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Asiaa valosta
Taskulampun valo himmenee vähitellen, kun paristojen virta ehtyy. Kirkkaus muuttuu hiljalleen valjuksi valoksi ennen kuin se
kokonaan sammuu. Sitten ympärillä on vain pimeää.
Jotakin samaa löydän paastonajan ja hiljaisen viikon sanomasta. Jeesus oli opetuslapsineen saanut jo kauan paistatella päivää
suurenmoisen kansansuosion loisteessa. Epäilemättä monet Jeesuksen läheisistä ajattelivat, että sitä jatkuisi jumalallisen
voiman ansiosta loputtomiin. Hetki hetkeltä ja askel askeleelta kirkkaus alkoi kuitenkin himmentyä, ja Golgatalla, perjantain
iltapäivässä, valo katosi kokonaan.
Pääsiäisaamu muutti kaiken. Tyhjä hauta ei muistuta ainoastaan kuoleman nujertumisesta vaan myös siitä, että valojen
himmentyessä ja lopulta sammuessa voimme luottaa valon jälleen syttyvän. Tätä kutsutaan toivoksi.
Työssämme kirkon palvelijoina tarvitsemme toivoa. Jaksamisellemme se on välttämätöntä erityisesti silloin, kun valot
ympärillämme himmenevät.
Kristus nousi kuolleista! Tämä on kirkon viesti. Tämä on myös kirkon ja jokaisen sen palvelijan voimavara.
Hyvää paastonajan matkaa hiljaisen viikon ja pitkäperjantain kautta pääsiäisen iloon ja valoon!
Tapio

Tapio Luoma arkkipiispaksi
Piispa Tapio Luoma on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
viidenneksitoista arkkipiispaksi, onnea ja siunausta!
Tuomiokapituli päättää Espoon hiippakunnan piispan vaalin aikataulusta
istunnossaan 17.4.2018. Piispan vaali ajoittuu loka-marraskuulle 2018.
Äänioikeus vaalissa on hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä yhtä monella
maallikkovalitsijalla.
Kuva: Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki
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Kiitosrukous
Laulakaa uusi laulu, Saaran tyttäret!
Ylistäkää, Abrahamin pojat!
Kiittäkäämme ja iloitkaamme, sillä Jumala on tehnyt ihmeellisiä tekoja!
Niin kuin kotka suojelee pesäänsä
ja liitelee poikastensa yllä,
niin kuin se kantaa niitä siivillään,
niin Herrakin on kuljettanut meitä.
Alussa Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Me muistamme Eevaa, kaiken elävän äitiä.
Kiitämme Jumalaa uskomme edelläkävijöistä.
Me muistamme kaikkia niitä naisia ja miehiä, joiden työtä ei enää muisteta,
joiden nimet ovat unohtuneet ja joiden elämä on tuntematon.
Kiitämme Jumalaa uskomme edelläkävijöistä.
Me kiitämme Mariasta, Jeesuksen äidistä, joka lauloi oikeudenmukaisuuden laulua
ja uskoi Jumalan lupauksen täyttyvän.
Siunattu Hän, joka kutsuttiin kasvattamaan sanaa.
Me muistamme niitä naisia ja miehiä, aktiivisia uskossaan,
jotka ovat tehneet työtä vapauden puolesta,
jotka taistelevat oikeuden puolesta kaikkialla maailmassa.
Siunattuja he, jotka kutsuttiin kasvattamaan sanaa.
Me muistamme kaikkia maallikoita, jotka tekevät työtä kirkossamme, kaikkia,
joiden kutsumus vie heidät pääväylille ja sivuteille palvelemaan maailmaa.
Siunattuja he, jotka on kutsuttu kasvattamaan sanaa.
Tänään me muistamme erityisesti niitä luterilaisia naisia,
jotka on vihitty pappisvirkaan ja heitä, jotka valmistivat naisten pappeudelle tietä,
keskiajan pyhiä, uskonpuhdistajia, naisasianaisia, miehiä ja naisia,
joiden näky ja usko antoivat heille sinnikkyyttä.
Siunattuja he, jotka on kutsuttu kasvattamaan sanaa.
Niin kuin kotka suojelee pesäänsä
ja liitelee poikastensa yllä,
niin kuin se kantaa niitä siivillään,
niin Herrakin on kuljettanut meitä.
Taputtakoot virrat käsiään,
yhtykööt vuoret niiden iloon.
Laulakaa uusi laulu, Saaran tyttäret!
Ylistäkää, Abrahamin pojat!

