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Kaipuu ja rukous
Tämän kevään mittaan olen saanut rukouspyyntöjä enemmän kuin koskaan aiemmin. En niinkään esirukouspyyntöjä, niin että
voisin rukoilla jonkin asian tai ihmisen puolesta, vaan pyyntöjä että piispat kutsuisivat kirkkoa ja koko kansaa yhteiseen
rukoukseen. Tämä kertoo kolmenlaisesta kaipuusta, jotka meissä ovat heränneet pandemian varjossa vietettyinä viikkoina.
Ensimmäinen on kaipuu yhteisöllisyyteen, että me tavoittaisimme toisemme, liittyisimme yhteen ja yhteisiin ponnisteluihin tässä
ennenkokemattomassa tilanteessa. Toiseksi nämä pyynnöt kaipaavat johtajuuden kaipuusta: että piispat kokoaisivat uskovat
yhteen, näyttäisivät suuntaa, antaisivat rukoukselle sanat. Kolmas kaipuu on suurin näistä: kaipuu, joka kurottaa ikiaikaisen,
rakastavan Jumalan puoleen. Se on uskon kaipuuta meissä.

Rukous yhdistää meistä poikkeusaikanakin. Koronan varjossa vaeltaessamme, olemme rukoilleet yhdessä moneen kertaan. Isä
meidän -rukous yhdessä kaikkien kristittyjen kanssa, Luterilaisen maailmanliiton paastonajan rukoukset, ja viimeisimpänä
piispojen rukouspäivän kutsu. Helatorstain ja helluntain välisenä aikana liitymme maailmanlaajaan Tulkoon sinun valtakuntasi -
rukousliikkeeseen. Siitä voit lukea toisaalla tässä hiipassa.

Kaisa

Helluntain rukous

Tule, Pyhä Henki, keskellemme, tule ympärillemme, tule meihin.

Johdata meitä, niin että voimme tehdä työtä sinun voimassasi ja levätä sinussa.

Tule iloksi suruumme, voimaksi heikkouteemme, rohkaise ja vahvista meitä.

Tule rakkautena kirkkoosi ja uudista se, opeta meitä jakamaan rakkauttasi.

Jumala on täällä. Pyhä Henki on kanssamme.

Tule Pyhä Henki ja johda vallanpitäjiä, anna heille voimaa, harkintakykyä ja viisautta.

Tule Pyhä Henki ja anna maailmaan rauha;

anna oikeuden vallita ja uudista luomakunnan kasvot. 

Jumala on täällä. Pyhä Henki on kanssamme.

Tule, Pyhä Henki koteihimme, sytytä sydämiimme rakkaus ja lämpö.
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Virvoita mielemme uusiin haasteisiin ja uusiin alkuihin.

Ohjaa keskinäisiä suhteitamme, vedä meidät lähemmäksi toisiamme rakkaudessa ja ilossa.

Jumala on täällä. Pyhä Henki on kanssamme.

Tulemme luoksesi kaikkien heikkojen ja arkojen kanssa ja niiden kanssa, joiden toivo on sammunut. 

Tulemme epätoivoisten, vaivattujen ja sorrettujen kanssa. 

Rukoilemme niiden puolesta, joiden voimat ovat loppuneet ja niiden puolesta,

jotka eivät enää selviydy.

Oi Jumalan Henki, tule voimassasi keskellemme.

Jumala on täällä. Pyhä Henki on kanssamme.

Jumalan Henki, sinä puhallat elämän meihin, sinä annat uuden elämän kansallesi,

me rukoilemme kaikkien läheistemme puolesta.

Jumala on täällä. Pyhä Henki on kanssamme.

Pyhä Henki, kaiken hyvän antaja,

tule pimeyteemme valona,

tule raikkaana tuulena elämäämme.

Aamen

 

 

Kirkon erityisnuorisotyön teko -palkinto 2020
Järvenpään seurakunnalle
Kirkon erityisnuorisotyön teko -palkinto 2020 on myönnetty Järvenpään
seurakunnalle.

Järvenpään seurakunta on vuoden 2019 aikana määrätietoisesti kehittänyt
seurakunnan erityisnuorisotyötä ja määritellyt siihen henkilöstöresursseja muun
muassa muuttamalla yhden nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvan kokonaan
erityisnuorisotyöhön. Tehtävänkuvaan on sisällytetty myös toiminta Keski-Uudenmaan Saappaassa. Erityisnuorisotyössä
kohdataan ja tehdään töitä nuorten puolesta, joiden ääni ei kuulu.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli onnittelee Järvenpään seurakuntaa!

