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Onnittelut! Pidät käsissäsi – tai näyttöruudullasi 
– aivan uuden lehden ensimmäistä numeroa. 

Selebrantti on lehti, jonka piti olla aluksi vain opiskeli-
jan hauska vitsi. Facebookissa esitellystä kuvitteellisen 
lehden kannesta seurasi kuitenkin paljon enemmän. 
Leikistä tuli totta.

Tässä lehdessä ei nähdä Olarin seurakunnan uusia 
rohkeita messukasukoita eikä suruksemme professo-
ri Heikki Kotilan erikoishaastattelua. Tämä lehti on 
kuitenkin omistettu Heikille, joka poisnukkumiseensa 
asti oli Kristuksen kirkon uskollinen palvelija. Heikki 
tunnettiin liturgisesti rikkaan jumalanpalveluselämän 
vahvana puolestapuhujana. Me olemme hänelle syväs-
sä kiitollisuudenvelassa siitä työstä, jota hän teki opet-
tajana ja pappina.

Selebrantti pyrkii palvelemaan seurakuntia. Se ei 
ole akateeminen lehti, vaan kirkollinen. Artikkelit on 
kirjoitettu seurakuntia ja konkretiaa silmällä pitäen. 
Voisikin sanoa, että Selebrantti on siellä, missä usko 
tulee lihaksi.

Heikin kaimana iloitsen siitä, että saan olla luotsaa-
massa tätä uutta lehteä. Toivon, että tässä lehdessä saisi 
kuulua se kirkon ääni, joka oli myös Heikille rakas. 
Toivottavasti sinäkin voit viettää monia miellyttäviä ja 
ajatuksia herättäviä hetkiä Selebrantin kanssa. Paljon 
lukuiloa sinulle tämän ja tulevien numeroiden parissa!
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Rakkaat Heikki Kotilan omaiset ja 
ystävät

Olemme kokoontuneet yhdessä 
Agricolan kirkkoon saattamaan ja 
siunaamaan Heikkiä hänen viimei-
selle maalliselle matkalleen. Menetys 
ja kaipaus täyttävät sydämemme. 
Emme olisi halunneet vielä luopua 
Heikistä, rakkaasta isästä ja meille 
kaikille niin tärkeästä miehestä, 
ystävästä ja työtoverista.

Tämän Heikille tärkeän kirkon 
alttarin ääressä voimme kuitenkin 
muistaa, että rukouksessa aika ja 
ikuisuus, suru ja toivo, ihminen ja 
Jumala kohtaavat toisensa ja voivat 
tukea meitä. Tältä paikalta Heikki 
usein toimitti jumalanpalveluk-
sen ja Herran Pyhän Ehtoollisen 
sakramentin. Pappina Heikki halusi 
ojentaa kaipaaville sieluille lohdu-
tuksen sanan ja kuolemattomuuden 
lääkkeen. Tänään mekin voimme 
kaiken kaipauksen keskellä saada 
rohkaisua siitä samasta Jumalan läs-
näolon todellisuudesta, joka Heikille 
itselleenkin oli niin tärkeä.

* * *

Heikin odottamaton sairaus ja kuo-
lema ovat järkyttäneet meitä kaikkia 
tähän kirkkoon kokoontuneita - ja 
lukemattomia muita. Heikki oli 
rakas ja paras isä Saaralle ja Johan-
nekselle, oma poika äidille ja isälle, 
veli sisarelle, rakas ja läheinen ystävä 
Jaanalle. Emme voi väistää ajatus-
ta, että Heikin elämä jäi kesken. 

Niin paljon olisi ollut puhuttavaa ja 
yhdessä elettävää, paljon myös sel-
laista työtä, jossa Heikillä olisi ollut 
annettavaa.

Heikki olisi itsekin halunnut elää, 
vaikka hän - sairauden edetessä ja 
Jumalan viimeisen kutsun lähetes-
sä - ajattelikin Saarnaajan kirjan 
sanoin: ”Aika on syntyä ja aika 
kuolla..., aika itkeä ja aika nauraa..., 
aika syleillä ja aika olla erossa..., aika 
olla vaiti ja aika puhua.” Uskon, että 
Heikille nämä Saarnaajan sanat eivät 
olleet vain kohtalon oikun ilmauk-
sia, vaan luottamusta siihen, että 
kaikki tässä ja tulevassa elämässä on 
kaikkivaltiaan ja armollisen Jumalan 
käsissä. Jumala itse lohduttakoon 
myös meitä kaikkia surevia ja kai-
paavia.

Lähes päivälleen vuosi sitten, 
19.5.2009, Heikki aloitti radiossa 
aamuhartauksien sarjan, jossa hän 
yhdessä kuulijoittensa kanssa pysäh-
tyi Isä meidän -rukouksen äärelle. 
Kuutena tiistaiaamu na hän kysyi, 
mitä Isä meidän -rukous sanoo ”Ju-
malasta, uskosta ja rukouksesta”.

Radiohartauksien alussa soivat 
ne samat urkukoraalit, jotka Heik-
ki valitsi soitettavaksi myös tässä 
hautaan siunaamistilaisuudessa, 
Georg Böhmin ja Johann Sebasti-
an Bachin teokset ”Vater unser im 
Himmelreich” (Isä meidän, joka olet 
taivaissa).

Isä meidän -rukous oli seuran-
nut Heikkiä jo kauan, varmasti jo 
lapsuuden kodista ja Toholam milta 

alkaen. Jollain sisäisellä varmuudella 
Heikki tunsi kutsumuksensa; papik-
si ja teologiksi hän jo nuorena poi-
kana halusi. Omalla vaatimattomalla 
päättäväisyydellään Heikki valitsi 
myös ensimmäisen tutkimusaiheen-
sa, kirkkoisä Cyprianuksen teolo-
gian. Nyt lähes 30 vuoden jälkeen 
on koskettavaa ajatella, että yksi 
Heikin tutkimustyön päälähteistä oli 
Cyprianuksen kirjoitus Isän meidän 
-rukouksesta (De Dominica Oratio-
ne) ja aiheena Cyprianuksen käsitys 
kuolemasta. Kuolleiden muistami-
nen, memoria mortuorum, oli ai-
heena myös kirkkoisä Augustinusta 
koskeneessa väitöskirjassa.

On vaikea pukea sanoiksi sitä ta-
paa, jolla Heikki eli yhä aikaa maan 
päällä ja taivaassa. Isä meidän -ru-
kouksen pyyntö ”tapahtukoon sinun 
tahtosi, myös maan päällä niin kuin 
taivaassa” oli Heikille sekä rukous 
että elämisen malli.

Maa ja taivas eivät olleet Heikille 
vastakohtia. Ei ole niin, että taivas 
on siellä jossakin kaukana, sitten 
joskus. Heikki halusi, että ”maa 
on totta” ja että jo tämä elämä on 
oikeaa Jumalan tahtomaa elämää. 
Kuulijoilleen hän sanoi: ”Isä meidän 
rukouksessa maa ja taivas kohtaavat. 
Taivas on siellä, missä Jumalan tahto 
toteutuu. Kun Jumalan tahto toteu-
tuu maan päällä, taivas on täällä.”

Heikki ymmärsi, miten monien 
taakkojen alla ihmiset maan päällä 
elävät. Vaikka kuinka haluaisimme 
noudattaa Jumalan tahtoa,

Piispan siunauspuhe Heikki Kotilan hautaan siunaamisessa 
21.5.2010 klo 10.00 Teksti: +Eero Huovinen
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taivaan tuominen maan päälle ei 
ole kenellekään ihmiselle helppoa. 
Omat kuormansa Heikki kätki, hän 
halusi olla toisia varten, lapsiaan 
varten, läheisiään varten, oppilaitaan 
varten, kirkkoa varten, yliopistoa 
varten, ihmisiä varten. Maan päällä 
tehtävässä työssä oli kannettava vas-
tuuta, oltava tarkka ja solidaarinen, 
tutkimusaiheisiin ja velvollisuuksiin 
oli syvennyttävä. 

Heikki osasi olla yhtä aikaa lem-
peä ja vaativa, kuunteleva ja pää-
määrätietoinen, oman tien kulkija ja 
yhteistyöhakuinen. Kun muistelen 
Heikin niukkaa ja lempeää hymyä, 
näen siinä paljon hyväntahtoisuutta, 
kyselevää uteliaisuutta, halua ihme-
tellä, luontaista johtajuutta. Vaikka 
Heikki toimi ja teki paljon, hän osasi 
myös olla. Sellaisen ihmisen lähellä, 
joka osaa olla, on hyvä olla. Heikin 
lähellä oli hyvä olla.

Maan päällä Heikki toteutti kutsu-
mustaan monella eri tavalla, tutki-
jana, kustantajana, päätoi mittajana, 
professorina. Heikki halusi luoda 
tilaa hiljaisuudelle ja rukoukselle, 
mutta hän osasi kantaa vastuuta 
myös hallinnosta, niin tiedekun-
tansa ja yliopistonsa johtotehtävissä 
kuin myös paikallisseurakunnassaan 
ja kirkolliskokouksessa.

Sydämessään ja sisimmässään 
Heikki oli ennen muuta rukoilija ja 
liturgi. Akateemisen tutkimustyön 
kriteereistä hän ei tinkinyt, mutta 
alttarilla hän oli kotonaan, koko 
sielullaan ja ruumiillaan. Laskemat-

tomia ovat ne kerrat, jolloin hän 
puki päälleen alban, puhtauden 
vaatteen, stolan, palvelijan ikeen, 
kasukan, sakramentin toimittajan 
viitan. Omaan kuolinarkkuunsakin 
Heikki halusi tulla puetuksi papin 
messupukuun, itselleen teettämään-
sä liturgiseen asuun.

Heikin väitöskirjassaan tutkima 
kirkkoisä Augustinus kävi jo omana 
aikanaan keskustelua maallisten ide-
ologioiden kanssa. Maan päällä näh-
tävät asiat ja ilmiöt voidaan havaita 
ja todistaa. On kuitenkin olemassa 
toinenkin todellisuus, taivas, joka 
on läsnä jo keskellä tätä maailmaa, 
mutta joka silti on salattu ja jota 
täytyy odottaa. Taivaan voi nähdä 
uskon silmillä. Fides habet oculos 
suos, uskolla on omat silmät.

Heikki oli saanut silmät, joilla hän 
saattoi katsella taivasta. Ehtoolli-
sen leivässä hän näki Kristuksen 
ruumiin ja mekin voimme nähdä. 
Eukaristian viinissä hän vastaanotti 
ja mekin voimme vastaanottaa Kris-
tuksen veren, kuolemattomuuden 
lääkkeen.

Alttarin ääreen me tulemme kaik-
kine suruinemme ja kaipauksinem-
me, ja tässä paikassa me voimme 
nähdä Kristuksen, joka lohduttaa 
sanallaan ja todellisella läsnäolol-
laan. Tässä meillä on edessämme tie, 
joka johtaa Kristukseen luo, hänen 
luokseen, joka on aukaissut taivaan 
Heikille ja kaikille meille kaipaaville.

Liturgia oli Heikille kiitosta, 
kiitosta siitä, mitä on takanapäin ja 

mitä Jumala on antanut, mutta myös 
kiitosta siitä, mitä on edessäpäin. 
Kiitollisuutta ja iankaikkisen elä-
män odotusta, juhlan odotusta on 
myös siinä virressä (VK 632), johon 
Heikki halusi hautaan siunaamisen-
sa päättää.

Cyprianuksesta kirjoittamansa 
tutkimuksen otsikoksi Heikki oli 
valinnut latinankieliset sanat ”coro-
na vitae”, elämän kruunu. Ilmestys-
kirjan lupaus (2:10) on Heikille nyt 
totta: ”Ole uskollinen kuolemaan 
asti, niin minä annan sinulle elä-
män kruunun.” (esto fidelis usque 
ad mortem et dabo tibi coronam 
vitae).■
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RISTIN YÖSTÄ 
YLÖSNOUSEMUKSEN 
AAMUUN
Selebrantti testasi, miltä liturgisesti rikas ja rie-
muntäyteinen pääsiäisyön messu näyttää.

Teksti: Heikki Repo
Kuvat: Heikki Repo, Antti Kruus, Juha Leinonen
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Teksti: Heikki Repo
Kuvat: Heikki Repo, Antti Kruus, Juha Leinonen

O    n pääsiäisyö. Seurakunta, dia-
koni ja papit ovat kokoontuneet 

kirkon ulkopuolelle. Kirkon eteen on 
viritetty tuli. Diakoni ja messussa 
avustavat tervehtivät seurakuntalai-
sia. He jakavat tuohuksen jokaiselle.

Pääsiäisyön messu on kristitty-
jen suurin juhla. Kuten jokainen 
sunnuntai, se on ylösnousemuksen 
juhla. Pääsiäisyön palveluksessa pää-
siäistä kuitenkin muistellaan aivan 
erityisellä tavalla.

Seurakunta on kokoontunut 
suljetun kirkon äärelle. Kirkko on 
Kristuksen hauta. Se on riisuttu ja 
lukittu.

Selebrantti kehottaa seurakuntaa 
rukoukseen. Yksi avustajista pitää 
käsissään pääsiäiskynttilää. Seleb-
rantti rukoilee ja asettaa viisi naulaa 
kynttilään. Sitten hän sytyttää kynt-
tilän ja sanoo: - Valaiskoon Kristuk-
sen kirkkaus meidän sydämemme ja 
mielemme. 

Pääsiäiskynttilä on iso kynttilä, 
johon on kuvattu risti, Alfa ja Ome-
ga sekä vuosiluku. Ristissä on viisi 
reikää. Niihin asetetaan viisi naulaa 
tai suitsukepalaa Kristuksen haavo-
jen muistoksi.

1) Kirkon ulkopuolelle kokoontumi-
nen voi olla joissain seurakunnissa 
hankalaa. Sitä kannattaa kuitenkin 
kokeilla. Symboliarvon lisäksi se 
erottaa pääsiäisyön messun selke-
ästi muista jumalanpalveluksista. 
Se myös vahvistaa yhteisöllisyyttä. 
Kokoontuminen tapahtuu hyvin 
epämuodollisesti. Siinä koko seu-
rakunta tulee yhteen.
2) Heti aluksi kannattaa toivottaa 
kaikki tervetulleeksi ja jakaa jokai-
selle tuohus tai kynttilä.
3) Pääsiäiskynttilöitä myy Suomes-
sa mm. Trimeeri Oy. Yhden pää-
siäiskynttilän hinta on noin 110 
– 135 euroa koosta ja mallista 
riippuen.

Kulkue järjestyy. Suitsutusasti-
aa kantava messuavustaja kulkee 
kulkueen edellä. Pääsiäiskynttilää 
kantava avustaja kulkee kulkueen 
ensimmäisenä. Häntä seuraa evan-
keliumikirjaa kantava diakoni, muut 
messuavustajat ja avustava pappi. 
Viimeisenä tulee messun selebrantti, 
jota seurakunta seuraa sisälle pime-
ään kirkkoon. 

1) Suitsutusastia tulee valmistella 
käyttöön ennen kulkuetta. Astiaan 
asetetaan hiili, joka sytytetään. 
Hiilin annetaan syttyä kokonaan 
hehkuvaksi. Sen jälkeen asiaan 
lisätään muutama pala suitsuketta. 
Astiaa ei tule jättää savuilmaisimi-
en alle.
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Selebrantti sytyttää pääsiäiskynttilän



Kulkue saapuu kirkon kuoriin. 
Pääsiäiskynttilä asetetaan jalustaan-
sa. Avustajat menevät paikoilleen. 
Selebrantti, avustava pappi ja dia-
koni menevät alttarikaiteen ääreen 
ja kumartavat alttarille. Diakoni vie 
evankeliumikirjan lukupulpettiin. 
Selebrantti lukee alkusiunauksen ja 
tervehtii seurakuntaa vuoroterveh-
dyksellä.

1) Pääsiäiskynttilä tulee vuolla 
etukäteen jalustaan sopivaksi. 
Muuten kynttilä on vaarassa heilua 
tai jopa kaatua.

Vuorotervehdyksen jälkeen seura-
kunnan jäsen tulee lukupulpettiin 
avustavan papin kanssa. Seurakun-
talainen lukee Vanhan testamentin 
lukukappaleet. Jokaisen lukukappa-
leen jälkeen avustava pappi johdat-
taa seurakunnan rukoukseen.

Lukukappaleissa käydään läpi 
pelastushistorian suuret tapahtumat, 
jotka ovat pääsiäisen esikuvia ja 
profetioita. Vanhasta testamentista 
luetaan luominen, tulvasta pelastu-
minen arkissa ja vapautus Egyptin 
orjuudesta. Ne antavat esimakua 
siitä, mistä pääsiäisen mysteerissä 
on kyse. 

1) Lukukappaleita sopii parhaiten 
lukemaan seurakuntalainen, jolla 
ei ole albaa. Hän on selkeästi yksi 
seurakunnasta. Parhaiten se tulee 
esille, jos lukija tulee seurakunnan 
keskeltä.

Pääsiäiskynttilä asetetaan jalkaan
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1) Suomessa on tullut tavaksi pukea alttari 
mustaan pitkäperjantaina. Vanha tapa 
on kuitenkin ollut vain riisua se. Siten on 
mahdollista välttää kirkkotekstiilien vaihta-
miseen liittyvä vaiva molemmissa palveluk-
sissa, jos avustajia on vähemmän.
2) Alttaria puettaessa on selebrantin hyvä 
olla alttarin äärellä, jotta hän voi sytyttää 
kynttilät.
3) Kukkia ei aseteta alttarille. Alttari on 
varattu Kristuksen uhrin mysteerille. Kukat 
voi kuitenkin asettaa alttarin molemmille 
puolille.
4) Mikäli seurakunnassa ei tunneta lauda-
muksen käyttöä, virsi 126 on hyvä vaihto-
ehto. Se sisältää sisällöllisesti suurimman 
osan laudamuksesta.

Selebrantti menee pääsiäiskynttilän 
viereen ja sytyttää siitä tuohuksen. 
”– Jeesus Kristus on maailman valo.” 
Avustava pappia ja messuavustajat 
ottavat tulen kynttilästä. He vievät 
tulen seurakuntalaisille. Valo leviää 
kirkkoon. Diakoni menee lukupulpet-
tiin ja laulaa pääsiäisylistyksen.

Kirkkoon leviävä valo kuvaa 
ylösnousemuksen pääsiäismysteeriä. 
Pimeässä haudassa tapahtuu uuden 
luomisen ihme. Kristus voittaa kuo-
leman vallan.
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Riisuttu alttari pitkäperjantaina

Samanaikaisesti messuavustajat 
alkavat pukea alttaria. Selebrantti 
sytyttää alttarille tuotavat kynttilät. 
Viimeisenä tuodaan kukat, jotka 
asetetaan alttarin molemmin puolin. 
Pääsiäisylistys päättyy. Seurakun-
ta nousee laulamaan kunnian ja 
laudamuksen. Kirkkoon sytytetään 
valot. Selebrantti suitsuttaa alttarin 
kiitosvirren aikana ja rukoilee päivän 
rukouksen.

Pitkäperjantaina alttari on riisut-
tu. Alttari symboloi Kristusta. Sillä 
on vain krusifiksi, joka on kärsi-
myksen kuva. Nyt alttari puetaan 
täyteen loistoonsa, aivan kuten Kris-
tus on ylösnousemuksessa pukeutu-
nut kirkkauteensa.

