
Tuomas-kirje  2/2014

”Sinun ylösnousemistasi, Kristus Vapahtaja,  
enkelit veisuin ylistävät taivaissa,  
tee meidätkin maan päällä otollisiksi  
Sinua puhtain sydämin ylistämään.”

Ortodoksinen pääsiäishymni 
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Emilyn tuntoja pääsiäisenkelin roolissa 
Tuomasmessussa 2012

Valontuoja 
Alussa on hiljaisuus. Olen taitellut siipeni kokoon ja istun 
kyyristyneenä saarnastuolissa. Odotan ääniä, odotan ihmi-
siä. Vähitellen varovaiset askeleet kerääntyvät kirkkoon. As-
keleet ovat varovaisia kuten sinä eräänä aamuna kauan sit-
ten. Tunnen ihmisten hiljaisen odotuksen väreilynä iholla-
ni. Odotus kasvaa ja laajenee kunnes se tuntuu hivelevän 
kattokruunua ja täyttävän koko kirkon. Hengitän ja tunnen 
sen kaiken. Ja silloin tiheä hiljaisuus laskeutuu. Hiljaisuus, 
joka syntyy, kun suuri ihmisjoukko pidättää henkeään. Ja 
silloin, viimein, ääni valtaa kirkon, valtaa alan ja ihmisten 
mielet. Minä nousen, minä olen valo. Astelen alas saarnas-
tuolista valkeassa puvussani ja tunnen ihmisten katseet. 
Asetun istumaan alttarikaiteelle ja kultainen valo kehystää 
minut. Ihmiset katsovat minuun, katsovat siihen kultaiseen 
valoon, joka olen. Kirkossa kaikuvat sanat

Älkää pelätkö

Hän ei ole enää täällä

ja minä katson heihin ja näen toivon ja uskon heidän sil-
missään. Silloin minä, sanansaattaja, hymyilen ja musiik-
ki nousee korkeuksiin ja ihmisten äänet yhtyvät ylistämään 
Herraa, joka on kulkenut läpi pimeyden ja tuo meille valon.

Emily Hallfast
Etukannen Emily-enkelin kuva Vesa Keinonen
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Ristin tie

Olemme matkalla kohti Elämän 
juhlaa pääsiäistä. Mutta pääsi-
äistä ei ole ilman pitkäperjan-

taita. Nyt meitä kutsutaan liittymään Jee-
suksen lähiystävien joukkoon, jotka py-
syttelivät Mestarinsa lähellä katkeraan 
kuolemaan ja hautaamiseen asti. 

Kristikunta on kautta aikoen pyrkinyt 
hiljentyen seuraamaan Kristuksen Ris-
tintien eri vaiheita, jotka ulottuvat Jee-
suksen tuomitsemisesta hänen hautaa-
miseensa. Näitä vaiheita, joita tavallisesti 
on 14, kutsutaan asemiksi eli pysähdys-
paikoiksi. Suurin osa niistä kertoo Jee-
suksen tuskasta ja häpeästä, mihin hän 
syyttömänä joutui. Neljän pysäkin aihee-
na on se myötätunto, mitä muutamat ih-
miset Ristintien varrella hänelle osoit-
tivat. Tunnetuksi on tullut Veronika, 
nainen kansanjoukosta, joka vanhan le-
gendan mukaan haluaa lievittää Jeesuk-
sen tuskaa säälimättömän ihmisjoukon 
solvauksista huolimatta. Hän pyyhkii lii-
naan verta vuotavan Vapahtajan päätä, 
jolloin liinaan ikuistuu kuva Jeesuksen 

kasvoista (Lempiäinen). Ristin tie avaa 
meille Jumalan rakkauden ja elämän sa-
laisuutta.

Konkreettisimmillaan tuskien tie, Via 
Dolorosa on Jerusalemissa alkuperäi-
sillä paikoilla, mutta se on kuvin ja ris-
tein rakennettu myös kirkkosaleihin se-
kä luontoon ympäri maailmaa, jotta ih-
miset rukoillen voisivat muistaa sitä rak-
kauden uhritietä, jonka Vapahtajamme 
kulki meidän tähtemme. 

”Jeesus kaatuu ensimmäisen kerran”, 
kuva Paul Zimmermann, kirjassa 
Herramme Ristintie (Sley-kirjat 1988)
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Ristintien pysähdyspaikat
 1. Jeesus tuomitaan kuolemaan.
 2. Jeesus ottaa ristin harteilleen.
 3. Jeesus kaatuu ensimmäisen kerran ristin taakan alle.
 4. Jeesus kohtaa äitinsä.
 5. Simon Kyreneläinen pakotetaan kantamaan ristiä.
 6. Veronika ojentaa Jeesukselle hikiliinan.
 7. Jeesus kaatuu ristin alle toisen kerran.
 8. Jeesus kohtaa Jerusalemin itkevät naiset.
 9. Jeesus kaatuu kolmannen kerran.
 10. Jeesukselta riistetään vaatteet.
 11. Jeesus naulitaan ristiin.
 12. Jeesus kuolee ristillä.
 13. Jeesuksen ruumis otetaan ristiltä.
 14. Jeesus pannaan hautaan.
  Jälkinäytös: Hän ei ole täällä.
  (Pentti Lempiäisen kirjan Ristintie ja ristinsanat mukaan, WSOY 2004)

