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Rakkaita terveisiä ja pyhiä suudelmia
Korintin kaupunki oli ajanlaskumme alun tienoilla värikäs paikka. Tuohon aikaan puhuttiinkin elämisestä ”korinttilaiseen tyyliin”.
Jo varhain kaupungissa oli myös kristillinen seurakunta apostoli Paavalin toiminnan jäljiltä. Vuosien varrella Paavalilla oli sille
paljon asiaa. Silloin kun hän ei itse ollut paikan päällä, yhteydenpito hoitui kirjeitse. Pari näistä tunnemmekin Uudesta
testamentista.
Paavalin kirjeistä voi päätellä, että Korintin seurakunta oli koko lailla samaa maata kuin kotikaupunkinsakin. Paavali joutui mm.
paheksumaan seurakunnan keskuudessa vallinnutta hajaannusta ja kuppikuntaisuutta. Hänen oli otettava kantaa
seurakuntalaisten keskinäisiin riitoihin, arvosteltava seurakuntalaisten elämäntapavalintoja, varoitettava epäjumalien
palvelemisesta ja korostettava, että seurakunnan kokoontumisissa tulee vallita hyvä järjestys ja arvokas henki. Paavali jopa
joutui ponnekkaasti puolustamaan asemaansa oikeana Kristuksen apostolina erilaisia syytöksiä ja epäilyksiä vastaan.
Voisi kuvitella, että laatiessaan kirjeitään Korintin seurakunnalle Paavali olisi usein pihissyt kiukusta. Syytä siihen ainakin olisi
ollut, ja rivien välistä voi joskus aistia, että ihminen se oli Paavalikin. Mutta siitä huolimatta on upeata lukea kirjeiden alku- ja
lopputervehdyksiä. Paavali tervehtii Korintin seurakuntalaisia Kristuksen Jeesuksen pyhittäminä ja Jumalan kutsumina pyhinä ja
kertoo aina kiittävänsä Jumalaa korinttilaisten tähden siitä armosta ja armolahjojen rikkaudesta, joka näille oli annettu
Kristuksessa Jeesuksessa. Kirjeidensä lopussa Paavali lähettää seurakuntalaisille ”rakkaita terveisiä”, kehottaa heitä
tervehtimään toisiaan ”pyhällä suudelmalla” ja toivottaa kaikkien osaksi Jeesuksen Kristuksen armoa, Jumalan rakkautta ja
Pyhän Hengen yhteyttä.
Pystymmekö me tervehtimään Paavalin sanoin heitä, jotka ovat eri mieltä kuin me? Tai heitä, jotka ovat mielestämme
loukanneet uskoamme, vakaumustamme, eettisiä kannanottojamme? Kirkossamme on vielä pitkä matka siihen, että osaisimme
uskottavasti kehystää suhteemme toisten kristittyjen elämään ja tekoihin kristillisen rakkauden ja yhteyden mielialalla, siltä
minusta näyttää. Erityisesti somessa.
Kai Peltonen
hiippakuntadekaani
”Korkeinta ja hyödyllisintä oppineisuutta on itsensä todellinen tunteminen ja halpana pitäminen. Suurta viisautta ja täydellisyyttä
on pitää omaa itseään tyhjän arvoisena mutta ajatella toisista aina hyvää ja korkeaa. Olemme kaikki heikkoja, mutta älä pidä
ketään itseäsi heikompana.” (Tuomas Kempiläinen, Kristuksen seuraamisesta

Rukous

Jumala, kiitos elämän lahjasta.
Kiitos, että loit ihmisen omaksi kuvaksesi.
Loit meidät kuvasi kaltaiseksi – mieheksi ja naiseksi.
Kiitos Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli ristillä puolestamme.
Kiitos Jeesus, että kutsut meidät elämään yhteydessäsi.
Kiitos Pyhästä Hengestä, joka kutsuu meitä toteuttamaan Jumalan tahtoa tässä maailmassa.
Herra, Sinun tahtosi on hyvä. Sinä olet valinnut ihmisen toteuttamaan hyvää tahtoasi.
Pyydämme oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa naisille ja tytöille, jotka tarvitsevat koulutusta, ihmisarvoista kohtelua ja turvatun
toimeentulon.
Pyydämme itsellemme rohkeutta seisoa kanssasisarina ja veljinä niiden rinnalla, joiden ääni ei kuulu tässä maailmassa.
Auta meitä tänään ajatuksin, sanoin ja teoin elämään kuvasi kaltaisina - Kristuksen rakkauden tähden.
Aamen
Ekumeeninen Vastuuviikko / Pastori Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka

