteistyön
sopimuspohjat uusittu
Moni seurakunta on solmimassa yhteistyösopimusta kunnan kanssa. Tutustu ja ota
käyttöön päivitetty sopimuspohja. Lisätietoa: Kirkon kasvatus ja perheasiat -
yksikkö asiantuntija Tuula Vinko.
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Lue lisää

 

Turvallinen seurakunta -ohjeistus hyväksytty
Seurakunnille suunnattu ohjeistus, Turvallinen seurakunta, hyväksyttiin
kirkkohallituksen täysistunnossa 20.11.2018. Aiemmat seurakunnille suunnatut
ohjeistukset ovat Leiri- ja retkitoiminnan turvallisuusohjeistus vuodelta 2006 ja
Seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet vuodelta 2007.

Uudessa Turvallinen seurakunta -ohjeistuksessa turvallisuus ymmärretään leiri- ja
retkitoimintaa laajempana kokonaisuutena ja siinä huomioidaan fyysinen, henkinen,
hengellinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja seksuaalinen turvallisuus. Lisätietoa: Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja
Jarmo Kokkonen.
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Istunnon päätökset
Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.
Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain
historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja

 

Istunnon aikataulu
Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.
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Riemu repesi kedolla
On riemua erossa olleiden ystävien kohdatessa. 
On kovasta paikasta yhdessä selviytyneiden riemua. 
On uuden elämän riemua ja nuoruuden iloa.  
On rakastuneen riemua, kun se oikea löytyi.

Jouluyön paimenten kedon riemu on vielä jotakin muuta. Enkelien ylistys kedon yllä on taivaallista ilonpitoa: ”Riemuitkaa kaikki!
 Älkää ollenkaan pelätkö! Teille ja kaikille kansoille on syntynyt Vapahtaja!” Sitten: Ylistyslaulua ja ilosoittoa ja
ennennäkemätöntä riemua! Se tarttuu meidän edustajiimme, maan paimeniin. Vaikka evankeliumi ei tätä kerrokaan, olen melko
varma, että enkelien mentyä ja hämmennyksen haihduttua lampaat näkivät kedolla ensin riemullisen ja melkein riehakkaan
paimenten polskan.

- Ja vasta sitten Betlehemiin! Kristityn syvimmän jouluilon syy on ihmiseksi syntynyt Jumala, veljemme ja Vapahtajamme.

- Jumala on täällä.

Sisaret ja veljet: Riemuitaan jouluna Vapahtajasta!

Antti Kujanpää 
Espoon tuomiorovasti

 

 
 

Kiitämme kuluneen vuoden yhteistyöstä ja
toivomme Sinulle joulurauhaa ja siunausta vuodelle

2019
 

 

 

Tuomiokapitulin virasto on kiinni 24.12.2018 - 1.1.2019.

Asiakirjat voi tarvittaessa jättää Kirkonkympin vahtimestarille, parkkipaikan tiilimuurissa olevaan postilaatikkoon tai lähettää
sähköisesti.

rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.

Tuomiokapituli kokoontui 13.12.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 14: 
 
"Käytä hyväksesi, mitä päivä antaa, 
äläkä kulje kohtaamasi onnen ohi." (Sir. 14:14)

Lue lisää

Lue lisää
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Espoon hiippakunnan tuomiokapituli 

VAIHDE (09) 1802 080 
 

PL 203 
02771 Espoo

 
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

 
Osoitelähde: Espoon Hiippakunnan Tuomiokapituli -osoiterekisteri
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