
Herra Jeesus Kristus, sinä joka olet tie,
anna meille luottamusta siihen, että elämänmatkallamme on tarkoitus.
Herra Jeesus Kristus, sinä joka olet totuus,
anna meille rohkeutta kohdata elämä avoimesti sellaisena kuin se on.
Herra Jeesus Kristus, sinä joka olet elämä,
anna meille toivoa, joka kantaa tästä päivästä huomiseen.
Herra Jeesus Kristus, osoita meille tie ja anna voimaa sen kulkemiseen.

Heikki Kotila  Pieni rukouskirja (Kirjapaja 2010)

Tuomas-kirje  3/2013
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TIMO TAKALA

Armoa, Siunausta 
ja Rauhaa

Kirkossa on mes-
sun kuluessa mon-
ta siunaavaa ru-
kousta. Suurinta 
osaa niistä emme 
näe tai kuule, kos-
ka ne liikkuvat 
meidän satojen 
mukanaolevien 
mielissä ja ruko-
uksissa.
Monet ihmiset eivät tätä nykyä näe mer-
kitystä kirkolla, sen sanomalla tai mes-
sulla.  Hiljattain osui silmiin haastattelu, 
jossa todettiin vaikkapa markettien voi-
van korvata kirkon ihmisten kohtaami-
sen paikkoina. Kannattaa pysähtyä kuu-
lemaan ihmisiä, jotka ajattelevat toisin. 
Myös heidän ajatuksensa ovat varsin 
usein aitoja, eivätkä ne muutu kinaamal-
la vaan kuulemalla ja syvien asioiden 
merkityksen vahvistamisella. Sitä kautta 
avautuu myös marketin ja messun ero.

Tuomasmessu on paikka, johon kan-
nattaa kutsua erityisesti myös siellä har-
vemmin poikenneita. Henkilökohtainen 
kutsu täydentää muuta viestintää eikä 
sitä useinkaan voi muulla korvata. Kos-
ka monet kutsutuista myös tulevat, kan-
nattaa jokaisen messun toteutusta ajatel-
la erityisesti tästä näkökulmasta käsin.
Kelpaat kyllä, et sittenkään ole sokean 
sattuman heiteltävänä, toivo elää.
Armoa, Siunausta ja Rauhaa

Publikaanin tuliaiset riittävät; ole minulle 
syntiselle armollinen. Jumala ottaa vas-
taa iloisen ja onnistuneen samalla tavoin 
kuin elämässään hätääntyneen tai peräti 
uponneen. Saavutuksilla ei tarvitse osoit-
taa oikeutta astua peremmälle. Pyhyyden 
lähellä eivät omat voimat kanna. Siksi on 
armo. Sen on Jeesus Kristus Vapahtajamme 
meille kuolemallaan ja ylösnousemisellaan 
ansainnut.

Elämä on toisinaan yllätyksellistä eikä sitä 
voi aina ymmärtää. Eteen tulee sekä iloi-
sia että kamalia asioita. Ellei yllätyksiä ta-
pahdu, tapahtuu yllätyksiä. Toteutuneen 
tiedämme. Tuleva on avoinna ja se on vii-
me kädessä meiltä salattu. Rukoilemme 
rohkeutta  kulkea tulevaan silloinkin, kun 
epävarmuuden tunne ei jätä rauhaan. Ha-
luamme uskoa siihen, että meitä kantaa 
sattumaa suurempi ja syvempi Siunaus. 
Pyhän Henkensä kautta Luojamme kantaa 
askeleitamme.

Myös rauha on Jumalan lahja. Vaikka ulko-
puolellamme olisi hiljaista, voi sisällämme 
myllertää. Sydän jyskyttää eikä uni tule 
silmään. Toisaalta ulkoiset puhurit eivät 
voi sammuttaa sitä sisäistä lepoa, joka on 
Jumalan lahja.  Rauha ei ole vain sisäinen 
asia. Monissa osissa maailmaa rauhatto-
muus tuo konkreettisen jokapäiväisen pe-
lon.  Jos ihminen ja luoti kohtaavat, ei tu-

Armoon ja Siunaukseen pohjautuva Rauha 
on kestävällä perustalla. Tällaista Rauhaa 
me messussa aina silloin toivotamme, kun 
liturgi meitä siihen rohkaisee.  Toivotta-
misen ulkoinen muoto ei ole lainkaan niin 
keskeinen asia, kuin sen sisältö. Kömpelöt 
tai ketterät liikkeemme ovat joka tapaukses-
sa Jumalamme rauhoittavassa käytössä.

Edessä olevan kauden messut ovat siis te-
kemässä tilaa Armolle, Siunaukselle ja 
Rauhalle. Voi olla, että jotkut joissakin ti-
lanteissa käyttävät ihan muita sanoja, mutta 
niiden alta kuitenkin kuoriutuu esiin näi-
den perustarpeiden odotus.  Vaikka elämä 
miten muuttuisi, ei näiden perusasioiden 
merkitys katoa.  Haasteemme on miettiä, 
miten viestimme olisi ymmärrettävissä ja 
koettavissa elämän arkea tukevalla tavalla.
Jokaisen messun valmistelussa ja toteut-
tamisessa on lukemattomia osia ja niiden 
tekijöitä. Sellaista tehtävää ei joukossa ole, 
joka ei tähtäisi Armon, Siunauksen ja Rau-
han toteutumiseen. Usein erityisen tärkei-
tä ovat ne vastuut, jotka eivät näy tai kuu-
lu kirkkosalissa. Toivottavasti osaamme 
huomata toinen toisemme rohkaisevalla ja 
lämpimällä tavalla silloinkin, jos näemme 
asioita eri tavoin.

Timo Takala on Tuomas-pappimme 
ja  yhteisen seurakuntatyön johtaja

loksesta ole epäselvyyttä. Rauha kaikissa 
ulottuvuuksissaan on sukua toivolle.

Tuomas-messun tehtävänä on valmistaa 
tilaa Armolle, Siunaukselle ja Rauhalle. 
Siksi ne kulkevat mukana koko messus-
sa sekä yhteisesti että henkilökohtaisesti. 
Synninpäästö ja armonvakuutus kuuluu 
ripissä yhteisesti ja henkilökohtaisesti. Sen 
viesti on, ettei Jumalan ja sinun väliin voi 
kukaan astua tätä lahjaa kaventamaan. Eh-
toollinen on anteeksiantamuksen ateria.