Tänä vuonna tuomaat tuovat ristin 
Hämeenkadulle arkielämän keskel-
le viestinä maailman Vapahtajan kär-
simyksestä ja kuolemasta maailman 
elämän tähden. Aleksanterin kirkon 
rukousalttareilla on Paul Zimmer-
mannin kuvina esillä koko 14 pysäh-
dyspaikan Ristintien sarja rukouksi-
neen omaa hiljentymistä varten. Kir-
jan Herramme Ristin tie nykyinen 
kustantaja Aurinko Kustannus antoi 
meille auliisti luvan kuvien käyttöön; 
tai oikeastaan kiitti meitä, että halu-
amme tuoda Kristuksen kärsimystien 
sanomaa suuren yleisön nähtäväksi.

Pirkko Tuomisto
”Veronika”, kuva Paul Zimmermann, 
kirjassa Herramme Ristintie (Sley-
kirjat 1988)
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Hiljaisen viikon ekumeeninen pysäkki 2014
Hiljaisella viikolla muistetaan Jeesuksen ristin tietä. Kaupungin katuelämän 
sykkeeseen viemme katualttarin ja ristin. Päivystämme tällä ekumeenisella 
pysäkillä Tampereen keskustassa. Kutsumme mukaan Sinut elämään ja 
hiljentymään tuomaiden ison koivuristin juurelle.

Päivystämme maanantaista torstaihin (14.4.–17.4.) Hämeenkadun tuntumassa 
meille varatuissa paikoissa, niin että pysäkki vaihtuu päivittäin. Paikat ovat 
rautatieasema maanantaina, Koskipuisto tiistaina, Keskustori keskiviikkona ja 
Hämeenpuisto torstaina.

Lähdemme Aleksanterin kirkosta joka päivä ja sinne palaamme. 

Aloitamme klo 11 Aleksanterin kirkossa rukouksella, kuljemme ristin 
juurelle päivystyspaikkaan ja päätämme ennen klo 17:ää, niin että ehdimme 
Aleksanterin kirkkoon rukoushetkeen. Hiljennymme 
ristin juurella, mutta olemme auliita keskustelemaan 
ja rukoilemaan niiden kanssa, jotka sitä haluavat. 
Vaihdamme vuoroja päivän aikana, niin ettei niistä 
tulisi paria-kolmea tuntia pidempiä.

Lisätietoja saat Maija Temoselta,  
puhelin 050-4961 062.  
Ilmoittaudu mukaan Kaisu-Leena Taululle, 
sähköposti: kaisu-leena.taulu@evl.fi

Tuomasmessun diakoniaryhmä
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Hiljainen viikko

Muistatteko ajan 40–50 vuotta 
sitten? Hiljaisella viikolla oli 
oma sävynsä koko elämisessä, 

saati sitten kirkossa. Ilta illan perästä ah-
tisaarnaa edelsi pitkä eri evankeliumeis-
ta koottu luenta Jeesuksen kärsimyshis-
toriasta. Minunkin pappisaikaisen ai-
neistoni jälkeenjääneessä nipussa on 
eniten puheita hiljaiselta viikolta. Kuu-
lijaa ja puhujaa nöyryyttävää aineistoa 
riitti palmusunnuntain jälkeisistä tapah-
tumista. Häpeilemättä puhuimme piina-
viikosta.

Vähitellen ahtisaarnakäytäntö vaimeni 
ja korostettiin enemmän ylösnousemus-
juhlaa. Kiirastorstain ehtoolliskirkko ei 
sekään enää täyty tummiin puetusta vä-
estä. Pääsiäisyön riemullinen messu sai 
enemmän tilaa, mutta onko saatu yh-
tä paljon tilalle kuin on menetetty? Vä-
keä ei kuitenkaan tullut tilalle niin pal-
jon kuin mitä edeltävältä viikolta on jää-
nyt pois.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen tarvitse-
vat toisiaan. Älköön peitettäkö hiljaista 
viikkoa sanomalla sitä jo ennenaikaises-

ti pääsiäisviikoksi. Ennen se oli rohkeas-
ti piinaviikko. Espanjassa se on kauniisti 
Semana santa, pyhä viikko. Miellämme 
sen kansan kevyeksi karnevaaliväeksi, 
mutta vaikuttavaa on katsoa vaiti olevaa 
pitkää kulkuetta kirkosta otetun Kristus-
patsaan edellä ja jäljessä vaeltamassa pit-
kin kaupungin katuja monena hiljaisen 
viikon iltana.

