
    Tänä syksynä alkaa kirkossamme reformaation merkkivuosi. On kulu-
nut  500 vuotta  siitä, kun Martti Luther nousi teeseineen kansan tietoisuu-
teen Wittenbergissä.Tämä kukkavirsi ei ole Lutherin tekemä, mutta viestit-
tää samaa asiaa kuin Luther aikoinaan: Jumalan sanan tärkeyttä kirkon ja 
yksityisen ihmisen elämän perustana. Se loistaa meille yhä. 
     Merkkivuosi on ekumeeninen ja globaali. Sitä vietetään maailmanlaa-
juisesti yhdessä muiden kristillisten kirkkojen kanssa. Merkkivuosi on 
merkityksellinen koko yhteiskunnalle. Suomessa siihen liittyy maan itse-
näisyyden satavuotisjuhlinta. Tuomasmessun puitteissakin olemme päättä-
neet liittyä omalta osaltamme tähän juhlavuoteen ja kerrata reformaation 
löytöjä  meidän aikamme näkökulmasta käsin.

     Tarkemmat ohjelmatiedot löydät sivuilta 18-19. 

Tuomaskirje 1/2016 elokuu
Se kaunis, kallis kukkanen
on Herran sana pyhä.
Se näyttää tietä autuuden
luo Kristuksen.
Se loistaa meille yhä.  Virsi 184
            

Mä kauniin tiedän kukkasen,
se mulle ilon antaa.
Se kukkasista suloisin
ja ihanin
taivaasta tuoksun kantaa. 



Etätuntumaa Lutheriin
Kouluiässä kotini oli Luther-talossa. Eräs 
tamperelainen pappi sanoi kerran: ”Mikä 
kauhea nimi! Kuinka täällä voi asua!” 
Toisille papeille sen sijaan Luther oli 
toistuvasti huulilla positiivisessa mieles-
sä. Ihmettelin, miksi siitä Lutherista aina 
puhutaan  - ja kinastellaan. Onhan sitä 
kirkossa ollut muitakin tärkeitä henkilöitä.
Reformaation juhlavuosi on nostanut 
Lutherin jälleen pintaan. Nyt on sekä 
houkutusta että varaa tarkistaa vanhaa 
Luther-tietoa avoimella mielellä.
 •  Ensimmäisenä pomppaa tietoisuuteen 
valtava kutsumustietoisuus, mikä mää-
rätietoinen taistelutahto ja uskollisuus 
omassa tehtävässä!
 •  Mikä valtava sisäinen taistelu, olenko 
varmasti oikealla asialla. Luther oli todella 
Jumalan mies, jolle kaiken päämääränä oli 
Jumalan sanan  mukaan ojentautuminen 
kirkossa ja yksityisessä elämässä.
 • Ulkoinen elämänhistoria oli lievästi 
sanoen värikäs. Ja aika jona hän eli, oli 
maailmanhistorillisesti monella tapaa 
myllertävä. Luther irvaili pöytäpuheissaan, 
ettei hänen elämäänsä kukaan olisi pysty-
nyt ennustamaan:  -Minä olen talonpojan 
poika...isäni aikoi tehdä minusta pormesta-
rin...Minusta tuli bakkalaureus ja maisteri, 
sitten otin ruskean baretin päästäni ja 
rupesin munkiksi. Siitä ei isäni pitänyt. Sen 
jälkeen olen käynyt kiinni paavin tukkaan 
ja hän minun, ja olen nainut karanneen 
nunnan. Kuka olisi osannut lukea tämän 
kaiken tähdistä?  hän tiukkasi ystävältään 
Melanchtonilta, joka harrasti astrologiaa.
 • Lutherin elämäntyön loistokkuuden 
vastapainona oli niin ankaran koettelevia 
vastoinkäymisiä, että mielestäni sellais-
ten kestämiseen tarvittiin yliluonnollisia 
voimia. Olla sekä kirkon että yhteiskunnan 
kirouksessa, lainsuojattomana paossa, kai-
ken elämän ulkopuolella. Uskonpuhdistus 
kuitenkin eteni, vaikka vastoinkäymisiä 

oli 
paljon.
• Tukijoita myös riitti, oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. Opettavaista on tajuta, 
kuinka monet pakopaikoissa piileskelyt 
johtivat jopa ennen näkemättömään luo-
vuuteen. Lutherin ilmiömäinen kielellinen 
lahjakkuus puhkesi yksinäisyyden painees-
sa aktiiviseen käyttöön. Wartburgin linnan 
yksinolossa hän käänsi Uuden Testamentin 
saksaksi kolmessa kuukaudessa. 
•  Pimeyden ruhtinas oli Lutherilla aitoa 
todellisuutta. -Sinäkö yksin olet viisas? 
Ovatko niin monet vuosisadat olleet eksyk-
sissä? Entäpä jos oletkin erehtynyt ja vedät 
monet mukaasi iäiseen kadotukseen? Ei 
ihme että moisten syytösten edessä mus-
tepullo lentää, vaikka Wartburgin linnan 
nykyisille vierailijoille seinällä näytettävää 
musteläiskää selitetäänkin tekaistuksi 
legendaksi, sinänsä ihan oikeaan osuvaksi.
  •  Miltä tuntui istua sivussa, kun Melanch-
ton ja muut reformaation kannattajat oli-
vat Augsburgin valtiopäivillä selvittämässä 
uskonkäsitystään. Wormsin valtiopäivillä
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Joitakin yksityiskohtia Lutherin elämän 
kulusta ja merkityksestä:
•  Luther syntyi 10.11.1483 Eislebenissä Sak-
sassa
•  Saksalainen katolinen pappi ja munkki, 
yliopiston professori, uskonpuhdistaja.  
• Luther on joittenkin tietojen mukaanAugus-
tinuksen ja Goethen jälkeen maailman kolman-
neksi eniten tutkittu historian henkilö.
• Tuottelias ja taitava kirjoittaja. Lutherin kir-
jallinen tuotanto käsittää noin 60.000 sivua.
• Julkaisi v. 1517  kuuluisat 95 teesiä.
• Ne johtivat riitaantumiseen katolisen kirkon 
ja paavin kanssa.
• Aluksi kysymys oli vain aneista;
rahalla saattoi  ostaa anteeksiannon synneistä.
• Myöhemmin kiistanalaiset kysymykset 
laajenivat koskemaan uskon sisältöä, erityisesti 
vanhurskauttamisoppia ja kirkollista elämää.
• Vastakkain asettelu nostatti räikeitä tekoja. 
Paavin taholta tuli pannaa ja bullaa. Lutherin 
kirjoituksia alettiin polttaa. Luther puolestaan 
poltti paavin pannabullan.
• 1521 Wormsin valtiopäivillä Luther oli 
syytettynä puheistaan, mutta ei perunut mitään. 
• Keisari julisti Lutherin valtakunnankirouk-
seen (= lainsuojaton).
• Lutherin tukijat toimittivat hänet piilopaik-
kaan turvaan Wartburgin linnaan.
• Siellä hän käänsi Uuden Testamentin saksan 
kielelle ja kokosi teologisia kirjoituksiaan.
•Luther toi Raamatun ja jumalanpalveluselä-
män hengelliset opetuksensa kansan kielelle. 
• Lentolehtisiä levitettiin ahkerasti. Hiljattain 
keksitty kirjapainotaito edesauttoi kirjoitusten 
leviämistä. 
• Luther jouti lähtemään Wartburgin piilo-
paikastaan Wittenbergiin toppuuttelemaan 
kannattajiaan liian jyrkistä ja nopeista uudis-
tuksista.
• Kohtalokas talonpoikaiskapina 1525 murensi 
Lutherin nousevaa kansansuosiota.
• Luther meni naimisiin Katariina von Boran 
kanssa 1525.
• 1530 Augsburgin valtiopäivillä keisarille 
luovutettiin reformaation puolelle asettuneitten 
seurakuntien käsitys kristinuskon perustotuuk-
sista. Tekstin laatija oli Melanchton
• Melanchton laati edelliseen vielä puolustuksen.
• Luther sairasteli koko elämänsä ajan, van-
hemmiten hyvin paljon. Kuitenkin hän jatkoi 
luennoimistaan ja  kirjoitteluaan osallistuen 
kirkolliseen kädenvääntöön.
•  Luther kuoli 18.2. 1546 Eislebenissä 62-vuo-
tiaana