Puettu alttari pääsiäisyönä



Päivän rukouksen jälkeen seurakun-
talainen lukee Uuden testamentin lu-
kukappaleen. Lukukappaleen jälkeen 
evankeliumikulkue järjestyy. Seura-
kunta nousee laulamaan hallelujan. 
Evankeliumikulkueessa on ensimmäi-
senä ristinkantaja, kaksi kynttilän-
kantajaa ja diakoni. Diakoni kantaa 
evankeliumikirjan. Kulkueen perässä 
tulevat suitsutusastian kantaja ja 
evankeliumikirjan kannattelija.

Seurakunta nousee kunnioitta-
maan Kristusta, joka puhuu evanke-
liumin kautta ja on läsnä sanassaan.

1) Erillinen evankeliumikirjan kan-
nattelija helpottaa evankeliumin 
lukemista painavasta evankeliumi-
kirjasta.
2) Evankeliumikulkueessa tulee olla 
vähintään kolme henkilöä: diakoni 
ja kaksi kynttilänkantajaa. Lisäksi 
siinä voi olla ristinkantaja, evanke-
liumin kannattelija sekä suitsutusas-
tian kantaja.
3) Jos messussa ei ole diakonia, 
evankeliumin voi lukea pappi. 
Evankeliumin lukeminen kuuluu 
kuitenkin ensisijaisesti diakonille.
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Evankeliumikulkue kulkee kirkon 
keskikäytävälle. Ristinkantaja kään-
tyy katsomaan kohti alttaria. Kynt-
tilänkantajat kääntyvät katsomaan 
toisiaan. Diakoni antaa evankeliumi-
kirjan kirjan kannattelijalle ja suit-
suttaa sen. Diakoni tekee ristinmer-
kin otsaan, huulille ja sydämensä yli. 
Luettuaan evankeliumin seurakunta 
laulaa hallelujan. Evankeliumikulkue 
palaa kirkon kuoriin ja selebrantti 
nousee saarnaamaan.

Hallelujan laulaminen ja suitsutus 
ilmaisevat Kristukselle ja evankeliu-
mille annettavaa kunnioitusta.  Kol-
mella ristinmerkillä diakoni pyytää 
Jumalaa siunaamaan ymmärryksen-
sä, sanansa ja sydämensä.
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Puettu alttari pääsiäisyönä



Saarnan jälkeen avustava pappi siirtyy kaste-
maljan äärelle. Pappi selittää pääsiäiskynttilän 
merkityksen ja kehottaa kastetta muistelevaan 
rukoukseen. Rukouksen jälkeen seurakunta nousee 
tunnustamaan uskonsa Apostolisen uskontunnus-
tuksen sanoin ja uudistamaan kasteensa lupaukset.

Kasteen muistamisessa käytetään Apostolista 
uskontunnustusta, joka on vanha kastetunnustus. 
Pääsiäisyön messun kastekeskeisyys perustelee 
sen käytön. Muutoin päämessussa tulisi käyttää 
Nikean uskontunnustusta.

1) Pääsiäisyön messu on yksi vanhimmista 
kasteen vieton hetkistä. Pitkä kasteopetus hui-
pentui juhlaan. Aikuiskasteiden sijoittaminen 
pääsiäisyön messuun on siten hyvin perustel-
tua.
2) Kun saarnaa päättyy, kastettavat tulevat 
kastemaljan äärelle. Heidät merkitään ristin-
merkillä ja luetaan kastekäsky kasteen kaavan 
mukaisesti. Kastekäskyn jälkeen muistetaan 
kastetta ja lausutaan uskontunnustus pääsi-
äisyön kaavan mukaisesti. Sitten kastettavat 
kastetaan kastekaavan mukaisesti. Kasteen 
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Pääsiäisyön saarnaan kuuluvat ilo ja riemu

jälkeen jatketaan messua 
kastelupausten uudistami-
sella.



1) Alttarille viedään vähimmäis-
määrä välineitä: kalkki, pateeni 
ja konsekroitavat aineet asetetaan 
korporaaliliinan päälle.  Leipien 
joukossa on yksi isompi hostia, 
papinleipä.

Diakoni johdattaa seurakunnan 
yhteiseen esirukoukseen. Uhrivir-
ren aikana seurakunnan jäsenistä 
kaksi tuo diakonille ehtoollisvälineet. 
Diakoni sijoittaa ehtoollisvälineet 
apupöydälle ja selebrantti valmistelee 
ehtoollisaineet. Selebrantti suitsuttaa 
ehtoollisaineet. Diakoni suitsuttaa 
selebrantin, ehtoollisavustajat ja 
seurakunnan. Diakoni ja ehtoollisa-
vustajat siirtyvät alttarin äärelle.

Diakoni on erityisesti rakkauden 
palvelukseen vihitty. Sen tähden 
diakonin tehtävä on valmistella esi-
rukous ja ottaa huomioon erityisesti 
seurakunnassa tärkeät ja ajankohtai-
set rukouspyynnöt. 
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Korporaaliliina, kalkki, pateeni ja papinleipä

Seurakunta nousee seisomaan ja 
selebrantti tervehtii seurakuntaa 
vuorotervehdyksellä.  Vuorotervehdys 
jatkuu prefaatioon, jonka jälkeen 
seurakunta laulaa yhdessä Pyhä-
hymnin. Selebrantti rukoilee euka-
ristisen rukouksen ja pyytää Pyhän 
Hengen lähettämistä leivän ja viinin 
ylle. Leivän asetussanojen jälkeen 
selebrantti kohottaa leivän.  Edel-
leen seisova seurakunta kumartaa. 
Selebrantti laskee leivän ja notkistaa 
polveaan. Selebrantti lukee viinin 
asetussanat ja kohottaa kalkin korke-
alle. Seurakunta kumartaa.

Ehtoollinen, eukaristia, on pääsi-
äisyön messun sydän. Siinä Kristus 
tulee ruumiillisesti läsnäolevaksi. 
Seurakunnan seisominen, Kristuk-
sen ruumiin ja veren kohottaminen 
ja seurakunnan kumarrus osoittavat 
kunnioitusta sakramentissa toteutu-
valle ihmeelle, Kristuksen pelasta-
valle läsnäololle.
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Vuorotervehdys (yllä) ja prefaatio (alla)

Leivän asetussanojen lukeminen ja ehtoollisleivän elevaatio (yllä)



1) Käsikirjan eukaristisen rukouksen vaihto-
ehdoista vain kolmas muistaa mainita Pyhän 
Hengen roolin leivän ja viinin muuttumisessa 
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. Sen vuoksi se 
on suositeltavin vaihtoehto.
2) Elementtiepikleesin aikana kädet asetetaan 
aineiden ylle, millä ilmaistaan Pyhän Hengen 
laskeutumista. Mikäli ristit peukalot, kädet 
muodostavat ikään kuin kyyhkysen siivet.
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Seurakunta laulaa akklamaation ”Me julis-
tamme hänen kuolemaansa...”.  Selebrantti 
kohottaa leivän yhdessä kalkin kanssa ja laulaa 
loppudoksologian. Seurakunta rukoilee yhdessä 
Herran rukouksen, jonka jälkeen selebrantti 
tervehtii seurakuntaa rauhan tervehdyksellä. 
Jumalan Karitsa -hymnin aikana seurakunta 
kumartaa.

Selebrantti murtaa ison hostian ja laittaa palan leiväs-
tä viiniin. Selebrantti ja avustajat nauttivat ehtoollisen 
ja kutsuvat sitten seurakunnan.kumartaa.

Loppuylistys kiteyttää kristillisen kolminaisuusus-
kon ytimen: me ylistämme Isää Pojan kautta Pyhässä 
Hengessä ja jakamattomasti kumarramme pyhää Kol-
minaisuutta. Rauhan tervehdys muistuttaa Jumalan 
rauhasta, joka ylittää ymmärryksen, ja joka annetaan 
ehtoollisessa. Kun murramme leivän ja laitamme siitä 
palan kalkkiin, kerromme että Kristus ei ole kuollut 
–  sakramentissa Kristuksen ruumis ja veri eivät ole 
erotettuina niin kuin hänen kuollessaan ristillä, vaan 
ne ovat yhdessä: Kristus elää!
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1) Jos kirkossanne ei vielä ole erityistä sakra-
menttikaappia, kannattaa sellainen ottaa 
käyttöön. Konsekroiduille elementeille tulee 
hankkia erilliset astiat. Niitä ei saa sijoittaa 
konsekroimattomien elementtien sekaan.
2) Mikäli mahdollisuutta elementtien säilyt-
tämiseen ei vielä ole, tulee elementit nauttia 
loppuun. Tämä voidaan tehdä messussa tai 
messun jälkeen. Nauttimisessa voivat avustaa 
virkaan vihityt ja ehtoollisavustajat. Mikäli 
nauttiminen tapahtuu messun jälkeen, tulee 
elementit nauttia sillä arvokkuudella, jonka 
Kristuksen ruumis ja veri edellyttävät.
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Ehtoollisen nauttimisen jälkeen selebrantti lait-
taa ylijääneet konsekroidut leivät niille varat-
tuun erilliseen astiaan. Selebrantti sijoittaa asti-
an alttarin luona olevaan kaappiin.  Selebrantti 
juo yli jääneen viinin, kaataa kalkkiin vettä ja 
juo veden. Lopuksi selebrantti kuivaa kalkin.

Ehtoollisaineet ovat vielä messun jälkeenkin 
Kristuksen ruumis ja veri. Sen vuoksi konsek-
roidut elementit varataan myöhemmin käytet-
täväksi.



Kiitosrukouksen ja ylistyksen jälkeen selebrant-
ti, diakoni ja avustajat siirtyvät alttarikaiteen 
eteen. Selebrantti siunaa seurakunnan. Diakoni 
lähettää seurakunnan. Ristikulkue järjestyy 
ja yhdessä sen kanssa seurakunta lähtee juhli-
maan pääsiäisen salaisuutta.

Kirkolla on missio, lähetystehtävä. Se on 
lähetetty julistamaan kaikille kansoille Kris-
tuksen voittoa –  ylösnousemuksen ihmettä. 
Lähettäminen messusta on lähtö toteuttamaan 
tätä missiota. ■

1) Messun jälkeen on mahdollista 
jatkaa ristikulkueena hautausmaal-
le muistamaan ylösnousemuksen 
todellisuutta ja iloitsemaan sen 
varmuudesta.
2) Mikäli tilat suovat siihen mah-
dollisuuden, kannattaa pääsiäis-
yön messun jälkeen viettää yhtei-
nen seurakunnan juhla-ateria.

Liturgisesti rikas pääsiäisyön messu oli 
hieno kokemus jopa täysin lavastetussa 
kuvaustilanteessa. Etenkin messun alka-
mista pimeässä kirkossa kannattaa ko-
keilla. Kynttilöiden sytyttäminen pimey-
den keskelle on vavahduttava kokemus. 
Suitsutus, evankeliumikulkue ja harras 
ehtoollisosio painuvat syvälle mieleen. 
Oikeassa messussa näitä tukee lisäksi 
musiikki, joka täydellistää yhteisen pal-
veluksen. Tähän kannattaa satsata!
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Päätoimittajan tuomio: 
Kannattaa kokeilla!

Diakoni lähettää seurakunnan viettämään riemullista 50 päivän pääsiäisaikaa



Ikonit, krusifiksit, rukousnauhat, 
tau-ristit, …
Vilkaise kotisivuja  
tai soita suoraan Antti Kruus 040-5460844

Ikoneiden hinnat alkaen 4 €

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron 23%

Meiltä myös korporaaliliinat 20 €, suitsukerasiat 90 € 
ym. messutarvikkeet.

P. Franciscuksen krusifiksit ”riparin” rukousnauhaan. 
Yksittäishinta 0,90 €, jos tilaat vähintään 50 kpl

Koko (cm)  hinta 
ii (4x7)  4 €
i   (7x10)  6 €
F  (10x15)  9 €

Koko (cm)  hinta
S (20x25)  17 €
s-a (n.25x35) 26 €

Koko (cm)     hinta
A (30x40)  35 €
P (n. 45x65)  90 €

Sancta

www.iconsancta.com

Persoonalliset korut kierrätysmateri-
aaleista. Tutustu ja tilaa osoitteesta 
http://ornare-jenni.blogspot.com
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http://www.iconsancta.com
www.iconsancta.com
http://ornare-jenni.blogspot.com
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“Kun päivitystyöryhmä teki 
seurakunnille kyselyn op-
paan käytöstä ja lisäohjeis-
tusta kaipaavista asioista, 
ehtoollisaineiden käsittely 
nousi yllättäen esille hyvin 
monessa vastauksessa.”



Jälkikäsittelyn osalta jo aiempi 
opas kuvasi hyvin pääsäännön: 
tulee pyrkiä siihen, että siunatut 
ehtoollisaineet käytetään loppuun 
ehtoollisen aikana. Tähän pääsään-
töön liitytään ihan samoilla sanoilla 
myös uudessa oppaassa. Lisäksi 
annetaan vähän tarkempia ohjeita 
jälkikäsittelystä. Viime kädessä asi-
asta sovitaan kirkkoherran johdolla 
seurakunnissa. Menettelytapojen 
tulee olla sopusoinnussa luterilaisen 
ehtoolliskäsityksen ja piispainkoko-
uksen ohjeen periaatteiden kanssa.

- Miksi ohjeita muutettiin?
- Kun kirkkohallituksessa tehtiin 

aloite oppaan päivittämiseksi, eh-
toolliskäytännöt mainittiin yhte-
nä asiana. Kun päivitystyöryhmä 
teki seurakunnille kyselyn oppaan 
käytöstä ja lisäohjeistusta kaipaa-
vista asioista, ehtoollisaineiden 
käsittely nousi yllättäen esille hyvin 
monessa vastauksessa. Tietenkään 
tämä ei ollut ainoa päivitetty asia. 
Eivätkä tämmöiset heilauta kävi-
jämääriä suuntaan taikka toiseen. 
Tässä asiassa kyse on enemmänkin 
uskomme ja tekojemme johdonmu-
kaisuudesta.

- Muuttuiko tässä Suomen evan-
kelisluterilaisen kirkon oppi ehtoolli-
sesta?

- Ei tietenkään. Pikemminkin oh-
jeet vastaavat nyt johdonmukaisem-
min sekä luterilaista ehtoollisoppia 
että perinteistä käytäntöämme.

Syksyllä 2009 Suomen ev.-
lut. kirkon piispainkokous 

hyväksyi uuden Jumalanpalve-
lusten oppaan. Kirkollisessa 
mediassa uusi opas kirvoitti 
kuuman keskustelun etenkin 
ehtoollista koskevien ohjeiden 
osalta. Jokin muuttui, mutta 
mikä?

- Piispainkokouksen sihteeri Jari 
Jolkkonen, miten piispainkokouksen 
antamat ehtoollista koskevat ohjeet 
muuttuivat?

- Muutokset olivat aika pieniä, 
oikeastaan kyse oli jo voimassa 
olevien ohjeiden tarkentamisesta ja 
johdonmukaistamisesta. Yksi asia 
liittyi jälkikonsekraatioon eli tilan-
teeseen, jossa konsekroidut ehtool-
lisaineet loppuvat kesken jakamisen. 
Aiemman oppaan mukaan “voidaan 
lukea” asetussanat tai tehdä ristin-
merkki, nyt sanotaan yksiselittei-
semmin, että täydennettäessä leipiä 
pappi “lukee hiljaisella äänellä” 
asetussanat ja tekee ristinmerkin. 

Sama periaate koskee viiniä. Jos 
viini loppuu kokonaan kesken jaka-
misen, täydentämisen suorittaa aina 
pappi lukemalla asetussanojen viiniä 
koskevan osan. Jos taas konsekroi-
tua viiniä on jäljellä, täydentämisen 
voi hoitaa myös maallikko-avustaja. 
Tämä on tietysti tavoiteltavaa.
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Luterilaisina liitymme siihen 
kristilliseen vakaumukseen, että 
konsekraation jälkeen ehtoollisleipä 
ja -viini ovat Kristuksen todellinen 
ruumis ja veri. Emme voi toimia 
tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
kanssa.

Lutherin aikana Wittenbergissä 
ja omassa kirkossamme aina 1869 
kirkkolakiin asti ohjeistus oli selvä. 
Konsekroitavaksi varataan sopiva 
määrä. Jälkikonsekraatio suorite-
taan asetussanat lukemalla. Ylijää-
neet nautitaan loppuun. Lutherin 
mielestä näin “ollaan turvassa 
kaikilta skandaaleja herättäviltä 
kysymyksiltä”, joihin ei voida saada 
varmaa vastausta.

- Jos ehtoollisaineiden loppuun 
käyttäminen messussa tai sen jäl-
keen ei ole mahdollista, miten tulisi 
toimia?

- Piispainkokouksen ohje on 
semmoinen, että tällöin ylijääneet 
elementit voidaan säilyttää eri 
astiassa myöhempää käyttöä varten. 
Kyse voi olla esimerkiksi sairaiden 
ehtoollisesta tai viikkomessusta. 
Myöhemmin niitä ei enää tarvit-
se konsekroida, vaan ne jaetaan 
seurakuntalaisille sakramenttina 
messussa konsekroitujen elementti-
en kanssa.

-Onko tällä hetkellä diakonin mah-
dollista viedä aiemmin konsekroituja 
ehtoollisaineita esimerkiksi sairaille? 

JUMALANPALVELUS JA 
EHTOOLLINEN
Jari Jolkkonen kertoo, mikä muuttui ja miksi.

Teksti: Heikki Repo
Kuvat: Antti Kruus, Matti Karppinen



- On mahdollista. Tällöin hän 
toimii ehtoollisavustajan tehtäväs-
sä. Uuden oppaan mukaan diakoni 
tervehtii sairasta ja tekee selväksi, 
että tuo ehtoollista yhteisestä juma-
lanpalveluksesta. Elementit asete-
taan peitettyinä sopivaan paikkaan. 
Sitten luetaan harkinnan mukaan 
sopivia kohtia käsikirjasta, esimer-
kiksi synnintunnustus ja -päästö, 
päivän evankeliumi ja Isä meidän 
-rukous. Tämän jälkeen konsek-
roidut lahjat otetaan esille ja jaetaan 
sakramentti sairaalle. Jakamisen 
jälkeen luetaan siunaus. Tämmöi-
nen käytäntö tunnetaan monessa 
kirkossa, esimerkiksi USA:n luteri-
laisessa kirkossa. Jo Justinos Mart-
tyyri kertoi 150-luvulla siitä, että 
diakonit veivät ehtoollisen sairaille.
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Konsekroituja ehtoollisaineita 
voi säilyttää erillään sairaita varten, 
mutta niiden edessä ei rukoilla 
messun ulkopuolella.

-Vielä terveisiksi lukijoillemme: 
millä kolmella adjektiivilla ku-
vailisit ehtoollista, jolle mieluiten 
osallistuisit?

- Aina on mukava osallistua, kun 
ehtoollinen on hartaasti, turvalli-
sesti ja käsikirjan mukaan toimitet-
tu. Näin yleensä tapahtuukin.■

- Uudet ohjeet viestivät vahvaa 
uskoa Kristuksen ruumiilliseen 
läsnäoloon ehtoollisella. Tulisiko 
tämän uskon näkyä muissakin eh-
toolliskäytänteissä tai eleissä?

