Tuomas-kirje • kevät 2018

Tuomasmessuja, Tuomaskokouksia,
kokemuksia Tuomasmessusta ja kaksi runoa

Tuomaskirje
kevät 2018

Tuomasmessu 11.3.2018. Evankeliumia lukee Juho Rasa. Kuva Kalle Mäki.

Kevään 2018 Tuomas-kirje tarjoaa ilmoitusasioiden – Tuomasmessut, tuomaskokoukset,
tuomasväenkokous ja Puumalan retki – lisäksi
kaksi itsekriittistä runoa ja kolmen eri ikäpolven kokemuksia vapaaehtoisena toimimisesta
Tuomasmessussa.
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Ryövärin tunnustus
Lauri Eskelinen esittelee isänsä julkaisemattoman runon.
Savolainen Kuopion takaa, mutta Tampereella erityisopettajana elämäntyönsä
tehnyt isäni Tauno Eskelinen (1899–1966), kirjoitti runoja mm. koulun ja muihinkin juhlatilaisuuksiin. Paljon runoja jäi myös julkaisematta pöytälaatikkoon. Näiden
joukossa oli alla oleva runo, joka koskettelee vuoden 1918 tapahtumia. Tauno
Eskelinen oli tuolloin itse asianosainen 18-vuotiaana nuorukaisena. Näin ollen runo
on hyvin henkilökohtainen. Hän kirjoitti sen ollessaan potilaana Pikonlinnan keuhkotautisairaalassa v. 1946. Joidenkin tuomasystävien kannustamana saatan runon
julkaistavaksi nyt vuoden 1918 järkyttävien tapahtumien muistovuonna.

Ryövärin tunnustus
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Sinut punaisten silpomana
näin verissä kärsivän
ja valkoisten vankileiriin
myös nälkähän nääntyvän.

Olen mukana näissä ollut
minä, ryöväri iljettävin.
Olen piinaasi suostunut aina,
tosin syyttävin sydämin.

Ja muualla maailmassa,
missä mukana olitkin,
saman kohtalon löysit siellä
Sinä, ihminen ikuisin.

Nyt kanssasi ristille käyden
Sua rukoilen kuitenkin:
Kun valtakuntaasi tulet
ah, muista minuakin.

Sinut kaasukammioissa
jo lapsena kärvennettiin,
tai sotasyyllisenä
myös toreilla hirtettiin.

Tauno Eskelinen,
Pikonlinna 6.2.1946

Älä anna - vaan

Oli vuosi kahdeksantoista
ja aatteista taisteltiin,
ja puolesta vakaumusten
myös uljaasti kaaduttiin.

Myös tulilinjoilla siellä
Sinut usein tapasin
noissa veljissä vähimmissä,
jotka uskoivat aatteihin.

Joku sanoi: ”Herra, jos täältä
Sä silloin ollut et pois
ei veljemme olisi kuollut,
vaan kanssamme olla hän vois.”

Sain sitten, ah Jeesus, nähdä
Sinut kuinka petettiin.
Tämän maailman antimista
Sinut alttiiksi jätettiin.

Mutta Jeesus, Ihmisen poika,
Sinä mukana olithan!
Et väistänyt velvollisuuttas,
olit auttaja taistelijan.

Oli anteina valta ja pelko,
minän viehtymys kunniaan,
vaikka taiten ne kätkettiinkin
iskusanojen suudelmaan,

Sain monasti Sinua nähdä,
kun taistohon lähdettiin.
Sinä annoithan taistolle määrän
ja tunnukset lippuihin.

kunnes valtoimenansa jo viha
pääsi julkivalkeuteen.
Se toisaalta liittyi kostoon
ja toisaalta kateuteen.

Oli kummankin rintaman määrä
Sinun sanasi: ”Vapaus”,
ja siihen johdattajina
pyhä rakkaus, uhraus.

Sinut näin sitten piinattavana
minä tavoin tuhansin
ja oppisi häväistävänä
ah, pilkkaavin polvistuksin.