Tuomasmes-
sun tehtävänä on        
valmistaa tilaa    
Armolle, Siunauk-
selle ja Rauhalle. 
Kirkossa on messun kuluessa monta siu-
naavaa rukousta. Suurinta osaa niistä 
emme näe tai kuule, koska ne liikkuvat 
meidän satojen mukanaolevien mielissä ja 
rukouksissa. Siunaus on läsnä öljyllä voi-
telemisessa, rukouspalvelussa ja yhteisesti 
liturgian lopun Herran Siunauksessa. Ru-
kousalttarit ja musiikki välittävät Siunaus-
ta usein varsin syvästi. Ystävällinen katse 
ja hymy tekee hyvää, sillä sekin on sukua 
Siunaukselle.
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LAURI  ESKELINEN

Taizé ja
Tuomasmessu
Tuomasmessussa voi kuulla ns. Taizé-lauluja, 
kuten  Niin loistat Kristus ja Ylistäkäämme Jumalaa.  
Mistä nämä laulut tulevat? Mikä on Taizé ?  

Taizé on ekumeeninen  veljesyhteisö pie-
nessä samannimisessä kylässä Ranskassa. 
Se sai alkunsa  Roger Schutzin (1915-2005) 
näystä. Hän halusi päivittää vanhaa luosta-
riperinnettä ekumeeniselta pohjalta.  Veli 
Roger, itse Sveitsin protestantteja, halusi 
ammentaa yhteisestä kristillisestä perin-
nöstä rajaamatta sitä eri kirkkokuntiin. Hä-
nen mielestään kirkon jakaantuminen oli 
skandaali. Olisi edettävä nopeammin, mitä 
kirkkojen viralliset oppikeskustelut antoi-
vat myötä.

Veli Rogerin ajatusten pohjalta syntyi ra-
dikaali tapa elää ja toteuttaa kristittyjen 
yhteyttä käytännössä, alhaalta päin, ruo-
honjuuritasolla; kuitenkin ilman uhmaa, 
olemassa olevia kirkkoja ja uskonyhteisöjä 
kunnioittaen. Taizé ei pyri uudeksi kirkok-
si, vaan yhteyden tyyssijaksi mahdollista-
maan kokemuksen yhteydestä, joka jo on 
Kristuksessa. Tarkoituksena on, että Taizén 
kävijät veisivät mukanaan sieltä saamiaan 
virikkeitä omiin seurakuntiinsa. 

Yhteisön toiminta alkoi v. 1944, kun muu-
tama yhteisöelämään sitoutunut nuori 
mies asettui Taizén kylään Roger Schutzin 
kanssa.  1960-luvulla nuoria alkoi vierail-
la Taizéssä ja yhteisö muotoutui vastoin 
alkuperäisiä suunnitelmia erityisesti nuo-
ria vastaanottavaksi  yhteisöksi. Nykyisin 
yhteisössä on noin sata eri kirkkokunnista 

tulevaa veljeä ja siellä vierailee vuosittain 
kymmeniä tuhansia ihmisiä kaikkialta 
maailmasta. 

Mikä tekee Taizéstä pai-
kan, joka koskettaa siellä 
vierailevia syvältä? Ilmei-
sesti Taizéssä on eletty 
todeksi jotakin, joka on 
nykyisessä kristillisessä 
kulttuurissamme jäänyt taka-alalle. 
Seuraavassa joitakin keskeisiä asioita.

Yksinkertaisuus   
Me elämme runsauskulttuurissa. Taizéssä 
halutaan tietoisesti selvitä vähemmällä. Se 
merkitsee solidaarisuutta ja keskinäistä ja-
kamista. Taizén veljiä elää myös pienyhtei-
söissä eri puolilla maailman ”kipupisteis-
sä”, joissa he jakavat paikallisten, yleensä 
köyhien ja vähäosaisten elämäntilanteen. 

Tässä meillä suomalaisilla olisi opittavaa. 
Olemme kasvaneet nykyiseen yltiöyksi-
lölliseen elämäntapaan ja tahtomattam-
mekin omaksuneet sen kulutuskulttuurin. 
Spontaani vieraanvaraisuus ja kyläily ovat 
käyneet harvinaisiksi. Paitsi yksilöllisyys, 
myös yksityisyys korostuu  ja niiden mu-
kana myös yksinäisyys. 

Lauri Eskelinen on uskononopettajana TYK.ssä. 
Taizé on hänelle tuttu, sillä hän on vaimonsa Tiinan kanssa 

ollut Ranskassa lähetystyössä. Lauri laulaa Tuomas-
kuorossa ja huolehtii Tiinan kanssa Taizé-hartaushetkistä 

Aleksanterin kirkossa tiistaisin klo 17.

Virkamiehistyminen on vahvistunut myös 
kirkoissa. Tarkkoihin työaikoihin ja vain 
omaan ammattiin liittyviin tehtäviin pitäy-
tyminen on itsestään selvää. Vähenevät re-
surssit kuitenkin edellyttäisivät astumista 
oman ahtaan työkuvan ulkopuolelle. 

Luottamus ja sovinto
Taizé-yhteisön  tapahtumia kutsutaan luot-
tamuksen pyhiinvaelluksiksi.  Ihmisiin 
luotetaan, heitä kohdataan avoimuudella 
ja ennakkoluulottomuudella, jossa ei liikaa 
kysellä vakaumuksen syvyyttä.  Ketään ei 
rajata ulkopuolelle. Luotetaan Jumalan 
työhön ihmisessä. Luottamus Jumalaan il-
menee näin myös luottamuksena ihmisiin. 

Tämä ei tarkoita sinisilmäisyyttä. Petty-
myksiä ja takaiskuja tulee väistämättä. 
Mutta lähimmäisenrakkaudelle ei kristin-
uskossa ole vaihtoehtoa. Taizé’tä  leimaa 
paitsi avoimuus ja luottamus, myös syvä 
hengellisyys ja Kristus-keskeisyys. Joskus 
siellä, missä vallitsee syvä hengellisyys, ra-
jat voivat olla jyrkkiä, ja siellä, missä ollaan 
avoimia ja ennakkoluulottomia, voi koros-
tua väljä yleishumanismi ja yleisuskonnol-
lisuus. Taizéssä on voitettu tämä vastakoh-
taisuus.