- Tavallaan Kristuksen ruumiil-
lisen läsnäolon kunnioitus on 
näkynyt aina monella tavalla. Kun 
seurakunta nousee seisomaan Ju-
malan Karitsa -hymnin aikana tai 
ottaa polvistuneena vastaan sakra-
mentin, nämä ovat nimenomaan 
Kristuksen todelliseen läsnäoloon 
liittyviä kunnioituksen ja palvon-
nan ilmauksia. Luterilaiset panevat 
kuitenkin pisteen näille eleille, kun 
messu päättyy. 



Oliko viime messu, johon osal-
listuit, “kaavan makuinen”? 

Välittikö se Jumalan läsnäolon 
tunnun? Tunnistitko siinä autent-
tisen uskon ja palvonnan merkit? 
Puhuminen jumalanpalveluksen 
tai rukouksen kaavasta herättää 
negatiivisia mielleyhtymiä. Kaavat 
nähdään yleensä kristillisen vapau-
den (Gal. 5:1) vastaisina. Niihin 
suhtaudutaan ylettömän negatiivi-
sesti: on muka oikean kristillisyyden 
merkki, että jumalanpalveluksella 
ei ole kaavaa, että se on vapaa “isien 
perinnäissäännöistä”. Kuitenkin py-
hät kirjoitukset pitävät itsestäänsel-
vyytenä, että jumalanpalveluksessa 
on järjestys (1. Kor. 14:40).

Kaava kavahduttaa paitsi seura-
kuntalaisia myös monia pappeja. 
Sangen outoa on, jos pappi ohjeistaa 
jumalanpalveluksen alussa “voitte 
seurata messun kulkua kaavasta 
virsikirjan liiteosasta”. Kaava kuulos-
taa tässä yhteydessä siltä, että todel-
linen palvonta syntyy noudattamalla 
kaavaa kuin reseptiä. Jumalanpalve-
luksessa olisi syytä olla puhumatta 
kaavasta. Parempi olisi noudattaa 
pyhien kirjoitusten ohjetta ja puhua 
rukouksen tai palvonnan järjestyk-
sestä.

Voidaan esittää perustellusti 
kysymys: “Miksi on oltava yhteinen 
järjestys? Eikö riitä yhteinen usko?” 
Yksityistä rukouselämää säätelee 
ennen kaikkea vapaus ja sydämes-
sä puhuva Henki. Siinä toimikoon 
kukin, niin kuin parhaaksi näkee. 
Julkista rukousta koskevat kuitenkin 
toisenlaiset lainalaisuudet. 
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KAAVA ON SITONUT 
KÄTENI – VAI ONKO?
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Teksti: Juha Leinonen



Kirkon ykseys perustuu yhteen us-
koon, mutta sen tulee näkyä käytän-
nöissä: meidän on rukoiltava niin, 
että meidät tunnistetaan kristityiksi, 
niin että toiset tunnistavat yhden ja 
saman uskon meissä. Meidän täytyy 
toimia niin, että meidät tunniste-
taan kristityiksi ja Jumalaa oikein 
palvoviksi. Kyse ei ole niinkään siitä, 
että meidän on tunnistettava toiset 
kristityiksi, vaan siitä, että muiden 
on tunnistettava meidät.

Kirkon lain tasolla tätä rukouksen 
järjestystä on katsottu tarpeelliseksi 
vartioida tarkoin. Kirkkolaki säätää, 
että “jumalanpalveluksista, sakra-
menteista ja kirkollisista toimituk-
sista määrätään kirkkojärjestyksessä 
ja kirkkokäsikirjassa”, eli toisin 
sanoen kaavassa. (KL 4. luku, 2 §) 
Kirkkojärjestys on vielä yksiselit-
teisempi: “Jumalanpalvelukset on 
pidettävä ja kirkolliset toimitukset 
suoritettava kirkkokäsikirjan mu-
kaisesti.” (KJ 2. luku 1 §) Kaavasta ei 
siis saa poiketa; ainut valinnanvapa-

us koskee niitä kohtia, joissa järjes-
tyksen säätäjä – kirkolliskokous – on 
katsonut vaihtoehdot sallituiksi ja 
kirjoittanut ne kaavaan.

Rukouksen järjestys on katsottu 
säätelemisen arvoiseksi asiaksi juuri 
tunnistamisen vuoksi. Säädökset 

pitävät järjestyksen tietyissä rajoissa 
ja siten tunnistettavana. Tunnista-
minen on kokonaisvaltainen tapah-
tuma ja vaatii opettelua. Kun on 
opittu, mikä on uskon mukaista ja 
mikä ei, jokaista koettua tilannetta 
verrataan siihen, mikä tunnetaan. 
Kaikki tunnistaminen tapahtuu 
vertaamalla aiempaan. 

Rukouksen järjestys on perinnettä, 
ja sitä on syytä noudattaa mahdol-
lisimman pitkälle ja uudistaa hyvin 
varovaisesti, jotta kenenkään tunnis-

tamiskyky ei menisi sekaisin. Ulko-
naisesti voimme verrata jumalanpal-
velusmenoja siihen, mitä olemme 
kokeneet lapsuudessa, rippikoulussa 
tai kotiseurakunnassamme. Ruko-
uksen henkeä tunnistettaessa me 
kuitenkin joudumme myös vertaa-
maan sitä siihen Henkeen, jonka 
me jo tunnemme. Onko tässä sama 
Henki? Maistuuko tässä, että Herra 
on hyvä? (1. Piet. 2)

Jumalallisella oikeudella
Julkinen rukous on koko Jumalan 
kansan rukousta. Tämän vuoksi 
kuka tahansa ei voi säätää julkisen 
rukouksen muodoista, ei seura-
kuntavaltuuston puheenjohtaja, 
ei seurakuntapastori eikä edes 
kirkkoherra. Jos ollaan teologisesti 
tarkkoja, tätä oikeutta ei ole edes 
kirkolliskokouksella. Suomalaisten 
valitsema edustajisto ei edusta koko 
Kristuksen kirkkoa. 
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Tunnistammeko me katolisen, ortodoksisen ja luterilaisen jumalanpalveluksen yhden ja saman palvonnan eri muodoiksi?

Meidän täytyy toimia niin, 
että meidät tunnistetaan 
kristityiksi ja Jumalaa oi-
kein palvoviksi. 



Jos taas kirkolliskokouksella ei ole 
oikeutta säätää julkisen rukouksen 
muodoista, ei sen säätämä kaava-
kaan voi olla sitova. Lähtökohta on 
tietenkin Kristuksen itsensä aset-
tamissa sakramenteissa ja Hengen 
aikaansaamassa rukouksessa. 

Kirkko uudistuu Pyhän Hengen 
ohjauksessa aina. Tämä koskee myös 
messun järjestystä. Emmehän vietä 
enää ehtoollistakaan täysin samalla 
tavalla kuin toiselle vuosituhannelle 
siirryttäessä saatika kuin alkuseu-
rakunnassa, vaikka edelleen us-
kommekin toimivamme Kristuksen 
asetuksen mukaisesti. Uudet juma-
lanpalveluskaavat eivät synny niin, 
että komitea istahtaa alas ja keksii 
jotain uutta ja hauskaa. Sen sijaan 
jumalanpalveluselämässä tapahtunut 
muutos – toivon mukaan Hengen 
aiheuttama – sysää liikkeelle komi-
teatyön, jonka tavoitteena on tun-
nistaa ja tunnustaa tietty ulkonainen 
muoto Jumalalta tulleeksi. Sään-
töjen muutos ei synny säädöksistä 

itsestään, vaan siitä, mitä pyritään 
säätelemään: rukouksesta.

Oikeus säätää julkisesta rukouk-
sesta on sillä, jonka Jumala itse on 
asettanut toimittamaan julkista ru-
kousta, jumalanpalvelusta ja sakra-
mentteja. Augsburgin tunnustuk-
sessa on kirjoitettu hyvin: “Tämän 
johdosta evankeliumin mukaan, tai 
kuten on tapana sanoa, jumalallisen 
oikeuden mukaan, tämä tuomio- ja 
hallitusvalta kuuluu piispoille piis-
poina, ts. henkilöinä, joille on us-
kottu sanan ja sakramenttien virka. 
Se sisältää oikeuden antaa anteeksi 
syntejä, hylätä evankeliumin kanssa 
ristiriidassa olevat opit sekä erottaa 
seurakunnan yhteydestä sellaiset, 
joiden jumalattomuus on yleisesti 
tunnettua, pelkällä sanalla ilman in-
himillisiä pakkokeinoja. Seurakun-
tien tulee välttämättä jumalallisen 
oikeuden perusteella osoittaa siinä 
heille kuuliaisuutta tämän sanan 
mukaisesti: ’Joka kuulee teitä, hän 
kuulee minua.’” (CA XXVIII) 

Jumala on asettanut piispan kaitsi-
jaksi, kunkin omaan paikalliskirk-
koonsa eli hiippakuntaansa. Piispan 
tulee kuunnella Pyhän Hengen 
puhetta kaitsemansa kansan kes-
kuudessa ja hellävaroen, yhteistä 
uskoa ja sen perinnettä kunnioitta-
en säätää jumalanpalveluksesta ja 
sakramenttien toimittamisesta sillä 
oikeudella, jonka hän on saanut Ju-
malalta. Tämän hän tekee siksi, että 
hänellä on vastuu Herralle kansasta, 
joka kuuluu Herralle ja jonka Herra 
on hänen kaitsettavakseen antanut. 
Hänen tavoitteensa on saada kan-
sa tunnistamaan Jumalan läsnäolo 
jumalanpalveluksissa, jotta kansa 
voisi tuon läsnäolon kautta kasvaa 
pelastuksessa.

Kansa puolestaan on velvoitettu 
osoittamaan piispalle kuuliaisuut-
ta. Jos uskovat eivät heti ymmärrä 
joitain jumalanpalveluksessa tapah-
tuneita muutoksia, on heitä ope-
tettava ja heidän yritettävä ym-
märtää. Tavoitteena on, että kaikki 
tunnistaisivat messussa Kristuksen 
tuoksun, pyhän läsnäolon. Tätä 
tehtävää piispan valta palvelee: paitsi 
tehdäkseen sanan ja sakramenttien 
kautta Pyhän läsnäolevaksi, myös 
ohjatakseen meidät sen syvenevään 
tuntemiseen.

Liturgiset kokeilut
Piispalla on valta säätää, papistolla 
ja kansalla on velvollisuus noudat-
taa. Tämän lähtökohdan jälkeen 
kuulostanee oudolta, kun kuitenkin 
suhtaudun tietyllä hyväksynnällä 
papiston omavaltaiseen liturgiseen 
kokeiluun. Piispa ei voi olla läsnä 
kaikkialla, sitä varten hänellä on 
papistonsa. Papiston tulee kuunnel-
la Jumalan kansan tuntoja. Mikäli 
näyttää siltä, että kansa ei tunnista 
Herran ääntä messussa, on jotain 
pielessä.
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Silloin on myös tehtävä jotain! 
Useinhan uudistus lähtee liikkeelle 
siitä, että pappi on kokenut jotain 
syvällistä ja innostunut siitä; hän ha-
luaa jakaa kokemansa omaksumalla 
jonkin uuden tavan messussa, kuten 
evankeliumikulkueen, suitsutuksen, 
genufleksion tai elevaation.

Kristuksen läsnäolon tunnista-
misen esteet voivat olla myös sel-
laisia, jotka on syytä päättäväisellä 
opetuksella murtaa. Totesin aikai-
semmin, että tunnistamisessa on 
olennaista, että minun on toimittava 
niin, että minut voidaan tunnistaa, 
eikä se, että minä tunnistan muut. 
Tätä jälkimmäistä näkökulmaa ei 
tietenkään voi täysin hylätä. Tun-
nistamisen esteenä voi nimittäin 
olla minussa oleva syyt: tietämät-
tömyys, itsepäisyys. Muiden ei tule 
muuttua minun tahtoni mukaiseksi, 
vaan minun tulee muuttua totuuden 
suuntaiseksi. Minun tulee opetel-
la ymmärtämään muiden erilaisia 
tapoja ilmaista uskoa ja palvontaa.

Näin on esimerkiksi silloin, kun 
liturgista uudistusta vastustetaan 
siksi, että se tavalliselle tallaajalle 
vaikuttaa “katolisilta muotomenoil-
ta” tai yksinkertaisesti uutuuksien 
pelon vuoksi. Uudistettaessa tulee 
aina ottaa huomioon Jumalan kan-
san paras. Se täytyy toteuttaa ottaen 
huomioon heikoimpien kyky tun-

nistaa Kristuksen tuoksu. Tietämät-
tömyyttä, itsepäisyyttä ja uutuuksien 
pelkoa ei voida vain ohittaa, sillä täl-
laiset lihalliset asiat voivat joillekin 
estää armon tuoksun. Jos tällaista 
esiintyy, täytyy edetä varoen, mutta 
missään nimessä ei saa hyväksyä 
tapojen vastustamista vain siksi, että 
“tapaa käytetään myös Roomassa”.

Kaikkiin liturgisiin tapoihin liittyy 
usein syvällisiäkin merkityksiä. 
Liturgiaa uudistaessa on siis, py-
hän tunnistamisen vuoksi, edettävä 
hitaasti ja opetettava kansalle, mitä 

tapa merkitsee ja miksi se on otet-
tu käyttöön. Suotavaa myös olisi, 
että piispa hyväksyy kokeilun, tai 
ainakin on sitä kieltämättä, onhan 
papisto on virantoimituksessaan 
piispasta riippuvainen. Pappi jou-
tuu yhdellä korvalla kuuntelemaan 
auktoriteettia, piispaa ja toisella 
palveltavaa, kansaa. Suullaan hän 
joutuu puolestaan opettamaan koko 
ajan, mitä jumalanpalveluksen eri 
osat merkitsevät ja kuinka missäkin 
kohdassa käännytään Jumalan puo-
leen. Ymmärtämättömäksi jäänyt 
tapa palvelee kansaa vain silmän 
ja korvan ilona; ymmärretyn tavan 

kautta sielu voi nousta katselemaan 
jumalallisia totuuksia.

Erityisesti messun keskeisintä 
osaa, eukaristista rukousta ja ehtool-
lista kokonaisuutena, on käsiteltävä 
varovasti. Ehtoollisen sakramentti 
yhdistää toisiinsa kristityt aina ja 
kaikkialla ja siksi erityisesti siinä on 
syytä pysyä mahdollisimman lähellä 
traditiota. Vietämmekö eukaristiaa 
niin, että taivaasta meidän toimin-
taamme seuraava pyhä Augustinus, 
pyhä Henrik, pyhä Tuomas tai 
reformaattori Lutherus sen tunnis-
taisi kaikkeinpyhimmäksi alttarin 
sakramentiksi, yhdeksi ja samaksi 
Jumalan lihaksitulemisen salaisuu-
den vietoksi kuin heidän aikanaan?

Kaava sekä sitoo että päästää. Se 
sisältää itsessään paljon mahdolli-
suuksia liturgiseen uudistukseen. 
Se asettaa rajat, joiden yli saa astua 
vain hyvin varovaisesti. Se ei kuiten-
kaan ole kahle, jolla hallitaan Pyhää 
Henkeä. Pyhä Kolminaisuus hallit-
see meitä rukouksen kautta. Tuokaa 
siis evankeliumi kansan keskelle, 
suitsuttakaa hyväntuoksuista uhria 
Jumalalle, polvistukaa Herran edessä 
ja kohottakaa Kristuksen kirkka-
us kaikkien nähtäväksi! Antakaa 
meidän nähdä, kuulla ja ymmärtää, 
haistaa, koskettaa ja maistaa, että 
Kristus on Herra! ■

Selebrantti 1/2011
26

Tunnistaisivatko kirkkoisä Augustinus, enkeliopettaja Tuomas ja reformaattori Luther meidän palvontamme kristilliseksi?

Tavoitteena on, että kaikki 
tunnistaisivat messussa 
Kristuksen tuoksun.



PÄIVÄJUMALANPALVELUS  (sa-
najumalanpalvelus, ks. vuosi-

luku!)  on päättymässä. Liturgi on 
juuri lukenut Isä meidän -rukouk-
sen (yksin; edelleen ks. vuosiluku!) 
ja seurakunta on laulanut siihen 
aamenen. Sitten liturgi on käänty-
nyt seurakuntaan päin ja laulanut 
tavalliseen tapaan: ”Kiittäkäämme ja 
kunnioittakaamme Herraa!   Hal-
leluja!” Seurakunta on noussut ja 
noudattanut kehotusta: ”Jumalan 
olkoon kiitos ja kunnia! Halleluja,  
halleluja,  halleluja!”  

Ennen kuin kansa ehtii istuutua 
(viittaan jälleen vuosilukuun), yksi 
seurakuntalaisista, tavanomaisessa 
eli kypsässä iässä oleva naishen-
kilö,  korottaa äänensä ja lausuu 
äänekkäästi jotakin tähän suuntaan:   
”Halleluja! Tulkaa, ottakaamme 
vastaan se pelastus, jonka Jumala on 
valmistanut…”   

Kaikki kääntyvät katsomaan,  
supattelevat keskenään,  ovat kiu-
saantuneita. Tilanne on melko 
lailla samantapainen kuin Sana-
lehden pilapiirroksessa runsaat 20 
v myöhemmin.  Siinäkin joku ottaa 
ylistyskehotuksen tosissaan sillä 
seurauksella,  että sivistyneet ja 
kirkkotapoja kunnioittavat seura-
kuntalaiset katsovat hänet maan 
rakoon tai ainakin syvälle penkkien 
väliin.   

Töölön kirkon tilanne jatkuu siten,  
että rovasti yrittää aloitella kehotus-
ta siunauksen vastaanottamiseen.  
Turhaan. Urkurina toimivalla Taneli 
Kuusistolla on järeämmät aseet;  
hän pelastaa tilanteen hukuttamalla 
profetian urkujen pauhuun.  Profe-

tissa joutuu antautumaan, istuutuu 
silmiään kuivaillen ja vaikenee. 
Jumalanpalvelus päättyy enemmittä 
häiriöittä.

SAATTAA olla, että teen liian roh-
keita johtopäätöksiä yhdistäessä-

ni tapahtuman siihen, että tuolloin 
oli seurakunnassa oli noudatettu ta-

paa, jonka mukaan septuagesima-
sunnuntaista lähtien oli  –  valkeita 
juhlapyhiä lukuun ottamatta  –  vuo-
roylistyksen halleluja vaiennut. 

On vaikea sanoa,  laukaisiko tämä 
seikka tuossa seurakuntalaisessa 
kertomani reaktion vai oliko syy 
muualla. Mutta hyvin se sopi tilan-
teeseen. Oli kuin tuo pieni
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KARDINAALI
Teksti: Samppa Asunta

AIKA: Pääsiäispäivä 1960,  noin klo 11.15
PAIKKA:  Helsinki,  Töölön kirkko
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paastonajan yksityiskohta jumalan-
palveluksessa olisi toiminut: halle-
lujaa ei ollut pitkään aikaan laulettu,  
sen puuttumista oli ehkä oudoksut-
tu, ja kun siihen taas sai yhtyä, asia 
oli siinä määrin riemullinen, ettei se 
mahtunut normaalien kirkkotapojen 
raameihin.