Ymmärrän kyllä nyt paremmin, että us-
ko on iloinen asia, elämän sanoma, toi-
von tuoja, mutta tarvitsen pääsiäisen 
rinnalle hiljaisen viikon. Olen luikkinut 
pakoon kuin nuori Johannes, nukahdel-
lut tärkeinä hetkinä ydinopetuslasten ta-
voin ja kiemurrellut hiilivalkealla kuin 
Pietari. Pääsiäisen ilosanoma ei vahvistu 
sillä, että sivuutamme Jeesuksen ystävien 
pimeän puolen. Kiitollinen mieli ei kas-
va kärsimyksen unohtamisesta. Riemu ei 
nouse synnin todellisuuden kieltämises-
tä. Keväänkin juhlassa valo läpäisee pi-
meyden.

Aina ei pääsiäinen avaudu rävähtämäl-
lä, vaan kirkkaus voi kasvaa vähitellen. 
Jeesusta etsivät naiset kysyivät puutarhu-

– pääsiäisen varjossa vai valossa?



riksi arvelemaltaan Herralta: Mihin olet 
pannut hänet? Jotkut pelästyivät suun-
nattomasti järjen tuolle puolen mene-
vää kokemusta. Kaikkien reaktioiden 
jälkeen jäämme hiljaa kuiskaamaan: mi-
nun Herrani ja Jumalani!

Älä sure, vaikka tuntisit jääneesi roikku-
maan piinaviikon ja riemullisen pääsiäi-
sen väliin, kuitenkin molemmista kiinni 
pitäen ikään kuin ylösnousseen kasvot 
olisivat meidän kohdallamme vähän su-
rulliset. Olemme juuri siinä hyvässä hoi-
dossa. Viimeisen suuren ja riemullisen 
ylösnousemuksen hetkellä ei ole enää 
mitään varjon häivää.

Heikki Mäkeläinen

– pääsiäisen varjossa vai valossa?
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Pääsiäinen ja kaste  
liittyvät yhteen
Varhaiskirkossa seurakun-
nan uudet jäsenet kastettiin 
pääsiäisyön jumalanpalveluk-
sessa. He olivat yleensä seura-
kuntaan liittyneitä aikuisia, 
jotka ennen pääsiäistä olivat 
läpi käyneet pitkän valmis-
tautumisvaiheen. Käytössä 
ollut upotuskaste sisälsi mo-
nia vertauskuvallisia element-
tejä kasteen merkityksestä.

Varhaiskirkossa seurakunnan uu-
det jäsenet kastettiin pääsiäis-
yön jumalanpalveluksessa. Kas-

te merkitsi synnistä puhtaaksi pesemis-
tä. Vieläkin roomalaiskatoliset kastavat 
aikuisina kirkkoon liittyvät mieluiten 
pääsiäisenä. Tähän sisältyy syvä ver-
tauskuva: kaste siirtää ihmisen synnin ja 
kuoleman vallasta iankaikkisen elämän 
perilliseksi, Kristuksen omaksi ja pelas-
tuksen yhteisön, Kristuksen ruumiin jä-
seneksi (2. Kor. 12:13), jossa on ”yksi 
Herra, yksi usko ja yksi kaste” (Ef. 4:5). 
Ihminen ”annetaan kasteessa kuolemaan 
ja haudataan yhdessä hänen kanssaan” 
(Room. 6:4), ja noustessaan kastevedes-
tä (varhaiskristillinen kaste oli yleen-
sä upotuskaste) hän nousee ”uuteen elä-

Kastemalja ja Pääsiäiskynttilä 
Tuomasmessussa symbolisoimassa 
Kristusta, maailman valoa, joka 
on noussut haudan pimeydestä.
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mään”. Tämän merkiksi kastetut puettiin 
toimituksen loppuosassa valkoisiin viit-
toihin (alba). Kasteessa he olivat ”Kris-
tuksen vanhurskauteen pukeutuneita” 
(Gal. 3:27). Kasteen jälkeen he saattoi-
vat pitää saamiaan viittoja viikon tai aina 
helluntaihin asti (Lempiäinen).

Nykyaikana kaste on monille ensisijai-
sesti nimenantotilaisuus, toisille kaunis 
tapa. Totta onkin, että kasteessa on ni-
men annolla tärkeä osa ja tapa varjelee. 
”Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä 
olet minun” (Jes. 43:1). 

Varhaiskirkon kastejuhlassa kastettavat 
luopuivat entisestä pakanallisesta nimes-
tään ja ottivat uuden nimen, jolla he tah-
toivat julistaa uutta uskoaan.

