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Arkkipiispa Tapio Luoman joulutervehdys

TOIVON MERKKEJÄ
Levottomassa maailmassa ihminen etsii toivon merkkejä. Ilman niitä tulevaisuuteen on vaikea
suunnistaa, kun mieli täyttyy vain kielteisistä ja masentavista asioista. Kuluneen vuoden aikana monet
ikävät uutiset maailmalta ovatkin varjostaneet tulevaisuudennäkymiä. Myös omassa elämässä on voinut
sattua sellaista, mikä koettelee toiveikkuutta.

Joulun sanoma on tällaisena aikana erityisen ajankohtainen. Jouluevankeliumin tapahtumat kannustavat
näkemään toivon merkkejä myös omassa ajassamme. Marian ja Joosefin matkaan kohti Betlehemiä
kuului paljon jännitystä ja epävarmuutta jo sen vuoksi, että Maria oli viimeisillään raskaana.
Ennätettäisiinkö ajoissa perille? Löytyykö kunnollinen majapaikka, jossa olisi turvallista synnyttää?

Majapaikka kyllä löytyi, mutta aivan odotusten mukainen se ei varmaankaan ollut. Silti
vaatimattomissakin oloissa uusi elämä alkoi ja ilo vastasyntyneestä syrjäytti aiemman huolen ja
levottomuuden. Lapsen syntymä tuo mukanaan erityisen näkökulman tulevaisuuteen. Pienokaisen
rinnalla on kuljettava ja hänet on saateltava kohti huomispäivää. Uusi elämä kannustaa katsomaan
eteenpäin toiveikkaasti.

Kertomuksessa Jeesuksen syntymästä voi havaita toisenkin tärkeän toivon merkin. Jumala on läsnä
ihmisen elämässä, hänen arjessaankin. Sen saattoivat Betlehemin liepeillä yövuorossa työskennelleet
paimenet kokea. ”Älkää pelätkö!” oli enkelin ensimmäinen viesti heille. Paimenet saivat kuulla Jumalan
Pojan syntyneen heitäkin varten. Enkelit vakuuttivat, että Jumala välittää ihmisistä ja tahtoo, että he
saisivat elää rauhan ja rakkauden sävyttämässä maailmassa.

Joulun sanoma on, että toivo tulee ihmisten maailmaan Jeesuksessa. Siksi joulu itsessään on toivon
merkki. Ikävät uutiset ja levottomuutta aiheuttavat asiat eivät ole koko totuus maailmastamme. Jokainen
uuden elämän alku avaa tien tulevaisuuteen ja Jeesuksen syntymä Jumalan sitoutuneeseen läsnäoloon
luomakunnassaan.

Toivon merkkejä tarvitaan. Joulu on niiden osoittajana verraton.

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin
kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka
makaa kapaloituna seimessä.»
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Piispa Mari Leppäsen joulutervehdys
JOULURUKOUS

Hyvä Jumala, 

olisipa elämäni majatalossa sijaa sinulle, 
jotta tänäkin jouluna voisin löytää lapsen.

Kiitos, että minustakin on majaksesi,  
etkä vaadi tullessasi mitään.  
Tulet lahjana ja tuot joulun.

Seimen lapsi,  
tuo lepoa sinne,  

missä joulusta on tullut suorittamista,

taivaan valoa sinne, 
missä valosi meinaa hukkua jouluvalojen alle,

helpotusta sinne,  
missä syntymäsi juhla tuntuu tuovan vain lisähuolia,

voimia sinne, 
missä tämän ajan paimenet valvovat yötöissä,

lohtua sinne,  
missä on surua ja luopuminen tekee kipeää,

turvaa sinne,  
missä on kipua ja yksinäisyyttä,

rauhaa sinne,  
missä on sota.

Kiitos, että tulet luoksemme,  
ja autat meitä löytämään tien toistemme luo.

Siunaa joulumme.

Aamen

 

 

 
   

 

 

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä
Joulukorttirahat olemme ohjanneet Diakonissalaitoksen Vamos-
toimintaan. 

"Vamos auttaa eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-
vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria
löytämään oman polkunsa. Joillain nuorista elämää on mutkistanut
mielenterveyden pulmat, toisilla opintojen katkeaminen, työttömyys,
päihteidenkäyttö, asunnottomuus tai esimerkiksi lähipiirin haasteet.

Kaikki toiminta räätälöidään nuoren tarpeesta käsin, ja apua saa juuri niihin itselle tärkeimpiin asioihin. 
Yksilöllisen tuen lisäksi on mahdollista osallistua ryhmätoimintaan."   

Joulurauhaa toivottaa Turun tuomiokapitulin henkilökunta

 

 
   

 
 Tuomiokapitulin aukiolo ja postiosoitteen muutos

Tuomiokapituli on suljettuna 23.12.2022 - 1.1.2023.

 



Tuomiokapitulin postilokero poistuu käytöstä 1.1.2023. Postiosoite on tästä eteenpäin sama kuin
käyntiosoite:  Hämeenkatu 13, 20500 Turku.
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