NYT,  puolisataa vuotta myö-
hemmin,  kirkkovuodesta ai-

heutuviin muutoksiin jumalanpalve-
luksessa on totuttu niin hyvin,  ettei 
vastaavasta ole enää juuri pelkoa/
toiveita.   Silti joskus tuntuu siltä,  
että sellaista ehkä vain siedetään,  
salaa kärsien ja kysellen,  miksi 
ylistää saa vain silloin kun allakka ja 
kirkkokäsikirja antavat siihen luvan.

Meidän jumalanpalveluksemme 
pohjautuu perinteeseen,  jossa  mai-
nitunlaisia muutoksia on ollut silloin 
kun jumalanpalveluksen yksityis-
kohdat ovat puhuneet jotakin aina-
kin joillekuille,  ja kun kirkkovuotta 
on eletty muuallakin kuin kirkon 
seinien sisäpuolella.   Sen perinteen 
noudattamisesta voidaan olla monta 
mieltä,  eikä kyse ole siitä,  että jokin 

tapa olisi oikea ja toinen tapa väärä.   
Luther oli aikoinaan sitä mieltä,  että 
”Alleluia cantus perpetuus Ecclesiæ 
est”.   Toiset ajattelevat toisella lailla 
olematta silti ”epäluterilaisia”.

PYRIN seuraavassa esittelemään  
–  väkeviä kannanottoja vält-

täen  –  sitä keskiajan lopulla liki-
main valmiin muotonsa saanutta 
kirkkovuoden ja jumalanpalveluk-
sen järjestystä,  josta luterilaisen 
jumalanpalveluksen suunnittelussa 
lähdettiin liikkeelle.   Siihen poh-
jautuvat myös meidän tuntemamme 
vaihtelut.

KIRKKOVUODEN  rakenne on 
evankeliumikirjassamme 

esitetty pääpiirteissään loogisesti 
ja havainnollisesti.   Eräitä reuna-
huomautuksia siihen voi kuitenkin 
esittää.   Kun evankeliumikirja 
jakaa kirkkovuoden kolmeen jak-
soon suurimpien juhlien  –  joulun,  
pääsiäisen ja helluntain  –  mukaan,  
niin vähintäänkin yhtä havainnolli-
nen tapa on puhua kahdesta pääjak-
sosta.

Kummassakin voidaan erottaa 
kolme toisistaan poikkeavaa alajak-
soa:  valmistusaika,  juhla-aika ja ns. 
jälkivietto.   Alajaksoilla on kulla-
kin oma liturginen värinsä;  tosin 
joitakin poikkeuksia esiintyy,  mutta 
pääkuvio on selkeä.   Valmistus-
ajan pääväri on violetti tai (vanhan 
pohjoismaisen tradition mukainen) 
sininen,  juhla-ajan valkoinen ja 
jälkiviettoajan vihreä. 

 

JOULUJAKSON  valmistusaika 
on adventti,  joka kestää 1. ad-

venttisunnuntaista jouluaattoon.   
Aloituspäivä on lähinnä Ruotsissa 
ja meillä muodostunut valkoiseksi 
juhlapäiväksi,  mutta jo 1. viikon 
arkipäivät saavat valmistusajan 
värin,  ja jouluaatosta on taas tullut 
siinä määrin juhlan aloituspäivä,  
että sekin yleensä vietetään valkoi-
sena.   Juhla-aika kestää oikeastaan 
loppiaisen oktaaviin,  tammikuun 
13:nteen  –  siitä (enemmän kuin 
päivän aiheesta) johtuu,  että 1. 
sunnuntaille loppiaisesta suositel-
laan valkoista väriä.   Jälkivietto,  
vihreä aika,  alkaa vanhaa perinnettä 
noudatettaessa 14.1. ja kestää septu-
agesimasunnuntain aattoon. 

PÄÄSIÄISJAKSON  aloittaa septu-
agesimasunnuntai eli 3. sun-

nuntai ennen paastonaikaa,  ja sen 
ensimmäinen vaihe,  joskus esipaas-
toksi nimitetty,  kestää laskiaistiistai-
hin.   Seuraava vaihe on paastonaika,  
jonka alkuosa tuhkakeskiviikosta 4. 
sunnuntain jälkeiseen lauantaihin 
keskittyy paastoon,  kilvoitteluun ja 
taisteluun pimeyden valtoja vas-
taan. Evankeliumikirjamme ei erota 
paastonajan jälkiosan ensimmäistä 
viikkoa edellisistä, mutta 5. paas-
tonajan sunnuntaina alkavaa aikaa 
on tavattu nimittää kärsimysajaksi,  
koska se käsittelee jo Herran 
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kärsimystä ja siihen johtanutta 
lisääntyvää vihamielisyyttä häntä 
kohtaan. Vanha tapa oli käyttää val-
mistusajan violettia tai sinistä väriä 
jo esipaaston aikana;  meidän evan-
keliumikirjamme suosittaa vihreää.   

Pääsiäisen valmistusajan vähittäi-
nen syveneminen on mahdollista 
tuoda esille juuri siten,  että juhlava 
ylistys vaimenee vähä vähältä,  esim. 
niin,  että ensin vain alttarin koriste-
lu on vaatimattomampaa ja musiikki 

karumpaa,  sitten varsinaisena paas-
tonaikana otetaan askel eteenpäin ja 
jätetään käsikirjan ohjeen mukaises-
ti pois kunnia ja kiitosvirsi Pyhälle 
kolminaisuudelle ja lopuksi kärsi-
mysaikana vaikenee myös psalmien 
ja hetkipalvelusten johdannoissa ja 
responsorioissa lopussa oleva Gloria 
Patri.

Viimeksi mainittua vaientamista ei 
Rooman kirkko näytä enää toteut-
tavan.  Meilläkin se nykyjärjes-
tyksen mukaan toimii melko huo-
nosti:  Gloria Patri jää pois päivän 
psalmista  –  jota messussa ei aina 
muutenkaan lauleta  –  5. paasto-
najan sunnuntaina,  joka useimpina 
vuosina jää Marian ilmestyspäivän 
jalkoihin. Olosuhteissa,  joissa vie-
tetään päivittäistä messua ja hetki-
palvelusta,  tilanne on ratkaisevassa 
määrin toinen.

MUUAN  vanhaan pääsiäisen 
valmistusajan perinteeseen 

kuulunut piirre oli,  että hallelujat 
jätettiin kokonaan pois myös ”val-
koisten” ja ”punaisten” päivien eli 
marttyyrien ja muiden uskon esi-
kuvien muistopäivien messuista ja 
hetkipalveluksista.   Meidän viralli-
sista juhlapäivistämme tähän ryh-
mään kuuluvat kynttilänpäivä (paitsi 
sijoittuessaan septuagesimaa edeltä-
vään aikaan,  kuten tänä vuonna) ja 
Marian ilmestyspäivä.   

Näin syntyi yhdeksän viikon 
mittainen ajanjakso,  jolloin tuota 
ylistyssanaa ei lainkaan kuultu. Mes-
sussa evankeliumin edellä lauletun 
hallelujan ja siihen liittyvän Raama-
tun jakeen korvasi joskus pitkähkö-
kin psalmeista tai muualta Raama-
tusta otettu vuorolaulu,  tractus, ja 
hetkipalvelusten johdantoversikke-
lien hallelujan tilalla laulettiin ”Laus 
tibi, Domine, rex æternæ gloriæ”. 

     Nykyisessä käsikirjassa tractuksen 
korvaa ns. psalmilause,  jonka käyt-
tö lienee suhteellisen harvinaista.   
Hetkipalvelusten johdannossa laule-
taan paastonaikana hallelujan sijasta 
”Ylistys sinulle, Kristus,  kunnian 
kuningas.” 

VANHAN  perinteen mukainen 
järjestys on mahdollista toteut-

taa sekä esipaaston että jopa ”val-
koisten” juhlapäivien osalta myös 
voimassa olevien liturgisten ohjeit-
ten puitteissa:  evankeliumin edel-
lähän ei tarvitse välttämättä laulaa 
hallelujaa,  ja päätösylistyksen voi 
korvata virrellä.   Tietenkin on hyvä 
katsoa myös,  ettei halleluja sisälly 
esim. jumalanpalveluksessa lau-
lettaviin virsiin  –  eikä tietenkään 
kernaasti liioin jumalanpalvelusten 
ulkopuolella laulettaviin lauluihin.   
Tällaiseen ”kömmähdykseen” on 
hyvä tilaisuus esim.  kolmantena 
paastonajan sunnuntaina,  jolloin 
puhutaan taistelusta pimeyden 
valtoja vastaan ja 228: 3 sopii hy-
vin esim. uhri- tai ehtoollisvirteen  
–  mutta ei enää virren viimeinen 
säkeistö!

PÄÄSIÄISEN  valkoisen juhla-
ajan rakenteessa on nähty 

eräänlainen kahdeksasta viikosta 
muodostuva oktaavi,  joka alkaa 
pääsiäisviikosta ja päättyy helluntai-
päivän aloittamaan viikkoon,  kirk-
kovuoden punaiseen aikaan.   Evan-
keliumikirja erottaa helluntaiajan 
ja helluntain jälkeisen ajan omaksi 
jaksokseen,  mutta keskiajalla muo-
dostunut liturginen perinne liittää 
helluntaiviikon selkeästi pääsiäisai-
kaan.   Pääsiäisajalle tunnusomaista 
on runsas hallelujan käyttö  –  ikään 
kuin paastonaikana vaiennetut hal-
lelujat otettaisiin nyt takaisin.   Kun 
hetkipalveluksissa psalmien ja



canticumien antifoneihin sisältyi 
yleensä  halleluja vain joinakin 
juhlapäivinä ilman erityisen selkeää 
säännönmukaisuutta,  niin pääsiäis-
aika muodostaa poikkeuksen: jokai-
seen antifoniin samoin kuin hetki-
palvelusten responsorioihin kuuluu 
halleluja. Tätä ei nykykäsikirja ole 
ottanut huomioon,  toisin kuin 
aiempaan käsikirjaan liittynyt introi-
tussävelmien kokoelma.   Sen sijaan 
virsikirjan liiteosaan sisältyvissä 
psalmin kertosäkeissä (jumalanpal-
veluslaulut 780 ja 781) halleluja on 
mukana,  ei tosin enää helluntaina.

NYKYISEEN  evankeliumikir-
jaan sisältyvä kirkkovuoden 

ryhmittely sijoittaa,  kuten sanottu,  
helluntain sitä seuraavan pääsiäi-
sen jälkivieton yhteyteen.   Tämän 
joissakin kirkkovuoden jäsennysta-
voissa  kirkkovuoden ”juhlattomana 
puoliskona” tunnetun ajanjakson 
sunnuntait nimetään nykyisin hel-
luntain mukaan,  kun ne aiemmissa 
pohjoismaisissa evankeliumikirjois-
sa nimettiin reformaatiosta alkaen 
kolminaisuudenpäivän mukaan.   
Muutoksesta aiheutui myös kyseisen 
ajanjakson nimittäminen hellun-
taiajaksi.   Kuitenkin se on samalla 
tavoin kuin loppiaisen jälkeinen 
”vihreä” aika kirkkovuoden toisen 
pääjuhlan jälkiviettoaika. 

Vihreinä aikoina,  joita roomalais-
katolinen kirkko nykyisin kutsuu 
”kirkkovuoden tavalliseksi ajaksi”,  
pätee tässä esiteltävässä traditiossa 
sääntö,  että sunnuntaina ei ylistys-
osia jätetä pois,  mutta arkipäivien 
messut toimitetaan ilman Gloriaa ja 
Laudamusta. 

Kyseessä olevaan aikaan osuu 
muutamia sunnuntaipäiviä,  jotka 
ovat alkuaan tiettyyn kalenteripäi-
vään ajoittuvia:  apostolien päivä 6. 
sunnuntaina helluntaista (alk. Pieta-

rin ja Paavalin marttyyrikuoleman 
muistopäivä 29.6.), kirkastussun-
nuntai 8. sunnuntaina helluntaista 
(alk. Kristuksen kirkastumisen juhla 
6.8.),  mikkelinpäivä eli Mikaelin ja 
kaikkien enkelien päivä 29.9. – 5.10. 
osuvana sunnuntaina,  lauantaina 
vietettävät Johannes Kastajan syn-
tymäpäivä 20–26.6.) ja pyhäinpäivä 
31.10.–6.11. sekä lisäksi uutuute-
na evankeliumikirjaamme tulleet 
luomakunnan sunnuntai touko-elo-
kuussa ja perheen sunnuntai syys-
marraskuussa. 

Nämä kaikki ovat vain yhtenä päi-
vänä vietettäviä juhlia,  joissa käyte-
tään kuinkin päivän aiheen mukais-
ta liturgista väriä ja muuta aineistoa,  
ts. Gloria Patri, Gloria in excelsis + 
Laudamus ja Halleluja ovat normaa-
listi mukana. 

Evankeliumikirjassa oleviin litur-
gisten värien suosituksiin voitaisiin 
kommentoida,  että pyhäinpäivänä 
muistellaan muitakin uskon esikuvia 
ja todistajia kuin vain marttyyreja,  
ja alkuperäinen väri on siksi val-

koinen eikä punainen. Marttyyrien 
erityinen muistopäivähän on proto-
marttyyri Stefanoksen päivä,  jolloin 
väri tietenkin on punainen. 

Luomakunnan ja perheen sun-
nuntait saavat värikseen vihreän 
vain kirkkovuoden ajan perusteella 
eivätkä päivän erityisaiheen vuoksi,  
ja siitä syystä tulisi toukokuussa vie-
tettävän luomakunnan sunnuntain 
värin olla pääsiäisajan mukainen 
eli valkoinen.  Näiden erityispy-
hien ei myöskään tulisi syrjäyttää 
esim. apostolien päivää,  kirkastus-
sunnuntaita, mikkelinpäivää eikä 
tuomiosunnuntaita,  helluntaista ja 
kolminaisuudenpäivästä nyt puhu-
mattakaan.

TIIVISTELMÄNÄ  edellisestä esit-
täisin seuraavia nyrkkisääntöjä 

messun ja hetkipalvelusten toimit-
tamiseen.   Pääosin ne ovat jokseen-
kin yhtäpitäviä kirkkokäsikirjan 
ohjeiden kanssa,  mutta varsinkin 
ns. viikkomessujen toteuttamiseen 
liittyy joitakin poikkeamia.
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GLORIA PATRI  eli ”Kunnia Isälle ja 
Pojalle ja Pyhälle Hengelle” messus-
sa päivän psalmin lopussa ja hetki-
palveluksissa psalmien sekä VT:n ja 
UT:n canticumien lopussa, johdan-
toversikkeleissä ja responsorioissa:  
jää pois  5. paastonajan sunnuntaita 
edeltävästä vesperistä aina pääsiäis-
lauantain kompletorioon asti.

GLORIA IN EXCELSIS   eli ”Kunnia 
Jumalalle korkeuksissa” ja siihen 
liittyvä Laudamus tai Laudamuksen 
korvaava kiitosvirsi Pyhälle Kolmi-
naisuudelle:  jää pois liturgisen värin 
ollessa violetti,  sininen tai musta  
sekä arkipäivinä myös värin ollessa 
vihreä.   

Ns. esipaaston (septuagesimasta 
laskiaistiistaihin) aikana liturgian 
sävyn vähittäinen tummeneminen 
voisi kirkkokäsikirjan pykäliä liian 
rajusti notkuttelematta toteutua 
esim. käyttämällä sinistä väriä (ad-
venttina ja) esipaastossa ja siirtymäl-
lä violettiin vasta tuhkakeskiviikko-
na  –  sekä jättämällä hallelujan pois 
jo septuagesimasunnuntaina ja käyt-
tämällä esipaaston aikana lyhyttä ja 
sävyltään vaimeampaa Laudamuk-
sen korviketta.   Mikäli kiirastors-
tain messu halutaan toteuttaa ”Nata-
lis Calicis”-sävyisenä juhlamessuna 
ja käyttää valkoista väriä,  ei Glorian 
ja Laudamuksen käyttöä voine pitää 
liturgisena virheenä.   (Kirkkomme 
ruotsinkielisessä käsikirjassa tun-
nettiin valkoinen värivaihtoehto jo 
50-luvulta lähtien.)

HALLELUJA  sekä yleensä sanana 
että erityisenä halleluja-lauluna jää 
pois mieluiten jo esipaaston aikana, 
mutta joka tapauksessa koko paas-
tonaikana,  mukaan lukien valkoiset 
sunnuntait,  jolloin muut ylistysosat 
ovat normaalisti käytössä.   Kirkko-
käsikirjan kirjain tulee täytetyksi,  
jos päätösylistyksenä on Benedica-
muksen sijasta ylistysaiheinen virsi.   

Pääsiäisaikana puolestaan hallelujaa 
niin erityisenä vuorolauluna kuin 
virren osanakin tulisi pyrkiä käyttä-
mään tavallista runsaammin.

CREDO,  jolla normaalisti tarkoi-
tetaan  Nikean(-Konstantinopolin)  
uskontunnustusta,  ei käsikirjas-
samme kuulu pois jätettäviin osiin. 
Se on keskiaikaisessa perinteessä 
kuitenkin jäänyt pois arkipäivinä,  
ellei ole ollut kyseessä jokin erityisen 
suuri muistopäivä.   Jos ei tahdo-
ta niskoitella kirkollisia säädöksiä 
vastaan,  arkipäivien messuissa voi 
käyttää apostolista uskontunnustus-
ta.

MIKSEI  aina ylistetä?   –  Kyl-
lä ylistetään.   Kristuksen 

Kirkko ylistää aina.   Ylistys  –  vaik-
kei aina olisikaan tuo kirkolliseen ja 
toisinaan profaaniinkin kielenkäyt-
töön syvälle juurtunut heprean huu-
dahdus  –  on ehdottomasti ”cantus 
perpetuus Ecclesiæ”.  Mutta se ei 
ole aina samanmuotoista,  ei yhtä 
ylitsevuotavaa eikä yhtä äänekästä.   
Jotkut juhla-aiheet tuntuvat tarvitse-
van lisäväriä,  ja niinpä sitä lisätään.   
Juhlan mentyä voi herätä kysymys 
lisävärin poistamisen mielekkyy-
destä,  vähän samaan tapaan kuin 
jotkut joskus eivät millään hennoisi 
heittää joulukuusta ulos.   Heitettävä 
se kuitenkin on,  ei vain siksi että 
neulaset karisevat,  vaan myös siksi,  
että juhla pääsee paremmin oikeuk-
siinsa,  jos välillä on arki.

”NIINPÄ lopetan selonteko-
ni tähän.   Jos se on ollut 

miellyttävä lukea ja selkeästi raken-
nettu,  niin juuri siihen olen pyrki-
nytkin;  jos se taas on kömpelösti 
kokoonpantu ja muutenkin keskin-
kertainen,  olen kuitenkin yrittänyt 
tehdä parhaani.   

Viini on sellaisenaan vahingollista,  

samoin pelkkä vesi,  mutta vedellä 
sekoitettu viini maistuu hyvältä ja 
tekee juomisesta nautinnon.   Sa-
moin on kirjoittajan esitystavan 
varassa,  onko kertomus niiden 
mieleen,  jotka siihen tutustuvat.   –  
Tähän katson parhaaksi lopettaa.”   
(2. Makk. 15: 37–39.) ■
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HÄMEEN SYKKIVÄ 
SYDÄN

Seurakuntien jumalanpalveluselämää esittele-
vän juttusarjan aloittaa Pälkäneen seurakunta

Teksti: Jari Kemppainen
Kuvat: Pälkäneen seurakunta

Meidän messu, osa 1



prof. (emer.) Esko Koskenvesaa 
lainaten olen todennut, että ”Juma-
lanpalveluksen tulee olla sellainen, 
ettei sieltä malta jäädä pois” ja että 
”tylsää jumalanpalvelusta ei saa 
pitää”.