Kaikkivaltias Jumala älä anna rikkautta, etten mieltyisi mammonaan,
älä köyhyyttä, etten mursertuisi sen alle,
älä yltäkylläisesti ruokaa, etten alkaisi hamstrata muiden osuutta itselleni,
älä kärsiä nälkää, etten hairahtuisi varastamaan,
älä kyynistyä, etten unohtaisi auttaa,
älä sortua minä ensin -ajatteluun, etten sivuuttaisi hädänalaisia,
älä lokeroitua kuplaani, etten menettäisi kykyäni ymmärtää muita,
älä harppoa, etten talloisi muita jalkoihini,
älä levittää kyynärpäitä, etten etuilisi,
älä humaltua vallasta, etten sortaisi ketään,
älä luoda viholliskuvia, ettei tulisi sotaa,
älä nähdä vain ihonväriä, etten unohtaisi ihmistä,
älä hurahtaa mielitekoihin, etten tulisi huijatuksi,
älä palvoa ulkonäköä, ettei ihmiskäsitykseni supistuisi epäolennaiseen,
älä puhua, mitä sylki suuhun tuo, etten loukkaisi ketään,
älä ylpistyä, etten halveksisi muita,
älä murehtia menneitä, etten vaipuisi epätoivoon,
älä unohtaa yksinäisiä, etten kokisi samaa,
älä tuudittautua terveyteen, etten sairastuessani masentuisi,
älä unohtaa kuolemaa, etten väheksyisi elämän arvoa,
älä unohtaa määränpäätä, etten uupuisi matkalla.
Vaan vie minut perille luoksesi kuten veit israelilaiset vapauteen Egyptistä: askel kerrallaan,
mannan tavoin ruokaa vain päivän annos kerrallaan ilman ruokahävikkiä.
Risto Moisio, 1.4.2018
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Kolme kokemusta
Tuomasmessusta
Kolmen ikäpolven vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan
Tampereen Tuomasmessusta. Heitä haastatteli Risto Moisio.

Jumalan hoidossa Tuomasmessussa
Inkeri Kaartisen kokemuksia Tampereen Tuomasmessusta
Inkeri, olet toiminut pitkään käytännöllisesti katsoen kaikissa tehtävissä
Tuomasmessussa, muun muassa kokoajana, palveluryhmän vetäjänä, ehtoollisavustajana, alttarintekijänä, talkookahvien ja teejatkojen vetäjänä. Mistä
sinulle virisi ajatus ryhtyä Tuomasmessun vapaaehtoiseksi tultuasi
Tampereelle vuonna 2000?
– Minulla oli kokemusta Tuomasmessusta jo Oulusta, josta muutimme
Tampereelle. Siskoni Anna-Maija Raittila oli luonani. Raija ja Mikko Peura
tulivat Anna-Maijaa katsomaan. Samalla he pyysivät minua ja puolisoani
Veli Kaartista tekemään alttaria ja toimimaan esirukousjohtajana. Näin aloitimme Tuomasmessun vapaaehtoisina
vuonna 2001. Jo ensimmäisen messun
valmisteluprosessista
vakuutuimme
Tuomasmessusta ja saimme virikkeen
jatkaa vapaaehtoisina.
Koskettavin Tuomasmessuun liittyvä kokemukseni on, kun olin tajuttoman mieheni vierellä teho-osastolla kesällä 2003 ja sain näyn. Oikealle
puolellemme avautui pohjaton kuilu,
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jonka ymmärsin Jeesuksen kärsimysten
syvyydeksi. Samalla näin valtavan kirkkaan valon ja taivasta vasten valtavan
bannerin Kaikki on annettu anteeksi.
Ne koin armoksi. Mieheni menehtyi.
Hänen olisi pitänyt koota syksyn Tuomasmessu. Otin sen tehtäväkseni. Ei
tullut mieleeni luovuttaa. Kaiken tämän