9 vuotta aiemmin Luther itse oli seisonut 
keisarin, ruhtinaitten ja säätyjen edus-
tajien edessä  vastaamassa teeseistään ja 
opetuksistaan. Kun tilannetta ajattelee, on 
helppoa kuvitella Lutherin sanoneen Täs-
sä seison, enkä muuta voi. Sitä lausetta ei 
kuitenkaan löydy kuulustelupöytäkirjasta. 
  •   Mikä kiivaus ja lempeys, ihmisen 
ääriulottuvuudet löytyvät samassa per- 
soonassa. Naimisiin meno ja perhe-elämä 
houkuttivat esiin pehmeämpiä puolia. 
Luther sai viimeisenä nunnaluostarista 
lähteneestä Katariina von Borasta hyvän 
huolehtivan vaimon. Hellyttävää on lukea 
42-vuotiaan isän kirjeistä: ”Pian tulee 
maailmaan munkin ja nunnan lapsi....
Rakas Kätheni saattoi Jumalan armosta 
eilen klo 2 maailmaan pienen pojan Hans 
Lutherin. Minun on lopetettava. Sairas 
Käthe kutsuu minua”. Perheeseen syntyi 
kuusi lasta. Reformaattorimme oppi 
lepertelemään. Lutherit kasvattivat myös 
neljä orpolasta ja heillä asui ylioppilai-
ta täysihoidossa. Musisoivan perheen 
kodissa vietettiin iloista ja vieraanvaraista 
seuraelämää. Meille säilyneiden, mutta 
siivoiksi karsittujen pöytäpuheiden kautta 
näyttäytyy meille räiskyvä, sanavalmis 
seuramies.           
 •  Elämän loppupuolella jokin Lutherin 
kutsumuksen kirkkaudessa petti. Ym-
märrys mitä hän oli osoittanut heikoille 
ja vähäosaisille, ei riittänyt enää kaikille. 
Harvan profeetan elämä on ollut mitään 
nousukiitoa!
                            •   •   •
  Arvioidessamme omaa suhdettamme 
Lutheriin, perimmäiseksi kysymykseksi 
jää, oliko hän Jumalan asialla? Kolme 
havaintoa saa minut vakuuttuneeksi:
- Lutherin sisäiset ja ulkoiset taistelut. 
Totuus ei selkiintynyt helposti.
- Lutherin elämän käänteissä näkyvä 
Jumalan johdatus.
- Lutherin työn hedelmät.                     P.T.
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Olli Hallikainen
tuomiorovasti

”Luther näki terävästi missä kir-
kon tuli korjata käytäntöjään ja 
opetustaan. Jumalan armon tuli 
olla tärkeintä kirkossa.”

Lutherin yhteydessä puhutaan
Tunnustuskirjoista. Mitä ne oikein 
tarkoittavat?  
-Tunnustuskirjoissa kerrotaan tiivistetysti 
se mitä kirkko opettaa kristillisen uskon 
keskeisistä kohdista, Jumalasta, Jeesukses-
ta Kristuksesta, Raamatusta, armonväli-
neistä jne.

Onko kaikki Tunnustuskirjat Lutherin 
tekemiä?
- Luther kirjoitti kirkkomme tunnustus-
kirjoista tutun Vähän Katekismuksen ja 
ns. Schmalkaldenin opinkohdat. Hän oli 
mukana laatimassa Augsburgin tunnus-
tusta silloisia valtionpäiviä ja keisaria 
varten. Kirjoilla osoitettiin että kirkon 
uudistamista ajaneet halusivat säilyttää 
kristinuskon sellaisena kuin se alun perin 
apostolien ja vanhan kirkon aikana oli.

Osuiko Luther teeseissään naulan kan-
taan arvioidessaan silloista kirkollista 
tilannetta.
- Keskiajan katolinen kirkko oli omak-
sunut monia maallisen, taloudellisen 
ja uskonnollisen vallankäytön muotoja 
jotka sotivat kirkon alkuperäistä sanomaa 
vastaan. Näitä reformaattorit arvostelivat 
ja halusivat kirkon palaavan juurilleen. 
Luther oli heistä suorasanaisin ja näki 
terävästi missä kirkon tuli korjata käytän-
töjään ja opetustaan. Jumalan armon tuli 
olla tärkeintä kirkossa.

Pääseekö Tunnustuskirjat hyllyssäsi 
pölyttymään? Kuinka usein joudut otta-
maan ne esille.?
 - Katekismusta luen ja tutkin usein. Siinä 
on lyhyesti ja ytimekkäästi selitetty us-
komme keskeiset asiat, uskontunnustus, 
Isä meidän -rukous, kymmenen käskyä 
ja Herran siunaus. Näitä tarvitsen joka 
päivä ja niissä riittää tutkittavaa yhdeksi 
ihmiselämäksi.
Millä mielellä odotat tulevaa Reformaa-
tion juhlavuotta?
 - Toivon että emme katso vain taakse-
päin 500 vuoden päähän vaan pohdimme 
mitä reformaation perintö merkitsee 
kirkollemme nyt. Mitä armo on ja miten 
se innoittaa meitä kirkon ihmisiä omassa 
elämässämme sekä yhteisessä ja yhteis-
kuntamme elämässä?
Mitä arvelet, kiinnostaako tavallista 
kirkkokansaa Aleksanterin kirkkoon 
ensi kevääksi suunniteltu luentosarja?
-Toivottavasti osaamme kertoa uskomme 
aarteista niin että armo välittyisi ihmisen 
tasolta ja antaisi vastauksia ihmisen välillä 
kipeisiinkin kysymyksiin.
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ETÄ-
TUNTUMAA 
LUTHERIIN

                  KUVA Kalle Mäki

Päivi 
Salminen
KRS-läinen ja tuomasaktiivi

”En ole mikään Luther-fani. 
Mutta kyllä Luther oli hienolla 
tavalla rohkea ja vaikutti 
historian kulkuun.”

Luterilaisuus näyttäytyi minulle lapsuus- 
ja nuoruusvuosieni aikoina melko tiukka-
na. Uskoon liittyi rajoja ja ehtoja, vaikka 
armosta puhuttiinkin. Rippikoulussa 
Katekismus antoi kuitenkin uskolle hyvän 
pohjan. Uskonnonopettajani oli Pentti 
Lempiäinen, joka  piti oppilailleen myös 
rippikoulun. Hän oli erinomainen, selkeä 
opettaja eikä hänen puheensa nostattanut 
vastareaktioita.