Taizéssä on etsitty sovitusta ja sovintoa eri 
tavoin ajattelevien välillä. Sovituksen läh-
tökohta ja käyteaine on rakkaus; Jumalan 
rakkaus ihmistä kohtaan, jonka heijastus-
ta lähimmäisenrakkaus on. Ilman yhtei-
söllisyyttä rakkaus ei pääse toteutumaan 
tarkoitetulla tavalla. Se on keskinäistä ja-
kamista ja huolenpitoa, osallisuutta, vas-
tuullisuutta. 

Tuomasmessu ja Taizé
Tuomasmessu on saanut vaikutteita Taizés-
tä, jonka kanssa sillä on yhteisiä piirteitä ja 
tavoitteita, joskin erojakin löytyy.  Taizé 
on tiivis, luostarinomainen yhteisömuoto, 
Tuomas-yhteisö taas väljempi ihmisten yh-
teenliittymä. 
Tuomas-yhteisö on uudella tavalla haasta-
nut ihmisiä toimimaan vastuunkantajina. 
Heille uskotaan erilaisia tehtäviä ja heihin 
luotetaan. Taizéssä osallistutaan siivouk-
seen, ruuan jakeluun ym. Suurten määrien 
majoitus ja ruokailu edellyttävät, että ku-
kin tekee oman osansa. Samoin Tuomas-
messun toteutuminen on monien kym-
menien ihmisten varassa, ei palkattujen 
työntekijöiden.
Avoimuus ja ennakkoluulottomuus toteu-
tuvat Tuomasmessuissa mm.  ekumeeni-
suutena ja mukaan pääsee myös ”epäile-
vänä tuomaana”.  Samaa ilmentää myös 
Avoimen kirkon toiminta. Kaiken ytimenä 
on Kristus ja Jumalan armo luotujaan koh-
taan.
Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja vahvis-
taminen ilman, että siitä tulee väkinäistä 
tai tungettelevaa on jatkuva haaste: että 
yhteisömme olisi viihtyisä, sisältä lämmin, 
mutta ei sisäänlämpiävä, vaan avoin ja vas-
taanottava uusille tulijoille. 
Taizén kohdalla Jumalan johdatus oli toi-
nen, mitä veli Roger oli ajatellut. Myös 
Tuomas-yhteisössä tarvitsemme herkkyyt-
tä kuulla sitä, mihin Jumala haluaa meitä 
viedä.
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” Pyhyys on tila, jossa sielu kokee tulleensa 
ravituksi kauneudesta.

Kauneus ylistää alkulähdettään.

” Omakohtainen kokemukseni kauniiden 
ja pyhien asioiden hoitavasta ja ohjaavasta 

vaikutuksesta on ollut niin vahva, että haluai-
sin rohkaista myös muita luottamaan siihen ja 
muistuttaa kauniin ja pyhän läsnäolosta  elä-
mässämme.

Metaxas nostaa esiin Bonhoefferin kriitti-
set kysymykset ohutta kristillistä julistusta 
kohtaan. Avainkysymykseksi nousee, mi-
ten konkreettisesti ymmärrämme kirkon ja 
seurakunnan yksilöä kantavana yhteisönä 
sekä Jeesuksen Kristuksen seuraamisen – 
elämän ”ihmisenä toisia varten”. Metaxasin 
kirja tarjoaa rohkaisua ja haastaa pohti-
maan kristittynä elämistä tänään.

Sitaatteja:
s. 296: 
Bonhoeffer uskoi, että kirkon tehtävä 
oli puhua niiden puolesta, jotka eivät 

pystyneet puhumaan. Tämä koski myös 
natsi-Saksan toimeenpanemaa juutalais-
ten vainoa. Bonhoeffer oli kirjoittanut, että 
Jeesus Kristus oli muita varten Kirkko oli 
siis hänen ruumiinsa maan päällä, yhteisö, 
jossa Kristus on läsnä – yhteisö, joka on 
olemassa ”muita varten”. Kirkon ulkopuo-
lella olevien palveleminen, heidän rakasta-
misensa niin kuin rakastamme itseämme ja 
toisten kohteleminen niin kuin toivomme 
heidän kohtelevan meitä olivat Kristuksen 
selviä käskyjä. (DB)

s. 385: 
Vain kyynikko väittää puhuvansa totta 
kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa 

kaikille ihmisille samalla tavalla, vaikka 
hän itse asiassa tuo esiin vain elottoman 
kuvan totuudesta. - - Hän pukeutuu sellai-
sen fanaattisen todenpuhujan sädekehään, 
joka on niin sitoutunut totuuteen, ettei salli 
tilaa inhimillisille heikkouksille. Mutta to-
dellisuudessa hän tuhoaa elävän totuuden 
ihmisten väliltä. Hän haavoittaa häpeää, 
häpäisee mysteerin, rikkoo luottamuksen, 
pettää yhteisön, jossa elää, ja nauraa julke-
asti aiheuttamalleen tuholle ja ihmisen 
heikkoudelle, joka ei kestä totuutta. (DB)

Riitta Alaja on mukana monissa 
kirkon vastuuelimissa ja myös 
innokas tuomasmessulainen.

RIITTA ALAJAN KOKOAMIA DIETRICH BONHOEFFERIN AJATUKSIA

Kristuksen seuraamisesta
Sitaatteja kirjasta Eric Metaxas (2010): Bonhoeffer. 
Suomentajat Merja Pitkänen ja Marja Sevón ovat lisänneet suomennokseen            
alaotsikon ”pastori, marttyyri, näkijä, vakooja”.
Bonhoeffer-tutkija, TT Tomi Karttunen lausuu takakannen esittelyssä mm.: 

Dietrich Bonhoeffer tunnetaan ympäri maailmaa teoksistaan Kutsu seuraamiseen ja Yh-
teinen elämä, mutta myös teloituksestaan keskitysleirillä 1945. Metaxasin elävästi kirjoit-
tama kirja tuo uutta historiallista tietoa Bonhoefferin vaiheista ja toimintaympäristöstä. 