ELCA:n jumalanpalvelusmateriaaleista. Käännös Kati Pirttimaa

Yhteisen viran ilta
Lähes 80 henkilöä kokoontui maanantaina 12.3.2018 Espoon tuomiokirkon
seurakuntatalolle viettämään Yhteisen viran iltaa. Kolmenkymmenen vuoden
ajan kirkossamme on ollut yksi pappisvirka, joka on avoin niin naisille kuin
miehille. Illan ohjelmaan kuuluneessa paneelikeskustelussa papit Marjatta
Laitinen, Esa Lahtinen, Kaisa Kahra ja Christopher Montgomery pohtivat piispa
Tapio Luoman johdolla sitä, miten naisten pappeus on vaikuttanut pappeuteen,
millainen naisten tie papeiksi oli ja miten yhteinen virka on muuttanut
kirkkoamme.
Esa Lahtinen kertoi koskettavasi omasta turhautumisestaan, kun naisten
pappeus oli vuonna 1984 jälleen kerran äänestetty nurin, Marjatta Laitinen
kertasi tunnelmia ensimmäisestä vihkimyksestä.

Kaisa Kahra totesi, että yhteinen virka mahdollistaa sen, että pappi voi olla oma itsensä, ei ensisijaisesti miehekäs tai
naisellinen, ja kehotti kaikkia kirkon johdossa antamaan äänen myös naisille. Christopher Montgomery kertoi omasta tiestään
brittiläisestä tavalliseksi suomalaiseksi papiksi, jolle naisten pappeus on itsestään selvää. Piispa emeritus Mikko Heikka käytti
puheenvuoron, jossa hän siteerasi Jesajan kirjan lukua 43: ”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin -- ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle.”, ja totesi kirkossamme tapahtuneen juuri näin.
Illan musiikista vastasi pappien trio, joka esitti muun muassa kappaleen Aikuinen nainen. Lämminhenkinen Yhteisen viran ilta
huipentui piispa Tapio Luoman toimittamaan messuun Espoon tuomiokirkossa.

Naisia hemmoteltiin Hangossa
Naisten hemmotteluiltaan Hangon suomalaisessa seurakunnassa osallistui 80
kaikenikäistä seurakuntalaista. Martat huolehtivat pöydän antimista ja yrittäjät olivat
mukana omalla vapaaehtoisella panoksellaan. Naiset saivat erilaista hyvää hoitoa ja
virkistystä.

"minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä
tiedän sen." Ps. 139

Yhteisvastuuta Kalajärvellä
Kalajärven kappelilla torjuttiin nälkää ja köyhyyttä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
sunnuntaina. Tapahtuma keräsi n. 150 kävijää. Lapsikuoro Tuike laulatti, Martat
tarjoilivat hernekeittoa ja partiolaisten teltalla sai paistaa makkaraa ja lettuja.
Lapsille oli useita toimintapisteitä mm. nappikone ja onginta olivat suosittuja.
Halikoiratkin olivat paikalla. Ja saipa tapahtumassa tehdä itselleen linnunpöntön
tai ostaa tarveaineet kotiin.
Tapahtuma toteutettiin yhdessä seurakunnan, Kalajärven kalahaukkojen,
Pohjois-Espoon marttojen ja alueen vapaaehtoisten kanssa.