Mutta vasta opiskeluaikana löysin armon 
evankeliumin Erkki Lemisen opetuksen 
kautta. Luterilaisuuden armon juonne 
löytyi. Eikös Lutherilla armon oivallus 
syntynyt Roomalaiskirjeen lauseesta: 
Vanhurskas on elävä uskosta. Tämän voin 
allekirjoittaa. Vielä selkeämmin armo 
tulee mielestäni esiin Efesolaiskirjeen 
lauseessa (2: 8-10): Armosta te olette pe-
lastetut uskon kautta ette itsenne kaut-
ta - se on Jumalan lahja - ette tekojen 
kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me 
olemme hänen tekonsa, luodut Kris-
tuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten.

Sittemmin iän karttumisen myötä 
hengellinen matkani on ollut askelei-
ta avarampaan, ekumeeniseen suun

taan, jolloin poikkeavien käsitysten si-
jasta keskitytään Kristukseen. Mitä 
vanhemmaksi tulee, sitä vähemmän 
kiinnittää huomiota opinkappaleisiin, 
kunhan vain puhutaan Kristuksesta. 

Uskon vaalimisessa on tärkeätä  Raa-
mattuun syventyminen ja uskovien 
yhteys sekä palvelutehtävä seurakun-
nassa.  Tärkeä kokemus aikoinaan oli 
osallistuminen Raamattukonferens-
siin Itävallan Linzissä, mihin osallis-
tui satoja opiskelijoita ympäri Euroop-
paa, Suomestakin kaksi linja-autollista.
  

Armosta 
te olette

pelastetut
Meidän on etsittävä enemmän yhdistäviä 
tekijöitä Kristus-pohjalla.  Anekaupassa 
esim. mentiin ohi Kristuksen. Mielessä-
ni on jonkun julistajan puheesta säilynyt 
kuva pyörästä, jonka keskiössä on Kristus. 
Mitä lähempänä olemme keskusta, sitä lä-
hempänä olemme myös toinen toisiamme.

ETÄ-
TUNTUMAA 
LUTHERIIN
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Armollisen Jumalan palvelija
Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen on 
tehnyt pitkän pappisuran ja vaikuttanut myös Tuomasmessussa. 
Hänen mukaansa Lutherin keskeisin oivallus oli armollisen ja läs-
näolevan Jumalan löytäminen.
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Vuoden 1980 toinen pääsiäispäivä 
on jäänyt pysyvästi Jussi Mäkisen 
mieleen. Silloin hänet vihittiin papiksi 
Tampereen Tuomiokirkossa.
-Varsinkin iän karttuessa pappisvih-
kimys alkaa kasteen ja konfirmaation 
ohella olla merkittävä asia.
Huonosti koulussa viihtyneen Mä-
kisen reitti papiksi ei ollut kaikkein 
tavallisin. Mies onkin edennyt kirkko-
herraksi saakka ilman ylioppilastut-
kintoa.
-Tulin rippileirillä uskoon, ja taustalla 
vaikutti myös kristillinen kotikasva-
tus. Keskikoulun jälkeen opiskelin 
ensin Suomen Raamattuopistossa 
Kauniaisissa. Sen jälkeen valmistuin 
Sisälähetysopistosta Kirkon nuoriso-
ohjaajaksi.
Mäkinen sai nuoriso-ohjaajan työpai-
kan Tampereen Kansanlähetyksessä.
-Sitten ystävät alkoivat houkutella 
minua opiskelemaan teologiaa. Ja 
pääsinkin yliopistoon sisään.

Kaupunkipapin uralle

Pappisvihkimyksen jälkeen Jussi 
Mäkinen ajatteli päätyvänsä johonkin 
hiippakunnan monista maalaisseura-
kunnista. Toisin kuitenkin kävi. Hä-
nestä tuli täysiverinen kaupunkipappi.
-Minut nimitettiin Tampereen Kale-
van seurakuntaan. Kun toimin siellä 
kappalaisena niin sainkin yllättäen 
kutsun Suomen Lähetysseuran palve-

lukseen.
Kyseinen pitkä työjakso oli merkittä-
vä Mäkisen luterilaisen identiteetin 
rakentumisen kannalta.
- Lähetysseurassa avautui maail-
manlähetyksen maisema, ja myöskin 
suomalaisen kirkollisen elämän koko 
kirjo.
SLS:stä Mäkinen siirtyi Viinikan 
kirkkoherraksi. Tampereen seura-
kuntamuutoksen yhteydessä hänet 
nimitettiin vuonna 2014 uuden 
Tampereen Eteläisen seurakunnan 
kirkkoherraksi.
-Pidän itse tätä suurta seurakuntaa 
enemmänkin verkostona. Siihen sisäl-
tyvät kolme aikaisempaa seurakuntaa 
ovat toimintakulttuuriltaan hyvin 
yksilöllisiä, kirkkoherra toteaa.

Tuomasmessua perustamassa

Jussi Mäkinen on saanut hengelli-
sellä polullaan vaikutteita monelta 
suunnalta. Oma osansa on myös 
Tuomasmessulla. Hän oli 1990-lu-
vun alussa aktiivisesti mukana 
perustamassa sitä Tampereelle.
-Pappina ymmärsin jumalanpal-
veluselämän uudella tavalla Tuo-
masmessun kautta. Sitä ennen olin 
hyvinkin matalakirkollinen.
Kirkkoherra pitää Tuomasmessua 
merkittävänä hengellisenä uudistus-
liikkeenä. Tampereella sen elävöit-
tävä vaikutus ei näy ainoastaan 
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Aleksanterin kirkossa.
-Esimerkiksi Viinikassa olemme 
kehittäneet hiljaisuuden kirkkoa 
pitkälti Tuomasmessun piirissä 
syntyneiden ajatusten pohjalta. 
Meillä on rukousalttari, pidämme 
hiljaisuuden messuja ja maallikoita 
toimii ehtoollisavustajina.

Jumala arjen keskellä

Jussi Mäkinen on valmistautunut 
tulevaan reformaation juhlavuoteen 
muun muassa perehtymällä Armon 
horisontit –kirjaan. Teos pohjustaa 
eri hiippakuntien syksyllä toteutta-
mia synodaalikokouksia.
Kirkkoherran mukaan keskeistä 
on pohtia sitä, miten kristittyinä 
suhtaudumme Jumalan jatkuvaan 
johdatukseen ja uuden luomiseen.
-Luther löysi Raamatusta dynaami-
sen evankeliumin. Miten se voisi 
olla edelleen meillä esillä, ilman että 

sanoma muuttuu löysäksi lupauk-
seksi tai korulauseiksi?
Mäkinen huomauttaa, että Lutherin 
Jumala ei liidellyt jossakin kaukana 
korkeuksissa. Hän vaikuttaa koko 
ajan. Ja myös arkisen elämämme 
keskellä.
-Toisaalta on samalla muistetta-
va myös Jumalan salattu olemus. 
Parhaimmillaankin näemme hänet 
Mooseksen tavoin vain selkäpuolel-
ta. Tässä piilee se paradoksi, joka on 
järjelle mahdoton ymmärtää.

Kohtaamisen etiikka

Kirkkoherra Jussi Mäkinen on 
pohdiskellut paljon myös luterilai-
suuden etiikkaa. Sen lähtökohtana 
ei ole joku ihanteellinen malli, jonka 
mukaan meidän pitäisi elää.
-Keskeistä on kohdata toinen ihmi-
nen juuri sellaisena kuin hän on. 
Tämä lähimmäisen huomioiminen 
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näkyy mielestäni hyvin Tuomasmes-
sunkin ajattelussa.
Luterilaisuus on myös kokonaisval-
taista. Kyseessä ei ollutkaan pel-
kästään hengellinen uudistusliike. 
Reformaatio kosketti perheitä, työ-
elämää ja monia muitakin yhteis-
kunnan osa-alueita.

