Hiippa 4/2017
Tavallisten ihmisten työtä
Uuden testamentin kertomukset paljastavat, miten monenlaista väkeä Jeesus seuraajikseen kelpuutti.
Jeesus kutsui yhteyteensä ihmisiä, jotka häilyivät uskossaan ja luottamuksessaan, jotka osoittivat sekä
innostustaan että tyytymättömyyttään ja jotka eivät millään tahtoneet käsittää Mestarinsa toiminnan
perimmäistä luonnetta.
Jeesuksen seuraajien monenlaisuus käy hyvin selville myös pääsiäiskertomuksista. Mullistava uutinen
ei heti saanut kaikkien varauksetonta kannatusta. Epäilykset olivat päällimmäisinä mielessä niillä, jotka
kuulivat tovereidensa kertovan, että he olivat nähneet tyhjän haudan ja Jeesuksen ylösnousseena.
Joidenkin oli helppo uskoa, toisten piti kipuilla huomattavan paljon.
Emme me Jeesuksen seuraajat tänäkään päivänä ole edeltäjiämme kummempia. Kirkon
työntekijöinäkin olemme tavallisia ihmisiä innostuksinemme, epäilyksinemme, kokemuksinemme ja
mielipiteinemme. Milloin uskomme näyttäytyy vahvana, milloin taas horjuvana. Kuitenkin juuri tällaisia
Herramme tarvitsee työssään. Tänäänkin hän toimii meissä ja meidän kauttamme.
Toivotan työhösi ja elämääsi pääsiäisen iloa ja siunausta.
Tapio

Rukous
Me kumarramme sinun ristiäsi, Kristus. Me ylistämme sinun pyhää ylösnousemustasi.
Sinä olet meidän Jumalamme, emme tunne ketään toista. Me huudamme avuksi sinun nimeäsi. Anna
meidän palvella sinua puhtain sydämin. Ylistys sinulle, Herra.
Hyvä Jumala, Poikasi Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen tähden uuden luomisen aamu on
koittanut. Herran päivä on tullut, pelastuksen lähde auennut. Pyhässä kasteessa olet liittänyt meidät
Kristuksen voittosaattoon. Anna meille ylösnousemuksen henki, jotta saisimme ikuisesti ylistää sinua ja
iloita pelastuksen lahjasta. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja
Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee aina ja ikuisesti.
Aamen.
Koinonia - ekuumeenisia rukouksia

Luther-ooppera
Urkuyö ja Aaria -festivaalin avaa reformaation

merkkivuoden kunniaksi Kari Tikan Lutherooppera, joka toteutetaan yhteistyössä muun
muassa Espoon seurakuntien ja Omnian kanssa.
Tapiolan kirkossa kuultava ooppera kertoo
uskonpuhdistuksen isästä Martti Lutherista,
pienen ihmisen taistelusta hyvän ja pahan välissä
sekä samalla reformaation syntytarinan.
Oopperan esiintyjien joukossa ovat mukana
Espoon seurakuntien työntekijät Elja Puukko,
Emriikka Salonen ja Hannu Jurmu. Lutherkuoro on muodostettu innokkaista
pääkaupunkiseudun kuorolaulajista.
Lue lisää

Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta
vaadittavista tutkinnoista
Kirkkohallitus on päättänyt kokouksessaan 24.1.2017 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta
vaadittavista tutkinnoista. Päätös tulee voimaan syyskuun alusta 2017. Sitä sovelletaan viran
täyttämismenettelyyn, joka aloitetaan päätöksen voimaan tulon jälkeen. Päätöksellä asetettiin
seurakuntia ja seurakuntayhtymiä sitovasti tutkintoja ja opintoja koskevat vaatimukset seuraaville viran
haltijoille: diakonian virka (diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä), nuorisotyönohjaaja
(nuorisotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä), varhaiskasvatuksen ohjaaja, lähetyksen ja
kansainvälisen työn ohjaaja, lähetyssihteeri, perheneuvoja ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja.
Päätöstä sovelletaan otettaessa henkilöä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Lue asiasta
tarkemmin Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 7/2017.
Lue lisää