Kapitulin ovet auki
Maaliskuun Rukousaamiainen järjestettiin Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulissa tiistaina 13.3.2018. Järjestyksessään toiseen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin avoimien ovien päivään kokoontui utelias ja
puhelias joukko. Päivä aloitettiin piispa Tapion johtamalla rukoushetkellä, jonka
jälkeen oli mahdollista tutustua kapitulin työhön ja tiloihin sekä maistella kapitulin
väen valmistamia leivonnaisia kahvikupin äärellä. Rennon jutustelun lomassa
esiteltiin kapitulin uutta "viuhkaa."

Kirkkoherrat koolla
Espoon hiippakunnan kirkkoherrat kokoontuivat piispan johdolla Hämeenlinnan
Aulangolla 6.-8.3.2018. Kokouksen teemana oli Jännitteet ja sovinto,
jonka pohjalta yliopiston lehtori Niko Huttunen käsitteli Raamatun käyttöä
kansalaissodan ja vuoden 1918 tapahtumien yhteydessä.
Toimittaja Anne Flinkkilän johdolla käsiteltiin teemaa Kirkko ja yhteiskuntarauha
pohtien ja keskustellen asiasta kolmen hiippakunnan kirkkoherran kanssa.
Keskustelijat Päivi Linnoinen, Ismo Turunen ja Mikko Seppälä edustivat
hiippakunnan erityyppisiä seurakuntia. Kokouksen ohjelmaan sisältyi myös
henkilöstötematiikkaan ja työpaineisiin liittyviä aiheita, joita käsiteltiin
tuomiokapitulin asiantuntijoiden johdolla. Lisäksi esiteltiin uudet
tilausvalmennukset ja ajatushautomot, jotka vastaavat ajankohtaisiin
koulutustarpeisiin. Messu Vanajan kirkossa ja tutustuminen Hämeen linnaan
kuuluivat kokouksen iltaohjelmaan.

Act for Syria -viikko lähestyy #actS
Haasta seurakuntasi työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset ideoimaan ja
toimimaan syyrialaisten hyväksi! Syyria-viikolla Suomessa vierailee ortodoksisen
kirkon Antiokian patriarkaatin arkkimandriitta Alexi Chehadeh, joka johtaa paikallisen
avustusjärjestön toimintaa Syyriassa. Hänet voit tavata Tapiolan kirkolla 24.4.2018.
Viikon mahdollistavat Espoon ja Helsingin hiippakunnat, seurakuntayhtymät sekä
Kirkon Ulkomaanapu.

Diakonia+
Verkkolehti Diakonia+ on avautunut osoitteessa diakoniaplus.ﬁ
Sieltä voi käydä lukemassa ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja diakonisesta
toiminnasta. Verkkolehteä voi mainostaa myös mm. yhteistyökumppaneille ja
luottamushenkilöille! Diakonia+ -lehteä voi myös itse olla tekemässä ja kehittämässä.

Materiaalia moneen käyttöön
Uudistettu ja laajennettu versio Muistisairaan messu -materialista löytyy Sakastin
sivuilta: Kirkkohallituksen julkaisuja
Lue lisää

Maahanmuuttajat ﬁllareille - kouluttajakoulutus
16.4.2018.
Oletko aiemmin toiminut pyöräilytaidon opettajana aikuisille? Ei haittaa jos et ole.
Tiesitkö, että monella Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla ei ole aiempaa
kokemusta pyöräilystä? Tiesitkö, että tämä koskettaa erityisesti tyttöjä ja
naisia? Aikuisena pyöräilyn oppiminen itsenäisesti on vaikeaa, mutta jo yhden päivän
opastuksella sen voi oppia. Pyöräilytaidolla on monia vaikutuksia: itsenäinen ja sujuva
liikkuminen omassa elinympäristössä vahvistaa mahdollisuutta kouluttautua ja käydä
töissä. Se voi johtaa myös sosiaalisen verkoston kehittymiseen, mikä on keskeisessä
roolissa onnistuneessa kotoutumisessa. Kapituli kouluttaa seurakunnan työntekijöistä
pyöräilykouluttajia yhden päivän kurssilla 16.4.2018. Pyöräilykurssit tarjoavat
seurakunnille mahdollisuuden tukea kotoutumista ja tehdä seurakunnan toimintaa tutuksi. Räätälöidyssä koulutuksessa
tutustutaan kulttuurisensitiiviseen opetukseen ja harjoitellaan pyöräilytaidon opettamista. Oma kypärä mukaan! Lisätiedot: Anssi
Almgren.