Kasteessa ”pukeudutaan Kristukseen” 
(Gal. 3:27). Siinä on syntien anteeksi-
antamus ja osallisuus Kristuksen kuole-
maan ja ylösnousemukseen. ”Näin mei-
dät kasteessa annettiin kuolemaan ja 
haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jot-
ta mekin alkaisimme elää uutta elämää, 
niin kuin Kristus Isän kirkkauden voi-
malla herätettiin kuolleista” (Room. 6:3–
13, Kol. 2:12). Tässä on myös kasteen 
velvoitus: kasteessa ylösnousseen ei pidä 
enää olla synnin palvelija (Room. 6:5–7). 
Lutherin mukaan kristityn koko elämä 
ja erityisesti parannus ja rippi on palaa-
mista kasteeseen: se on kuin jokapäiväi-
nen puku, johon pukeudutaan yhä uu-
delleen. 

Luther on sanonut, että meidän ”vanha 
ihmisemme” täytyy jokapäiväisessä ka-
tumuksessa ja parannuksessa aina uu-
destaan upottaa kasteeseen, sillä se ”van-
ha kehno” osaa uida ja nousee uudestaan 
pintaan.

Tältä taustalta ymmärrämme, miksi pää-
siäisaamun epistolaksi on valittu Kol. 
3:1–4: ”Jos siis teidät on yhdessä Kris-
tuksen kanssa herätetty kuolleista, niin 
tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä 
Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. 
Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää si-
tä mikä on maan päällä.”

Pääsiäinen ja kaste kertovat siitä, mitä 
Jumala on tehnyt ja tekee ihmisen par-
haaksi, hänen pelastuksekseen. Kaste ta-
pahtuu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen. Kolmiyhteinen Jumala on läs-
nä olipa kastettava lapsi tai aikuinen. 
Varhaiskirkko oli lähetyskirkko ja sen 
mukaan kastettavat pääasiassa aikui-
sia. Mutta pienten lasten kastetta pidet-
tiin viimeistään 200-luvulla apostolise-
na käytäntönä. Vaikka Uusi testament-
ti ei nimenomaan sitä mainitsekaan, se 
Jumalan ennättävää ja yleistä armoa ju-
listaessaan saarnaa lapsikastetta joka si-
vullaan. 

Aulis Raunio

9
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Enkelien hymyä

Muistatko pienen Aslakin, joka 
sai 4-vuotiaana kasteen Tuo-
masmessussa Mikkelinpäivä-

nä 2011? Nyt hän on reipas pieni kou-
lulainen, joka Fuerteventuralta matkasi 
yksin (!) Pirjo-mummin luo joulunviet-
toon. Uudenvuoden Tuomasmessussa 
tapasin hänet. Aslak muisti minut: ”Si-
nä kastit minut. Mutta nyt sinulla ei kyl-
lä ole valkosia vaatteita.” 

Messun jälkeen menimme yhdessä 
katsomaan ilotulitusta. Etelämaiseen ta-
paan hän huudahteli ja hyppi iloissaan 
rakettien sytyttyä.

Annoin hänelle lahjaksi 10 minikirjaa 
Jeesuksesta ja suklaata. Parin päivän 
perästä sain sähköpostia:”Kitos suklas-
ta ya Yesuksen kiryoista mä on jo luke-
nu aslak”.

Kuin pieni enkeli olisi hymyillyt.

Eeva-Liisa
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Mikä on lempivirtesi tai -laulusi 
pääsiäisaikana ja miksi
Aurinkomme ylösnousi
Virsi 105

Poikakuorossa laulava poikani lauloi ai-
koinaan tätä minulle vierasta laulua pal-
jon kotona.
(Suosituin! Kolmen henkilön valitsema.)

Käy yrttitarhasta polku,  
vie Golgatalle se
Virsi 77

Siinä on kipeätä kontrastia yrttitarhan 
vehreän kauneuden ja Golgatan kummun 
kesken sekä mukana myös Pyhän Hengen 
kyyhkynen.
(kahden henkilön valitsema)

Hyvyyden voiman  
ihmeelliseen suojaan  
Virsi 600

Uusi suosittu virsi.
Siinä on evankeliumin sanoma. Puhut-
televaa, kuinka tuskan ja hädän keskellä  
pystyy näin kirjoittamaan.

Ja niin kuin Herran äiti myös kirkko 
Kristuksen Voimaa ja valtaa vailla on 
kehto laupeuden. Se tehdään köyhäk-
si. Kun siltä kaikki puuttuu, sen voi-
mattomuus muuttuu ylistysvirreksi.
Maria-aiheinen virsi 52:5, joka laulettiin 
viime messussa. 

Puhutteleva ajatus!

Käykäämme nyt Jerusalemiin
Virsi 54

Koskettavat sanat, jotka tulevat suoraan 
kohti. Samoin sävel.

Pilvimuurista valo välähtää
Virsi 104

Tuo ylösnousemuksen ilon ja valon maa-
ilman pimeyteen. Lävistää kaiken, tulee 
muurien ja lukkojenkin läpi.