Pälkäne on myös koti-uskonto-
isänmaa -aluetta. On perheitä ja 
sukuja, joissa kirkossakäyntitapa on 
jatkunut ja jatkuu edelleen. Lap-
set on opetettu käymään kirkossa. 
Pälkäneellä kuten muullakaan Hä-
meessä ei ole herätysliikkeitä, vaan  
kirkossakävijät ovat kansankirkolli-
sia kirkkouskovaisia. Seurakunta on 
edelleen luonteva osa pälkäneläisten 
elämäntapaa.

Jumalanpalveluselämän 
taantumasta ja lamas-

ta puhutaan ja kirjoitetaan 
jatkuvasti. Mutta miten on 
Pälkäneen seurakunnassa? 
Kirkkoherra Jari Kemppainen 
kertoo.

Olen toiminut Sydän-Hämäläisen 
Pälkäneen seurakunnan kirkkoher-
rana vuodesta 2003 ja saanut olla 
todistamassa jumalanpalveluselä-
män uudistumista. Pälkäneen seu-
rakunnassa kirkossakäyntiprosentti 
on noin 6. Kun vuonna 1997 seu-
rakunnan pääjumalanpalveluksissa 
oli 5507 osallistujaa, niin vuonna 
2006 oli  9539. Kaikissa jumalanpal-
veluksissa oli vuonna 1997 7 987  ja 
vuonna 2006 12 880 osallistujaa 

Vuonna 2007 kuntarakenteen 
muutoksen myötä tapahtui seura-
kuntaliitos.  Luopioisten seurakun-
ta liittyi Pälkäneen seurakuntaan 
kappeliseurakuntana. Tällöin seura-
kuntaan muodostui kaksi jumalan-
palvelusaluetta.  Pälkäneen seura-
kunnassa on nyt jäseniä noin 6000, 
joista Luopioisten kappeliseura-
kunnan alueella asuu 2000. Laajen-
tuneen seurakunnan aikana juma-
lanpalveluksiin osallistujia on ollut 
17 000–19 000 vuosittain. Saman 
verran kuin 15 000–20 000 jäsenen 
Suomen ev-lut. kirkon seurakunnis-
sa keskimäärin. 

Perinne jatkuu
Minulta on usein kysytty,  miksi päl-
käneläiset käyvät aktiivisesti kirkos-
sa. Kirkkovaltuutettumme 
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Jumalanpalveluksessa käymisen 
perinne ei ole päässyt katkeamaan. 
Kynnys tulla kirkkoon on matala. 
Jumalanpalvelukseen osallistujat 
ovat kaikenikäisiä, enemmistö on  
työikäisiä.  Osallistujissa on paljon 
säännöllisiä ja satunnaisia

Teologiasta toimintaan
Augsburgin tunnustuksen  mu-

kaan seurakunta on uskovien 
yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti 
julistetaan ja sakramentit oikein 
toimitetaan. Missä tämä toteutuu? 
Vastaamme: messussa.

Seurakunta on jumalanpalvelus-
yhteisö.  Tämä tulee ottaa huomi-
oon seurakunnan koossa, alueessa, 
toiminnassa ja  hallinnossa. Meillä 
paljon puhutaan seurakunnan 
yhteisöllisyydestä Yhteisöllisyyteen 
sisältyy se, että seurakuntalaiset 
tuntevat toisensa ja työntekijänsä 
sekä se että työntekijät tuntevat seu-
rakuntalaisensa. Seurakunnan

Pääsiäisyön messu vuonna 2008 Pälkäneellä

”Jumalanpalveluksen 
tulee olla sellainen, ettei 
sieltä malta jäädä pois” 



yhteisöllisyys ilmenee mm. kir-
kossakäymisprosenttina ja kirk-
koonkuulumisprosenttina ja muina 
toiminnan tunnuslukuina.

Pälkäneellä emme puhu seura-
kunnan työmuodoista, vaan toi-
minnasta. Työmuodot ovat työn-
tekijäkeskeisiä,  kun taas toiminta 
on seurakuntalaisen näkökulma 
seurakuntaan. Pälkäneellä moni 
seurakunnan toiminta toimii seura-
kuntalaisten varassa. Seurakunnan 
tehtävä ei ole tuottaa palveluja seu-
rakuntalaisille, vaan seurakuntalais-
ten tehtävä on palvella toisiaan.

Kaikkea seurakuntamme toimin-
taa leimaa jumalanpalveluskes-
keisyys. Seurakunnassa ei voi olla 
toimintaa, joka ei liittyisi jumalan-
palvelukseen. Kaikilla seurakunnan 
toimintamuodoilla on yhteys mes-
suun ja vastuu messusta. Diakoni-
alla, lähetyksellä ja kasvatuksella on 
omat vastuujumalanpalveluksensa 
ja jokaisella työntekijällä vastuu 
jumalanpalveluksista.

Jumalanpalvelusten suunnit-
telu ja toteutus
Jumalanpalveluselämämme suun-
nittelumme ja toteutuksemme 
yksi periaate on monipuolisuus. 
Jumalanpalveluksessa tulee olla 
sekä tuttua ja turvallista että uutta 
ja säväyttävää. Kirkossa tulee olla 
hartautta, rauhaa, hauskaa, seurat-
tavaa, nähtävää, kuultavaa; kaikki 
aistit huomioonottaen. Symboliikan 
ja havainnollisuuden merkitystä ei 
voi koskaan väheksyä. Käytämme 
myös koko kirkkotilaa jumalanpal-
veluksissamme.
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Kastettujen perheet,  kummit ja  
isovanhemmat kutsutaan aina ju-
malanpalvelukseen kasteen jälkeen. 

Kirkon  takaseinässä on kastepuu, 
johon perhe tullessaan kirkkoon 
voi kiinnittää lapsen nimellä kirjail-
lun kastelehden. Kerran vuodessa 
kastepuun lehdet annetaan perheille 

pidettävässä vauvakirkossa.
Pälkäneen seurakunta  on vahva 

kasvatuksen seurakunta. Kunnan 
3-14-vuotiaista  42 % osallistuu seu-
rakunnan toimintaan säännöllisesti. 
Tällä on vaikutus myös jumalanpal-
veluselämään. Perhejumalanpalve-
lus pidetään kerran kuukaudessa. 
Toteutuksessa on mukana aina 
lapsikuoro ja lähes aina nukke-
teatteri. Perhejumalanpalveluksiin 
kutsutaan aina mukaan kerholaiset 
perheineen.

Aika ja paikka
Sunnuntaisin seurakunnassamme 
on kaksi jumalanpalvelusta, Pälkä-
neen ja Luopioisten kirkossa klo 10. 
Perhejumalanpalvelukset alkavat 
klo 11.  

Jumalanpalvelusten alkamisaikaa 
klo 10 arvostellaan säännöllisesti 
liian aikaiseksi. Seurakunnassamme

Suunnittelemme jumalanpalveluk-
sen kirkkovuoden, paikalla olevan 
oletetun seurakunnan ja resurssien 
mukaan. Käytössämme on kirkon 
liturgisen elämän rikkaus; korkea-
kirkollisesta aina matalakirkolliseen 
Tuomasmessu-hengessä.  
Jumalanpalveluselän kierros-
sa toteutamme rukoushetkiä, 
1500–1900-lukujen perinnemes-
suja ja gospelmessuja käsikirjan 
antamien mahdollisuuksien lisäksi. 
Jumalanpalveluskaava on kuin muo-
vailuvahaa, jonka varassa suunnitte-
lemme kunkin jumalanpalveluksen 
aina erikseen.

Jumalanpalvelukset suunnitellaan 
pääsääntöisesti aina kasvokkain. Se-
lebrantti vastaa suunnittelusta ja to-
teutuksesta ja kanttori musiikkista. 
Seurakuntalaiset ovat aina mukana 
jumalanpalvelusten toteuttamisessa 
esim. tekstin lukijoina, esirukoilijoi-
na, prosessiossa, musiikissa, koleh-
din kerääjinä, ehtoollisavustajina.

Vuoden kierrossa noin kolmasosa 
jumalanpalveluksista on kutsu- ja 
teemajumalanpalveluksia. Olemme 
kutsuneet messuun mm. yrittäjät, 
maanviljelijät, hirvimiehet, kylät, 
perheet, lapset, rippikoululaiset, 
omaiset, synttärisankarit, puolueet, 
järjestöt, mobilistit, partiolaiset, 
vapaa-ajan asukkaat ja seurakuntaan 
muuttaneet. Viikoittain kutsumme 
toimituksissa mukana olleet sekä 
sanallisesti ja kirjallisesti. Messussa 
sytytämme esirukousjakson aikana 
rukouskynttilät  kastetuille, avio-
liitoon kuulutetuille, vihityille ja 
kuolleille. 
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 on käytössä erilaisia jumalanpalve-
lusten alkamisaikoja: klo 10, 11, 12, 
15, 18, 21, 22, 23. 
Erilaisista alkamisajoista ja niiden 
kokeilusta huolimatta eniten tulee 
väkeä klo 10 messuun. Ainakin 
maaseudulla klo 10 on edelleen 
paras mahdollinen jumalanpalve-
luksen alkamisaika. 

Koska seurakuntamme on pie-
ni ja resursseja on vähän, emme 
myöskään pidä ”tylsää” pääjuma-
lanpalvelusta päivällä ja sitten illalla 
”mukavaa” erikoismessua, vaan 
kaikki jumalanpalvelukset pidämme 
pääjumalanpalveluksina.

Pälkäne on kylien kunta, jossa 
asutus on hajaantunut eri puolille 
seurakuntaa. Siksi  jumalanpalve-
luksen pidetään  myös hautausmaan 
kappelikirkossa, Pyhän Mikaelin 
kirkkorauniolla, kylien kouluilla, 
seurataloilla, kylätaloilla ja kesäai-
kaan luonnossa metsäkirkkoina. 

Pälkäne on merkittävä vapaa-ajan 
asumis- ja matkailupaikkakunta.  
Kesä-elokuussa Pälkäneen kirkkoon 
voi pistäytyä keskiviikkoisin tiekirk-
korukoushetkeen klo 12.

Sana, liturgia, musiikki
Pälkäneellä tullaan kirkkoon van-
haan tapaan kuuntelemaan saarnaa. 
Siksi saarnan tulee olla raamatulli-
nen, tunnustuksellinen,  käytännöl-
linen, havainnollinen, henkilökoh-
tainen ja huumoriakin saa olla.  Se 
ei saa olla mikään lyhyt rykäys eikä 
pitkä esitelmä. Normaalisti saarnal-
la on mittaa 10–20 minuuttia. Koko 
messu kestää noin 1 tunti 20

Emme myöskään pidä 
”tylsää” pääjumalanpal-
velusta päivällä ja sitten 
illalla ”mukavaa” eri-
koismessua.



minuuttia. Pääsääntöisesti selebrant-
ti aina saarnaa. Kun seurakunnassa 
on kolme pappia, niin jokainen pitää 
2–3 pääjumalanpalvelusta kuukau-
dessa.

Liturginen rikkaus saa kuulua ja 
näkyä jumalanpalveluksissamme. 
Käytössä on psalmilaulu, Kyrie-

litania, kantilloinnit, prosessiot ynnä 
muut sellaiset. Liturgisen rikkauden 
käyttö ei vieraannuta seurakuntaa 
ja vähennä kävijöitä, vaikka niin 
joskus väitetään. 

Jumalanpalvelustemme musiikki 
on monipuolista; korkeakulttuu-

rista gospeliin. Virsien lisäksi ovat 
käytössä myös muut hengelliset 
laulukokoelmat. Virsikirjat voidaan 
vaihtaa Tuomaslauluihin ja Nuor-
tenveisuihin tai käyttää niitä rinnak-
kain

Seurakunnan viisi kuoroa ovat 
varta vasten jumalanpalveluselämää 
varten. Kuorot eivät konsertoi, vaan 
tukevat jumalanpalveluselämää. 
Kuorojen ohjelmisto valmistellaan 
jumalanpalveluksia varten. Kuo-
rojen lisäksi jumalanpalveluksissa 
käytetään paikallisia soittajia: viulu, 

rummut, haitari, kitara, huilu ovat 
musisoivien seurakuntalaisten terve-
tullutta panosta messuun. Tarvitta-
essa näistä soittajista kootaan bändi, 
joka kuoron kanssa vastaa messun 
musiikista.

Jumalanpalveluksen onnistuneessa 
ja puhuttelevassa toteutuksessa on 
olennaista sanan, liturgian ja musii-
kin tasapaino. ■
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Kuorot eivät konsertoi, 
vaan tukevat jumalan-
palveluselämää. Kuoro-
jen ohjelmisto valmistel-
laan jumalanpalveluksia 
varten. Pälkäneen seurakunta

Jäseniä     n. 6 000
Työntekijöitä    17
Jumalanpalveluksen vuosittainen 
osallistujamäärä     n. 17 000—19 000
Kiinteistöjen lukumäärä  9
Kuoroja    5
Jumalanpalveluksia sunnuntaisin 2, yksi pääkirkossa, toinen   
     kappeliseurakunnan kirkossa



Onko vanha kirkkomusiikki jäänyt 
vähemmälle? Pyöriikö soittolis-

talla vain Duck Saucen Barbra Strei-
sand? Ei hätää, musiikkimaailman 
uusi tulokas Spotify avaa mahdollisuu-
den tutustua sellaiseenkin musiikkiin, 
joka ei tavallisesti kuulu omalle soitto-
listallesi.

Spotifyn sisältämä hengellisen 
musiikin valikoima on kunnioitetta-
va. Tarjolla on melkein kaikkea. Vain 
kotimainen musiikki loistaa poissa-
olollaan. 

Spotifyn listoilta löytyy niin itäistä 
kuin läntistä kirkkomusiikkia. Joukos-
sa on gregoriaanista yksiäänistä laulua, 
kuoroja ja säestettyä musiikkia. Sävel-
lyksiä löytyy usealta eri vuosisadalta.

Selebrantti haluaa nyt tarjota sinulle 
mahdollisuuden tutustua näihin hie-
noihin kappaleisiin. Olemme kerän-
neet kuuntelemisen arvoisia kappaleita 
Selebrantin omalle Spotify -listalle 
helpottamaan tutustumista.

Mutta ennen kuin avaat Spotifyn ja 
sukellat musiikin maailmaan, luodaan-
pa pikainen katsaus listalla olevaan 
musiikkiin.
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MUSIIKKIA MESSUISTILLE
Spotify avaa uuden maailman liturgisen 
musiikin ystävälle

Jokaisen olisi hyvä tutustua kes-
kiajan musiikkiin. Erityisesti täällä 

pohjolassa syntynyt Piae Cantiones 
vie kuulijansa useamman vuosisadan 
taakse. Keskiajan mystiikan ja hartaan 
palvonnan tunnelma välittyy hämmäs-
tyttävällä voimalla.

Jos jano vain yltyy, kannattaa ottaa 
kuunneltavaksi useat Spotifysta löyty-
vät sävelletyt messut. Missa Azzolina 
johdattaa kuulijan todellisen kauneu-
den äärelle.

Jotteivat luterilaiset teokset jäisi 
aivan huomiotta, kannattaa kuunnel-
la Melchior Vulpiuksen sävellys Die 
Beste Zeit. Kaunis Lutherin sanoittama 
virsi, jonka esittäjät ovat tavoittaneet 
jotain sävellyksen syntyajasta.

Uudemman kirkkomusiikin edusta-
ja Ensemble vocal Cinq Mars puo-
lestaan tuo mieleen Taizén. Upeasti 
säestetty rauhallinen musiikki herättää 
syviä tuntoja. Tästä ei nykyaikainen 
kirkkomusiikki parane! 

Jos kuitenkin jäit kaipaamaan jo-
tain vielä hieman kevyempää, pistä 
pyörimään Dick le Mairin Tantum 
ergo. Tuomas Akvinolainen tuotuna 
2000-luvulle! ■

Käy kuuntelemassa Selebrantin soittolistaa osoitteessa 
http://open.spotify.com/user/jsilvanus/
playlist/5vccYNaTN6DDQXx5PTT3f2

http://open.spotify.com/user/jsilvanus/playlist/5vccYNaTN6DDQXx5PTT3f2
http://open.spotify.com/user/jsilvanus/playlist/5vccYNaTN6DDQXx5PTT3f2


“Introibo ad altare Dei, ad 
Deum qui laetificat juventu-
tem meam.”

Jumalanpalveluksessa kaikella on 
merkityksensä. Jokainen ele, jokainen 
esine ja jokainen sana tarkoittaa aina 
jotakin. Pelkistetyimmässäkin juma-
lanpalveluksessa on väistämättä sym-
boliikkaa mukana. Jumalanpalvelusti-
la on keskeinen symbolien näyttämö. 
Ei koskaan ole samantekevää, kuinka 
jumalanpalveluksessa sijoitutaan.

Mihin jumalanpalvelus suuntautuu? 
Ainut mahdollinen vastaus on versus 
Deum, kohti Jumalaa. Kirkkoark-
kitehtuurissa alttari on perinteisesti 
sijoitettu kirkon itäpäätyyn. Messua 
on vietetty kasvot kohti itää ja nou-
sevaa aurinkoa, Kristuksen ylös-
nousemuksen vertauskuvaa. Itä on 
paratiisin suunta. Samalla se on myös 
eskatologista suuntautumista Kristuk-
sen toiseen tulemiseen. Itään katsova 
seurakunta on Herraansa odottava 
seurakunta. 

Kaikissa kirkoissa ei ollut mah-
dollista sijoittaa alttaria itäseinälle. 
tällöin alttari oli irti länsiseinästä ja 
messua toimittava pappi seisoi sen 
takana ja katsoi itään.

Perinteisessä versus orientem -litur-
giassa messua toimittava pappi seisoo 
seurakunnan ja alttarin välissä selkä 
seurakuntaan päin. Viimeisen viiden-
kymmenen vuoden aikana lännen 
kirkoissa on yleistynyt tapa irrottaa 
alttari kirkon itäseinästä ja toimittaa 

messu versus populum, alttarin takaa 
kasvot seurakuntaan päin. Molempia 
tapoja on perusteltu sekä historialli-
sesti että teologisesti. 

On kuitenkin ongelmallista ymmär-
tää versus orientem niin, että siinä 
ajatellaan papin kääntävän selkänsä 
seurakunnalle ja lisäten näin messun 
pappiskeskeisyyttä. Oikein jäsennetty-
nä itään päin vietetty liturgia viestittää 
päinvastaista. Pappi rukoilee yhdessä 
seurakunnan kanssa kohti itää ja altta-
ria, Herran haudan ja ylösnousemuk-
sen vertauskuvia. 

Sen sijaan versus populum -liturgi-
assa papin rooli on vaarassa korostua. 
Messusta tulee helposti esitelmätilai-
suus Jumalaan suuntautuneen palve-
luksen sijaan.