Vastuuviikko
Tällä viikolla (21.-28.10.2018) vietämme Ekumeenista Vastuuviikkoa, Suomen
kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa. Teema: Ihmisarvoinen työ on
jokaisen naisen oikeus! Kampanjan viestin on selvä: ”Jokaisella on oikeus
työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin
työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.”
Meitä haastetaan edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tekemällä
konkreettisia tasa-arvotekoja ja osallistumaan siten Tasa-arvoteoilla
vaikuttavuutta -hankkeeseen.
Lue lisää

Uskovainen, toisen luokan kansalainen?
Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestää seminaarin Mikael-Salissa (Eteläranta
8, Helsinki) la 27.10.2018 klo 12-17.
Usko, erillinen saareke vai yhdenvertainen mahdollisuus?
Miten positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden välinen jännite kohdistuu
kristillisiin kirkkoihin? Rajoitetaanko uskonnon harjoittamista liikaa sillä
perusteella, että pelätään loukattavan vapautta olla osallistumatta siihen? Missä
ja miten kristillisyydellä on oikeus näkyä ja kuulua?
Lue lisää

Rukousaamiainen liikkeellä

To 15.11.2018 klo 9-10.30, Tuusulan seurakuntakeskuksella, Rykmentintie 34,
Tuusula
Vieraina hiippakunnan liikunta-agentit Heikki Lehti ja Satu Rathgeber, jotka liikuttavat
ja kertovat, miten seurakunta voi liikkua ja olla liikellä.
Aamiaista on tarjolla klo 8.45 alkaen.
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen.
Lue lisää

Uusi etu- ja sukunimilaki -koulutus
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ja Espoon seurakuntayhtymä järjestävät
koulutuksen uudesta etu- ja sukunimilaista ja sen soveltamisesta toimitusten
yhteydessä to 22.11.2018 klo 9-12 Espoon Tapiolan kirkossa. Koulutus on suunnattu
kaikille papeille, jotka kastavat tai vihkivät avioliittoon, sekä myös
kirkkoherranvirastoissa työskenteleville. Kouluttajina toimivat hallintopäällikkö ja
keskusrekisterin johtaja Maija Heinonen ja lakimiesasessori Sari Anetjärvi.
Ilmoittaudu viimeistään 2.11.2018.
Tilaisuus on osallistujille maksuton"

Adventin ajan arkiretriitti
Haluatko pysähtyä, hiljentyä, kuunnnella Jumalan ääntä elämässäsi? Tarvitsetko
siihen rytmiä, tukea ja matkakumppaneita?
Tule arkiretriittiin!
Varaa päivittäin puoli tuntia aikaa rukoukseen ja Raamatun lukemiseen ensimmäisellä
kerralla annettavien materiaalin mukaan. Päivittäisen hiljentyisen lisäksi arkiretriittiin
kuuluu ryhmän yhteinen kokoontuminen
viikottain. Ryhmä kokoontuu tuomiokapitulissa, Kirkkokatu 10, torstaisin klo 14-15.30,
ensimmäinen kerta 22.11.2018.
Ilmoittaudu viimeistään 15.11.2018

Ilmoittaudu, merkitse kalenteriisi ja liity mukaan:
9.3.2019 Kuule ihmistä! Espoon ja Helsingin hiippakuntien varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan koulutuspäivä.
28.3.2019 LAPE-päivä Espoon hiippakunnan seurakuntien kasvatuksen johtaville/vastaaville viranhaltijoille (lapsi-ja nuorisotyö)
ja kuntien vastaavissa tehtävissä toimiville työntekijöille. Päivän tavoitteena on perehtyä Lape-hankkeeseen ja hahmotella
tulevaa yhteistyötä sekä tulla tietoiseksi eri puolilla jo tehtävästä työstä. Päivään on lupautunut mukaan valtakunnallisen LAPE hankkeen vetäjä Maria Kaisa Aula. Ota mukaasi yhteistyökumppani kunnan puolelta ja ilmoittaudu jo nyt!
20.-21.3.2019 & 10.10.2019 Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun.