Tiellä ken vaeltaa
Ken aasilla ratsastaa  
Virsi 15

Liittyy lapsuuteen. Olemme laulaneet sitä 
paljon  kotona.

Sun ristis olkoon ainoa
Virsi 79:12–14

Säkeistöt kertovat rististä, uskomme yti-
mestä.

Maksettu on velkani mun,  
ylistys olkoon Ristiinnaulitun!
Tuomaslauluja 55

Pääsiäisajalta on paljon hyviä lauluja. 

(Pika-gallup tuomaitten lauantai-päivässä 
28.3.)
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Herra,
Tässä olen omalla Emmauksen tielläni yh-
dessä matkakumppanini kanssa. Yhdessä Si-
nä meitä lähetät. Meillä on paljon puhuttavaa. 
Muistelemme hetkeä, jolloin Sinä liityit elä-
määmme. Jaamme yhteisiä eväitämme, löytö-
jä Jumalan tiellä. Välillä huomaamme keskus-
telumme lipsuvan toisarvoisiin: uskovien vi-
koihin, kirkon maallistumiseen, pettymyksiin 
itsessämme, toisissa. Niiden eväiden jakamis-
ta häpeän usein jälkeenpäin…

Usein olemme pettyneet Sinuunkin, Herra. 
Meillä on ollut niin monta sudenhetkeä elä-
mässämme, jolloin Sinä tunnut olevan kauka-
na, vaikka seuraasi liittyessämme olit niin to-
dellinen. Alku näytti ihmeelliseltä Sinun tiel-
läsi, mutta elämän riepotellessa tunnuit niin 
kaukaiselta. Meillä on tallella kokemus Sinus-
ta, mutta tarkoitus tuntuu kadonneen. Tuntuu 
hyvältä jakaa myös uskonelämän kuopat mat-
katoverin kanssa…

Mutta huomaamatta, niin kuin kerran, Sinä 
liityt joukkoon. Olet kiinnostunut siitä, mikä 
meitä painaa. Keskustelut alkavat saada uut-
ta suuntaa. Kysyt jopa sitä, miksi olemme niin 
allapäin. Kyllähän Sinä sen tiedät: usko on hu-
kassa – ja varsinkin toivo. Alamme purkaa si-
nulle uskon esteiden kuormaa: muistathan 
Herra, lapsena kotona kuulin sinusta, rippi-
koulussa kosketit sisimpääni syvästi, todistin 

Omalla Emmauksen tiellä
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vahvasti toisillekin ja kuitenkin epäilykset voi-
mastasi ja vallastasi ovat kalvaneet mieltä. Us-
koinko turhaan?

Sinä rohkaiset meitä, palautat mieleemme Ju-
malan suuren suunnitelman, avarrat ahtaan 
mielemme ja odotat kärsivällisesti, että osai-
simme mennä itseemme, tutkistella, muistel-
la Jumalan suuria ja pieniä johdatuksia elä-
mässämme. Sitten, tuona muistettavana fan-
tastisena hetkenä leipää yhdessä murtaessa me 
oivallamme vähitellen, millainen Sinä Jeesus 
olet. Senkin ymmärrämme, ettei ole olemassa 
”pyhää olotilaa”, joka olisi eristetty kasvusta ja 
ponnistuksesta, pimeästä ja valosta, suruista ja 
iloista. Niin usein kun avaat Sanaasi ja kohtaat 
meidät ehtoollisella, me tiedämme ja koemme, 
että Sinä elät!

Kerran löydetty ilo kannattelee jälleen. Et pal-
jastanut itseäsi kerralla oppilaillesi, vaan vähi-
tellen. Tällä elämän mittaisella pyhiinvaelluk-
sellamme avaat silmiämme vähitellen, autat 
kasvamaan kohti eheyttä, voittamaan epähar-
monian itsessämme ja keskenämme. Tällä tiel-
lä autathan meitä kasvamaan itsetuntemuk-
sessa, luottamuksessa, antaen itsemme jolle-
kin kulkijalle, joka on menettänyt toivon ja 
tarkoituksen. Liittymällä seuraan, keskustele-
malla, kyselemällä jaamme eväitämme, joita 
olemme matkallamme saaneet. Samalla pyy-
telemme, että meidän heikosta matkatoveruu-
destamme huolimatta joku löytäisi Sinun kas-
vosi, Kristus!

Eeva-Liisa Mäkeläinen 13
(Emmauksen tiellä -kertomus on Raamatussa Luuk. 24:13–35)
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Tuomaan pääsiäinen

Tunnistan opetuslapsi Tuomaassa 
paljon miehekkäitä piirteitä. Ai-
na ei oikein viesti mennyt perille. 