KiTOS

Harjoitteleeko seurakunnassanne tämän kevään aikana kirkon alan opiskelija? Häntä
varten järjestämme kirkon työhön opiskelevien seminaaripäivän (KiTOS) Kauniaisten
kirkolla to 19.4.2018.
Harjoittelun aikana moni opiskelija pohtii ohjaajansa kanssa mm. kutsumustaan.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tarjoaa myös mahdollisuuden pohtia mm.
kutsumuksen kysymyksiä lisää muiden kirkon alan opiskelijoiden ja hiippakunnan
työntekijöiden kanssa.
Päivään kutsutaan kaikki hiippakuntamme seurakunnissa kevään 2018 aikana seurakuntaharjoittelunsa suorittavat
opiskelijat. Päivään voi osallistua myös siinä tapauksessa vaikka kevään seurakuntaharjoittelujakso olisi kesken tai sitä ei olisi
vielä aloittanutkaan. Seminaarin ohjelma ja tarkempi sisältö tarkentuu Espoon hiippakunnan kotisivuille. Seminaaripäivä on
opiskelijalle maksuton. Lisätietoja Mikalta.
Lue lisää

Hengellisen elämän päivät
"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne?" 2. Kor. 13:5
Hengellisen elämän päivät Espoon hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien
työntekijöille:
Rajamäen kirkossa perjantaina 25.5.2018 klo 9-15
Lohirannan leirikeskuksessa Lohjalla tiistaina 2.10.2018 klo 9-15
Päivän aikana on tilaa pohtia omaa itseä, hengellisyyttään ja jaksamistaan, hengellistä hyvinvointiaan, Jumalaa ja kirkon työtä.
Päivän ohjelmaan kuuluu rukousta, pieni pyhiinvaellus, hiljaisuutta, yhteistä pohdintaa ja messu. Päivää ohjaa asiantuntija Kati
Pirttimaa.
Osallistumismaksulla 25 € katetaan ruokailukustannukset.
Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen päivää.

Earth Hour
WWF:n Earth Houria, maailman suurinta ilmastotapahtumaa, vietetään
lauantaina 24.3. kello 20.30–21.30. Tapahtumassa näytetään
maailmanlaajuinen valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot
tunniksi. Suomessa kannustetaan Earth Hourin aikaan tekemään ilmastotekoja
ruokalautasella.
Lue lisää

Sielunhoidon erityiskoulutus 2019-2021

Espoon hiippakunnan työntekijöille suunnattu sielunhoidon erityiskoulutus alkaa
vuonna 2019. Koulutuksen rakennetta on uudistettu vastaamaan tämän päivän
seurakuntatyötä.
Ryhmään otetaan 15 opiskelijaa etukäteistehtävien ja haastattelujen (tammikuussa
2019) perusteella.
Lisätietoja Sirpalta.

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.

Tuomiokapituli kokoontui 15.3.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 8:
”Älä jaa salaisuutta vieraan kanssa – ethän voi tietää, mitä
siitä seuraa.
Älä paljasta sisintäsi kenelle tahansa
äläkä ota vakavasti kaikkien kiitosta.”
(Sir. 8:18-19)
Lue lisää
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