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Mikä vaihtui?
Monet ovat viime päivinä toivottaneet minullekin hyvää vuotta 2019. Onhan se mukava käydä käsiksi vuoden hommiin, kun joku
toivoo ja toivottaa niille menestystä. Toivottavasti olen itse muistanut toimia samoin toisia kohtaan.

Vuoden vaihtuminen kalenterissa on iso juttu. Monia asioita piti rypistää valmiiksi ”vielä tämän vuoden puolella”. Toisten
kohdalla tuli luvattua, että palataan ”heti vuodenvaihteen jälkeen”. Raja kalenterivuosien välillä jakaa maailmaan tehokkaasti
historiaan ja nykyhetkeen. Meidät ihmiset tuo raja jakaa ikäluokkiin. Samalla se tulee vahvasti määritelleeksi sitä ajantasaista
käyttöarvoa, mitä eri ikäisillä ihmisillä on taloudellisesti ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Luonto sen sijaan ei tiedä, että nyt on vuosi 2019. Linnut etsivät elantoansa entiseen tapaan, puut kasvavat ja kalat uivat niin
kuin viime vuonnakin. Mikään maailmassa ei vaadi vuosien ja päivien laskemista. Elämän jakaminen ja luokittelu ajanjaksoiksi
on vain ihmisten tekemä sopimus – itse asiassa jokseenkin tuore sopimus homo sapiensin historiassa. Se on oravanpyörä,
jonka olemme itse luoneet. Asetelma on vain kääntynyt päälaelleen: nyt tuo pyörä pyörittää meitä, halusimmepa tai emme.

Kristillinen uskokin tulee helposti sijoitettua ajan kiertoon. On perinteistä kristinuskoa ja modernimpaa lajia. On ”vanhaa uskoa”,
”2000-luvun uskoa” ja ”tämän päivän” uskoa. ”Huomisen uskonkin” joku varmaan jo osaa mielestään kuvata. Joillekin aika vie
uskoa ja uskonyhteisöä parempaan suuntaan, toisille sen sijaan huonompaan. Tarkoittaako tämä, että Jumalakin muuttuu kun
vuosiluku vaihtuu kalenterissa? Että asioimme tänä vuonna Jumalan kanssa, jolla on tuore toimintakonsepti, vaihdettu
käyttäjätunnus, tuliterä brändi, päivitetty strategia? Onneksi ei: ”Sinä, Herra, laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä
ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki kuluvat kuin vaate, sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan
niin kuin vaate. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu.” (Hepr. 1:10-12)

Kai Peltonen

hiippakuntadekaani

Rukous
Jeesus Kristus rukoilee, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä. 
Hänen elämänsä lahjoittaa oikeuden maailmalle.

Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu kulkemaan yhdessä hänen tietään. Kuulkaamme hänen kutsuaan. 

Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu elämään vapaina rahaa rakastamatta, 
ja tyytymään siihen, mitä meillä on. Rikkokaamme ahneuden kierre ja eläkäämme yksinkertaisesti.
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Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu julistamaan vapautusta kahlituille ja kaikenlaisen väkivallan
uhreille. Auttakaamme heitä ihmisarvoiseen elämään.

Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu osoittamaan vieraanvaraisuutta muukalaisille. Kunnioittakaamme kilvan toinen
toistamme. 

Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Meidät on Kristuksen ruumiin jäseninä kutsuttu julistamaan hyvää sanomaa koko luomakunnalle. Suojelkaamme Jumalan
luomakunnan elämää ja kauneutta. 

Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Meidät on kutsuttu tekemään työtä oikeudenmukaisuuden puolesta. Tehdäksemme tämän todeksi, kannamme
oikeudenmukaisuuden toivoa sydämessämme.

Pyhä Henki, yhdistä meidät toimimaan.

Aamen.

Ekumeenisen rukousviikon aineistosta.

 

Ekumeeninen rukousviikko
Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia
Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25.
tammikuuta. Rukousjakson aloittaa Kristittyjen ykseyden rukouspäivä.
Rukoillessamme ykseyden puolesta liitymme rukoilevien kristittyjen ketjuun
maapallon ympäri. Rukousviikon vuoden 2019 teeman on valinnut indonesialainen
työryhmä. Indonesia on maantieteellisesti meistä kaukana, mutta sikäläisten ihmisten
ongelmat ovat meitä lähellä. Yksityisten ihmisten ja kristillisten kirkkojen vaikeudet
ovat hyvin samankaltaisia maantieteellisistä ja kulttuurisista syistä riippumatta.
Itsekkyys, epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus ovat tuttuja ongelmia myös länsieurooppalaisessa kristillisyydessä.