Toisinaan taas tarvittiin lisää erityises-
ti havaittavia ja järkeenkäyviä perustei-
ta. Uusien näkökulmien myötä Tuomas 
oli kuitenkin valmis rehellisesti muutta-
maan ajatuksiaan. Hänellä oli myös ar-
vostettava kyky kysyä ääneen asioita, 
jotka ehkä monilla muillakin liikkuivat 
mielessä. Tällainen tyyppi kelpasi hy-
vin opetuslasten joukkoon, jossa monet 
muutkin olivat kaukana täydellisyydes-
tä. Kenellekään heistä Jeesus ei kääntä-
nyt selkäänsä. Inhimillisesti katsottuna 
tämän häävimmälle perustalle ei Kristus 
kirkkoaan ole koskaan voinut rakentaa.

Johanneksen evankeliumissa on kak-
si kertomusta, jotka liittyvät opetuslapsi 
Tuomaaseen ja pääsiäiseen kumpikin eri 
näkökulmista. Jäähyväispuheessaan Jo-
hanneksen evankeliumin 14. luvun alus-
sa Jeesus kiteyttää toimintansa ja viestin-
sä seuraajilleen. Näinhän edessä olevan 
kuoleman läheisyydessä usein käy. Täl-
lainen tiivistyminen on tärkeää henki-
lölle itselleen ja samalla se on lahja lähei-
sille. Taustalla Jeesuksella ja Tuomaalla 
monta yhteistä vaihetta ja koettua het-
keä, joista osa oli varsin ihmeellisiä. Kai-
ken järjen mukaan Tuomaan olisi pi-

tänyt ymmärtää Jeesuksen sanat: ”Te 
tiedätte kyllä tien sinne minne minä me-
nen.”

Rehellinen ja avoin Tuomas ei ymmärrä. 
Ja kun ei kerran ymmärrä, niin ei myös-
kään näyttele ymmärtävänsä. Tuomaal-
la ei tunnu olevan mitään käsitystä asi-
asta. ”Kun en tiedä minne menet, kuinka 
voisin tuntea tien?” Rehellisen miehen 
puhetta vaikkakaan ei kovin oivaltavaa. 
Jeesus selventää lisää: ”Minä olen tie, to-
tuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo 
muuten kuin minun kauttani.” Ilmeises-
ti viesti meni perille; Tuomas ei enää ky-
sy lisää.

Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslap-
set olivat peloissaan koolla lukittujen 
ovien takana. Epäonnekseen Tuomas 
oli jossakin toisaalla. Muut opetuslapset 
kertoivat hänelle nähneensä Herran. Jäl-
leen Tuomaalta miehekkään rehellinen 
suorasanainen kannanotto: ”En usko, jos 
en itse näe.” Kommentti on samanaikai-
sesti syvästi ymmärrettävä ja syvästi ym-
märtämätön.

Jälleen epäilevää Tuomasta kohti tu-
lee ymmärrystä lisäävä Jeesus. ”Ojenna 
sormesi; tässä ovat käteni. Ojenna käte-
si ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoi-
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nen vaan usko!” Ylösnousseen kohtikäy-
pä lähestyminen tuo esiin Tuomaan par-
haimmillaan. Hän ei käy selittelemään 
tai puolustautumaan. Hänen suustaan 
tulee esiin muutoksen koskettama nöyrä 
uskontunnustus: ”Minun Herrani ja Ju-
malani!”

Pystyn tunnistamaan itsestäni niitä ope-
tuslapsi Tuomaan piirteitä, jotka saivat 
hänet toimimaan omalla tavallaan. Mo-
net tähän liittyvät evankeliumin viestit 
tuntuvat rohkaisevilta. Epäilyjenkin kes-
kellä Tuomas pysyi sitkeästi opetuslas-
ten joukossa. Hän ei halunnut lähteä et-
simään muita seikkailuja. Muut antoivat 
myös hänen olla rauhassa eivätkä lähte-
neet ottamaan häneen etäisyyttä. Säily-
nyt yhteys kantoi niin kuin se kantaa kir-

kon yhteisöissä myös tänään. Tänne saa 
tulla ja täällä saa olla silloinkin, kun ei 
usko eikä ymmärrä.

Tuomaan pääsiäinen on viesti siitä, et-
tä tie Vapahtajan lähelle on aina avoin. 
Rosoisesti rajallinen, armahdettu ihmi-
syys kelpaa, koska on ylösnousemus ja 
pääsiäinen.

Timo Takala 15

(Kirjoitus liittyy seuraaviin Raamatun kohtiin Joh. 14:1–6 ja Joh. 20:24–29)

1515
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Kiitos, Magdalan Maria

ähdet niityille, kun vielä on pimeä. Et ole nukkunut sil-
mällistäkään. Ajatus takoo vain: punavuokkoja, niitä on 
löydettävä. Sinä tarvitset niiden hehkua. Sinä tarvitset elä-

mää.
Melkein juurineen kiskot kukkia ison kimpun. Harhailet mat-

kalla, vaikka illalla painoit paikan tarkasti mieleen. Aurinko nou-
see mutta kuljet sumussa. Ajatukset hukassa, tunteet lamassa. 

Kummallista, että jalkasi kantavat.