Inkeri Kaartinen.
Kuva: Risto Moisio

jälkeen koin hyväksi jäädä Jumalan hoitoon Tuomasmessussa.
Me nuoremmat tuomaat muistamme sinut nimenomaan talkookahvien ja
teejatkojen vetäjänä lähes tauotta messusta toiseen. Miksi tämä palvelu kehkeytyi kutsumukseksesi?
– Haluan olla avuksi siellä, missä tarvitaan. Talkookahveille ja teejatkoille
on ollut koko ajan vaikea saada ihmisiä
auttamaan. Koen etuoikeudeksi palvella muusikkoja ja muita vapaaehtoisia.
Olit siirtymässä ansaitulle ”eläkkeelle” talkookahveista ja teejatkoista ja
tuomaat kiittelivät sinua kuuliaisuudesta käsinsidotulla muistikirjalla. Mutta
olit taas helmikuun messussa talkookahvien ruorissa. Mistä saat voiman
palvella vielä 83-vuotiaana?
– Olen kristitystä kodista. Siellä
oli itsestään selvää, että tehtiin asioita
toisten hyväksi, olipa tehtävä mikä tahansa. Sota-aikana se oli välttämätöntä.
Samalla tavoin olen kokenut tehtäväni
palvellessani talkookahveilla ja teejatkoilla. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
kokemus kantaa elämässä.
Pitkän kokemuksesi perusteella miten kehittäisit Tuomasmessua?
– Tuomasmessujen voima on siinä, että ne ovat tekijätiiminsä näköisiä
ja siten vaihtelevia. Sinänsä en kaipaa
Tuomasmessun rakenteeseen muutosta. Muutos, jonka olen kokenut vuosien
mittaan, on, että aiempaa paremmin
on saatu uusia ihmisiä messuun ja sen
tekijöiksi. Rukoilkaamme tämän kehityksen jatkuvan.
Kiitos Inkeri, kuuliaisuutesi ja panoksesi Tuomasmessun hyväksi rohkaiskoon muitakin tulemaan sinne ja
palvelemaan siellä.

Tarja ja Aarne Plukka
Kuva: Risto Moisio

Riemullinen Tuomasmessu
Tarja ja Aarne Plukan kokemuksia Tampereen Tuomasmessusta			
Inkeri Kaartinen on Tuomasmessu-ikoni.
Te Tarja ja Aarne Plukka edustatte hieman nuorempaa ikäpolvea ja olette uusia
tamperelaisia. Mistä olette muuttaneet
Tampereelle?
– Kuortaneelta noin vuosi takaperin.
Miten koitte vastaanoton Tampereella?
– Asumme Pyynikillä ja menimme
heti Aleksanterin kirkkoon. Saimme lämpimän vastaanoton.
Olette heti ryhtyneet Tuomasmessun
vapaaehtoisiksi. Olette toimineet tänä
vuonna jo alttarintekijöinä, pikaripalvelijoina, kolehdinkerääjinä ja tervetulotoivottajina ja lupautuneet 10.6. messun
kokoajiksi. Vaikuttaa siltä, että teillä on aiempaa kokemusta vapaaehtoisina toimimisesta seurakunnassa. Mitä kokemusta?
Tarja: Olen toiminut pyhäkoulun
opettajana ja raamattupiirin vetäjänä ja
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ollut yhdessä Aarnen kanssa järjestämässä Sanan ja rukouksen iltoja. Olemme olleet ehtoollisavustajina ja vetäneet perheleirejä Vivamossa.
Aarne: Olen lisäksi saarnannut ja pitänyt seurapuheita.
Mikä on kokemuksenne palvelutehtävistänne Tampereen Tuomasmessussa?
Tarja: Olen visuaalinen ja sain mieluisan kutsun alttarinrakentajaksi. Ensimmäisessä rukousryhmän kokouksessa
esirukousjohtaja Marita Karintaus esitteli
alttarinrakentamisen hengellisenä matkana. Se tempaisi minut mukaan Tuomasmessuun.
Aarne: Olin samassa messussa Tarjan
kanssa tervetulotoivottajana ja esirukousten lukijana. Koin tehtävät pyhinä.
Miten koitte Tuomasmessun kokonaisuutena?
Tarja: Tuomasmessu on riemullinen
Jumalan kansan juhla. Ehtoollinen on
messun kohokohta ja Tuomasmessussa
on riemastuttavaa todeta runsas osanotto
ehtoolliselle. Alttarit ovat rakkaita myös.
Aarne: On hyvä, että perinteisen jumalanpalveluksen lisäksi on Tuomasmessuja
ja sen kaltaisia tilaisuuksia.
Me tuomaat olemme iloisia jo tähänastisesta panoksestanne Tuomasmessun
hyväksi. Mitä koette saavanne siitä?
Tarja: Palvelu tuottaa iloa ja Tuomasmessussa toimiminen virvoittaa omaa
hengellistä elämää.
Aarne: Palvellessaan kokee olevansa
pienellä paikalla, mutta samalla saa siunauksen. Niinpä kannustamme muitakin
toimimaan vapaaehtoisina Tuomasmessussa.
Kiitos Tarja ja Aarne. Siunausta 10.6.
Tuomasmessun kokoamiseen ja sen toteuttamiseen.
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Juho kotimaisemissaan Hämeenkyrössä.
Kuva Juho Rasa.

