Mikä on Tuomasmessu?
Rakkaalla lapsella on monta nimeä, matalankynnyksen kirkko, epäilijöiden kirkko, rukoileva messu ja
vaihtoehtojumalanpalvelus. Kyseiset nimet kuvannevat niiden ihmisten tuntoja, jotka ovat tavalla tai
toisella olleet tekemisissä Tuomasmessun kanssa. Ovat olleet rakentamassa messua, kirkkovieraana tai
vaikkapa poikenneet lenkkipolulta tullessaan ohimennen messuun.
Matalankynnyksen kirkko.
Tilannetta kuvaa ehkä parhaiten erään Joutsan seurakuntalaisen toteamus: ”Tänne on helppo tulla ja
täällä on hyvä olla”. Hyvän olon tunteen ovat monet tuoneet esille Tuomasmessusta puhuttaessa.
Todellakin sinä voit tulla messuun sellaisena kuin olet, myös ulkoasultasi. Ei tarvitse ”tälläytyä”
kirkkoon tuloa varten erikseen. Voit tulla sinne esim. suoraan lenkkipolulta. Toisaalta, voit tehdä
messusta itsellesi juhlahetken. Tulet kirkkoon jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen messun alkua,
tutustut sinne rakennettuihin sivualttareihin, rukousalttareihin ja kuulet siellä ennen varsinaisen
messun alkua esitettävää kaunista musiikkia, alkumusiikkia.
Tuomasmessu on kestoltaan suhteellisen pitkä, noin 1 ½ tuntia. Aika voi tulla ja tuntua pitkältä,
varsinkin lapsista ja esim. heikkoselkäisistä. Messun rakenne ja kulku mahdollistaa liikkeelläolon
kesken messun, rukousalttarikierroksen. Rukousalttarit ovat käytössä koko messun ajan. Riippumatta
siitä mitä kirkon etuosassa tapahtuu, kirkossa voi liikkua hiljaa ja viedä vaikkapa esirukouspyyntönsä
sivualttarille.
Täällä Joutsan seurakunnassa on lapsille järjestetty tarvittaessa omaa ohjelmaa, niin ettei kenenkään
perheestä tarvitse jäädä välttämättä lapsenvahdiksi kotiin, kaikki voivat osallistua messuun.
Epäilijöiden kirkkoon vie meidät yksi Jeesuksen opetuslapsista, Tuomas. Messu on saanut nimensä
tämän opetuslapsen nimestä. Lieneekö niin, että suurinta joukkoa meistä seurakuntamme jäsenistä
edustaa juuri epäilijät. Kun tarkkaan ajattelemme epäilijän löydämme ihan läheltä, omasta
sisimmästämme. Epäilyksen hetkiä tulee itse kullekin ja syitä kyllä löytyy. Tuomasyhteisön visiona on
järjestää laadukasta Tuomasmessua juuri epäilijöille, etsijöille ja uskossaan aroille.
Tuomasmessua on kutsuttu myös rukoilevaksi messuksi. Yksi messun tärkeimmistä osioista on juuri
rukousosio. Se on rakennettu kohtaamisesta, kuuntelemisesta, kuulemisesta ja palvelemisesta.
Kirkkoon rakennetut sivualttarit, rukousalttarit palvelevat monella tapaa rukouksen asiaa. Alttarin
rakentajat kokoontuvat jo hyvissä ajoin ennen messu tutustumaan illan aiheeseen ja keskustelemaan
rukousjohtajan kanssa siitä millaisen alttarin he haluavat rakentaa. Rukousalttarille kootaan myös
esirukouspyynnöt. Alttareiden äärellä voi hiljentyä rukoilemaan ja sytyttää tuohuksen rukouksen
merkiksi. Täällä Joutsan seurakunnassa Tuomasmessussa käytetyt rukousalttarit palvelevat
seurakuntalaisia myös hiljaisen viikon aikana.
Rukousavustajat valmistautuvat palvelemaan, kuuntelemaan, kuulemaan ja kulkemaan kappaleen
matkaa lähimmäisensä kanssa.
Öljyllä voitelu kuuluu myös Tuomasmessun palvelumuotoihin. Vaikka suurimmalle osalle meistä
luterilaisista asia tuntuu varsin vieraalle, sitä käytetään myös luterilaisessa kirkossamme. Öljyllä
voitelemiseen on Raamatussa kehotus (Jaakob 5: 14-16).
Tuomasmessua siivittää monimuotoinen musiikki.
Musiikkia on paljon ja laulamisen iloa korostetaan. Yhdessä laulaminen pyritään tekemään helpoksi
lauluvalintojen ja sovitusten avulla, sekä Tuomaslaulajien ja säestyksen avulla. Musiikin painopiste on
kevyemmässä musiikissa mihin kirkoissamme yleensä on totuttu. Messussa on sijaa myös klassiselle
musiikille, Teze-hymneille ja perinteisille virsille. Meillä täällä Joutsassa yhdessä laulamisen iloa on
häirinnyt Tuomasmessu laulukirjojen puute.
Vaihtoehtojumalanpalvelus.
Nimitys vaihtoehtoisesta jumalanpalveluksesta tarjoaa mahdollisuuden niille, jotka eivät ole kokeneet
perinteistä päiväjumalanpalvelusta omakseen, eivät ole löytäneet sieltä paikkaansa. Ihminen kokee
yleensä omakseen sen, mitä itse on ollut rakentamassa, tai asiaan vaikuttamassa jollain tasolla.
Tuomasmessu tarjoaa siihen moni mahdollisuuksia käytännön tasolla.

Vaikka Tuomasmessu on joidenkin tutkimusten mukaan tällä hetkellä Euroopan eniten käytetty
messumuoto, eivät kaikki siitä tietenkään pidä, eivät koe sitä omakseen. Onneksi Joutsan
seurakunnassa on vielä runsaasti tarjolla perinteisiä päiväjumalanpalveluksia niille, jotka vierastavat
Tuomasmessua. Tuomasmessu on kerran vuodessa.
Tervetuloa, epäilijät, etsijät ja uskossanne arat!
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Tuomasmessun yhdyshenkilö