Vastassa on haudan musta aukko. Tyhjyys, ei ketään. Kukat pu-
toavat ja sinä juokset, ryntäät ystävien majapaikkaan. Sydän hak-
kaa, huudat hullun lailla. Lopulta ymmärtävät, mistä puhut.

Sitten juoksevat toiset.

Kompuroit takaisin puutarhaan. Hauta ammottaa auki, puna-
vuokot hajallaan maassa. Muut ovat menneet. Vihdoin tulee itku.

Ihan kuin joku koskettaisi ja kysyisi, mitä itket. Kuinka ku-
kaan voisi kysyä sellaista täällä. Missä ihminen itkee, ellei rak-
kaansa haudalla. Eikö täällä saa käydä itkemässä, että heräisi pai-
najaisesta. 

Että joskus pääsisi johonkin, missä voi taas elää, vaikka mi-
kään ei ole kuin ennen.

Joku on tulossa, et jaksa katsoa. Hänkin kysyy, mitä itket. Sitten 
kuulet, miten hän sanoo nimesi.

Käännyt, nouset, syöksyt syliin mieltä vailla.
Äänestään tunnet hänet. Äänestään kuulet, että jokin on 

muuttunut: ”Älä koske”. Ikään kuin pitäisi varoa särkyvää. Niin 
kuin hän olisi vasta ylittämässä rajaa. Niin kuin hänelle vasta 
koottaisiin uutta olomuotoa, kudottaisiin pukua.

 On viikon ensimmäinen päivä ja kaikki päivät. Tässä olet si-
nä ja on koko maailma.

Juokset taas. Olet nähnyt ja kuullut ja herännyt eloon ja me-
nossa toisten luo.

Olet jakanut monta aamua kanssani, Maria. Puhun muutamasta:

L
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Olit lähellä silloin, kun pienen tyttöni kanssa val-
mistimme kotikirkon aattoiltana, 
ja pääsiäisen messussa aamuvarhain sain jakaa hä-
nelle ensimmäistä lasten ehtoollista.

Olit mukana, kun Taizen kirkon rukousjonossa pyy-
sin apua elämäni kriisiin. Ulkona puutarhassa, mes-
sun jälkeen, kuulin nimeni kaikuvan samalla peh-
meydellä, kuin Veli Roger sen oli pyytäjää siuna-
tessaan kirkossa ääntänyt. Kuulin vain etunimeni, 
saman kuin sinulla. Käännyin ympäri enkä nähnyt 
ketään, mutta tiesin että oli alkanut toinen, hitaas-
ti syntyvä aika.

Kun pitkäperjantai-iltana sain tiedon, että veljeni oli 
kuollut, vasta lauantaiaamuna uskalsin kertoa sen 
äidille, jonka sydämen lujuutta epäilin. Kun sisare-
ni myöhemmin päivällä tuli päivystämään äidin luo, 
kävelin hautausmaalle. Istuit penkille kanssani ja au-
toit minua oman suruni suojaan. Kevätaurinko lä-
päisi sumun ja lämmitti meidät.

Pappisvihkimyksen aamuna olit vierellä, kun suu-
ri joukko naisia nousi kryptan portaat ylös ja käve-
li Tuomiokirkon kuoriin. Alttaritaulun ylösnousseet 
olivat vielä verhoja vailla, kun meitä jo puettiin ilon 
valkoisiin ja lähetettiin matkaan.

Kiitän sinusta Magdalan Maria. Sinulla on monta 
nimeä ja sinussa on monen naisen näköä.
Ilman teitä olisi Pääsiäinen harvemmin.
   
Marjatta Malmberg

Kiitos, Magdalan Maria

(Kertomus Mariasta pääsiäisaamuna 
Jeesuksen haudalla  on Joh. 20:1–18)

17
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Elämän makuinen messu 
Kirja Tampereen Tuomasmessusta kertoo jumalanpalveluselämästä, 
vapaaehtoisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

ALE-HINTA 20 e (OVH 35 e)

ERÄÄN LUKIJAN TUORE ARVIO: – Minusta kirja on 
kutsuva, se houkuttelee mukaan messuun. Se avaa messua 
kauniisti ja asiallisesti ja tuo Tuomasmessun eläväksi lukijalle. 
Messu on todella elämän makuinen. Siellä on paikka 
kristitylle, joka kaipaa Jumalaa. Lisäksi kirja antaa tarkat 
tiedot messujen kävijämääristä ja kolehdeista. Tämä antaa 
luotettavan kuvan messun järjestelyistä.

Tule Tuomasmatkalle Seinäjoelle 25.5.! 
Seuraava Tuomasmatka suuntautuu Etelä-Pohjanmaan keskukseen, Seinäjoelle. 
Matkapäivämme on sunnuntai 25.5. 