Kysymys jumalanpalveluksen 
suunnasta ei kuitenkaan rajoitu vain 
papin asentoon alttarilla. Jumalanpal-
veluksen suunta ei ole yksiselitteinen 
käsite. Itse asiassa suuntia on kirjai-
mellisesti useampia. On tarpeen tehdä 
erottelu jumalanpalveluksen vertikaa-
lisen, Jumalaan kohdistuvan suunnan, 
ja horisontaalisen eli ihmistenvälisen 
suunnan 

JUMALANPALVELUKSEN 
SUUNNASTA
Mitä kohti suuntaudumme jumalanpalveluksessa?

Teksti:  Arto Vallivirta   Kuva: James Bradley, CC

Ei koskaan ole saman-
tekevää, kuinka juma-
lanpalveluksessa sijoitu-
taan.
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välillä. Jumalanpalvelus tarvitsee 
molempia. Ilman jumalayhteyttä 
kyseessä on vain ihmistenvälinen 
tyhjä rituaalinen kokoontuminen ja 
ilman ihmistenvälistä yhteyttä koko 
kristillisen uskon perusrakenteen 
romuttava yksityisuskonnollisuus.

Viime vuosina on paljon puhuttu 
jumalanpalveluksen yhteisölli-
syydestä. Sen korostaminen on 
nähty tarpeelliseksi individualis-
min täyttämänä aikana. Ajatus on 
tärkeä. Kristillisen uskon subjekti ei 
ole yksityinen ihminen, vaan aina 
koko kirkko. Yksin rukoillessaan-
kin kristitty rukoilee osana kirkkoa. 
Jumalanpalveluksen tulee vahvistaa 
yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmi-
siin. 

Vielä voisi puhua kolmannesta 
suunnasta vertikaalisen ja horison-
taalisen lisäksi. Jumalanpalvelus 
suuntaa meitä aina ulospäin. Juma-
lanpalvelus lähettää meidät arkeen. 
Usein puhutaan arjen jumalanpal-
veluksesta, jolla tarkoitetaan kristit-
tynä elämistä maailmassa.

Mitä tekemistä näillä erilaisilla 
suunnan jäsennyksillä sitten on 
konkreettisen jumalanpalvelustilan-
teen kanssa? Kristillinen jumalan-
palveluselämä ei rajoitu messuun. 
Puhuttaessa jumalanpalveluksen 
suunnasta on huomattava sekä litur-
ginen, kirkossa vietettävä palvelus, 
että arkisempi palveluksenvietto, 
joka voi tapahtua esimerkiksi ko-
deissa. Jos messussa suotavaa on-
kin kiinnittää huomiota alttariin ja 
alttarin sakramenttiin, niin kristil-
linen elämä ja jumalanpalvelus on 
paljon muutakin. Mikä on suunta 
seurakunnan kokoontuessa kaste-
maljan ympärillä? Mikä on suunta 
seurakunnan keskittyessä yhteiseen 
rukoukseen? 

On luontevaa ajatella tärkeän 
asian olevan jumalanpalveluk-
sen keskuksessa. Ad orientem  ja 
alttariin katsominen ei yksinkertai-
sesti sovellu messun ulkopuolelle. 
Kirkkotilaa täytyy voida jäsentää 
muunkin kuin alttarin kautta. 

Kristillisen uskon sub-
jekti ei ole yksityinen 
ihminen, vaan aina koko 
kirkko. Yksin rukoilles-
saankin kristitty rukoilee 
osana kirkkoa. 

Kastemalja on hyvä esimerkki. 
Useimmiten kastetta toimitettaessa 
seurakunta kokoontuu seisomaan 
kastemaljan ympärillä. Tällöin 
kasteen sakramentti ja kastevesi 
ovat tilan keskuksessa. Kasteen 
yhteydessä seurakunnan fokus on 
keskinäisen yhteyden lisäksi Juma-
lan teossa, joka kasteessa tapahtuu. 
Tällöin suunta ei ole maantieteel-
lisesti tai liturgisesti itään, vaan 
enemmänkin keskelle ja suoraan 
ylös. 

Samaa ajatusta voi soveltaa myös 
yhteiseen rukoukseen. Rukous, on 
se sitten hetkipalveluksen tai muun 
rukouksen muodossa, tarvitsee 
yleensä jonkin fokuksen. Seura-
kunta voi kokoontua rukoilemaan 
sakramentin, alttarin, krusifiksin tai 
ikonin äärelle. Tällöin kaikki nämä 
muistuttavat jumalanpalveluksen 
vertikaalisesta suunnasta.
Monissa tilanteissa rukous on silti 
aivan luontevaa toteuttaa ilman täl-
laista keskittävää asiaa esimerkiksi 
ringissä istuen. Tällöin rukoilijoi-
den keskinäinen yhteys on voimak-
kaasti läsnä, mutta silloin myös 
itse rukous luo suunnan Jumalaan 
päin. Oikein vahvistettu jumalan-
palvelusta viettävän seurakunnan 
keskinäinen yhteys vahvistaa aina 
myös suhdetta Jumalaan. Juma-
lanpalveluksen horisontaalinen ja 
vertikaalinen suunta tukevat toisi-
aan ja lopulta suuntaavat ulospäin, 
uskosta nousevaan elämään.■
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Vanhassa testamentissa suitsu-
tus liittyy uhraamiseen. Nooa 

sNiin Herralle kuin epäjumalille 
uhraamiseen viitataan puhuen suit-
sutusuhrista. Suitsutus oli myös osa 
israelilaista uhrikulttia: Jumalalle 
uhrattiin hyväntuoksuista tuoksua 
(2. Moos. 30; 3. Moos. 4:7, 16:13; 
ks. myös. Hoos. 20:41, Mal. 1:11). 
Erityisesti sitä käytettiin aamu- ja 
iltarukouksessa (2. Moos. 30:7-8), 
mistä todistaa myös iltapsalmi 141.

Vielä Jeesuksen ja apostolien aika-
na temppelissä käytettiin suitsutusta. 
Suitsutus oli tuttu evankelistoille 
(Matt. 2:11; Luuk. 1:9) ja Ilmestys-
kirjan kirjoittajalle (Ilm. 5:8, 8:3). 
Paavali käyttää hyväntuoksuisen 
uhrin symboliikkaa usein (2. Kor. 
2:14; Ef. 5:2; Fil. 4:18; Hepr. 9:4).

Suitsutus ja siihen liittyvä sym-
boliikka on yksi tekijöistä, jotka 
yhdistävät juutalaisuuden ja kristin-
uskon. Suitsutuksen käyttö näkö- ja 
hajuaistiin tarttuvana kokemuksena 
muistuttaa siitä, että kristinusko ei 
ole vain mielen aktiviteettia, vaan 
se valtaa koko ihmisen olemisen 
(vrt. Sananl. 27:9) – ruumiin, aistit, 
sielun ja mielen. 

Suitsutus oli Suomessa käytössä 
reformaation jälkeen 1600-luvulle 
asti. Silloin se katosi valistuksen 
järkeen keskittyvän uskonnon vai-
kutuksesta. Viime vuosien kehitys 
kirkossamme on palauttanut innolla 

ymmärrystä ihmisestä ruumiin ja 
sielun muodostamana kokonaisuu-
tena. Ihmisen ruumiillinen todelli-
suus on alettu ottaa huomioon yhä 
paremmin.

Suitsutus kuuluu tähän luomisen 
teologiaa painottavan liturgisen 
uudistuksen aaltoon. Jotta suitsutus 
voitaisiin palauttaa kirkossamme sil-
le kuuluvaan asemaan, on opeteltava 
sen käyttöä ja merkitystä messussa.

Kuka, mitä, milloin?
Suitsutuksessa palavan hiilen päälle 
laitetaan ainetta, joka palaessaan 
tuottaa hyväntuoksuista “pyhää 
savua”. Usein tämä aine on tie-
tynlaista pihkaa, johon on lisätty 
tuoksuaineita. Hiili on suitsutusas-
tiassa, jota kantaa yleensä erillinen 
avustaja. Suitsutusastiaa kannetaan 
kulkueissa. Myös suitsukkeella on 
oma astiansa, josta ainetta lisätään 
suitsutusastiaan.

Messussa on neljä kohtaa, joissa 
suitsutus varsinaisesti toteutetaan:

1. Prosession jälkeen alkuvirren aika-
na tai ennemmin kiitosvirren aikana
2. Juuri ennen evankeliumin lukemis-
ta
3. Ehtoollisaineiden valmistelun 
yhteydessä uhrivirren eli offetorion 
aikana
4. Eukaristisen rukouksen aikana 
elevaation yhteydessä

Suitsutuksen kohteena on:
1. Alttari
2. Evankeliumikirja
3. a. Ehtoollisaineet, b. alttari, c. 
selebrantti, d. messun avustajat ja e. 
koko kansa
4. Pyhitetyt ehtoollisaineet

Suitsuttajana toimii:
1. Selebrantti
2. Evankeliumin lukija (diakoni)
3. a-b. selebrantti, c-e. diakoni, avus-
tava pappi tai avustaja
4. Avustaja

Alettaessa suitsuttaa (paitsi koh-
dassa 4) selebrantti lisää astiaan 
suitsuketta ja siunaa suitsutuksen. 
Tämän jälkeen suitsutusastia vie-
dään suitsutuspaikalle ja annetaan 
suitsuttajalle, joka muutama kerta 
heilauttaen suitsuttaa kohteen. Jos-
kus suitsutukseen liittyy suitsutus-
rukous.

Symbolinen merkitys: 
uhri ja armo
Suitsutuksen raamatullinen perusta 
on uhri. Sen liturginenkin tarkoi-
tus on uhrin merkitseminen. Suit-
sutussavun symbolinen merkitys 
vastaa kynttilän symboliikkaa: ylös 
nouseva savu kuvaa Jumalan luokse 
kohoavaa rukousta (Ilm. 5:8), kiito-
suhria.
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PYHÄÄ SAVUA Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Heikki Repo
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Suitsutuksen merkitykset ovat siten:
1. Jumalan kunnioittaminen ja kiit-
täminen
2. Kristuksen kunnioittaminen ja 
kiittäminen
3. aineet, alttari, selebrantti, avus-
tajat ja koko uskovaisten joukko 
“merkitään eukaristiseksi uhriksi” 
eli annetaan eli uhrataan Jumalalle 
eläväksi uhriksi
4. Sakramentissa läsnäolevan Kris-
tuksen kiittäminen

Toisaalta myös suitsutuksen tuok-
sulla on merkityksensä. Se kuvaa Ju-
malan laupeutta ja Kristuksen uhrin 
hedelmää, ylhäältä alas laskeutuvaa 
armoa. Ehtoollisaineita offertorion 
aikana suitsutettaessa käytettävä 
rukous kuvaa suitsutuksen kaksi-
naista merkitystä hyvin: “Nouskoon, 
Herra, ylös luoksesi tämä sinun siu-
naamasi suitsutus ja laskeutukoon 
laupeutesi meidän yllemme.”

Nämä muutamat näkökohdat 
muistuttavat palvonnan keskei-
syydestä jumalanpalveluksessa. Ne 
suuntaavat ihmistä itsekeskeisestä 
vajavaisuuden tuijottamisesta kris-
tus- ja jumalakeskeisyyteen, Jumalan 
kiittämiseen ja palvontaan.

Aineet
Suitsutukseen tarvitaan sekä aineita 
että välineitä. Aineista tärkein on 
itse suitsuke, mutta ilman hiiltä se ei 
pala. Itse suitsutuksen mekaniikka-
han toimii niin, että on kuuma hiili, 
jonka päälle laitetaan suitsuketta. 
Palaessaan suitsuke tuottaa otsikos-
sakin mainittua “pyhää savua”.

Suitsutustarkoitukseen tehdyissä 
hiilissä on usein ohut kerros syt-
tyvää ainetta, jonka vuoksi ne on 

kohtalaisen helppo sytyttää. Sytyttä-
misen jälkeen kannattaa hieman pu-
haltaa, jotta liekki syttyy kokonaan.

Välineet
Välineitä tarvitaan kaksi. Ensimmäi-
nen on suitsutusastia, joka voi olla 
joko liikkumaton tai liikuteltava. 
Suitsutusastia voi olla yksinkertai-
nen, alttarilla tai sen vieressä lepäävä 
astia, johon suitsutettaessa lisätään 
suitsuketta, mutta jota ei liikuteta 

lainkaan. Ohjeet käsittelevät lähinnä 
ketjullista, liikuteltavaa astiaa, mutta 
niitä voidaan soveltaa myös liikku-
mattomaan astiaan.

Toinen astia on suitsukeastia ja lu-
sikka. Astiassa on paljon suitsuketta, 
jota ammennetaan siitä lusikalla 
suitsutusastiaan.

Liikuteltavassa suitsutusastiassa on 
yleensä pohjaosa ja kansiosa. Näissä 
on kiinni yhteensä neljä ketjua, jois-
ta kolme on kiinni pohjassa ja 

Hiilen sytyttäminen. Anna hiilen syttyä hehkuvaksi ennen suitsukkeen lisäämistä.



yksi kannessa; tällä neljännellä ket-
julla kohotetaan kantta, kun astiaan 
lisätään hiili tai suitsuketta. Ketjut 
yhtyvät metalliseen soikioon tai 
ympyrään. Pohjaosassa on yleensä 
irrotettava metallinen astia, johon 
itse hiili laitetaan.

Toimijat
Suitsutuksen käytössä on hyvä olla 
kaksi avustajaa ja vähintään yksi 
avustaja on välttämätön. Suitsutus-
avustajilla on kaksi roolia: suitsu-
tusastian kantaja ja suitsukeastian 
kantaja. Suitsuttaja on usein seleb-
rantti, mutta joissain tilanteissa se 
voi olla myös avustava pappi, diako-
ni tai avustaja.

Monimuotoisimmassa muodossa 
suitsutukseen osallistuu kaksi avus-
tajaa, diakoni (tai avustava pappi) ja 
selebrantti. Sekä ad populum että ad 
orientem -alttareissa avustajat saa-
puvat selebrantista katsoen alttarin 
oikeanpuoleiseen reunaan. Seleb-
rantti ja diakoni siirtyvät avustajien 
luo. Suitsutusastian kantaja kohottaa 
astiansa ja avaa sen kannen. Suit-
sukeastian kantaja ojentaa oman 
astiansa – tässä diakoni voi auttaa 
selebranttia ojentamalla hänelle lusi-
kan – ja selebrantti lisää suitsuketta. 
Tämän jälkeen selebrantti siunaa 
suitsukkeen ja suitsutuksen.

Diakoni tai avustava pappi ottaa 
suitsutusastian avustajalta ja ojentaa 
sen selebrantille. Mikäli diakonia ei 
ole, astian kantaja ojentaa sen itse 
selebrantille.

Suitsukkeen siunaaminen
Kun suitsutusastiaan laitetaan lisää 
suitsuketta, se myös siunataan. 
Selebrantti lisää suitsuketta lusikalla 
kolme kertaa; hän voi laittaa suit-
sukkeen astiaan ristinmuotoisesti. 

Tämän jälkeen hän siunaa ristin-
merkillä ja lyhyellä rukouksella 
suitsukkeen:

Yleinen rukous suitsukkeen 
siunaamiseksi kuuluu näin: 
“Siu+natkoon sinua Hän, jonka 
kunniaksi palat.” Offertorion aika-
na suitsukkeen siunausrukous on 
erilainen: “Suitsutusalttarin oikealla 
puolella seisovan arkkienkeli Mi-
kaelin ja kaikkien pyhiensä esiru-

kousten tähden siu+natkoon Herra 
tämän suitsukkeen ja ottakoon sen 
vastaan hyväntuoksuisena uhrina; 
Kristuksen, Herramme kautta. Aa-
men.” Ei liene kuitenkaan pidettävä 
suurena virheenä, mikäli käyttää 
ensin mainittua.

Suitsuttaminen
Varsinaisessa suitsuttamisessa 
suitsuttaja pitää ketjuista kiinni 
vasemmalla kädellään yläpäästä ja 
oikealla kädellään jonkin verran 
astian yläpuolelta. Näin hän voi 
oikean ranteensa ja kätensä pienil-
lä liikkeillä saada aikaan hallittuja 
heilautuksia.

Itse suitsuttaminen tapahtuu 
heilauttamalla suitsutusastiaa. Itse 
heilautusten määrä ei ole säädelty ja 
tässä paikallisten tapojen kirjavuus 
on sallittua. Perinteisesti on erotettu 
kolme eri heilautustapaa, nimittäin 
kolmoisheilautus, kaksoisheilautus 
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Avustaja ojentaa suitsutusastian diakonille, joka ottaa sen vastaan peilikuvana.

Alttaria suitsutettaessa
Olkoon rukoukseni edessäsi uh-
risavuna, olkoot kohotetut käteni 
iltauhri. Herra, aseta vartija suul-
leni, pane vartio huulteni portille. 
Älä anna minun hairahtua pahaan, 
jumalattomien mielettömään elä-
mään, veljeilemään pahantekijöiden 
kanssa, nauttimaan heidän herkku-
jaan.” (Ps. 141:2—4)
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Suitsuttaminen tapahtuu oikean käden liikkeillä



ja yksinkertainen heilautus. Jos suit-
sutetaan montaa kohdetta (henkilöä 
tai esinettä) yhtä aikaa, heilautetaan 
ensin keskelle, sitten vasemmalle ja 
sitten oikealle.
Jollakin tapaa on pakko toimia, ja 
yksinkertainen vaihtoehto on tämä: 
kolminkertaisia käytetään sakra-
mentille, Kristuksen kuville, evan-
keliumikirjalle, pääsiäiskynttilälle, 
selebrantille sekä kansalle – nämä 
ovat kaikki Kristuksen ikoneita; 
kaksinkertaisia muille ikoneille ja 
pyhitettäville ehtoollisaineille; ja 
lukuisia yksinkertaisia heilautuksia 
alttarille.

Itse suitsutettaessa ei yleensä käy-
tetä rukousta, paitsi ehtoollisaineita 
suitsutettaessa ja alttaria suitsutetta-
essa. Alttaria suitsutettaessa luetaan 
(ulkomuistista) psalmin 141 jakeet 
2—4. Offertorion aikana suitsutetta-
essa ehtoollisessa käytettäviä aineita 
lausutaan: “Nouskoon, Herra, ylös 
luoksesi tämä sinun siunaamasi 
suitsutus ja laskeutukoon laupeutesi 
meidän yllemme.”

Sytyttäminen, kuljettaminen ja 
säilytäminen
Suitsutusastian kantajan on oltava 
tarkkana palvelutehtävässään. Se 
voidaan jakaa pääsääntöisesti viiteen 
vaiheeseen: tulen sytyttäminen, 
astian kuljettaminen, astian säilyt-
täminen, suitsukkeen lisääminen ja 
astian luovuttaminen.

Tulen sytyttämnen tapahtuu 
yleensä ennen jumalanpalvelusta 
sakastissa tai sille varatussa tilassa. 
Suitsutusastiaan laitetaan hiili, joka 
sytytetään.

Astiaa kuljetetaan lähinnä kulku-
eissa. Kantaja voi antaa astian heilua 
ketjujen koko pituudelta, mikä estää 
hiiltä sammumasta. Kantaja kuljet-

taa astiaa oikeassa kädessään. Mikäli 
hän ei kuljeta myös suitsukeastiaa, 
hänen vasen kätensä lepää rinnan 
päällä.