 Uskomme voima pii-
lee lopultakin ydin-

asioissa. Niiden pariin 
meidän on hyvä pala-

ta aina uudelleen.

-Nyt yhtenäiskulttuuri on kuitenkin 
koko ajan murenemassa. Onkin 
kiinnostavaa seurata mihin luterilai-
suus jatkossa fokusoituu.
Kirkkoherra muistuttaa siitä että 
luterilaista kirkkoa tulee koko ajan 
uudistaa maailmankin muuttuessa.
-Pitää miettiä, miten arkemme 
keskelläkin voimme uskoa Jumalan 
olevan läsnä.

Voima ydinasioissa

Lutherin opetuksissa moni asia on 
Mäkiselle edelleen luovuttamatonta. 
Hän kannustaa kaikkia perehty-
mään reformaattorin kirjoituksiin, 
esimerkiksi katekismuksiin.
-Erityisesti Vähässä katekismukses-
sa nostetaan esille keskeiset uskon-
kohdat.
Luterilaisena pappina Mäkinen huo-
mauttaa, että uskomme voima piilee 
lopultakin ydinasioissa. Niiden 
pariin meidän on hyvä palata aina 
uudelleen.
-Martti Luther löysi armollisen Juma-
lan, joka vaikuttaa. Hän saa meissä 
aikaan iloa, vapautumista ja lähim-
mäisenrakkautta.
Jussi Mäkinen toteaa, että vuosien 
kuluessa hänen luottamuksensa Ju-
malan työhön on vain lisääntynyt.
-Nuorempana kaikki tuntui olevan 
kiinni enemmänkin omasta itsestä.

Teksti ja kuva: Vesa Keinonen

Minä en kuole vaan elän ja kerron 
Herran teoista.

Nämä Lutherin lempipsalmin 118 sanat on latinaksi ja saksaksi hänen työ-
huoneensa seinällä Coburgin linnassa, missä hän oleskeli v.1530 Augsbur-
gin valtiopäivien aikana ollessaan tuomittuna valtakunnankiroukseen.

Jos Luther olisi aikoinaan voinut panna 
teesinsä Facebookin seinälle, kuuluisit-
ko tykkääjiin?

- Facebookissa päivitysten näkyvyys 
käyttäjien uutisvirrassa määrittyy yhtiön 
algoritmien ja siten sen työntekijöiden 
maailmankuvan perusteella. Ottaen 
huomioon Lutherin välit aikansa vallan-
pitäjiin voi olla, ettei päivitys olisi näkynyt 
juuri kenellekään. Lisäksi uutisvirtaan 
päätyy lähinnä niitä julkaisuja, joista 
muut ovat tykänneet. 
On varsin epätodennäköistä, että yksit-
täinen saksalainen pappi olisi palvelussa 
riittävän läheisissä verkostoissani, mutta 
reformaation levitessä teesit olisivat var-
maankin päätyneet ruudulleni.
Tykkäämisestä puolestaan en osaa sanoa, 
sillä perinteinen länsimainen kulttuuri ja 
etiikka ovat varsin pitkälti reformaation 
seurausta, joten ilman sitä olisin itsekin 
varsin erilainen ihminen.

 Tunteeko nykynuori vielä Lutheria? 
Miten Luther ja hänen opetuksensa on 
esillä rippikoulussa?

- Monen tiedot hänestä lienevät koulun 
uskonnontuntien varassa, ainakin ennen 
rippikoulua. Vaihtelu on kuitenkin suurta 
molempiin suuntiin. Lutherin opetuksia 
on käsitelty rippikouluissa erityisesti 

                                                                        KUVA Kalle Mäki

katekismuksen kautta, ja muuten ne ovat 
olleet taustalla piilossa osana kirkon
luterilaista teologiaa.Omista rippikou-
lu- ja isosteluajoistani on kuitenkin jo 
vierähtänyt muutama vuosi.

Miten selität sellaisen ilmiön, että 
tuohon aikaan ennen sähköistä mediaa 
yhden miehen esille nostamat ajatukset 
levisivät nopeasti ympäri Eurooppaa ja 
ovat pysyneet elävinä 500 vuotta?

- Painavat ajatukset leviävät tavalla tai 
toisella - ja kun ne havaitaan toimiviksi, ei 
niistä ole tarvetta luopuakaan.

 Painavat ajatukset 
leviävät 

tavalla tai toisella.
Aiotko tulevana merkkivuonna tutustua
Lutheriin syvällisemminkin?

- Kirjahyllyni lukemattomien kirjojen 
pinoon on kertynyt kirjallisuutta
aiheesta pääosin vanhempieni suosiolli-
sesta vaikutuksesta, mutta ajan
riittävyys opintojen ja töiden ohessa on 
mitä on.

”ilman reformaa-
tiota olisin itsekin 
varsin erilainen 
ihminen.”

Mika Mäki
teekkari 20 v

ETÄ-
TUNTUMAA 
LUTHERIIN
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4.9. Riparilaulumessu  Elämää pidempi matka
Syyskuun ensimmäinen Tuomasmessu kokoaa yhteen niin tämän kesän riparilaiset kuin 
ne, joiden riparista on aikaa jo vuosia tai vuosikymmeniä. 

Messun teksteinä toimivat rippikoulusta tutut ulkoläksyt. Evankeliumitekstinä kuullaan 
kaste- ja lähetyskäsky. Kaste- ja lähetyskäsky muistuttaa meitä kasteesta ja siitä, että kas-
teen armo kannattaa meitä läpi elämän ja sen virvoittavan veden äärelle voi aina 
palata. Kaste vie meidät elämää pidemmälle matkalle Jeesuksen seurassa. 
Matkalle, joka jatkuu vielä kuoleman jälkeenkin. 
Kaikki halukkaat ovat saaneet äänestää omia riparilaulusuosikke-
jaan ja Tuomasmessussa saa laulaa paljon tuttuja riparilauluja 
eri vuosikymmeniltä. 
Luvassa on varmasti hieno messu.

Anne Karhola, messun tukihenkilö, puh. 050 5220620

25.9. Tule rakkauden piiriin
Rakkauden kaksoiskäskyä on sanottu myös rakkau-
den kolmoiskäskyksi; onhan siinä mukana itsensä 
rakastaminen Jumalan ja lähimmäisen rakastamisen 
lisäksi. 
Kun kutsumme ihmisiä rakkauden piiriin, se mer-
kitsee kutsua ja haastetta osoittaa rakkautta toinen 
toisellemme ja jokaiselle messuun tulijalle. On vaikea 
saada kokemusta ja ymmärrystä Jumalan rakkaudes-
ta, jos itsessä ei löydy kokemusta siitä, että on tullut 
vastaanotetuksi, nähdyksi, kohdatuksi ja rakastetuksi 
sellaisena kuin on. Rakkaus näkyy myös pienissä rak-
kauden teoissa: ystävällisyydessä, hymyssä, hyväksyvässä 
katseessa ja toisen auttamisessa.