” s. 470. 
Jos haluamme olla kristittyjä, meillä on 
oltava jonkinlainen osallisuus Kristuk-

sen laajasydämisyydessä, niin että toimim-
me vastuullisesti ja vapaudesta, kun vaa-
ran hetki koittaa, ja osoitamme todellista 
myötätuntoa, joka ei pulppua pelosta vaan 
Kristuksen vapauttavasta ja lunastavasta 
rakkaudesta kaikkia kärsiviä kohtaan. Pelk-
kä odottaminen ja sivusta seuraaminen ei 
ole kristityn käytöstä. Kristitty on kutsuttu 
osoittamaan myötätuntoa ja toimimaan, 
mutta ei ensisijaisesti omien kärsimysten-
sä kautta vaan veljien kärsimysten kautta 
– veljien, joiden tähden Kristus kärsi. (DB)

” s. 492: 
Millä tavoin me (kirkko) - - olemme 
niitä, jotka on kutsuttu astumaan esiin, 

ei näkemään itseämme uskonnollisesta 
näkökulmasta erityisen suosion saaneena 
vaan pikemminkin niin, että kuulumme 
kokonaan maailmalle? Siinä tapauksessa 
Kristus ei ole enää uskonnon kohde vaan 
jotakin aivan muuta, todella maailman 
Herra. (DB)

” s. 492: 
En haluaisi puhua Jumalasta rajoilla 
olevana vaan keskuksena, en heikko-

uksissa vaan voimassa, ja sen vuoksi en 
myöskään kuolemassa ja syyllisyydessä 
vaan ihmisen elämässä ja hyvyydessä. (DB)

”

POHDINTOJA JA OIVALLUKSIA
rakennukseksi ja rohkaisuksi  meille itse kullekin

”

Kauneudesta ja pyhyydestä
Marko Kivistö kirjassaan Hiljainen huone, Musiikkitalon arkkitehdin muistikir-
jasta (Kirjapaja 2011)  välittää syvällisiä oivalluksia pyhyydestä, kauneudesta 
ja hiljaisuudesta. Rukousalttarityöskentelyssämme mekin saamme olla näit-
ten elämän suurten perusarvojen välittäjiä. 

” Olen tuohon ris-
tiin (kaulassa) 

usein tarttunut neu-
vottomissa tilanteis-
sa. Onneksi on ollut 
myös hyviä aikoja, 
jolloin olen voinut poi-
mia tuon kauniin esineen käteeni ja 
nostaa sen kiitollisena huulilleni.

PT.
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ilmi, että molemmat ovat 
olleet jonkin verran NNKY:n 
työssä mukana, tuntui aivan 
luonnolliselta esittää pyyntö 
Sadulle.

- Mahtaako minusta olla hyö-
tyä? En ole taiteellinen enkä 
visuaalinen. Mutta jos tällai-
nen kelpaa, niin kyllä…, kul-
ki Sadun ajatukset.

Liisalla oli tehtävään kutsut-
taessa heti kiinnostusta asi-
aan, mutta häntä ihmetytti 
kovasti, kuinka messun esi-
rukousjohtaja Riitta Alaja oli 
halunnut kutsua hänet vain 
yhden tutustumisen perus-
teella.

- Koin sen suurena luotta-
muksen osoituksena melko 
vierasta ihmistä kohtaan. Että 
ihan kotiin soitettiin ja pyy-
dettiin. Kutsu alkoi tuntua 
myös johdatukselta, koska 
jotakin seurakuntayhteyttä 
olen etsimässä. Olen täällä 
vielä kovin juurtumaton.

Rukousalttarin haaste

Kun Liisa Numminen astui alttaritar-
vikekomeroomme, hän tiesi heti, mistä 
hänen rukousalttarinsa rakentaminen 
alkaa. Komeron runsaista mahdollisuuk-
sista erottui helatorstain aiheeseen sopiva 
Kristus-kuva. 
- Näin jo mielessäni ison ristin ja kuvan 
siinä keskellä, Liisa muistelee.

Rakentajapari Satu Aurela liittyi sujuvasti 
Liisan näkyyn mukaan ja lupasi hankkia 
sopivan kokoisen ristin, jonka sakaroiden 
risteyskohtaan Kristuksen kuva asettuisi 
kauniisti. Ristin mittoja suunniteltiin ja 
kuvan kehyksen väri  talletettiin kotiin 
vietäväksi, jotta kokonaisuus olisi yhte-
neväinen ja kaunis. 

Uusi kokemus
Rukousalttarin rakentaminen kirkkoon 
oli molemmille uusi kokemus. Liisa ei 
ollut edes käynyt Tuomasmessussa,  kun 
hän sai kutsun tulla rakentamaan rukous-
alttaria. Sadulla oli yksi kokemus Turun 
Tuomasmessusta. 

Innolla he heittäytyivät haasteeseen mu-
kaan. Molemmille oli tärkeätä tarjota alt-
tarilla elämässä koeteltua rukiista leipää, 
ei vain keveätä pikalohdutusta. Suunnitte-
lukokouksessa he tarttuivat suoraan Raa-
mattuun ja lähtivät rukoillen tutkimaan 
messun tekstejä. Muu väki oli jo kaikon-

nut, kun Liisa ja Satu vielä istuivat Raa-
matun ääressä. Kryptaan alkoi saapua jo 
uuden kokouksen väkeä, ja heidän täytyi 
siirtyä muualle. Eteisen peilipenkiltä löy-
tyi paikka, mihin työhönsä keskittyneet 
tutkijat jäivät Raamattu sylissään. 

Matteuksen evankeliumin loppujakeet al-
koivat puhua heille. Rinnakkaiskohdat oli 
tutkittu, ja ne antoivat aiheeseen lisävaloa. 
Esiin nousi kolme huomiota, jotka raken-
tajat halusivat tuoda esiin alttarillaan: 

• Jeesus on Herra ja  hänellä on valta.  

• Jeesus lähettää meidät, antaa tehtävän. 
• Jeesus on luvannut olla kanssamme joka 
päivä; meitä ei jätetä yksin. 
Tämä totuus tuntui erityisen tärkeältä.

Kutsu tehtävään
Sekä Liisa että Satu ovat vasta muutamia 
vuosia sitten muuttaneet Tampereelle ja 
tutustuneet toisiinsa työpaikallaan. Pelkäs-
tään sen perusteella Liisa ei kuitenkaan oli-
si ymmärtänyt pyytää Satua kanssaan ru-
kousalttaria rakentamaan. Mutta kun kävi 
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Kaiken kaikkiaan Liisan mielestä rukousalttarin rakentaminen on mu-
kava tehtävä, johon on helppo lähteä mukaan.

Pyhä Henki toimii
Liisan ja Sadun kertomisissa vilahteli usein maininta 
Pyhästä Hengestä. Monessa tapahtumien käänteessä 
tuntui olleen ihmeellistä johdatusta. He toisilleen 
vielä melko tuntemattomat työtoverit löysivät yh-
teisen hengellisen projektin ja saivat sen myötä  
lähteä syventymään Raamattuun tietoisina siitä, 
että Pyhä Henki on se, joka sanan heille avaa. 

