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Kaisamarin pääsiäistervehdys
Aurinko tanssii
Pääsiäisaamuna aurinkokin tanssii. Vanhankansan sanonta kertoo siitä kuinka vahvasti pääsiäinen täällä pohjoisilla leveysasteilla
liittyy kevään koittamiseen. Pitkän talven jälkeen kasvu ja uusi elämä murtautuu esiin. Ei ihme, että aurinkokin liittyy riemuun.
Tanssiva ja ilakoiva aurinko sopii kuvaamaan myös ylösnousemuksen uutta todellisuutta. Kristus on voittanut kuoleman! Koko
luomakunta iloitsee. Pääsiäisaamun riemussa ylösnousemuksen todellisuus koskettaa meitä jo nyt. Se muistuttaa Jumalan
lupauksista ja hänen uuttaa luovasta rakkaudestaan – elämästä, joka voittaa kuoleman. Voittaa silloinkin, kun tämän maailman
todellisuus on niin musertava, ettei mikään valo yllä sitä valaisemaan.
Ylösnousemuksen riemu on tarkoitettu jaettavaksi. Siksi meidät on kutsuttu elämään Ylösnousseen todistajina tässä maailmassa,
elämän todistajina kuoleman varjon maassa.
Pääsiäisaamun tanssiva aurinko kuvaa myös uskoa, jota ei voi mitata tiedon mittareilla. Se viestii hyvästä sanomasta, joka tuntuu
aina olevan suurempi kuin sitä tavoittelevat sanat. Siksi sanat kaipaavat rinnalleen tekoja, jotka heijastelevat ylösnousemuksen
jälkeistä todellisuutta.
Kristuksen sovitus on lahja, Mutta se on myös kutsu, kutsu rakentamaan sovintoa sekä meidän ihmisten että koko muun
luomakunnan kesken. Piispojen tämänvuotinen paastokirje kutsuu yksittäisiä kristittyjä ja seurakuntia luomakuntaa kunnioittavien ja
säilyttävien valintojen tekemiseen. Kutsu elää sovinnossa kaiken luodun kesken ei rajoitu ainoastaan paastonaikaan, vaan kuuluu
myös pääsiäisen jälkeiseen elämään.
Ylösnousemuksen riemu koskee koko luomakuntaa. Siitäkin tanssiva aurinko meitä muistuttaa.
Aurinkomme ylösnousi, paistaa voitto vuorella. Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet hajottaa. Kokoon tulkaa, taivaan linnut,
suvi-ilmaan puhtaaseen. Visertäkää, pienet leivot, viinipuussa tuoreessa (virsi 105:1).
Kaisamari
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Uskonvakuutus Etelä-Amerikasta
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,
että meidän on hyväksyttävä epäinhimillisyys ja syrjintä,
nälkä ja köyhyys,
kuolema ja kaiken tuhoutuminen.
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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 henkenikaikkiin ihmisiin.
Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
nuorukaisenne näkevät näkyjä,vanhuksenne ennusunia.

EI ole totta,
että meidän unelmamme ihmiskunnan vapautuksesta,
unelmamme oikeudenmukaisuudesta,
http://espoon-hiippakunta.mailpv.net/a/s/50100083-9364e8f0b9cd737fe6f2615a28c3235e/3179788
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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.

Ajattelemisen arvoista luettavaa
Espoon hiippakunnan nettisivuilla on käynnistynyt blogi "Ajattelemisen arvoista
luettavaa".
Blogiin kirjoittavat tuomiokapitulin työntekijät. Aiheet
vaihtelevat erilaisista teemoista, ilmiöistä, kokemuksista ja pohdinnoista huomiohin
tapahtumista tai hyvistä kirjoista. Peruslähtökohtana on Jumala, ihminen ja kirkon
työ.
Blogitekstejä julkaistaan noin kerran viikossa, löydät ne myös hiippakunnan
somekanavilta. Tervetuloa seuraamaan!
Lue lisää

Laine
Kolmen hiippakunnan yhteinen ympäristöpäivä toteutuu tänä vuonna Isosaaressa
15.5.2019. Laivakuljetuksen aikana nautimme aamupalaa ja perillä on luvassa
kiinnostavia teemoja. Tutustumme muun muassa veden elämään, mikromuoveihin ja
pohdimme miten seurakunnat voivat hyödyntää juuri julkaistua kirkkomme yhteistä
ilmasto- ja energiastrategiaa. Lisäksi tarjolla meribuffet keskipäivällä! Kysy lisää Anssilta!
lmoittaudu

Johtamisforum, Läsnä!
Espoon hiippakunnan kolmas johtamisforum järjestetään tiistaina 24.9.2019 Tuusulan
seurakuntakeskuksessa. Forum on tarkoitettu seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kirkkoherroille, esimiehille ja lähiesimiehille.
http://espoon-hiippakunta.mailpv.net/a/s/50100083-9364e8f0b9cd737fe6f2615a28c3235e/3179788
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Johtamisforumin vierailevina asiantuntijoina toimivat organisaatio-psykologi, teologian
maisteri Pekka Järvinen sekä näyttelijä, kouluttaja Outi Mäenpää. Tilaisuuden
tarkoituksena on tukea esimiestyöhön liittyvän itsetuntemuksen ja läsnäolontaidon
kehittämistä.
Ilmoittautuminen tapahtuu kootusti kirkkoherrojen/talousjohtajien toimesta 31.5.2019
mennessä.
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Istunnon päätökset

Istunnon aikataulut

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.
Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon

historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa

maanantaina.

tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja rukoilemaan.
Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan edelleenkin

Lue lisää

raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 11.4.2019. Istunnossa luettiin Sirakin
kirjan luvusta 17: "Herra on hyvä ja tuntee kaikki luotunsa. Ei
hän jätä heitä, ei hylkää vaan säästää." (Sir. 17:21)
Lue lisää

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
VAIHDE (09) 1802 080
PL 203
02771 Espoo
espoo.tuomiokapituli@evl.ﬁ
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Osoitelähde: Espoon Hiippakunnan Tuomiokapituli -osoiterekisteri
Peruuta tilaus | Muuta tietojasi
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