Rukoilemme messuumme rakkauden ilmapiiriä, joka sulkee 
sisäänsä jokaisen osallistujan. Liturgina on Ulla Halttunen, Ismo Kun-
nas saarnaa, Pirjo Lääperi johdattaa rukoukseen, tekstinlukijana on Leena 
Silfverhuth ja palveluryhmän kokoajana Liisa Tasala.
Riitta Vesanen, messun kokoaja, puh. 040 7291039

Taivasta kohti laulu soi
ilomme pulppuaa
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  Syksyn Tuomasmessuissa   iloitaan yhdessä
Syksyn 2016 messutarjottimella on monenlaisia mielenkiintoisia aineksia. Messujen vastuuhenkilöt kertovat, millaisia 
ajatuksia heillä on messumatkan alkaessa.  Kaikki messut ovat jo työn alla, Messun yhteydessä mainittuun vastuuhenki-
löön voit ottaa halutessasi yhteyttä.  Messua toteuttamaan tarvitaan monta kymmentä vapaaehtoista. Myös viime tipassa 
voi päästä mukaan tehtäviin, vaikka useissa messutehtävissä tarvitaankin pidempää valmistautumista.

Jumala huomispäivän loi. 
Vedet jo virratkaa. Jaakko Löytty

9.10. Polunnäyttäjänä Pyhä Birgitta
Lokakuun 9. päivän Tuomasmessussa kuljemme Pyhän Birgitan jalanjäljissä. Ajatus 
birgittalaisesta messusta on itänyt pitkään, mutta keväällä se alkoi versoa. Birgitan ru-
kouksen säkeet ”Osoita minulle tie / ja tee minut halukkaaksi sitä vaeltamaan” johtavat 
meitä hiljentymisen ja rukouksen tiellä, jota vaellamme vanhojen ja uusien ylistyslau-

lujen saattamina. 
Tule messun virvoittavaan yhteyteen Pirkon-päivän jälkeisenä sunnun-

taina. Mukana Kim Rantala, Marjatta Malmberg, Sirkka Heinonen, 
Anne Porrassalmi. Musiikissa Pietari ja Kalat.

 
Pyhä Birgitta (1303-1373) oli äiti, kosmopoliitti, vaiku-

tusvaltainen nainen. Hän oli rohkea ja samalla nöyrä 
pyhiinvaeltaja, jolle Jumalan tahdon kuuleminen 

ja seuraaminen merkitsivät niin paljon, että hän 
perusti birgittalaissääntökunnan. Hän on yksi 

Euroopan suojeluspyhimyksistä.
Kaija Jerkku, messun kokoaja, puh.040 7006938

JAT K U U  S E U R A AVA L L A  S I V U L L A

27.11. Adventtimessu
Ensimmäistä adventtia juhlitaan Tuomasmessussa 

27.11.2016. Messun teemana on "Hän on lähellä". Odo-
tamme kuningasta ja riemuitsemme Hänestä. Hoosianna soi 

korkeuksiin, kun yhdessä aloitamme valmistautumisen Jeesuksen 
syntymäjuhlaan. Messun kokoavat Catarina Ståhle-Nieminen ja 
Sari Papunen, puh.040 5807979
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6.11. Jatkoa Pyhäinpäivään
NNKY:n ja NMKY:n kokoama Tuomasmes-
su rakentuu Jeesuksen vuorisaarnan alussa 
olevan autuaaksijulistustekstin ympärille,  siis 
viivymme vielä  Pyhäinpäivän teemassa. 
Marjatta Muilu, 

messun kokoaja p. 050 307 4074



Joululaulumessu la 17.12. klo 18
Viime vuonna oli ensimmäinen Tuomasmessu kauneimmin joululauluin, mikä sai 
innostuneen vastaanoton. Sille toivottiin jatkoa ja sama joukko kuin viime kerralla eli 
Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat ottaneet haasteen 
vastaan. 
Enkelit ilmoittivat ilosanoman paimenille ja kaikelle kansalle ja toivomme, että nytkin 
kirkko täyttyisi laulajista ja sanan kuulijoista. Viime vuonna lähestyimme erityiskut-
sulla seurakuntamme uusia jäseniä Ratinassa. Tällä kertaa haluaisimme kutsua myös 
kaupungin päättäjiä ja työntekijöitä. 
Yhtä kaikki, jokainen on lämpimästi tervetullut tähänkin messuun! 
Joululaulumessussa lauletaan Suomen Lähetysseuran kauneimpia joululauluja ja mes-
sun kolehti menee Lähetysseuran ja tuomaitten omaan nimikkokohteeseen Thaimaan 
luterilaisen seminaarin stipendiaatti Chanakan Akkharan opintojen tukemiseen.
Tiina Eskelinen, messun kokoaja, puh.040 9136454

Kansainvälisen vastuun tuomasmessu 31.12.2016 klo 20
kokoajina Pirjo Honkanen ja Elina Vettenranta

Messu lähtee rakentumaan Intian matkakokemusteni näkökulmasta. Mikä on ihmisen 
arvo? Miksi nainen, lapsi, vammainen on  toisen luokan kansalainen? Entä kristittyjen 
asema valtauskontojen puristuksessa?  Vaikka kastilaitos onkin lailla kielletty, se vai-
kuttaa edelleen ihmisten arjessa voimakkaasti ja säätelee sosiaalista kanssakäymistä. Jos 
olen alhaisista alhaisin tai kokonaan kastiton, mikä on minun tulevaisuuteni?

Suomessa ihmisoikeudet ovat arki-
päivää. Hallintomme on läpinäkyvää, 
poliisiin ja armeijaan voi luottaa.Näin ei 
ole kaikkialla, sanan-, ilmaisun- ja ko-
koontumisenvapaus on hyvin heiveröis-
tä. Jokapäiväinen leipä on kapeaakin 
kapeampi, ja koulutusmahdollisuudet 
heikot.

Vaikka Suomessa on omat murheensa                                                                                     
ja taistelunsa, miten voisimme olla                                                                               
myös kaukaisen lähimmäisen rinnalla?

Lähetä leipäsi veden yli, 
ajan mittaan voit saada sen takaisin. Saarn. 11:1

Pirjo Honkanen, messun kokoaja, puh. 0207 681 631
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Ehtoollisen salaisuuden äärellä
Uudet ja nykyiset ehtoollisavustajat sekä muuten ehtoollisesta kiinnostuneet syven-
tyivät alkuvuodesta kolmena iltana Tuomasmessun ehtoollisen viettoon. Edellisestä 
vastaavasta perehtymisestä oli jo vierähtänyt aikaa ja kiinnostuneita olikin mukana 
toistakymmentä joka kerta.  Ehtoollisen sisältöön ja ekumeenisiin ulottuvuuksiin joh-
dattelivat Lauri Eskelinen ja Harri Kuhalampi. Mielenkiintoista oli kuulla, mitä   
muissa kirkkokunnissa ehtoollisesta ajatellaan ja kerrata  samalla ehtoollisen keskeisiä 
ulottuvuuksia: Jeesuksen muistamista, hänen läsnäoloaan, sovitusta, anteeksiantoa, 
yhteyttä ja kiitosta.  Ehtoollisen vieton eri osien sisältöä ja merkitystä avasivat Minna-
maria Tammisalo ja Riikka Sydänmaa. 
       Monet kertoivat oivaltaneensa 
                                                         uusia ulottuvuuksia siitä, miksi ehtoollisen aikana 
                                                            toimitaan niin kuin toimitaan ja mikä eri osien 
                                                                   merkitys on kokonaisuuden kannalta. 
                                                                            Tuomasmessun esirukouskäytäntöjä ja                         
                                                                               öljyllä voitelua sekä rippiä valottivat Aulis 
                                                                                    Raunio ja Kalle Mäki.  
                                                                                      Toisen kohtaaminen ja tämän          
                                                                                       puolesta  rukoileminen on herkkyyttä                                                                                         
                                                                                         vaativa tehtävä, jossa samalla                                                                  
                                                                                            antaessaan itse saa. 