Palkinto luovutetaan Espoon hiippakunnan syyskauden avausmessun yhteydessä 18.8.2020 Espoon tuomiokirkossa.
Tervetuloa!

Infotilaisuus: leiri- ja retkitoiminta poikkeusoloissa
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli järjestää ke 27.5.2020 klo 10.30-12.00 TEAMS
Live infotilaisuuden Espoon hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien
työntekijöille.
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Gerd Altman / Pixabay

Teemana: Leiri- ja retkitoiminta poikkeusoloissa: Varautuminen, ennaltaehkäisy ja
toiminta sairastumistilanteessa. Infotilaisuuden sisältö on hyödyllistä eri ikäisille
kokoavaa toimintaa tuottaville.

Asiantuntijoina mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL): Emmi Sarvikivi
siantuntijalääkäri (infektiotautien torjunta ja rokotukset) ja Otto Helve lasten
infektiolääkäri. Seurakuntien rippikouluvastaavat ovat toimittaneet infotilaisuutta
varten ison joukon kysymyksiä, joiden perusteella asiantuntijat vastaavat mitä tulee
huomioida ja miten tulee toimia poikkeusolojen leiri- ja retkiolosuhteissa.

Osallistu linkin kautta
Infotilaisuus järjestetään Microsoft TEAMS Live -tapahtumana. Liity infotilaisuuteen käyttämällä tätä linkkiä! (Aiemmin
lähetetty TEAMS-kokous linkki ei toimi!) Kun Live-tapahtuma on päättynyt, tilaisuuden tallenteen voi katsoa saman linkin kautta.

Lisätietoja asiantuntija Mika Nurmi p. 050 3510171

Lue lisää

Raamatunkäännös 2020
Suomen Pipliaseura kääntää Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä
suomeksi. Uusi käännös, UT2020, julkaistaan syksyllä 2020. Sitä ei aiempien
käännösten tapaan paineta kirjaksi, vaan raamatunkäännöstyö on ottamassa
aitoa digiloikkaa älypuhelimiin:
Raamattu.fi

Käännöstestiin tästä

Jon Tyson / Unspalsh

Pyhiinvaellusverkosto - tule mukaan!
Pyhiinvaelluksia on Espoon hiippakunnan alueella järjestetty eri puolilla ja reittejäkin
on useita. Lähimatkailun osuus tullee jatkossa kasvamaan, ja
pyhiinvaellusmahdollisuus paikallisesti on merkittävä hengellisen elämän ja kasvun
tuki. Hiippakuntaan on perustettu pyhiinvaellusverkosto, jonka tavoitteena on koota
yhteen pyhiinvaellusten parissa toimivia, jakaa tietoa, koordinoida aikatauluja ja
kehittää pyhiinvaelluksia alueellamme. Verkosto kokoontuu seuraavan kerran ensi
syksynä kokoamaan yhteen vuoden 2021 pyhiinvaellussuunnitelmia ja perehtymään
pyhiinvaelluksiin valtakunnallisesta näkökulmasta. Jos haluat mukaan, laita viesti
asiantuntija Kati Pirttimaalle.

Verkosto on avoin niin työntekijöille kuin seurakuntalaisillekin, jotka toimivat
pyhiinvaellusten parissa.

Kirkon toiminta pandemian aikana
Kirkko ja seurakunnat ovat ihmisten tukena ja rinnalla myös poikkeustilanteessa.
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Lue viimeisimmät tiedot ja ohjeet:
Valtioneuvosto (VN)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Aluehallintovirasto (AVI) UKK

Kirkon toiminta pandemian aikana

Kirkkohallitus - Usein kysytyt kysymykset (UKK) kesätoiminnasta poikkeusaikana

Espoon hiippakunnan sivut

 

Tulkoon sinun valtakuntasi
Tulkoon Sinun valtakuntasi on maailmanlaaja rukousliike, joka kutsuu kristittyjä eri
puolilta maailmaa mukaan rukoilemaan helatorstain ja helluntain välisenä aikana.
Kristittyjä kutsutaan rukoukseen, jotta yhä useammat ihmiset tuntisivat Jeesuksen
Kristuksen rakkauden ja rauhan. Rukousliikkeen käynnistivät Canterburyn ja Yorkin
arkkipiispat vuonna 2016, kristittyjä 172 maasta ja 65 tunnustuskunnasta on ollut
mukana rukoilemassa ystävien ja sukulaisten uskon puolesta. Päivät ovat olleet
täynnä innokasta odotusta. Kun Herra Jeesus nousi taivaisiin, Hän lupasi Pyhän
Hengen vahvistamaan opetuslapsia olemaan todistajia. Kun he odottivat lupauksen
täyttymistä, he omistivat aikansa rukoukseen. (Apt. 1:14).