Säilyttäminen tarkoittaa niitä vai-
heita jumalanpalveluksessa, jolloin 
astiaa ei käytetä suitsuttamiseen. 
Tällöin suitsutusastian kantaja joko 
kannattelee astiaa itse tai ripustaa 
sen telineeseen. Hän huolehtii siitä, 
että palava hiili ei sammu, esi-
merkiksi avaamalla kantta välillä. 
Varsinkin pitkässä messussa voi olla 
tarpeen käydä sytyttämässä uusi 
hiili.

Jos tilanne vain sallii, voi suitsu-
tusastian kantaja käydä sytyttämässä 
uuden, ellei se aiheuta liikaa hälinää 
kirkossa. Joskus voi käydä niinkin, 
että suitsuttaminen seuraa sangen 
pian, eikä aikaa hiilen uudelleen 
sytyttämiseen ole. Tällöin täytyy 
tyytyä suitsuttamaan sammuneella 
hiilellä.

Suitsukkeen lisääminen ja 
astian luovuttaminen
Suitsukkeen lisäämisessä tapahtuu 
näin: avustaja pitää oikealla kädel-
lään ketjujen yläpäästä kiinni. Sitten 
hän ottaa ketjuista astian yläpuolella 
kiinni vasemmalla kädellään korot-
taen kantta ja nostaa astian ylemmäs 
suitsukkeen lisäämistä varten.

Astian luovutus on vaativa tehtävä. 
Mikäli astia luovutetaan diakonille, 
annetaan se (ketjujen yläpää) oike-
aan käteen. Selebrantille, joka pian 
suitsuttaa, ketjujen yläpää annetaan 
kuitenkin vasempaan käteen.

Avustaja tai diakoni, joka ojen-
taa astian selebrantille, ottaa itse 
vasemmalla kädellä kiinni astian 
yläpuolelta ja näin luovuttaa astian 
selebrantille peilikuvana; selebrantti 
on heti valmis suitsuttamaan. 

Näkökulma: Suitsutus ja terveys
Monella ensimmäinen kysymys suitsutuksen suhteen on sen vaikutus ter-
veyteen. Suitsutus, kynttilöiden tavoin, vaikuttaa astmaatikkoihin, muihin 
hengitystie-elin -sairauksista kärsiviin että allergikkoihin. Jos seurakunnan 
joukossa ei ole suitsutuksesta sairastuvia, ei ongelmaa synny. Vaikutus riip-
puu käytettävästä hiilestä sekä suitsukkeesta; on olemassa hypoallergeenisia 
suitsukelaatuja, jotka soveltuvat erityisesti allergisten pastoreiden käytettä-
väksi.

Myös kirkkotila kannattaa ottaa huomioon. Suitsutusta ei kannata käyttää 
pienessä kappelissa. Mikäli kirkkokansan joukossa on henkilöitä, joille suit-
sutus aiheuttaa huomattavia terveysongelmia, on muutamia keinoja pienen-
tää ongelmaa. Suitsutusastian kantaminen alku- ja loppukulkueessa voidaan 
jättää pois ja suitsutus voidaan rajata mahdollisimman tarkasti alttarin lähei-
syyteen. Myös käytetyn suitsukkeen määrää voidaan säädellä.

Suitsutusta ei kannata käyttää jokaisessa jumalanpalveluksessa. Yleisesti 
käytössä oleva jako on se, että suitsutusta käytetään juhlallisessa (pää)mes-
sussa, mutta ei muissa jumalanpalveluksissa (viikkomessut, sanajumalanpal-
velus). Samoin kirkkokansan osallistumisen kannalta suurimmissa juhlapy-
hissä, esimerkiksi jouluna, kannattanee jättää aattona suitsuttamatta ja itse 
joulupäivänä suitsuttaa.
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Astia otetaan takaisin oikealla kädellä, paitsi 
offertorion suitsutuksessa, jossa vastaanotta-
ja suitsuttaa itse seuraavaksi.

Suitsukkeen kantaminen
Suitsukeastian kantajan tehtävä on pieni 
ja yksinkertainen. Hän päätehtävänsä on 
kulkea suitsutusastian kantajan vierellä. 
Ainut poikkeus tähän on silloin, kun suit-
sutusastian kantaja suitsuttaa – diakonin 
poissaollessa offertorion aikana ja elevaati-
oiden yhteydessä. Suitsukeastiaa kannetaan 
vasemmassa kädessä, oikea käsi lepää rin-
nan päällä. Suitsukeastian kantajan toinen 
tehtävä on avata suitsukeastian kansi, mutta 
tämänkin voi tarvittaessa diakoni tehdä. 
Astiassa olevan lusikan ottaa yleensä joko 
diakoni tai selebrantti itse.

Lopuksi
Suitsutusavustajien tehtävät soveltuvat hyvin 

nuoremmille messuavustajille. Erityisesti 
suitsukeastian kantajan tehtävä on helppo ja 
vaatii vähän koulutusta. Suitsutusastian kan-
tajalla sen sijaan on vaativampi tehtävä, joka 
vaatii enemmän harjoittelua. Suitsutuksen 
palauttaminen on hyvä tapa sitouttaa seu-
rakunnan nuorempia ja miksei vanhempien 
jäseniä aivan uudella tavalla messuun.

Monet uusista liturgisista keksinnöistä 
ovat vanhojen toisintoja. Etsittäessä tapoja 
tehdä jumalanpalveluksesta “koko kansan 
messu” on usein paluu liturgianhistorial-
lisille juurille paras vaihtoehto. Rohkaisen 
erityisesti papistoa kokeilemaan suitsutusta! 
Vasta käytön kautta saadaan selville, mikä 
palvelee Kristuksen tuntemisen tuoksua! 
Päätän muistaen apostolin sanoja: “Se on 
toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, 
toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän.” (2. 
Kor. 2:16)  ■

Selebrantti lisää suitsuketta, ja siunaa sen
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Nämä kysymykset esitettiin mi-
nulle jokin aika sitten. Innokkaana 
liturgian ystävänä olin puhunut sen 
puolesta, että voisimme silloin täl-
löin käyttää seurakuntamme juma-
lanpalveluksissa evankeliumikulku-
etta. Halusin vastata perusteellisesti, 
joten lupasin selvittää tarkemmin ja 
palata asiaan.

Tekstien lukeminen on ilmeisesti 
kristillisen jumalanpalvelusriitin 
vanhimpia elementtejä. Aika ylei-
sesti ollaan sitä mieltä, että käytäntö 
on periytynyt meille juutalaisesta 
synagoga- jumalanpalveluksesta. 
Muuan Justinos Marttyyri kertoo 
kootuissa selityksissään, että kris-
tittyjen kokoontumisessa luetaan 
profeettojen kirjoituksia ja apos-
tolien muisteluksia, eli kirjeitä ja 
evankeliumeita. Tekstien kultilli-
nen erityisasema on siis ollut ylei-
nen  viimeistään toisella vuosisadal-
la. 

Evankeliumin lukeminen on kui-
tenkin erilaista kuin muiden  teks-
tien. Liturginen kirjallisuus kuvailee 
evankeliumia sanapalveluksen huip-
pukohtana, kliimaksina, huipentu-
mana, Kristuksen omana äänenä ja 
niin edelleen.   

Erityisen asian äärellä käyttäydy-
tään erityisesti. Siksi evankeliumi 
ympäröidään symboleilla. Rik-
kaimmillaan kaunista kirjaa kanne-

taan kulkueessa kuoron laulaessa. 
Seurakunta osoittaa kunnioitusta 
nousemalla seisomaan. Lukemis-
ta kehystävät suitsutukset, lukijan 
siunaaminen ja salaiset rukoukset, 
yhteiset halleluja-laulut, -huudah-
dukset ja ylistys.

Vaikka oman kirkkoni lukutra-
ditio ei useimmiten ole näin rikas, 
evankeliumilla on silti erityisasema. 
Jokainen sanankuuloon sunnuntai-
na suuntaava luterilainen tietää, että 
evankeliumin aikana seistään. Mutta 
monikaan ei todella tietäne syytä.

Liturgiaan perehtynyt entusiasti 
tietää heti kertoa, että seisominen 
on vanha tapa. Siitä mainitaan 
jo Apostolisissa Konstituutiois-
sa. Nousemme seisomaan, koska 
kunnioitamme Raamatun Herraa ja 
kuningasta, Kristusta, joka on läsnä 
sanassaan. Siksi kirja myös koristel-
laan.

Entä se kulkue sitten? Kirjoituk-
sia kannettiin juhlavissa kulkueissa 
vainojen aikana, kun huolellises-
ti piilotetut aarteet tuotiin esille. 
Roomassa evankeliumikääröjä 
kannettiin Lateraanista asti piispan 
luettavaksi. Lisäksi nykykristitty voi 
ajatella, että kulkue kuvaa myös sitä, 
kuinka Kristus tulee konkreettisesti 
kansan keskelle.    

Itse olin jo vastaamassa kysyjäl-
le jotakuinkin näin: me liitymme 

traditioon, vanhoihin symboleihin, 
joilla ilmaisemme uskoamme. Mutta 
vastasinko todella siihen mitä hän 
kysyi?

Kerroin kyllä, mikä ja miksi 
evankeliumikulkue on, mutta en 
varsinaiseen kysymykseen: miksi me 
käytämme sitä?  

Uskoisin tämän kysymyksen ole-
van ytimessä siinä peitsentaitossa, 
jota liturgisen uudistuksen ympäril-
lä yleensä käydään. 

On pakko myöntää, että kysymys 
on mielestäni oikeutettu. Vainotut 
kristityt kantoivat kullalla koristel-
tua kätkössä säilytettyä haurasta kir-
jakääröä suurimpana aarteena. Me 
kanniskelemme sakastin ja kirkko-
salin välillä Pieksämäellä satamäärin 
painettua opusta. Missä määrin 
nämä toimet aidosti vastaavat toisi-
aan? Pohjimmiltaan kysymys taitaa 
olla siitä, ovatko käyttämämme 
liturgiset aktit symboleina nykyään 
kulttuurisesti relevantteja.   

Haluamme varmasti ilmaista 
jumalanpalveluksessamme kunni-
oitusta ja palvontaa läsnä olevalle 
Kristukselle. Voidaksemme ilmaista 
tämän intention tarvitsemme sano-
ja tai muita symboleita – siis litur-
giaa. Mutta liturgian muoto, käyt-
tämämme symbolit, on valittava, ja 
valinta edellyttää kriteereitä. 
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EVANKELIUMIKULKUE
Mikä se on, ja miksi se tehdään?

Teksti: Janne Keränen
Kuva: Harri Söderholm



EVANKELIUMIKULKUE
Eri kirkkokunnissa käytetään toki 

osin eri perusteita, mutta kenties 
jotakin yhteistä olisi löydettävissä.

Mielestäni kulttuurinen relevanssi 
on liturgialle keskeistä. Sitä edellyt-
tää jo luterilainen traditio: evankeli-
umia on julistettava kansan omalla 
kielellä. Toisena perusteena nostan 
esiin liturgikko James F. Whiten 
ajatuksen. Hän esittää yhdeksi kes-
keiseksi liturgisten aktien arvioin-

tikriteeriksi funktioiden selkeyttä. 
Toiminta tulee perustella sisällöstä 
käsin. 

Kolmanneksi taitaa olla niin, että 
tärkeimpiä arviointikriteereitä on 
yksinkertainen uskon taju. Ylistys, 
rukous, kunnioitus, palvonta ja 
kiitos nousevat sydämestä. Se, mitä 
voimme tehdä yhdessä täydestä 
sydämestä, lienee aina kulttuurisesti 
relevanttia, funktioltaan selkeää 

liturgiaa. Olipa se sitten evan-
keliumikulkue, ylistyskokous tai 
körttivirsi. 

P.S. Justinos Marttyyri muuten 
mainitsi, että profeettojen kirjoi-
tuksia ja apostolien muisteluja lue-
taan “niin kauan kuin aikaa riittää”. 
Nykyiset evankeliumikirjat lienee 
laadittu varsin kiireisille seurakun-
nille. ■
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1) Toimittaessanne 
messun, vietättekö 
liturgian laulaen vai 
lausuen?
2) Kuinka usein toi-
mitatte jumalanpal-
veluksen?
3) Mikä osa juma-
lanpalveluksen litur-
giasta puhuttelee 
teitä syvimmin?

UUTISET
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+Simo Peura
1) Laulaen.

2) 12-14 kertaa vuodessa.

3) Vaihtelee messuittain. Useimmi-
ten ehtoollisrukous sekä synnin-
tunnustus ja -päästö.

+Kari Mäkinen
1) Lausuen

2) 1-2 kertaa/kk

3) Ehtoollisenvietto

+Matti Repo
1) Laulan vuorolaulujen osat, mut-
ta rukoukset lausun.

2) Toimitan messun (liturgia ja 
saarna) noin 2-3 kertaa kuukau-
dessa hiippakunnan eri kirkoissa. 
Niin tapahtuu esimerkiksi piispan-
tarkastusten yhteydessä, kirk-
koherran virkaan asettamisissa, 
seurakunnan tai kirkon vuosijuhli-
en yhteydessä.

3) Ehtoollisrukous on puhuttele-
vin, sillä se kokoaa yhteen kristil-
lisen uskon sisällön. Siinä ilmenee, 
mitä suuria pelastustekoja Jumala 
on tehnyt ja miten ehtoollisen 
sakramentti tekee ihmisen niistä 
osalliseksi.

GALLUP Kysyimme piispoilta. 
He vastasivat.

Kuvat KT/Markku Pihlaja ja Eastpress Seppo J.J. Sirkka

Dominikaaniriitti palasi Suomeen

Studium Catholicumin johtaja, dos. An-
toine Lévy O.P. alkoi joulukuussa 2010 
viettää vanhan dominikaanisen riitin 
mukaisia messuja. Katolisella ajalla Suo-
messa eli Turun hiippakunnassa käytettiin 
dominikaanista riittiä. Messuja vietetään 
Studiumin kappelissa  joka toinen lauantai. 
Voitaneen siis sanoa, että “vanha messu” 
on palannut Suomeen!

Lisätietoa www.studium.fi

Ehtoollisyhteys Suomen ev.-lut. kir-
kon ja Suomen metodistien välille

Joulukuussa 2010 allekirjoitettiin eh-
toollisyhteyden luova sopimus Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon ja Suomen 
metodistikirkkojen välillä. Sopimuksen 
allekirjoittivat arkkipiispa Mäkinen ja Uni-
ted Methodist Churchin pohjoisen alueen 
piispa Christian Alsted.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen alle-
kirjoittajat viettivät yhdessä ehtoollista. Kuva 
Tomi Karttunen.



 EPISKOOPPI
Eli kuka piispoista 
sanoi ja mitä?

”Viettäessään ehtoollista kirkko 
toimittaa siten luomakunnan 

pyhittämistä. Sillä on eukaristinen, 
sakramentaalinen tehtävä maailman 
elämän tähden: se kantaa maailmaa 
Jumalan pyhitettäväksi ja uhraa kii-
tosuhreja sen puolesta. Siksi jumalan-
palvelus on kirkon päätehtävä, se ei 
ole vain yksi aktiviteetti monien tär-
keiden joukossa. Kun pappi rukoilee 
itään, auringon nousuun päin kään-
tyneenä, hän ja seurakunta rukoi-
levat yhdessä luomakunnan kanssa. 
Taivaankappaleiden kierto Jumalan 
luomassa rytmissä yhtyy kirkon 
rukoukseen. Koko kosmos osallistuu 
kirkon eukaristiseen liturgiaan. Sen 
sijaan rukous seurakuntaan päin, 
pois luomakunnan rytmistä, tekee eh-
toollisesta läsnäolijoiden keskinäisen 
yhteyden aterian – itseensä sulkeutu-
neen yhteisön aterian.”
+MATTI REPO, HEINÄKUU 2010
RAAMATTUTUNTI GRANDFINNFEST-JUHLASSA 

+Seppo Häkkinen
1) Laulan tutuimmat liturgian osat 
(esimerkiksi alkusiunaus ja vuo-
rotervehdys, ehtoollisrukouksen 
vuorolaulu, päätösylistys), sen 
sijaan riittämättömän laulutaitoni 
vuoksi lausun esimerkiksi ehtool-
lisrukouksesta prefaation.

2) Toimitan jumalanpalveluksen 
2-4 kertaa kuukaudessa. Useimmi-
ten on kyse piispanmessusta.

3) Jumalanpalvelus on kokonai-
suus, jonka eri osat puhuttelevat eri 
tavalla. Ehtoollinen koskettaa aina 
syvältä, mutta usein ”sana sattuu”, 
rukoukset puhuttelevat, virret 
avautuvat uudella tavalla. Näin 
Pyhä Henki toimii jumalanpalve-
luksessa ja tekee sen eläväksi.

+Irja Askola
1) Molemmista on kokemusta. 
Laulaen on mieluisempi, mutta 
enemmän harjoitusta vaativa vaih-
toehto. 

2) Runsaan kolmen kuukauden 
aikana nykyisessä virassani olen 
toimittanut jumalanpalvelusta pari 
kertaa kuukaudessa.

3) Synninpäästö sekä lähettäminen. 

+Mikko Heikka
1) Laulan aina. 

2) 1-2 kertaa kuukaudessa

3) Ehtoollinen ja virret

+Björn Vikström
1) Sekä että. Helpoimmat vuoro-
tervehdykset laulan, muut osat 
lausun. (Ennen piispaksi vihkimys-
tä en koskaan laulanut liturgiassa, 
joten itsekritiikki ja itsesuojeluvais-
to ovat näköjään menneet saman 
tien...!)

2) Kokonaisen jumalanpalveluksen 
hyvin harvoin, ehkä 4-5 kertaa 
vuodessa. Alkuliturgian tai vain eh-
toollisosan suunnilleen yhtä usein.

3) Ehtoollinen.

Selebrantti 1/2011
  49



Musiikki on ehdoton osa jumalan-
palvelusta. Se on Jumalan lahja, 

joka auttaa ylentämään sydämet  Herran 
puoleen; Joka laulaa, rukoilee kahdesti 
– sävelellä ja sanoilla. Jumalan lahja ovat 
myös osaavat kanttorit ja taitavat kirk-
komuusikot. Ilman heitä messu ei ole 
se juhla, joka sen tulee olla. Siksi myös 
Selebrantti haluaa nostaa esille jumalan-
palveluselämän musiikin.

Selebrantin nykyinen toimituskunta 
kärsii kuitenkin puutosta. Sen kirjoit-
tajissa on useita lahjakkaita teologeja, 
mutta musiikin ammattilaiset loistavat 
poissaolollaan. Tämä aukko odottaa täyt-
täjiä. Me kaipaamme kirkkomuusikoita 
ja kanttoreita jakamaan asiantuntemus-
taan Selebrantin sivuilla.
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Musacorner
”The Band, Elwood!” 

Kuka ehtii ensin?
Osana kutsuamme esitämme myös haas-
teen kirkkomusiikin säveltäjille. Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon virsikirjasta 
puuttuu Nikean uskontunnustus mu-
siikillisessa muodossa. Tämä puute on 
suuri ja kaipaa pikaista huomiota.

Avaamme epävirallisen sävellyskilpai-
lun julkaisemalla katolisen kirkon Credo 
III:n suomenkielisen sovituksen. Sen 
on tehnyt Samppa Asunta ja se soveltuu 
laulettavaksi kuoron kanssa. Kilpailuun 
osallistuvilta toivomme sävellyksiä, jotka 
soveltuvat koko kirkkokansan lauletta-
vaksi myös ilman kuoroa, vaikka joka 
sunnuntai.