                                                                                                                                                                        Kalle Mäki

Siunaamme Harri Vir-
tasen muistoa. Hän oli 
lukemattomia kertoja 
Tuomasmessun liturgi-
na persoonallisella ja 
turvallisella tavallaan.
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Herra jos sinä et sitä tee,
se jää tekemättä.

Herra, jos sinä et auta,
minä äkkiä panen kaiken pilalle.

Asia ei ole minun,
siksi minulle ei kuulu kunniakaan.

Haluan olla työkalusi,
kunhan sinä johdat taistelua.
                       Martti Luther

 KUVA Pirjo Honkanen



Annukka Laine
taidemaalari

”Lutherista puhuttaessa erityisesti kolme 
asiaa nousee mieleen: Pyhä Anna, Lut-
herin kovat koettelemukset ja Lutherin 
suhde kuviin, joka oli myönteinen.

- Ensinnäkin minua puhuttelee Pyhä 
Anna, kaimani.  Nimi tarkoittaa armah-
dettua. Luther rukoili tätä pyhimystä 
avukseen, kun hän opiskelijana joutui 
kovaan ukkosmyrskyyn. Salamaniskun pe-
lästyttämänä hän lupasi:  -Jos autat minua, 
ryhdyn munkiksi. Pyhä Anna kolman-
tena on kristillisessä taiteessa esiintyvä 
aihe. Se esittää  Pyhää Annaa tyttärensä 
Neitsyt Marian ja lapsenlapsensa Jeesus-
lapsen kanssa. Pyhä Anna kolmantena oli 
suosittu aihe 1300-luvulta lähtien etenkin 
saksalaisessa taiteessa. Ei ole lainkaan 
mahdotonta, etteikö Lutherin kodissa olisi 
ollut kyseinen kuva. Suomesta on löydetty 
45 veistosta tästä aiheesta.
- Minua on aina koskettanut se kova 
kamppailu, minkä Luther joutui käymään, 
ennen kuin hän sai kokemuksen armosta. 
Armon löytyminen ei tapah-
tunut käden käänteessä. Se on 
tuttua minullekin. Tässä voin 
hyvin samaistua Lutheriin. 
Erityisesti Saksan matkalla, 
kun sain vierailla Wartburgis-
sa, Wittenbergissä ja Erfurtis-
sa, Lutherin elämä tuntui niin 
konkreettiselta ja todelliselta. 
Musteläiskä Wartburgin lin-
nan kammion seinällä kertoo, 
vaikka vain legendan 
välittämänä, hänen taistelu-
jensa ankaruudesta.

- Usein Lutherin yhteydessä puhutaan hänen 
kuvakielteisyydestään. Mutta se ei pidä paik-
kaansa.  Se ei kuulunut Lutherin esittämiin 
uudistusehdotuksiin. Hän ei kannattanut ku-
vien hävittämistä, vaan päinvastoin puolusti 
niiden oikeutusta, kun muutamat reformaat-
torit halusivat viedä kehitystä siihen suun-
taan. Lutherille kuva oli tärkeä Raamatun 
ilmoituksen kantajana ja näkyväksi tekijänä.

Olet maalannut useita Maria-kuvia. Millä 
mielellä luterilaisena suhtaudut Mariaan?
Suurella rakkaudella, ilolla, hartaudella ja 
hellyydellä. Maria vahvistaa naiseutta muu-
ten niin miehisessä kirkon ilmeessä.
Luther pitäytyi Maria-käsityksessään van-
haisen kirkon opetukseen ja Efeson v.431 
kirkolliskokouksen ajatteluun mm. Mariasta 
Jumalansynnyttäjänä.

ETÄ-
TUNTUMAA 
LUTHERIIN

aikana saarnapöntöstä moittia ”röyhkeitä 
pässinpäitä”? Pelottavan ajankohtainen ja 
myös kaupunkilaisia koskeva on Lutherin 
lausahdus Vähä Katekismuksen esipu-
heessa: ”Voi hyvä Jumala sitä surkeutta, 
minkä olen saanut nähdä! Tavallinen kan-
sanmieshän ei varsinkaan maaseudulla 
tiedä kristinopista yhtään mitään.” 
Itselleni tällä hetkellä tärkein Lutherin 
opetuksista on hänen ohjeensa aloittaa 
päivä uskontunnustuksella ja Isä meidän 
-rukouksella. Miksi täyttäisin ajatukseni 
jo heti aamusta alkaen huonoilla uutisil-
la, kun vaihtoehtona on hyvä uutinen! 
Vuosia sitten tein kirpputorilöydön: 
Lutherin Mannaa Jumalan lapsille sisältää 
yhä hyviä ohjeita meille nälkäisille armon 
kerjäläisille.

Minusta tuntuu että ev.lut. kirkko on 
vesittänyt Lutherin puheita kuivaksi vi-
rastokieleksi. Voisiko asiat sanoa selkeästi 
ketään kumartelematta? Voisiko kasteesta 
suoraan kertoa mitä siinä tapahtuu ja tar-
koittaako se muutakin kuin kaunista ritu-
aalia ja kirkon yhteyteen ottamista? Miksi 
jätetään perkeleet ja helvetit mainitse-
matta? Miksei ev.lut. kirkossa selkeästi 
opeteta, että kasteen lisäksi ihmisen tulee 
uskoa Jeesukseen pelastuakseen? 

Kun pohdin 500 vuoden takaisia asioita, 
mieleen nousee jatkuvasti lisää kysymyk-
siä: Minkälaiset olisivat Lutherin teesit 
tämän päivän ev.lut. kirkolle? Mitä uskon-
puhdistaja sanoisi tänään? Tai oikeastaan, 
mitä Jeesus sanoisi?

”Mitä uskonpuhdistaja sa-
noisi tänään? Tai oikeastaan, 
mitä Jeesus  sanoisi?”

Anne Tervahauta
graafinen suunnittelija, 
Ruusu-hauvan emäntä

Meidän kaikkien tulisi muistella vielä 
Lutheriakin vanhempia asioita ja tutkia 
Raamattua; Lutherin aika on sentään vielä 
lähellä siihen nähden koska Jeesus eli 
maan päällä. Molempien opetukset ovat 
tänään yhtä ajankohtaisia kuin muinoin.

Uskonpuhdistuksen juhlavuosi sattuu 
oman elämäni kannalta sellaiseen sau-
maan, jolloin olen muutenkin pohtinut  
omaa suhdettani luterilaiseen kirkkoon. 
Koska olen työssäni jatkuvasti tekemisissä 
muidenkin kristillisten suuntausten kans-
sa, tulee väkisinkin mietittyä omaakin 
vakaumusta. Tunnustan että minulla on 
ollut liian ohut tietämys Lutherista, hänen 
opetuksistaan ja myös hänen ”pimeästä” 
puolestaan, vaikka olin vuosia ev.lut. kir-
kon nuorisotyönohjaajana. Luterilaiseen 
kirkkoon kuuluminen on suomalaisten 
enemmistölle sellainen itsestäänselvyys, 
että jokaisen tulisi pysähtyä pohtimaan, 
miksi siihen haluaa kuulua ja mitä kaik-
kea Luther itse asiassa opetti. Toivottavas-
ti juhlavuonna kirkkomme opinkappalei-
ta  pidetään selkeästi esillä. 

Lutherin opetuksissa minua on puhutellut 
hänen rikas ja rönsyilevä puhetyylinsä, 
josta välillä liiankin pliisu kirkkomme 
voisi ottaa oppia. Kuinka moni uskaltaa 
varsinkaan tänään vihapuhefobian 
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Arboretum  ja  
Lutherin sinetti 

Puiston helmi on ruusutarha, jossa on 
160 erilaista ruusulajiketta. Jokainen 
voi etsiä lempiruusunsa. Onko se Wed-
ding Bells, Astrid Lindgren,
Diamant, Nostalgia, Peace, Jazz, Aca-
pella vai Gospel?