Rukousalttarillakin he luottivat Jumalan sanan 
esille panoon. Se puhuu suoraan omalla voi-
mallaan; Pyhä Henki toimii!  Asia ei tarvitse 
mitään lisäkuorrutusta. 

- Ajassamme on paljon hämmentäviä ilmi-
ötä. Meidän tulisi vahvasti juurtua Jumalan 
Sanaan ja samalla olla avoimia Pyhälle Hen-
gelle, jotta voisimme suunnistaa, kokosi Liisa 
ajatuksiaan

Lopputulos
Mikään askeettinen ei Liisan ja Sadun alttarista 
kuitenkaan tullut. Juuri puhkeamassa olevat hii-
renkorvat saivat paikan ristin juurella ja pehme-
än hyväilevä silkki pantiin kaartumaan kaiken yllä. 
Värisävyjäkin mietittiin tarkkaan ja pöydälle löytyi 
kotoa kauniit lasiastiat.

Mutta kaikessa tekemisessään he halusivat pyrkiä yti-
mekkyyteen ja selkeyteen. 
- Tarkoitus on, että alttarin äärelle tulija juurtuu sanaan eikä 
koristeellisuuteen. Mutta kauneus täytyy olla mukana. 

Erilainen messu
Satua jäi harmittamaan, että ei kiireessä ollut tullut kut-

suneeksi messuun ystäviä ja työtovereita. Tuomasmes-
suun on helppo kutsua ihmisiä. Se on erilainen ju-

malanpalvelus. 

- Tuomasmessussa on elävyyttä ja iloisuutta; 
se ei ole perinteisen kaavan mukainen, johon 
helposti tuskaantuu. Siellä ei istuta koko ai-
kaa, vaan on mahdollisuus lähteä liikkeelle. 
Messussa on jaksot erilaisille sisäisille pro-
sesseille. Ihminen on psykofyysinen olen-
to: mitä ruumis tekee, se heijastuu hengen 
ja sielun alueelle, pohti Satu messukoke-
mustaan.

Liisa koki esirukousten rukoilemisen 
vaikuttavana. Etupenkissä istuen oli 
kuin välittäjän paikalla. Selän takana oli 
suuri kirkkokansa, joukossa myös esiru-
kousten kirjoittajat. Kaikki yhdessä katse 
alttaria kohti, suuntaan josta elämämme 
tarpeissa apua odotamme Jumalan lupa-

uksiin luottaen.

Kuvat ja teksti Pirkko Tuomisto

PS. 
Halua keskinäiseen Raamatun tutkisteluun lienee useam-

mallakin. Jospa syntyisikin Raamattua tutkivia rukouspiirejä!  
Löytöjänsä ne voisivat tuoda esille vaikka messun rukousalttarilla!
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Alttarikomeron aarteita
Vaikuttava Kristus-pää on ollut käytössä ensimmäi-
sestä Tuomas-vuodesta alkaen. 90-luvulla se varas-
tettiin alttariltamme. Rukoilimme, että tuo meille 
tärkeä pyhä esine löytyisi. Tuula Nyberg, alttarin ra-
kentaja, näki muutaman päivän päästä kaipaamam-
me aarteen antikvariaatin ikkunalla Hämeenpuis-
tossa. Asianmukaisesti se palautettiin kirkkoon.

Puna-kelta-sävyinen risti on Taizén kautta tullut 
laajalti tunnetuksi. Meidänkin varastossamme sitä 
on useamman kokoisena. Risti kulkee myös Fran-
siscuksen ristin nimellä. Sen äärellä Assisin San Da-
mianon kirkossa Fransiscus koki Jumalan kutsun  
Tule ja korjaa kirkkoni!  (www.sandamiano.fi/san-
damianon-risti)

Kyyhkysiä lentelee komerossamme runsaasti: kan-
kaasta, savesta ja muusta massasta tehtyjä sekä kan-
kaalle painettuja. Herkin niistä lienee valkoinen 
kyyhkynen, joka on keskittynyt keräämään ihmis-
ten rukouksia ennen lehahtamistaan Taivaan Isän 
luo. Kenenkähän tekemä tämä paljon kätetty ru-
kouskippo on?

Iloisen värinen kangas kudottiin Lapiosalmen mat-
kallamme. Matkalaiset pujottelivat kukin oman rai-
tansa kapeisiin loimiin, jotka viimeiselle ehtoollisel-
lemme yhdistettiin alttarikankaaksi. Jokainen koki 
voimakkaasti olevansa osallinen pyhästä hetkestä.

Tuohusjalkoja on talkoiltu aikanaan savesta useiden 
tuomaiden voimin. Muhkein tuohusalusta on ki-
venjärkäle, johon Lindbomin Seppo porasi Jeesuk-
sen hautaluolan sekä reiät tuohuksille.

Suurimman osan laajasta ikonikuvakokoelmasta 
olemme hankkineet Antti Kruusin Icon Sancta-
firmasta. Harvinaisempi, hyvin lempeän oloinen 
Kristus-hahmo on peräisin Prevelin luostarista 
Kreetalta. 

Ristejä on komerossamme useita kymmeniä. Isoja 
ja pieniä, käppyräisiä metsän oksista tehtyjä ja pe-
rinteisiä kaupasta ostettuja krusifikseja, kauniiksi 
maalattuja ja palaneen mustankarheita. Juhlavissa 
tilanteissa esillä usein on Tuulikki Salosen valmis-
tama lasiristi, joka on erityisen kaunis valoa vasten.

Tämä puusta veistetty perinteinen krusifiksi on 
kulkeutunut Alavieskasta Kenian kautta Tuomas-
messuun. Afrikkalainen pappi vierasti lahjaksi saa-
maansa ristiä ja antoi sen pois. Ristin on veistänyt 
Heikki Kähtävä, ja sen saatteena on viittaukset Raa-
matun lauseeseen Gal.6:14 ja virteen 365:4.

Jotkut alttareiden rakentajat ovat innostuneet pai-
namaan alttarikankaansa palvelemaan alttariaihet-
taan, ja kankaat ovat jääneet muidenkin käytettä-
viksi. Saara Jantusen käsi-aiheiset kankaat ovat 
olleet käytössä yli parikymmentä vuotta.

Pikkuruiset ristit ovat rauhan merkkejä Liberiasta. 
Muutamat sotaan väsyneet miehet alkoivat tehdä 
rynnäkkökiväärin patruunan hylsyistä näitä ristejä, 
joita Kirkon Ulkomaanapu on tuonut Suomeenkin.