Rauhoittava Tuomasmessu

Juho Rasan kokemuksia Tampereen
Tuomasmessusta
Juho Rasa, kevään abiturientti Rellusta. Ihastuin tekstinlukuusi ja saarnaasi Rellun joulukirkossa. Kutsuin
sinut tekstinlukijaksi Tuomasmessuun
11.3.2018. Ensikertalaisena luit tekstit
selvästi artikuloiden ja hienosti rytmittäen. Sait ylistävää palautetta. Mikä sai
sinut hyväksymään kutsun tulla ylioppilaskirjoituskiireiden keskellä tekstinlukijaksi?
– Olen tottunut pyydettäessä auttamaan – varsinkin hengellisissä tilaisuuksissa. Koin upeaksi mahdollisuudeksi
toimia Tuomasmessussa tekstinlukijana.
Messu oli rauhoittava kokemus ennen
seuraavan päivän ylioppilastutkinnon
äidinkielen esseekoetta.
Saarnaaja Juha Kauppinen näki alleviivatun Raamattusi. Kuinka pitkään olet
lukenut Raamattua ja mitä saat siitä?
– Raamatun lukeminen on kodin perintöä. Minulle luettiin lasten raamat-

tua. Rippikoulussa henkilökohtainen
kiinnostus Raamattuun kasvoi vahvaksi.
Nykyään haluan pohtia syvällisiä eksistentiaalisia kysymyksiä Raamatun pohjalta. Raamattu pitää jalat maassa ja antaa elämälle merkityksen.
Millainen kokemus tekstinluku oli?
– Koin tekstinlukemisen nautinnolliseksi palvelutehtäväksi, sillä tykkään
puhua. Yritin noudattaa periaatetta, että
keskiössä on teksti, ei puhuja. Periaatetta havainnollistaa tarina, jossa ensimmäistä puhujaa kiiteltiin karismaattisuudesta, toista siitä, että puheesta tuli
esille suuri Jumala.
Entä kokemuksesi Tuomasmessusta
kokonaisuudessaan?
– Toimin kulkueessa ristinkantajana.
Koin siinä, että me kuljimme samalla
tasolla kirkkoväen kanssa ja saatoimme luoda katsekontaktin heihin. Koin
messun hyvin valmistelluksi ja organisoiduksi ja tehtävissä toimineet omistautuneiksi tehtävilleen. Erityisesti viehätti rukousjakso, jonka aikana ihmisiä
palveltiin henkilökohtaisesti - kuin myös
musiikki. Ehtoollinen on messun kohokohta ja mahdollisuus miettiä, mitä se
henkilökohtaisesti tarkoittaa.
Vetoaisiko Tuomasmessu ikäisiisi ja
miksi?
– Uskoisin hengellisestä musiikista
nauttivien nuortenkin kokevan messun omakseen. Koen Tuomasmessun
rauhallisemman ilmapiirin ja musiikin virkistäväksi vaihteluksi verrattuna
nuorten tilaisuuksien äänekkäämpään ja
riehakkaampaan menoon. Nuoret kokenevat messun vapaan ilmapiirin myönteiseksi. Saa tulla vähän myöhässä tai
lähteä aiemmin herättämättä huomiota.
Tuomasmessua arvostellaan liias-

ta pituudesta. Nuoren näkökulmasta
- mitä parannettavaa havaitsit Tuomasmessussa?
– Koin messun sopivan mittaiseksi ja
kokonaisuutena onnistuneeksi.
Lupauduit tehtäviin tulevaisuudessakin. Miksi?
– Haluan palvella Jumalan valtakunnan työssä. Saamani kannustava palaute
vahvistaa käsitystäni.
Kiitos Juho. Olet nuoren polven toivontuoja Tuomasmessun tulevaisuuden
kannalta.