Tässäkin voi lainata Lutheria: - Luonto 
on täynnä ihmeitä. Jokaisessa luoma-
kunnan osasessa näkyy hänen kättensä 
jälki, jos ihmisellä on näkevät silmät.

Luonto on myös vertauskuvien läh-
de kristillisessä, niinkuin muussakin 
symboliikassa. Ruusu on ollut monen 
Raamatun tai kirkkohistorian henkilön 
nimikkokasvi, Mariasta alkaen. Myös 
Lutherilla oli rikassisältöinen ruusuku-
vansa, joka oli mm. hänen sinetissään

Kannattaa kurkata Tampereen eteläisen 
seurakunnan ”Etsikko”-sivustoa (Vil-
jele, varjele / Sano se kukkasin). Siellä 
kerrotaan paljon luonnosta, Arboretu-
mista ja Luther-ruusustakin. 

Oletko käynyt Tampereen Arboretumissa 
Hatanpään sairaalan takana Pyhäjärven 
rannassa? Vanhan kartanopuiston iäkkäiden 
puuvanhusten katveessa on levollista istuskella. 
Sen vieressä on varsinainen kasvilajipuisto, jossa 
voi tutustua puihin, pensaisiin, moni- ja yksivuo-
tisiin kukkiin sekä maustekasveihin. 
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Pentti Lempiäinen selittää Luther-ruusua 
kirjassaan Kuvien kieli: -Luther-ruusu-
kuviossa on valkoisen kukan sisässä pu-
nainen sydän ja siinä musta risti. Kuvion 
pyöreä tausta on sininen.

Minun sinettini kuvaa jumaluusoppiani, 
sanoo Luther. Risti muistuttaa siitä, että 
usko Ristiinnaulittuun tekee autuaaksi. 
Vaikka risti on musta, kuoleman  ja tus-
kien aiheuttaja, sydän säilyttää värinsä. 
Risti ylläpitää elämää. Punainen sydän 
valkoisen ruusun keskellä osoittaa, että 
usko antaa ilon, lohdutuksen ja rauhan, 
jota maailma ei voi antaa. Ruusun tulee 
olla valkoinen, sillä se on enkelien väri. 
Ja kun ruusu on taivaansinisellä pohjalla, 
se merkitsee, että ilo uskossa ja Pyhässä 
Hengesä on alkua tulevalle taivaalliselle 
ilolle. Taustan ympyränmuotoinen kehä 
muistuttaa, että taivaan ilo on ikuinen ja 
kaikkea maailmasta saatavaa kallisarvoi-
sempi.

Tuomaspappien asiaa
Alkavana syksynä Tuomaspappien 
kokoonpanossa nähdään muutoksia.
Timo Takala keskittyy hoitamaan vs. 
hallintojohtajan tehtäviä 1.9. alkaen.  
Häntä tulee sijaistamaan Katriina 
Hallikainen osa-aikaisena vastuu-
pappina. Käytäntöä on suunniteltu 
jatkettavaksi alkajaisiksi vuoden 
verran. Katriina on virkavapaalla op-
pilaitostyöstään (TAMK) ensi vuoden 
heinäkuulle.  Minnamaria Tammisalo 
jatkaa Tuomasmessun ”apupappi-
na” ja tiedotustehtävissä, Katriinan 
työpanos tulee kohdistumaan lähinnä 
Timon vastuualueeseen (talous ym.). 
Tuomas-vastuupappina hän toimii 
yhteyshenkilönä seurakuntaan päin. 
Minnamaria Tammisalo suuntautuu 
tiedotuspuoleen etenkin sosiaaliseen 
mediaan keskittyen. Tehtävien tar-
kempi jakautuminen määritellään em. 
pappien keskinäisessä kolmikantaneu-
vottelussa. Toivotamme Katriinan läm-
pimästi tervetulleeksi joukkoomme.
Tuomas-toiminnassa on vastuuta kanta-
massa myös Vastuuryhmä, jonka jäsen-
ten puoleen voi asioittensa kanssa aina 
nyös kääntyä. Nimet löytyy tältä sivustolta: 
Tuomasyhteisä / Vastuuryhmä

    17

Jami-illat
Tule mukaan laulamaan ja soittamaan tuo-
maslauluja ja iloitsemaan yhteydestä Jumalan 
ja toistemme kanssa. Jamittelemme rennolla 
otteella ilman suorituspaineita. Voit tuoda 
mukaan oman soittimen, piano ja joitakin ryt-
misoittimia löytyy valmiiksi. Jamit järjestetään 
kryptassa syyskaudella kahtena perjantaina 
30.9. ja 11.11. klo 18-20. Sisäänkäynti kryptan 
ovesta. Nähdään tuomasjameissa! Lisätietoja: 
Sari Papunen 040-5807979.

Tuomaspäivä
29.10  klo 10-16 Pyynikin pappilassa 
Kisakentänkatu 18. 
Jaksetaan uuteen kesään!
Mukana Katriina Hallikainen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anne 
Karhola puh. 050 5220620

Katriina 
Hallikainen 

tulee sijaistamaan 
Timo Takalaa.

Tervetuloa 
Katriina!

                  KUVA Kalle Mäki

 Minnmaria Tammisalo                                         Timo Takala                           Katriina Hallikainen                       KUVA Kalle Mäki



OPINTOPIIRI 
KRYPTASSA SYKSYLLÄ 2016 

TIISTAISIN KLO 18
Viimeinen kokoontuminen 15.11. on 

Emmauksessa Näsilinnankatu 26
4.10. Lauri Eskelinen 
Juuret. Luterilaisen reformaation synty 
ja keskeiset vakaumukset

11.10. Jussi Holopainen
Luonto ja luterilaisuus
18.10. Sami Uusi-Rauva
Onko kirkon ulkopuolella armoa?
Luterilaisena uskontojen maailmassa

25.10. Riikka Sydänmaa
Olemme kaikki hengellisiä. 
Luterilainen spiritualiteetti.

1.11. Olli Viljakainen
Tuli ja vesi. Sopivatko karismaatti-
uus ja luterilaisuus yhteen?

8.11. Pirkko Tuomisto 
Halpaa armoa vai kristillistä vastarintaa?

15.11. Minnamaria Tammisalo
Sosiaalinen media ja luterilaisuus

ARMON HORISONTIT-
Huomisen luterilaisuus 

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi viisisataa vuotta siitä, kun Luther naulasi 
teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen. Vuosien saatossa luterilai-
suus on punoutunut syvälle suomalaiseenkin yhteiskuntaan ja kulttuu-
riin. Tuomasyhteisö ylpeänä esittelee opintopiirin, jossa syksyn aikana 
pureudutaan luterilaisuuden perinteeseen ja nykytilaan. Yhdessä poh-
diskellaan, onko luterilaisuudella annettavaa tämän päivän ihmiselle? 