Lähdemme Tampereen Keskus-
torilta klo 10.45 ja saavumme 
Seinäjoelle klo 13. Ruokailemme 
Itämäen talonpoikaistalossa ja 
jatkamme sitten tutustumaan 
Seinäjoen keskustan nähtävyyksiin. 
Kohteena mm. Aalto-keskus,  
jonka tunnetuin rakennus on  
Lakeuden Risti. 

Kahvittelun jälkeen siirrymme 
Törnävän kirkkoon, jossa alkaa 
Tuomasmessu klo 18. 

Messun jälkeen teejatkot ja paluu  
Tampereelle. Olemme Keskustorilla noin  
klo 22. 

Matkan hinta on 40 euroa. Se sisältää myös 
kaikki ruokailut ja kahvitukset. 
Tarkka ohjelma:  
www.tampereentuomasmessu.fi 

Ilmoittautumiset Irmeli Merikannolle  
viimeistään torstaina 15.5.  p. 0400-697 881
irmeli.merikanto@gmail.com 
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MYYJÄIS/KIRPPUTORI -tapahtuma 
Emmauksessa Seurakuntien talossa Näsilinnankatu 26 

lauantaina 26.4. klo 11–14. 

Myymme ristiriipuksia, lohtu- eli Nikolai -huiveja, kuvioituja kesäpöytäliinoja ym.  
(hyviä lahjoja äitienpäiväksi ja muiksi onnitteluiksi).  

Lisäksi kirpputoritavaraa. Kahviakin on tarjolla. 
TERVETULOA mukaville ostoksille ja toisia tapaamaan!

Kirpputoritavaraa vastaanotetaan Emmauksen eteisessä  
perjantaina klo 12–17 tai lauantai-aamuna klo 9.00 lähtien:  

pikku esineitä, kirjoja, koruja, käsityötavaraa; ei vaatteita.

Laita tarpeeton tavara kiertoon hyvää tuottamaan.  
Torin tuotto menee pyhäkoulutyöhön Pohjois-Namibiassa. 

Yhteyshenkilö Maija Temonen 0504961062.

VuOTuINEN TuOMASVäEN KOKOuS
maanantaina 26.5. klo 17
Emmauksessa Seurakuntien talolla Näsilinnankatu 26.

Odotamme sinua. Rukoillaan yhdessä meille  
merkittävien asioiden puolesta.  
Tuo mukanasi oma kirjoitettu rukouksesi.

Valitsemme kokouksessa myös seuraavan kauden 2014–2015 vastuuryhmän jäsenet.

Ennen kokouksen alkua klo 16.30 alkaen aikaa tapailla toisia kahvi/teekupin ääressä.

Tervetuloa iloitsemaan hyvistä messumuistoista ja muista tapahtumista!



MuISTILISTA KEVäT 2014

www.tuomasmessu.net

PALAuTuSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

 
 TuOMASMESSuT

ALEKSANTERIN KIRKOSSA KLO 18
Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.

18.5. Raija (050-9180 581) ja Mikko Peura
8.6.  Irmeli Merikanto (040-0697 881)
20.6.  Juhannusaaton Tuomasmessu klo 16  
 Ilkossa, Jonna Mäkinen (050-5242 174)
7.8.  klo 19 (Tapahtumien Yö)  
 Mari-Anne Luukas,   
 Kaija Jerkku (040-7006 938)

Kirjeen toimittivat sinulle Pirkko  
pirkko.tuomisto@kolumbus.fi       
050 4689 212 ja  
Anne Tervahauta  
kuvitella@gmail.com 

Seuraava kirje ilmestyy elokuun 
loppupuolella.

 
KEVääN-14 
MAANANTAI-ILLAT
SEuRAKuNTIEN TALOSSA
 28.4. Tuomas-kokous klo 17
 5.5. Raamattuilta klo 18
 12.5. Käsityö klo 18
 19.5. Tuomas-kokous klo 17
 26.5. Tuomas-väen kokous 
  klo 17
 9.6. Tuomas-kokous klo 17 

• Tuomas-kirje on aina luettavissa myös netti-
sivullamme. Siellä se on värillisenä.
• Jos haluat tällaisen paperisenTuomas-kirjeen 
jatkossa postitse kotiosoitteellasi, anna yhteys-
tietosi viereisellä Pirkon osoitteella.
• Jos et enää koe tarvitsevasi kotiin tulevaa 
kirjettä, ilmoita siitäkin.

SYKSYN 2014 TuOMASMESSuT
24.8.  

7.9. • 28.9.  
19.10  

2.11. • 23.11. 
7.12. • 31.12.

Saattele rukouksin messuja ja muuta toimintaa ja vastuuhenkilöitä.

• Hiljaisen viikon tapahtumista  
tarkemmin sisäsivulla.
• Myynti- ja kirpputoritapahtuma  
la 26.4. klo 11–14
Tarkemmin ed. aukeamalla.
• Tuomasmatka Seinäjoelle 25.5.
Tarkemmin ed. aukemalla.