Oikaisu. Syksyn 2017 painetun Tuomaskirjeen etukannen kuvan maalauksen
tekijä on Lauri Eskelinen ja kuvaaja Kalle
Mäki. He olivat jääneet mainitsematta.
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Palautusosoite:
Risto Moisio
Iivantamäenkatu 16
33700 Tampere

Tapahtumakalenteri
Tuomasmessut ja Tuomaskokoukset
Tuomasmessut sunnuntaisin Aleksanterin
kirkossa klo 18. Poikkeavat päivät ja kellonajat mainitaan messun yhteydessä. Vuoden 2018 loput Tuomasmessut järjestetään
22.4., 20.5., 10.6., perjantaina 22.6. klo
16 Ilkossa, torstaina 9.8., 2.9., lauantaina
29.9., 30.9., 28.10., 18.11., 2.12., lauantaina 15.12. ja maanantaina 31.12.
Tuomaskokoukset keväällä maanantaisin
23.4., 21.5. ja 11.6. klo 17 Emmauksessa
Seurakuntien talossa Näsilinnankatu 26.
Tervetuloa antamaan palautetta Tuomasmessuista.

fransiskaaniveli Samuel, joka on myös
Englannin kirkon pappi. Tuomasorkesteri
ja -kuoro. Tervetuloa juhlimaan ja messun
lisäksi nauttimaan hyvästä seurasta, letuista, makkarasta ja saunomisesta luonnon
helmassa jo klo 14. Oman eväskorin voi
tuoda mukanaan (ei alkoholia), mutta
juhlapaikalla on myös myynnissä kahvia,
makkaraa ym.

22.4. ollaan kodinnälkäisiä maailmassa.
Heidän sieluilleen on luvassa pesua ja
Hengen lämmintä löylyä. Tule mukaan itsesi, toisten ja Luojasi tähden – palveltavaksi rukouksessa ja ehtoollisessa musiikin
siivittämänä. Lapsille pyhäkoulu ja kaikille
teejatkot kryptassa. Messussa palvelevat
pääosin Ylöjärven kodinnälkäiset.
20.5. helluntain Tuomasmessussa juhlitaan
Pyhän Hengen laskeutumista ihmisten
keskelle.
10.6. meitä kutsutaan Jumalan valtakuntaan näin: Juuri sinulle on VIP-kutsu
Aleksanterin kirkkoon. Itse Jumala kutsuu
sinua: ”Minä olen sinut nimeltä kutsunut.
Sinä olet minun. Vuoret väistykööt ja kukkalat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty.” Tämä on jokapäiväinen kutsu
elämään Jeesuksen Kristuksen yhteydessä
ja iankaikkisen elämän osallisuuteen.
22.6. juhannusaaton Tuomasmessu Ilkossa
liturgina on Katriina Hallikainen, saarnaa

Tuomasväenkokous
Vuotuinen tuomasväenkokous pidetään
28.5. klo 18–20 Emmauksessa Seurakuntien talolla Näsilinnankatu 26. Siinä
tarkastellaan mennyttä toimintavuotta,
pohditaan Tuomasmessun kehittämistä ja
valitaan vastuuryhmä kaudelle 2018–2019.
Tervetuloa.
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Pappisvihkimys 6.5. klo 10 Tampereen
Tuomiokirkossa vihitään papiksi Tuomasmessu-aktiivi, teologian tohtori Harri
Kuhalampi.

Tuomas-retki Puumalaan 30.6.–1.7.2018
Lähtö Tampereelta la 30.6. klo 8. Majoittuminen Kuoreksenniemen lomakylään.
Ohjelmassa lauantaina saunomista, rukous
polku, risteily Saimaalla. Sunnuntaina
jumalanpalvelus Puumalan kirkossa, kirkon
ja seurakunnan esittely sekä kirkkokahvit.
Tarkempi ohjelma Tuomasmessun kotisivulla. Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2018
mennessä pirjo.kostiainen@hotmail.com.
Matka toteutuu, jos lähtijöitä on niin paljon, että bussin tilaamisessa on järkeä.