KIRJOJA: Inkala-Komulainen, toim. Armon horisontit - huomisen luterilaisuus Kirjapaja 2016
                  Roland Bainton: Tässä seison, Martti Lutherin elämä SLEY-kirjat 1982
                  Reijo Arkkila: Kallis oppi-isä Martti Luther. Sley-Media 2016

Erinomaista lisätietoa:

Opintopiirin alustajajoukko koostuu 
mielenkiintoisista henkilöistä, joista 
kukin on saanut tutkittavakseen yhden 
luvun tuoreesta Armon horisontit-
kirjasta. Teosta käytetään syksyllä 2016 
valtakunnallisesti pappien synodaaliko-
kouksissa. Aiheet ovat moninaiset, ja he-
rättävät meitä ajattelemaan, kyselemään, 
keskustelemaan. Tarkastelun kohteina 
ovat niin juuremme ja historiamme – 
mutta ennen muuta katse kohdistuu 
niihin uusiin ympäristöihin, joihin 
kristillisyyttä viedään tänä päivänä. Vai 
miltä kuulostaa pohtia luterilaisuuden 
suhdetta karismaattisuuteen? Muihin 
uskontoihin? Luontoon? Entä millaisia 
yhteyden kanavia sosiaalinen media 
tarjoaa kristillisyydelle? 
Voit poimia illoista kiinnostavimman, 
tai kerätä koko sarjan. Kuinka teetkin, 
valmistaudut samalla tärkeään reformaa-
tion juhlavuoteen 2017. Kevätkaudella 
Tuomasyhteisö tempaisee vielä tätäkin 
isommin: reformaation teemoja tar-
kastellaan Aleksanterin kirkossa viiden 
illan ja viiden vieraan voimin. Katsopa 
viereiseltä sivulta!
Innostavaa ja opettavaista syksyä odotellen,

Minnamaria Tammisalo, 
Tuomasmessun pappi
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REFORMAATION LÖYTÖJÄ

TUNNUSTUSKIRJAT LYHYESTI
Luterilaisen kirkon tunnustus perus-
tuu Raamattuun, kolmeen vanhan 
kirkon uskontunnustukseen sekä 
luterilaisiin tunnustuskirjoihin, jotka 
muotoutuivat 1530-80 välisenä aikana.
•    Kolme vanhan kirkon ekumeenista us-
kontunnustusta ovat: apostolinen, Nikaian-
Konstantinopolin sekä Athanasiuksen 
uskontunnustus.
•   Augsburgin tunnustus on luterilaisten 
päätunnustus. Se laadittiin Augsburgin 
valtiopäiville v.1530. Tekstin muovasi 
Melanchton.
•    Augsburgin tunnustuksen puolustuk-
sen laati myös Melanchton seuraavana 
vuonna v.1531.
•   Paavin asemaa käsittelevä Paavin valta 
ja johtoasema syntyi täydentämään Augs-
burgin tunnustusta.
•  Lutherin Iso ja Vähä Katekismus selittä-
vät yksinkertaisesti kristinuskon keskeisen 
sanoman. 
•   Luther laati selvityksenä kirkolliskoko-
ukselle Schmalkaldenin opinkappaleet. 
•  Tunnustuskirjoihin kuuluu myös Yksi-
mielisyyden ohje, joka käsittelee luterilais-
ten keskinäisiä oppikiistoja muodostaen 
yhteistä kantaa näihin kysymyksiin.
•    Luterilaisten tunnustuskirjojen 
kokonaisuus on esitetty Yksimielisyyden 
kirjassa. Kaikki luterilaiset kirkot eivät ole 
sitä ottaneet kokonaan tunnustuksensa 
pohjaksi. Luterilainen maailmanliitto pitää 
luterilaisen kirkon vähimmäisedellytykse-
nä Augsburgin tunnustuksen ja Lutherin 
katekismusten olemista tunnustuksen 
pohjana.

LISÄTIETOA:
Luterilaisten tunnustuskirjojen synty 
tiivistetysti, http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/
tunnustuskirjat.html
Luterilaiset tunnustuskirjat luettavissa 
netissä: http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/
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LUENTOSARJA 
ALEKSANTERIN KIRKOSSA
KEVÄÄLLÄ 2017  SU KLO 18 

29.1. 
Tuomiorovasti 
Olli Hallikainen
MITÄ LUTHER LÖYSI ?

19.2. 
Piispa 
Matti Repo
KOHTI YHTEISTÄ EHTOOLLISTA
Ekumenian askeleita

26.3.
Kirkkoneuvos  TT, VTM
Kimmo Kääriäinen
PÖLYT POIS TUNNUSTUSKIRJOISTA
Retki uskon aarrekammioihin

23.4. 
Professori , kirkkohist.dosentti, TT
Kyllikki Tiensuu
MITEN SUOMESTA TULI SUOMI?
Reformaation vaikutus Suomessa.

21.5. 
Terapeutti 
Tommy Hellsten
UUTTA LUOVA RAKKAUS



                 SYKSY 2016

■TUOMASMESSUT ALEKSANTE-
RIN KIRKOSSA KLO 18
■MESSUN JÄLKEISET TUOMAS-
KOKOUKSET MA KLO 17 EMMA-
UKSESSA, TARJOILU SITÄ ENNEN
■REFORMAATIOILLAT KRYPTASSA 
KLO 18
4.9. MESSU
5.9.Tuomaskokous
25.9. MESSU
26.9.Tuomaskokous
30.9. Jamit kryptassa klo 18
4.10. Reformaatio-opintopiiri
9.10. MESSU
10.10. Tuomas-kokous
11.10. Reformaatio-opintopiiri
18.10 Reformaatio-opintopiiri
25.10. Reformaatio-opintopiiri
29.10.TUOMAS-LAUANTAI  ktso s.
1.11. Reformaatio-opintopiiri 
6.11. MESSU
7.11. Tuomas-kokous
8.11. Reformaatio-opintopiiri
11.11.  Jamit kryptassa klo 18
15.11. Reformaatio-opintopiiri
27.11. ADVENTTIMESSU
28.11. Tuomas-kokous
la 17.12. JOULULAULUMESSU klo 18
19.12. Tuomas-kokous
la 31.12 UUDENVUODENAATON 
MESSU klo 20
23.1.17 Tuomas-kokous
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PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

Kirjeen toimitti sinulle   Pirkko 050-4689212 muitten tuomaitten avustuksella.
Tuomas-kirje on aina luettavissa myös nettisivullamme. Siellä se on värillisenä. 

WWW.TAMPEREENTUOMASMESSU.FI

 KRS tiedottaa:
KANSAN RAAMATTUSEURAN  

L10T  -koulutus 
Hämeenkulmassa, Hämeenpuisto 15 A 4  
Luukkaan evankeliumin 10. luku tähän 
päivään. 
19.9., 3.10., 17.10. ja 31.10.
Vetäjänä KRS:n kouluttaja Matti Mäkinen. 
Hinta: 40 € sisältää koulutuksen, materiaalit ja 
kahvit.
Lisätiedot: matti.makinen@sana.fi
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä 
Elina Vettenrannalle elina.vettenranta@sana.fi

KEVÄT 2017
TUOMASMESSUT

22.1., 12.2., ke 1.3. tuhkakeskiviikon messu 
klo 19, 19.3.,ma 2. pääsiäispäivä 17.4. , 7.5., 
helatorstai 25.5. 11.6., pe 23.6. juhannusaa-

to Ilkossa klo 16

REFORMAATIOVUODEN  LUENTOSARJA
sunnuntaisin klo 18

29.1., 19.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.
katso tarkemmin ed.sivu!

REFORMAATIOSTA LISÄTIETOA NETISTÄ
 
Reformaation juhlavuoden pääsivusto: 
http://www.reformaatio2017.fi/
SAKASTIN reformaation linkkisivusto, 
sivupalkissa keskeiset linkit: http://sa-
kasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp?Open&cid=Content29545B 
Luettavaa reformaatiosta: 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/
sp?open&cid=Content327BF4