Kysy lisää asiantuntija Mika Nurmelta.

Piispan vaali
Ensimmäisessä vaalissa 8.10.2018 kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta
äänistä. Eniten ääniä saivat Kaisamari Hintikka (338 ääntä, 40,9%) ja Juhani Holma
(173 ääntä, 20,9%). He etenevät toiseen vaaliin. Sammeli Juntunen sai 167
ääntä (20,2%) ja Leena Huovinen 142 ääntä (17,1%).
Toinen vaali käydään torstaina 1.11.2018. Lääninrovastit ovat lähettäneet kutsut
vaalikokouksiin oman rovastikuntansa papeille ja maallikkovalitsijoille. Kokoukset
alkavat kaikissa rovastikunnissa klo 12. Vaalissa voi äänestää myös ennakkoon.
Vaalin voittanut tuleva piispa on median tavattavissa vaalipäivänä klo 16.30 (Huomaa
muuttunut kellonaika!) Espoon tuomiokapitulissa (Kirkkokatu 10) järjestettävässä
tilaisuudessa.
Uusi piispa vihitään virkaan sunnuntaina 10.2.2019 Espoon tuomiokirkossa.
Lue lisää

Toisen vaalin vaalipaneeli Urban Millissä
Otaniemessä
Piispan vaalin toisen vaalin vaalipaneeli järjestettiin keskiviikkona 24.10.2018 Espoon
Otaniemessa Urban Mill -tapahtumatilassa (Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo).
Urban Mill on Aalto-yliopiston luova kohtaamistila, jonka toiminnassa korostuvat
kierrätystalous, luovuus, verkostoituminen ja yhdessä tekeminen. Toimintaa luotsaava
Lars Miikki kuvasi toimintaansa puutarhurin työksi - Urban Milliin tuodaan ihmisiä ja
ideoita yhteen, jotta voi syntyä uusia innovaatioita. Hän totesi, että kirkko on luonteva
kumppani Urban Millille: "Kirkollahan on kaikki se, mitä mekin edistämme: yksi missio,
viljelyn ja varjelun tehtävä sekä kansainväliset verkostot!"
Juontajina toimivat Suomen Lähetysseuran viestintäjohtaja Iiris Kivimäki ja
opetusneuvos Kalevi Virtanen. Hyvähenkisessä paneelissa keskusteltiin kirkon opista
ja jumalanpalveluksesta, piispan proﬁilista ja jaksamisesta sekä Espoon hiippakunnan
erityishaasteista. Tunnelmaa loi hiippakunnan luottokitaristi, Leppävaaran
seurakunnan pastori Arto Vallivirta.
Paneelin streami löytyy Espoon tuomiokapitulin Youtube-kanavalta.
Kotimaa24:n juttu paneelista.
Lue lisää

Pappisasessori Jussi Koivisto toiselle kaudelle
Tapiolan seurakunnan kappalainen Jussi Koivisto valittiin Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin pappisasessoriksi toiselle kaudelle 1.1.2019–31.12.2021.
Pappisasessorin vaali toimitettiin 8.10.2018 Espoon tuomiorovastikunnassa, Lohjan ja
Tuusulan rovastikunnissa lääninrovastin johdolla.
Äänioikeutettuja vaalissa oli 479. Äänestysprosentti oli 67,6 %.
Lue lisää

Istunnon päätökset

Istuntoaikataulu

Tuomiokapitulin nimi tulee latinan sanoista domus capituli.

Istunnon käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava

Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Jo varhain
historiassa piispa kokoontui työtovereidensa kanssa

tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon
maanantaina.

tuomiokapituliin lukemaan raamatunkappaleita ja
Lue lisää

rukoilemaan. Jokainen tuomiokapitulin istunto aloitetaan
edelleenkin raamatunluvulla.
Tuomiokapituli kokoontui 23.10.2018. Istunnossa luettiin
Sirakin kirjan luvusta 12:
"Ei sille koidu hyvää, joka pitää pahasta kiinni eikä tee
laupeudentekoja." (Sir 12:3)
Lue lisää
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