Rippikoulu-uudistus etenee
Suuri ihme - Rippikoulusuunntelma 2017
hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017. Uusi
suunnitelma astuu voimaan 1.5.2017 ja
siirtymäaikaa on 1.10.2018 saakka. Tämä
tarkoittaa sitä, että rippikoulu-uudistus toteutuu
suunnitellussa aikataulussa. Tällä hetkellä
Espoon hiippakunnassa koulutetaan
rippikouluvastaavia ja paikalliset koulutukset
toteutuvat 2017-2018. Tavoitteena on, että
vuonna 2019 kaikki rippikoulut toteutetaan uuden
suunnitelman mukaisesti. Kysy lisää Mikalta.
Lue lisää

Rukousaamiainen - Myötätunto
Kevään viimeinen rukousaamiainen järjestetään
tiistaina 9.5.2017 klo 9.00 alkaen Cafe
Brunnsdalissa Kauklahdessa. Aamiaisen
teemana on myötätuntoinen työkulttuuri ja
haastateltavana on professori Anne-Birgitta

Pessi.
Ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.ﬁ viimeistään
2.5.2017.
Lue lisää

Vielä ehdit - ilmoittautua
hengellisen elämän päivään
"Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on
teidän keskellänne?" 2. Kor. 13:5
Piispa Tapio Luoma kutsuu Espoon hiippakunnan
seurakuntien ja seurakuntayhtymien työntekijöitä
hengellisen elämän päivään:
Heponiemen hiljaisuuden keskukseen
keskiviikkona 24.5.2017.
Päivän aikana on tilaa pohtia omaa itseä,
hengellisyyttään ja jaksamistaan, työtä sekä
oman työyhteisön hengellistä elämää. Päivän
ohjelmaan kuuluu rukoushetki, pyhiinvaellus,
hiljaisuutta, yhteistä pohdintaa ja messu.
Päivää luotsaavat piispa Tapio Luoma ja
asiantuntija Kati Pirttimaa
Osallistumismaksulla 25 € katetaan
ruokailukustannukset.
Syksyllä 2017:
Otaniemen kappelille tiistaina 3.10.2017.
Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa
aikaisemmin.

ELONKEHÄ -ympäristöpäivä
tulossa
Lämpimät korvapuustit, pannukahvin tuoksu ja
lampaiden läsnäolo kutsuvat mukaan

Mustasaareen 1.6.2017. Helsingin, Espoon ja
Porvoon hiippakuntien yhteinen ympäristöpäivä
sisältää kokemuksellista oppimista, Björn-piispan
ajatuksia, tulevaisuustyöskentelyä ja luonnossa
liikkumista. Päivä on suunniteltu tukemaan
ympäristötyötä seurakunnassa. Lisäksi
pohdimme yhteistä vaikuttamiskampanjaa. Tule
ystävien seuraan!
Ilmoittautumiset

Reformaatioristeily
Käsittämättömän kova Reformaatioristeily
järjestetään Helsingin ja Espoon hiippakuntien
yhteisvoimin 20.-22.9.2017. Tämä on Se Risteily,
josta reformaation merkkivuosi tullaan Suomessa
muistamaan. Timanttisessa ohjelmassa liikutaan
hengellisen elämän kysymyksistä arjen
diakoniaan, armosta oikeudenmukaisuuteen ja
missiosta mahdollisuuksiin. Vedä keuhkot
täyteen raikasta meri-ilmaa, anna merituulen
hyväillä kasvojasi ja risteilyherkkujen piristää
mieltäsi. Katso ohjelma ja ilmoittaudu heti!
Lue lisää

Esimiesten työnohjausryhmä
Työnohjausryhmä lähiesimiehille alkaa syksyllä
2017.
Ryhmästä kiinnostuneet voivat olla suoraan
yhteydessä työnohjaaja Margit Peltovirtaan:
margit.peltovirta@evl.ﬁ, puh. 09 8050 2901.

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 27.4.2017. Istunnossa
luettiin Sirakin kirjasta:
"Joka isäänsä kunnioittaa, sovittaa syntinsä,
se aarteita kerää, joka pitää arvossa äitiään."
(Sir. 3:3-4)
Lue lisää
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