Hiippa 5/2017
Vahvoja voimia
Loppukevään säät ovat kummastuttaneet outoudellaan. Kevät ei ole edennyt aivan normaaliin tapaan
eikä odotustemme mukaisesti. Tätä kirjoittaessa aurinko viimein paistaa ja olemme saaneet nauttia jo
hyvinkin helteisistä päivistä.
Säätila kuuluu asioihin, joihin emme voi vaikuttaa. Kenties juuri siksi säästä puhuminen on yleistä ja
helppoa jopa ventovieraan kanssa. Meitä yhdistävät sellaiset asiat ja voimat, joita emme kykene
hallitsemaan.
Kirkon työssä kohtaamme toistuvasti kertomuksia ja tilanteita, joissa on mietittävä, voiko asioihin
vaikuttaa vai onko niihin vain sopeuduttava. Ja jos asioihin voi vaikuttaa, miten se pitäisi tehdä, mutta
jos ei voi vaikuttaa, kuinka löytää sellainen mieli ja voima, jotka auttavat sopeutumaan.
Tutussa virressä laulamme: ”Hän säät ja ilmat säätää…” (virsi 462:2). Kristittyinä uskomme, että
perimmäinen voima on Persoona, Jumala, joka hallitsee niitäkin voimia, joita me emme kykene
ohjailemaan. Kirkon työssä onkin hyvä kysyä, miten hän voisi ohjata ja johdattaa meitä, jotka hän on
kutsunut omiin tehtäviimme.
Toivotan Sinulle hyvää kesän alkua sekä Jumalan johdatusta työhösi ja elämääsi.
Tapio

Rukous
Me tiedämme, ettei maailma kuulu meille.
Me kuulumme maailmaan.
Me tiedämme, että koko maailma kuuluu yhteen,
samoin kuin suku sitoutuu yhteen.
Me tiedämme, että me emme kutoneet elämän verkkoa.
Me olemme vain säie siinä.
Me tiedämme, että mitä tahansa me teemme elämän verkolle,
teemme sen itsellemme.
Me kiitämme luomisen lahjasta.
Kiitämme siitä, että kaikki on yhtä Kristuksessa.
Siunaa meitä, Jumala,
Kuu yllämme,
Maa allamme,

Ystävät ympärillämme,
Sinun kuvasi meissä.
Aamen.
Iona Abbey Worship Book, käännös Kati Pirttimaa

Espoon hiippakunnan oma ympäristöliike ESMO!

Kuvassa Nita Laine, Ida Vartiala ja Anssi Almgren

ESMO tulee lyhenteestä Espoo Sustainable
Movement. Se on kestävän elämäntavan
yhteinen liike, ympäristöarvojen puolustaja ja
aktiivisen toiminnan mahdollistaja. Verkosto, joka
ammentaa toiminnan uskosta, toivosta ja
rakkaudesta. ESMO kuuluu jokaiselle. koska
kestävämpi tulevaisuus tehdään yhdessä.

Ekologisen kestävyyden tarkoituksena on turvata luomakunnan kestokyky meille ja tuleville sukupolville.
Nyt luomakunnan eheyttä uhkaa monet tekijät, kuten luonnon monimuotoisuuden katoaminen,
ilmastonmuutos ja metsähakkuut. Mutta me voimme vaikuttaa kehityksen kulkuun paikallisesti!
ESMO:n ensimmäisessä miitingissä tehtiin yhdessä ruokaa ja pohdittiin aktiivista vaikuttamista. Siitä
syntyi quornia, pastaa ja mustikkasmoothieta - sitä on ESMO. Herkullista, raikasta, tuoretta.
Liity liikkeeseen tästä ja tulet saamaan paljon enemmän kuin uutiskirjeen. Tulet muutoksen
mahdollistajaksi. Tavoitteenamme on tehdä Espoon hiippakunnasta Suomen ympäristövastuullisin
hiippakunta! Siihen tarvitsemme Sinua.
Lue lisää

Ympäristölupaukset
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa olemme työskenneet yhdessä ympäristödiplomin
saavuttamiseksi. Osana ympäristödiplomiprosessia valmistelimme mm. kestävään kehitykseen liittyviä
lupauksia, joista tässä pari esimerkkiä.

Ordinaatiopubliikki
Kevään Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus
huipentuu sunnuntaina 4.6.2017 Espoon
tuomiokirkossa vietettävään juhlamessuun ja
uusien työntekijöiden juhlaan tuomiokirkon
seurakuntatalolla.

Kuvassa Elina Pikkuhookana, Vili Sarento, Piia
Korpijaakko, Jere Laurila, Laura Alanko, Maria Zeelig,
Chris Montgomery, Ville Päivänsalo ja Ilpo Kari

Kiitos Hannu!

Tervetuloa Tarja!

Piispa kiitti pappisasessori Hannu Sunia, jonka
toinen asessorikausi päättyi 30.4.2017.

Pappisasessori Tarja Meijer toivotettiin
tervetulleeksi uudeksi pappisasessoriksi kaudelle
1.5.2017 - 30.4.2020.

Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista
domus capituli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli
lukukappaletta. Jo varhain historiassa piispa
kokoontui työtovereidensa kanssa
tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto
aloitetaan edelleenkin raamatunluvulla.

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

Tuomiokapituli kokoontui 23.5.2017. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjasta:
"Viisaan sydän pohtii viisaiden mietteitä, viisas
ihminen haluaa oppia kuulemaan."
(Sir. 3:29)
Lue lisää
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