Rukouspäivän Vanhan testamentin teksti Jesajan kirjasta puhuu totuuden tuntemisen Hengestä, joka auttaa näkemään oikein
sekä itsemme että lähimmäisemme. Totuuden tuntemisen Henki ohjaa oikeudenmukaisuuteen ja sovintoon.

Lue lisää

 

Liturgia ja kirkon ykseys -seminaari
Tule mukaan yhteiseen työskentelyyn pohtimaan: mikä merkitys jumalanpalveluksella
on kirkon kannalta? Miten jumalanpalvelus ja kirkon ykseys kuuluvat yhteen?
Työskentely tapahtuu professori Dirk G. Langen johdolla.

Aika ja paikka: maanantaina 11.2.2019 klo 13–16 Kirkon talossa, Eteläranta 8,
Helsinki. Mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun Kirkon talossa ennen
työskentelyä. Ilmoittautuminen kahvitarjoilua varten Terhi Paanaselle viimeistään
5.2.2019.

Dirk G. Lange
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USA:n evankelis-luterilaisen kirkon (ELCA) Luther-seminaarin jumalanpalveluksen professori erityinen
kiinnostuksen kohde: liturgia ihmisten elämässä. Taizén veljenä 1980-luvulla tuki Itä-Euroopan kirkkoja ja
työskenteli Taizé-laulujen parissa mukana tekemässä ELCA:n jumalanpalvelusuudistusta. Lisäksi useita
julkaistuja kirjoja ja artikkeleita Liturgia ja postmodernin kysymykset.

 

Avoimet ovet Espoon tuomiokapitulissa
Tiistaina 26.2.2019
9.00 Ovet avautuvat

Café Capitulium tarjoilee höyryävän ihania kahvikokemuksia, kepeää suusuolaista ja
pientä makeaa.

9.30 Ohjelmallinen osuus istuntosalissa

Aamuhartaus ja Yhdessä-palkinnon jako

n. 10.15 Ovet auki - vapaamuotoista oleilua, keskustelua, jakamista... 
Mm. mahdollisuus tavata uusi piispa ja nauttia Café Capituliumin tarjottavista

12.00 Avoimet ovet sulkeutuvat

TERVETULOA!

 

LAPE -päivä
Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on ollut
käynnissä 2016-2018. ”Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat
nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Ensisijaista uudistuksessa
on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa
avun ja tuen oikeaan aikaan.”

Tule ja ota mukaan yhteistyökumppanisi kunnasta LAPE päivään to 28.3.2019 klo 12.00-16.00 Haukilahden lukiolle
Otaniemeen (Tekniikantie 3, 02150 Espoo).

Lue lisää

 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn verkosto
 

 

 

Verkostotapaaminen Espoon tuomiokapitulissa to 24.1.2019 klo
13.00-15.00
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Lähde tutustumaan, kokemaan ja oivaltamaan! Vuoden ensimmäisessä verkostotapaamisen kerrotaan hiippakunnan
uudesta kansainvälisestä Explorer-ohjelmasta. Ohjelman kautta pääsee tutustumaan missionaarisiin ja yhteisölähtöisiin
seurakuntiin, jotka kukoistavat moninaisuuden keskellä. Yhtenä esimerkkinä http://www.asww.org.uk/ Lisäksi yhteistä
jakamista, rukousta ja kahvia.

Verkostotapaaminen Espoon tuomiokapitulissa to 11.4.2019 klo 9.00-11.00
Yhteisen rukouksen ja aamupalan ohella tutustumme uutuuskirjaan Pyhästä Hengestä muutos lähtee. Kirja on Suomen
Lähetysseuran puheenvuoro siitä, miten Pyhä Henki elää, toimii ja vaikuttaa. Se muuttaa kristilliset yhteisöt ja globaalin
kirkon etsiytymään kohti syrjäytettyjä, joiden parista lähtee maailmaa muuttava hyvä sanoma. Kirjaa voi hyödyntää
monin eri tavoin omassa seurakunnassa.

Kysy lisää Anssilta!

Lue lisää

Verkostotapaaminen sinulle,
joka toimit lähiesimiestehtävissä diakonian tai kasvatuksen alalla. Tule mukaan
verkostotapaamiseen tuomiokapitulissa 3.5.2019 klo 8.30 -15.00. Tapaamisen
tavoitteena on mm. miettiä diakonian ja kasvatuksen yhteisiä haasteita.
Esimiesten yhteentulolla ja päivän sisällöllä pyritään tukemaan johtajuuden
tehtävää ja saamaan vertaistukea. Ilmoittaudu mukaan viimeistään
25.4.2019. Tiedustelut: Mika Nurmi ja Sirpa Tirri 
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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.

Lue lisää
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rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.

Tuomiokapituli kokoontui 15.1.2019. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 15:10 "Ylistyslaulut kumpuavat
viisaudesta, Herralta ne saavat voimansa."

Lue lisää
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