Rikkinäiset ruukut ovat monien mieleen. Ne ovat 
niin elämän makuisia. Reetta Mustajoki, jonka 
muotoilemia kippoja löytyy komerostamme useita, 
teki yhden ihan valmiiksi rikkinäisen.

PT.
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 Tampereen Tuomasmessussakin usein nähtävät Jarmo ja Leena Rautiainen 
ovat toimineet Kangasalan Ukinrannan Hiljaisuuden talon isäntäparina 
hieman yli vuoden. Sympaattinen pariskunta on ihastunut paikkaan ja sen 
kauniiseen miljööseen. He toivottavat myös kaikenlaiset vieraat tervetulleik-
si Ukinrannan retriitteihin ja muihin tapahtumiin

Vesa Keinonen on vapaa 
toimittaja ja viestintäkou-

luttaja ja on mukana myös 
Tuomasmessun tiedotus-

ryhmässä.

Jarmo Rautiainen on koulutukseltaan kauppa-
tieteen maisteri ja työskennellyt pääosin rahoi-
tusalalla.
-Viimeiset neljä vuotta olen ollut kehittämässä se-
nioripalveluita. Leena-vaimoni on liikkeenjohdon 
konsultti. 

Sinapinsiemen ry muutti Ukinrantaan nelisen 
vuotta sitten. Paikkaa ylläpitäneet Riitta ja Olavi 
Heino lähtivät uudelleen lähetyskentille ja Rauti-
aisia kysyttiin tehtävään.
-Tunsimme paikan entuudestaan hyvin. Leena on 
pitkäaikainen Sinapinsiemenen jäsen ja minäkin 
olen ollut jäsen muutaman vuoden. Rukoilimme 
ja kyselimme  aikamme, voisiko tehtävämme jat-
kossa olla Ukinrannan isäntäpari -  ja emme kek-
sineet yhtään syytä että miksi ei voisi olla! 

Suurin haaste pariskunnalle on ollut elinkeinon 
siirtäminen Pirkanmaalle. Jarmo ja Leena asuivat 
ennen Helsingissä ja heidän kaikki työkuvionsa 
olivat pääkaupunkiseudulla.
-Elanto on hankittava muualta, koska Ukinrannan 
pyörittäminen on meille pitkälti vapaaehtoistyötä. 

Vapaaehtoiset kantavat taloa
Jarmo ja Leena Rautiainen ovat koulutettuja ret-
riitinohjaajia, ja pystyvät työnsä ohella vetämään 
itsekin jonkin verran retriittejä. Lisäksi käytetään 
ulkopuolisia ohjaajia.

-Ilman ulkopuolisia vapaaehtoisia ei toi-
minnasta tulisi muutenkaan mitään. He 
kantavat taloa yhdessä kanssamme. Olem-
me onnistuneet löytämään esimerkiksi va-
paaehtoisten retriittikokkien ringin. 

Jarmo Rautiaisen mukaan Ukinranta vielä 
hieman hakee profiiliaan.
-Olemme tarjonneet muun muassa perin-
teisiä retriittejä, joissa voi olla teemakin. 
Järjestämme myös toiminnallisia hiljai-
suuden viikonloppuja, joissa jakaminen ja 
omassa rauhassa oleminen vaihtelevat. 
Jälkimmäisistä esimerkiksi valokuvausret-
riitti oli oikein onnistunut.
-Siinä tarkastelimme hiljaisuuden lomassa 
yhdessä valokuvia, joita jokainen oli tuo-
nut mukaansa. Jaoimme niiden merkityk-
siä keskenämme.
”Retriittiruokaa rakkaudella” on toinen 
uudenlainen tapahtuma.
-Kokenut retriittikokki tekee yksinkertais-
ta retriittiruokaa, ja kertoo mistä se koos-
tuu. Puhumme myös siitä, millä tavalla 
ruuanlaittamisenkin äärellä mieli voisi 
rauhoittua 

Kaikki ovat tervetulleita
Jarmo Rautiainen haluaa korostaa sitä, että 
aivan jokainen voi tulla Ukinrantaan. Vie-
raalla ei tarvitse olla esimerkiksi minkään-
laista retriittikokemusta.
- Tämä ei ole missään nimessä suljettu talo, 
jossa voivat olla vain Sinapinsiemen ry:n 
jäsenet ja ystävät. Myös te kaikki tuomaat 
olette lämpimästi tervetulleita Ukinran-
taan! 
Ukinrantaan voi tulla joustavasti illaksi, 
viikonlopuksi tai vaikka koko viikoksi. 
Vierailta odotetaan omatoimisuutta. Ruuat 
ja siistimiset hoidetaan yhdessä. Varsinais-
ta henkilökuntaa paikassa ei ole.

-Tänne voi tulla pitämään vaikka oman 
porukan hiljaisuuden päivää tai leirivii-
konloppua. 
Rautiaiset ovat Ukinrannassa paikalla var-
mimmin iltaisin. 
-Olemme vanhan luostariperinteen mu-
kaisesti sitoutuneet siihen, että meillä on 
täällä joka arkipäivä aamu- ja iltarukous.
Jarmo Rautiainen haluaa korostaa sään-
nöllisten rukoushetkien merkitystä.
-Se on minusta kaikkein tärkein asia tässä 
talossa. Rukoushetkien varaan rakentuu 
kaikki muu. Rukouksessa on voima, joka 
vaikuttaa ja rauhoittaa. Se kantaa ja vie elä-
mää eteenpäin.

Ukinrantaan tulo oli johdatusta
Rautiaiset ovat lupautuneet asumaan 
Ukinrannassa ainakin pari vuotta. 
-Katsotaan sen jälkeen sitten mihin meitä 
tarvitaan, ja mihin suuntaan tämä paik-
ka kehittyy. Asiaan vaikuttaa sekin, miten 
meidän omat työkuviomme kehittyvät.
Jarmo ja Leena Rautiainen ovat viihtyneet 
Ukinrannassa hyvin.
-Pääkaupunkiseudulla vaivaa joka paikassa 
kiire.  Täällä Tampereen seudulla on rau-
hallisempi elämänrytmi, tästä olemme pal-
jon pitäneet.
-Ja onhan suurta lahjaa että saamme asua 
näin kauniissa paikassa. Järven rannalla, 
mutta Kangasalan keskustan tuntumassa. 
Uskon, että oli johdatusta että meidät tän-
ne kutsuttiin, Jarmo hymyilee. 