Tänä vuonna kampanjan rukousmateriaalia on aikaisempaa enemmän myös suomeksi. Se soveltuu mainiosti myös helluntain
jumalanpalveluksiin ja helluntaiaikaan.

Lue lisää

 

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISRAHAA
HAETTAVANA 
Suomen ev.lut. kirkon työnantajaorganisaatiot voivat yksin tai yhteishankkeina hakea
Kevalta työelämän kehittämisrahaa. Kehittämisrahan tavoitteina ovat mm. strategisen
työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä organisaation
tuloksellisuuden ja uudistumisen edistäminen. Rahoitusta voivat saada erikokoiset ja
työkykyjohtamisen eri kehitysvaiheissa olevat organisaatiot. Keva tarjoaa rahoitusta
saaneille organisaatioille hankeaikaista verkottumisen ja viestinnän tukea.  

Kehittämisrahan minimimäärä on 10 000,- ja enimmäismäärä 75 000,- euroa. Hankkeen toteuttavan organisaation
omavastuuosuus on vähintään 50 % kokonaisbudjetista. Hanke tulee käynnistää 3 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, ja
se voi kestää enintään 24 kk. Kehittämisrahaa ei myönnetä jo alkaneisiin hankkeisiin.  

Kehittämisrahalla voidaan rahoittaa hankkeesta aiheutuneita kustannuksia sen keston aikana (ulkoiset kulut, IT-kulut,
markkinointi- ja hyödyntämiskustannukset jne.). Hyväksyttäviin kustannuksiin eivät kuulu mm. organisaation sisäiset ostot tai
hankinnat, oman henkilöstön työajan käytön kustannukset, virkistystoiminta tai yksittäiset tapahtumat. 

Kehittämisrahaa voi hakea 30.9.2020 saakka. Hakulomake ja lähempi informaatio löytyvät Kevan sivuilta.

Pandemia-aika on toiminnallisten innovaatioiden ohella nostanut seurakunnissa esiin erilaisia työelämän muutos- ja
kehittämistarpeita. Moni asia seurakunnissa tulee muuttumaan pysyvästi. Kevan rahoitus on hyvä mahdollisuus resursoida
hankkeita, joiden puitteissa muutos- ja kehittämistarpeita tutkitaan lähemmin ja siirretään käytännön toimiksi. 
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Lue lisää

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Kai Peltonen 

 

Retriitti Enonkosken luostariyhteisössä
Arveletko tarvitsevasi pysähdystä ja lepoa toisenlaisen kevään ja kesän jälkeen?
Haluaisitko tutustua luostariyhteisöön? Syksyn työntekijäretriitissä (16.-19.9.2020) on
vielä tilaa! Retriitin aikana käytetään hiljaisuutta ja rukousta hengellisen elämän
lähteenä ja voimavarana sekä koetaan luostariyhteisössä elämisen vaikutuksia
rukouselämään.

Matkaan lähdetään ensimmäisen päivän aamupäivällä ja takaisin palataan kolmannen päivän iltana. Tarkempi ohjelma ja ohjeet
lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Savonlinnasta on järjestetty yhteinen kuljetus, Savonlinnaan matkustetaan yhdessä
julkisella liikenteellä.

Osallistumismaksu: 200 €. Muut kustannukset: matkakulut ja mahdolliset päivärahat

Ilmoittautuminen viimeistään 31.7.2020 sähköpostitse.

Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite, ruokavaliotiedot ja laskutusosoite, jos se on muu kuin
seurakunnan Kipa-osoite.

Lue lisää Enonkosken luostariyhteisöstä.

Lue lisää

 
 
 
 

 
 
 
 

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 aikataulut
Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava
tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

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

Peruuta tilaus | Muuta tietojasi
Tietosuojaseloste

Powered by Postiviidakko™

rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.

Tuomiokapituli kokoontui 26.5.2020. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 25:

"Herran pelosta alkaa rakkaus Herraan, uskosta alkaa
yhteys häneen." (Sir: 25:12)

Lue lisää
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