”On suuri lahja saada olla Ukinrannassa”
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Olet sen varmaan jo kuullut, 
ja ainakin jotkut meistä ovat sitä hartaas-
ti odottaneet. Vesa Keinosen luotsaama 
tiukka tiimi (Päivi Palonen, Risto Moi-
sio, Jouni Siirtola, Pirjo Kostiainen) ovat 
ahertaneet asian kimpussa kuukausia, ja 
loppusuora on alkanut. 

Osoitteena tulee olemaan vanha tuttu: 
      www.tuomasmessu.net
Syy uudistamiseen on, että pääsemme hal-
vemmalla ja helpommalla, kun siirrymme 
seurakuntien käyttämälle alustalle. Samalla 

Jos haluat tulla palvelemaan messussa useiden muiden kanssa, 
se onnistuu. Jokaisen messun jälkeen saa saarnatuolin juurella ja teejatkoilla 
tietoa messutehtävistä ja voi niihin ilmoittautua. Ota rohkeasti yhteyttä, me 
emme osaa ihmisten ajatuksia lukea. Ilmoittautua voi myös nettisivullamme.
Tavallisimpia tehtäviä ovat kolehdin kerääminen, ehtoollispikareista huoleh-
timinen ja tervetulotoivottajana toimiminen ovilla. Kaikkiin tehtäviin anne-
taan henkilökohtainen opastus.

Tuomasmessujen toteutuksesta vastaavat 
messutiimit vaihtuvat ja uusia palvelijoita 
messuun etsitään jatkuvasti. Tämän varsi-
naisen messutoiminnan taustalla tarvitaan 
myös pitempään sitoutuneita vastuuhenki-
löitä erilaisia tehtäviä hoitamaan.

Yksittäisten eri tehtävistä huolehtivien  va-
paaehtoisten lisäksi on erityinen Vastuu-
ryhmä, joka hoitaa messuyhteisön käytän-
nön asioita. Tänä vuonna siihen kuuluvat: 

Timo Takala, puh.johtaja 0500 638908
    Riitta Vesanen, puh.johtaja 040 7291039

Maarit Hildén, 050 3278105
Kaija Jerkku 040 7006938
Pirjo Kostiainen 0400 734054
Tuula Latvala 040 5538175
Jarmo Lehtinen 0400 625962
Risto Moisio 044 5724083
Ari Rantavaara 050 5476094
Pirkko Tuomisto 050 4689212
Tapio Vaittinen 040 5057066

Kenen tahansa kautta voit lähettää 
terveisiä Vastuuryhmään!

Onko sinun lähikirjastossasi jo Tuomasmessu-kir-
jamme Elämän makuinen messu, jonka kautta lai-
naajat voivat tutustua monella tapaa hoitavaan ja 
innostavaan messuumme. Esitä kirjastonhoitajalle 
toivomuksesi sen hankkimisesta ja pyydä ystäviäsi 
muuallakin Suomessa tekemään samoin.
Kirjaa voi ostaa
 • Messujatkoilla kryptassa  •  Maanantai-iltoina Emmauk-
sessa   •  Seurakuntien talosta alakerroksen Keskusrekiste-
ristä, joka on auki arkisin klo 8.30-15, torstaisin klo 17 asti.  
Kirjassa on 250 sivua ja yli 200 kuvaa. Hinta on 35 euroa.

on tilaisuus uusia kasvoja, liittää Avoimen 
kirkon asiat osaksi Tuomas-kokonaisuutta 
sekä ottaa käyttöön ns. Tuomasnet. Viime 
mainittu palvelee messujen valmistelijoita 
sekä valmistelutyöstä kiinnostuneita. Näil-
le sivuille ei ole ”suurella yleisöllä” vapaata 
pääsyä, vaan sinne tulee kirjautua. 

Ei olisi pahitteeksi, vaikka jo nyt halukkaat 
alkaisivat ilmoittautua (pirjo.k.kostiainen@
kolumbus.fi), niin tunnusten jakaminen 
pyörähtää käyntiin heti, kun tekniset val-
miudet (hienosti sanottu, eikö!) sen salli-
vat.

Tuomasmessun kotisivut uudistuvat    Vastuuta 
kantamassa

Jarmo Lehtiselle tuli 
yllätyksenä, että häntä 
pyydettiin Vastuuryh-
mään.  Kuljen johdatuk-
sessa, oli hänen suos-
tumuksensa perustelu. 
Neljä Namibian vuotta 
tekivät sen, että kaikki 
on täällä uutta. Mutta 
Tuomas-yhteisö on lähellä sydäntäni.

Tuula Latvala kokee 
olevansa ensisijaisesti 
emäntäpuolen edustaja. 
Mutta myös seurat kieh-
tovat; silloin helposti 
syntyy luonnikas ja va-
paa tunnelma. Aikoi-
naan Tuula järjesti mie-
hensä Paavon kanssa 

tuomaille kotiseurat. Tänä syksynä Tuula 
on mukana järjestämässä Tuomas-seuroja 
Emmaukseen.

Vastuuryhmän 
uudet jäsenet

LEVITÄ TIETOA !

Hyvien tekojen kauppa
avataan Seurakuntien talon ala-aulaan alkusyksystä. Kaupassa 
tullaan myymään aiemman Taskun tuotteiden lisäksi KUA:n, 
Yhteisvastuun, Mummon Kammarin ja Ruokanyssen sekä myös 
Tuomasmessun tuotteita. Tuomas-tuotteiden myyntitulot koh-
dennetaan nyt lasten pyhäkoulutyöhön Pohjois-Namibiassa.

TIEDÄTHÄN ?
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Syksyn maanantai-illat
Tuomasmessulla on joka maanantai tapahtumia Seurakuntien talon Emma-
uksessa. Illat toistuvat nyt syksyllä kolmen viikon välein kuten messutkin.

Tuomas-päivä diakoniasta
lauantaina 5.10.2013 klo 10-15 Seurakuntien talolla Näsilinnankatu 26.         
Aamupäiväkahvi ja tee on tarjolla seurakuntien talon aulassa klo 9.30 alkaen.

 Mitä voimme tehdä?             Minne voimme ohjata?
Päivä sisältää diakonian teologiaa, tamperelaisen 
diakonian ajankohtaiskatsauksen  sekä  myös autta-
miskokemustemme yhteistä  jakamista. Rukoilemme 
ja rakennumme yhdessä samalla etsien konkreettisia 
polkuja tulevaan. Yhteistä työskentelyä johdattavat 
diakoniakeskuksesta Matti Helin ja Ilkka Kalman-
lehto sekä  Sirkka Heinonen ja Timo Takala. 
Puolilta päivin on tarjolla keittolounas. Lounasmaksu 
on vapaaehtoinen. 
Tervetuloa mukaan!

Lukuvinkki aiheeseen liittyen: 
Sakari Häkkinen-Kari Latvus-Hanne von Weissenberg: 

Köyhien raamattu. Kirjapaja 2010

Käsityöillat
Onko sinulla keskeneräisiä käsitöitä? 
Tekeekö mielesi aloittaa uusi? 
Kaipaatko juttuseuraa niitä tehdessäsi?
Tule Tuomasmessun käsityöiltaan hake-
maan uusia ideoita ja jakamaan omiasi 
kanssamme.

Ota oma käsityösi ja/tai ideasi mukaan!
Ensimmäinen käsityöilta on 
23.9 klo 18- 20. 
Seuraavat 14.10, 4.11, 25.11 ja 16.12.
 
Käsityöterveisin,
Jaana Sippola 050 3681713 
ja Maarit Hildén 050 3278105

Tuomas-seurat
Syksyn ensimmäiset Tuomas-seurat pide-
tään ma 16.9. klo 18. Elise ja Jarmo Lehti-
nen pohtivat silloin kristillisyyttä Suomes-
sa ja Namibiassa.

Neljä vuotta Namibiassa auttoi näkemään 
Suomen tilannetta: - Täällä on paljon uskon 
vastarintaa ja negatiivissävyistä asennetta.  
Siellä kristinusko on luonnollinen osa elä-
mää. Iltauutisten lukija päättää siunauksen 
toivotuksiin maan ja kansan puolesta.

Ilmoittautumiset 
viimeistään 1.10. mennessä
seurakuntasihteeri Sari Siukola 
sari.siukola@evl.fi  
puh. 040 8048157 klo 9-15. 

Ilmoittautua voi 
myös suoraan Sirkalle 
sirkka.heinonen@kotiposti.net
puh. 040 7736287 
tai Timolle 
timo.takala@evl.fi 
puh. 0500 638908

Seuraa tarkentuvia tietoja messuista ja maanantai-illoista 
• Tuomasmessun nettisivulla www.tuomasmessu.net
• Aamulehden  Menoinfon nettipalstalla  www.aamulehti.fi/menoinfo 
hakusanalla tuomasmessu 
• Kyseisen päivän lehdessä Hyvä elämä/Vapaa aika/ Hengelliset-osastossa.
• Myös messujen käsiohjelmissa kerrotaan Tuomas-tapahtumista. 
Ota siis messusta mukaan!

Aleksanterin kirkko  -  Avoin kirkko 

Kirkossa 
luetaan Raamattua
Raamatun luentaa ja rukouksia kirkkosalis-
sa tiistaisin klo 12.00 - 12.30.  

Aleksanterin kirkko on auki arkipäivisin 
ma-pe klo 12-18.
• Vapaaehtoinen päivystäjä tavattavissa. 
• Pappi on tavattavissa klo 16-18.
• Rukoushetki klo 17, jolloin rukoillaan myös esi-
rukouspyyntöjä.
• Torstaisin klo 17 ehtoollisen vietto.
                        Jokainen syy tulla kirkkoon on yhtä oikea.

Tuomas-kokous
on messun jäkeisenä päivänä eli maanan-
taisin 9.9, 30.9, 21.10, 11.11, 2.12. klo 17; 
sitä ennen tarjoilua. Kokous on avoin kai-
kille. Keskustellaan edellisen päivän mes-
susta ja muusta Tuomas-toiminnasta. Ter-
vetuloa osallistumaan ja kertomaan omat 
ajatuksesi!

Tervetuloa kuulolle ja jakamaan!
Seuraavat seuramaanantait ovat
7.10, 28.10, 18.11. ja 9.12.



PALAUTUSOSOITE
Risto Moisio
Iivantamäenkau 16
33700 Tampere

TUOMASMESSUT
ALEKSANTERIN KIRKOSSA KLO 18
Vastuuhenkilöihin voi ottaa yhteyttä.

8.9.   Tapio Vaittinen 040 5057066

29.9  Pirjo Nykänen 040 7775773 

20.10. Leena Hernesniemi 040 4150550

10.11. Jari Juhola 040 1686627

1.12. Simo Lahtinen 050 67153

31.12. klo 20    

Kirjeen toimitti sinulle   Pirkko
pirkko.tuomisto@kolumbus.fi       

050 4689212
Seuraava kirje ilmestyy ensi vuoden 

alussa.

www.tuomasmessu.net

MAANANTAI-ILLAT
SEURAKUNTIEN TALOSSA

9.9.      Tuomas-kokous  klo 17
16.9.    Tuomas-seurat klo 18
23.9.    Käsityöilta klo 18
30.9.    Tuomas-kokous klo 17
7.10.    Tuomas-seurat klo 18
14.10.  Käsityöilta klo 18
21.10. Tuomas-kokous klo 17
28.10.  Tuomas-seurat klo 18
4.11.    Käsityöilta klo 18
11.11.  Tuomas-kokous klo 17
18.11. Tuomas-seurat klo 18
25.11.  Käsityöilta klo 18
2.12.    Tuomas-kokous klo 17
9.12.    Tuomas-seurat klo 18
16.12.  Käsityöilta klo 18

Tuomas-kirje on aina luettavissa myös net-
tisivullamme. Siellä se on värillisenä.

•
Jos haluat tällaisen Tuomas-kirjeen jatkos-
sa kotiosoitteellasi, anna yhteystietosi vie-
reisellä osoitteela.

•
Jos et enää koe tarvitsevasi kotiin tulevaa 
kirjettä, ilmoita siitäkin.

KEVÄT 2014 TUOMASMESSUT
19.1. • 9.2. • 2.3. • 5.3. (tuhkakeskivii-
kon Tuomas-rukoushetki) • 23.3 • 20.4. 
• 18.5. (helluntai) • 8.6. • 20.6. (juhan-
nusaaton messu Ilkossa)

MUISTILISTA SYKSYN  2013 TAPAHTUMISTA

TUOMASMESSU JA DIAKONIA
 -päivä lauantaina 5.10. 2013
Tarkemmin edellisellä sivulla.