Lähetä sävellyksesi osoitteella
musacorner@selebrantti.net 1.10.2011 
mennessä. Julkaisemme parhaat palat 
tekijänoikeussäädöksien asettamissa 
puitteissa. Voittajalle tarjoamme opiske-
lijan budjettiin sopivan lounaan.
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”Se kesti liian pitkään” on monen kokemus jumalan-
palveluksesta lasten kanssa. Eikä ihme, sillä jokainen 
saattaa muistaa lapsuudestaan omakohtaisia koke-
muksia kirkosta. Pappi puhui pitkään, sitten laulettiin 
ja pian pappi puhui taas. Mieluummin olisi jäänyt 
kotiin leikkimään tai katsomaan lastenohjelmia televi-
siosta.

Lapsen keskittymiskyvyn kannalta jumalanpalve-
luksessa vaikeinta ovat juuri pitkät puheosuudet. Ne 
eivät usein anna lapselle liittymiskohtaa, jonka he 
tarvitsisivat. Ratkaisuksi ongelmaan on tarjottu perhe-
jumalanpalvelusten kielen muuttamista lapsiystävälli-
semmiksi. Lisäksi on haluttu tuoda jumalanpalveluk-
seen uusia lapsille suunnattuja elementtejä. Näitä ovat 
saattaneet olla nukketeatteri tai jokin toiminnallinen 
osuus.

Edellä kuvatuissa ehdotuksissa on kuitenkin myös 
ongelmia. Jos lapsille suunnatun jumalanpalveluk-
sen muoto ja kieli eroavat merkittävästi seurakunnan 
tavanomaisista palveluksista, se saattaa muodostua 
kynnykseksi osallistumiselle myöhemmin. Vaarana 
on, että lapset rajataan omiin erillisiin jumalanpalve-
luksiin. Lapsen tulee saada kasvaa yhteiseen jumalan-
palveluselämään.

Kirkon liturginen perintö ja sen sisältämät liturgi-
set ratkaisut ovat avain ongelmaan. Ne eivät välitä 
uskon sisältöjä vain kielellisesti, puheen kautta, vaan 
kaikilla aisteilla. Kyseessä ei ole myöskään valinta, 
joka tehdään vain yhtä ikäryhmää varten. Liturgisesti 
rikkaan jumalanpalveluksen muodot välittävät yh-
teistä uskoa tavoilla, jotka puhuttelevat kaikenikäisiä. 
Samalla ne ovat hyvin uskollisia kantamalleen sano-
malle.

Lapset ja jumalanpalvelus
Sunnuntaiaamuna moni lapsiperhe on vai-
kean valinnan edessä. Vanhempien tekisi 
mieli osallistua jumalanpalvelukseen, mutta 
entä lapset? Onko lapsille tilaa kirkossa?

Teksti:  Heikki Repo

Lapsen tulee saada kas-
vaa yhteiseen jumalan-
palveluselämään
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Lapset ja jumalanpalvelus

Toisin kuin usein väitetään, lapset käsittävät sym-
boleita hyvin. Rituaalit ja symbolit avaavat lapsen 
ymmärtämään uskontoa ja uskonnollisia tunteita. 
Jo kolme – nelivuotiaan tulisi antaa tutustua kirkon 
symboleihin ja rituaaleihin omakohtaisesti. Tämä 
oppiminen on syvempää kuin myöhempi älyllinen 
ymmärtäminen. Lapset oivaltavat intuitiivisesti ja 
tiedollisesti, mitä liturgian eri toimitukset tarkoitta-
vat.  Aiheesta on kirjoittanut muun muassa Maare 
Tamm Lasten Keskuksen julkaisussa ”Lasten ja 
nuorten uskonnollinen maailma”.

Tämä ei luonnollisesti tarkoita sitä, ettei saarnan 
sanoja voisi tai tulisi asetella lapsia ajatellen, tai 
että nukketeatteri osana saarnaa olisi unohdet-
tava. Päinvastoin, hyvin toteutettuna ne tukevat 
jumalanpalvelusta ja puhuttelevat myös aikuisia. 
Joka sunnuntaisen messun näkökulmasta tämä ei 
kuitenkaan ole aina mahdollista. Liturgisesti rikas 
jumalanpalvelus on yksinkertainen ja luonteva tapa 
ottaa huomioon lapset joka viikko.

Lapset mukana toteuttamassa yhteistä 
messua
Kirkossamme lapset ovat perinteisesti päässeet 
mukaan toteuttamaan jumalanpalvelusta lähinnä 
isommissa ryhmissä, erilaisten lauluesitysten tai 
kolehdin kantamisen kautta. Tilanne kaipaisi ki-
peästi muutosta. Jumalanpalvelukseen osallistuvat 
lapset tulisi ottaa aktiivisesti mukaan palvelemaan 
sellaisissa tehtävissä, joihin he ikänsä ja kykyjensä 

puolesta kykenevät.
Hyväksi havaittu ja lapsia innostava ratkaisu on 

ottaa käyttöön erilaiset palvelutehtävät. Lapset saa-
vat aluksi helppoja tehtäviä. Kun ikä ja ymmärrys 
kasvavat, he saavat oikeuden avustaa haastavam-
missa tehtävissä. Merkiksi tehtävästään messussa 
lapsi saa tehtävänsä tunnuksen, joka muuttuu 
tehtävän myötä. Näin jumalanpalveluksessa palve-
lemisesta tulee lapselle kunniatehtävä, jossa hänen 
asemalleen annetaan tunnustusta.

Liturgisesti rikkaassa jumalanpalveluksessa lapsille 
riittää palvelustehtäviä. He voivat kantaa kynttilöi-
tä kulkueessa, tuoda ehtoollisvälineet uhrivirren 
aikana papille, olla suitsutusastian kantajia, lu-
kea lukukappaleita ja kantaa kulkueristiä. Lapset 
kasvavat pitämään tehtävää omanaan. Tehtävät on 
mahdollista järjestää niin, että ne kattavat lapsen 
koko kasvuprosessin. Tällöin luonteva huipentuma 
palvelustehtäville on aikuiseksi kasvaneen oikeus 
avustaa ehtoollisella.

Palvelustehtävät kasvattavat osaksi jumalanpal-
velusyhteisöä. Ne sitouttavat yhteiseen palveluk-
seen. Tehtävissä avustaminen antaa lapsille myös
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Tehtävissä avustaminen antaa 
lapselle myös mielenkiintoista 
ja jännittävää tehtävää. Lapsi 
on osallistuja, toimija, ei pelkkä 
sivustaseuraaja.
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mielenkiintoista ja jännittävää tehtävää. Lapsi 
on osallistuja, toimija, ei pelkkä sivustaseuraaja. 
Ratkaisu palvelee samanaikaisesti lapsia, seu-
rakuntaa ja perhettä. Perheiden on helpompaa 
osallistua jumalanpalvelukseen, kun he tietävät 
lastensa pääsevän osalliseksi jumalanpalveluk-
sesta.

Sallikaa lasten tulla
Lasten huomioiminen messussa tarkoittaa myös 
sitä, että lapset otetaan lämmöllä ja iloiten vas-
taan. Liian usein messu ymmärretään vain aikui-
sille suunnatuksi. Lapsien kutsuminen tarkoittaa 
sitä, että he saavat vapaasti ihmetellä ja olla 
lapsina läsnä. Jumalanpalvelus ei ole puhetilai-
suus, vaan yhteisen rukouksen palvelus. Tällai-
sessa ympäristössä tulisi olla tilaa lapsille liikkua 
ja katsella ympärilleen. Luonnollisesti lasten ei 
sovi juosta kilpaa ympäri kirkkosalia tai mennä 
alttarikaiteen taakse, mutta lapsen rauhallisen 
leikkimisen ei tule antaa häiritä.

Perheen pienimmille tarjoavat hiljaiset leikki-
nurkkaukset tilan kirkossa. Niissä pienet lapset 
voivat leikkiä rauhassa nurkkaukseen sijoitetuil-
la pehmoleluilla ja kuvakirjoilla. Vanhemmat 
voivat tällöin osallistua rauhassa messuun. Leik-
kinurkkausta ei tule kuitenkaan sijoittaa kirkko-
salin ulkopuolelle. Lapsille tulee tarjota paikka 
samassa tilassa aikuisten kanssa. 

Eräät lämpimimmät kokemukseni lasten osal-
listumisesta jumalanpalveluselämään nousevat 
vierailuiltani Tapiolan ortodoksiseen kirkkoon. 
On hieno kokemus nähdä isä kantamassa las-
taan kirkkosalissa ja katselemassa lapsen kanssa 
ikoneja. Samalla seurakunnan yhteinen rukous 
jatkuu katkeamattomana. Kirkossa olevat monet 
lapset menevät ja tulevat vapaasti.

Palmusunnuntain palveluksessa pienet lapset 
virpoivat jokaisen kirkkoon tulijan heti ovel-
la. Kaikki lapset otettiin mukaan kulkueeseen, 
jossa leipä ja viini tuotiin alttariin. Ennen evan-
keliumin lukemista isä Heikki Huttunen kutsui 
kirkkosalin ulkopuolella olevia lapsia kuule-
maan evankeliumia.

Näiden kokemusten soveltaminen vaatii 
luonnollisesti kirkkotilaan liittyvien haasteiden 
huomioon ottamista. Kokemukseni antoivat 
kuitenkin hyvän kuvan siitä, kuinka suuri mer-
kitys lasten huomioimisella pienissä asioissa on. 
Lapset tulee ottaa osaksi yhteistä jumalanpalve-
luselämää. Tässä koko seurakunnan on kilvoitel-
tava ja nähtävä vaivaa.

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää 
estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan 
valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan val-
takuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne 
pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä 
heidän päälleen ja siunasi heitä.■
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Myrskykallio-Filmi tarjoaa
monipuoliset palvelut seurakunnille

- Jumalanpalveluselämän konsultointi
- Avoimen lähdekoodin ohjelmistopalveluiden konsultointi
- Esittelyvideot ja tilaisuuksien videointi
- Taittopalvelut

Ota yhteyttä sähköpostitse tiedustelut@myrskykalliofilmi.net
tai puhelimitse 050-528 7650

Oletko vielä tutustunut Kutsumukseen?
Kutsumus on vuoteen 1906 sijoittuva 19-minuuttinen lyhytelo-
kuva nuoresta naisesta, vanhasta isoäidistä ja Jumalan kutsusta. 
Kun velvollisuus ja sydämen palo joutuvat vastakkain, kumpi 
taipuu? 

Elokuva saatavilla kristillisistä kirjakaupoista DVD-levyllä.
Seurakunta- ja opetuskäyttöön tilattavissa yhdessä opetusmateriaalin
kanssa Kirkon AV-toimituksesta.

Katso traileri!
http://www.kutsumuselokuva.net

http://www.kutsumuselokuva.net


1.Ystäväsi ja tuttavasi kuvailevat 
sinun olevan:

a. Musikaalinen, luova, taiteilijasielu.
b. Se, joka on useimmin äänessä. Opettaja 
ja moraalinvartija.
c. Käytännönläheinen järjestyksen ihminen.
d. Sympaattinen jokapaikanhöylä.
e. Olet välillä omissa ajatuksissasi, mutta 
tilanteen niin vaatiessa osaat ottaa ohjat 
käsiisi. 

Kuka messuajista olet?
Teksti ja kuvat:  Jenni Repo

Messua toimittamassa on parhaassa tapauksessa paljon erilai-
sia ihmisiä. Tämän testin avulla voit selvittää, mikä rooli messun 
toimittamisessa sopii luonteellesi parhaiten. Valitse kustakin kysy-
myksestä sinuun parhaiten sopiva vaihtoehto. Pisteenlaskutaulu-
kon ja tulokset löydät seuraavalta sivulta.  Ja eikun messuamaan!
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2.Kun järjestät juhlat kotonasi, 
olet ensisijaisesti seuraavan-

laisessa roolissa:
a. Huolehdit siitä, että kaikki tapahtuu oi-
keassa aikataulussa ja järjestyksessä.
b. Toimit juhlien DJ:nä. 
c. Olet ensisijaisesti juhlissa vieraana, mutta 
voit tarpeen tullen hoitaa pieniä tehtäviä 
tarjoilemisesta pienen puheen pitämiseen.
d. Huolehdit siitä, että kaikilla riittää kahvia 
kupeissa, ja ettei kukaan jää ilman istuma-
paikkaa.
e. Hoidat puheiden pitämisen. Sinulla on 
aina jotain sopivaa sanottavaa tilanteessa 
kuin tilanteessa.

4.Kassistasi tai taskustasi löytyy 
aina:

a. Raamattu.
b. Tulitikkuja, hakaneula, laastari, sinitar-
raa, nenäliinoja, kuminauhoja tms. pientä ja 
tarpeellista. 
c. Edellisten viikkojen messujen käsiohjel-
mia ja tuohuksen pätkiä.
d. Päiväkirja ja rypistyneitä nuotteja.
e. Sekalainen määrä sekalaista tavaraa.

3.Harrastuksiisi kuuluu:

a. Liikunta, käsityöt, ruuanlaitto.
b. Blogin kirjoittaminen ja lukeminen. 
c. Mihin harrastuksiin? Työ on ainoa har-
rastuksesi.
d. Luovuutta vaativat harrastukset kuten 
piirtäminen, musisointi, runojen kirjoitta-
minen tms.
e. Sekalainen joukko erilaisia harrastuksia 
laidasta laitaan.



5.Minkälaista kirjallisuutta luet 
eniten?

a. Taiteilijoiden elämänkertoja, runo- ja 
aforismikirjallisuutta.
b. Raamatun historiaan ja tulkintaan liitty-
vää kirjallisuutta.
c. Paikallisseurakunnan julkaisua sekä kir-
jallisuutta laidasta laitaan.
d. Niksikirjoja, ohjekirjoja, keittokirjoja, 
sisustukseen liittyvää kirjallisuutta.
e. Historiallisia romaaneja sekä sellaisia 
kirjastosta löytyviä kirjoja, joiden päällä on 
paksu pölykerros.
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6.Inhoat:

a. Likaa ja epäjärjestystä.
b. Ihmisiä, jotka eivät jaksa kuunnella asiaa-
si loppuun.
c. Kun luovuuttasi rajoitetaan.
d. Kaiken modernisoimista ja uudistamista.
e. Suuria projekteja.

7.Televisiosta katsot:

a. Opetusohjelmia, tiededokumentteja ja 
ajankohtaisohjelmia.
b. Draamasarjoja, perhe-elokuvia, tosi-
TV:ta, uutisia; oikeastaan aika lailla kaiken-
laista.
c. Taltioituja konsertteja ja eurooppalaisia 
taide-elokuvia.
d. Strömsöä, kokkiohjelmia, sisustusohjel-
mia, uutisia.
e. Historiallisia dokumentteja ja epook-
kielokuvia.

8.Kehen Raamatun henkilöön 
samaistut eniten?

a. Martta (Marian sisar)
b. Paavali
c. Nuori Daavid
d. Maria (Martan sisar)
e. Melkisedek

9.Lapsena urahaaveesi oli tulla 
isona:

a. Opettajaksi tai lakimieheksi.
b. Leipuriksi, vartijaksi, talonmieheksi tai 
eläintenhoitajaksi.
c. Yrittäjäksi tai toimittajaksi.
d. Arkeologiksi tai kirjastonhoitajaksi.
e. Oopperalaulajaksi, taidemaalariksi tai 
pianonvirittäjäksi.

10. Messussa ollessasi kiinnität 
eniten huomiota:

a. Sanoihin, Raamatun lukukappaleisiin 
sekä saarnaan.
b. Tunnelmaan ja musiikkiin.
c. Messun toimittajien eleisiin ja toimiin 
sekä messun kaavan toteutumiseen.
d. Käytännön toteutukseen; miksi virsikir-
joja on laitettu vain joka kolmannelle pai-
kalle? Mihin tyhjät ehtoollispikarit laitetaan 
käytön jälkeen?
e. Kaikkiin edellä mainittuihin



20–29 pistettä: 
Liturgi eli selebrantti

Vahvuudet: Olet jumalanpalvelus-
elämän asiantuntija. Muistat messun 
kaavan ulkoa ja tiedät eri liturgisten 
osien merkitykset laajasti. Tunnet 
messun erilaiset toteutusvaihtoeh-
dot. Olet kiinnostunut menneestä 
ajasta ja historiasta, johon tunnet 
itsekin välillä kuuluvasi. Jaat mie-
lelläsi muille tietoa ja kokemuksiasi 
jumalanpalveluselämän ja liturgian 
rikastuttamiseksi.

Kehityshaasteet: Vaaranasi on park-
kiintua yhdenlaiseen tapaan tehdä 
asiat. Muista, että joskus uudistus-
kin voi olla hyvä asia!
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10–19 pistettä: Kanttori

Vahvuudet: Olet kirkkomusiikin 
rautainen ammattilainen. Urut ovat 
ykkössoittimesi, mutta osaat soit-
taa myös vähintään yhtä muutakin 
instrumenttia. Olet messun toimitta-
jien ja seurakuntalaisten tärkeä tuki. 
Ilman sinun säestystäsi ja lauluasi 
seurakunnan yhteinen virrenvei-
suu kuulostaa hiiren piiperrykseltä. 
Pohjimmiltasi olet taiteilijasielu, joka 
tasapainottelee ainaisessa luovuuden 
vapaan kukkimisen ja kirkkokäsikir-
jan kaavojen seuraamisen välisessä 
maastossa.
 
Kehityshaasteet: Vaarana sinulla on 
niin sanottu taiteellinen elitismi. 
Muistathan, että kaikki eivät tiedä 
mikä on vigilia, ja että punaisen 
laulukirjan laulutkin voidaan käsittää 
taiteeksi. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 2 5 3 1 5 3 5 3 3
B 3 1 3 5 3 3 4 3 5 1
C 5 4 2 2 4 1 1 1 4 2
D 4 5 1 1 5 2 5 4 2 5
E 2 3 4 4 2 4 2 2 1 4

Laske pisteesi!
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40–49 pistettä: 
Avustava seurakuntalainen

Vahvuudet: Olet monipuolinen joka-
paikanhöylä. Mikään tehtävä ei ole si-
nulle täysin vieras. Sinulla on monen-
laista tietoa ja taitoa, jota voit käyttää 
hyväksesi messun eri tehtävissä aina 
ristin kantamisesta, kolehdin keräämi-
sestä, raamatuntekstien lukemisesta ja 
ehtoollisella avustamisesta jopa saar-
naamiseen asti.

Kehityshaasteet: Muistathan, että 
apuasi messun toimittamiseen ei osata 
pyytää jos et itse ole ilmaissut haluk-
kuuttasi siihen. Älä siis passivoidu. Ota 
rohkeasti yhteyttä johonkin seurakun-
nan työntekijään jos haluat mukaan. 

30–39 pistettä: Saarnaaja

Vahvuudet: Osaat Raamattusi hyvin. 
Muistat ulkoa Jeesuksen sukuluettelon 
ja Paavalin lähetysmatkat. Lisäksi tunnet 
Raamatun ajan historiaa ja kulttuuria 
sekä maantiedettä. Olet vahvasti sitou-
tunut Raamatun sanomaan ja haluat 
opettaa sitä ja sen sisältöä muille aina 
mahdollisuuden tullen.

Kehityshaasteet: Asiallesi omistautunee-
na ja innostuneena tilannetajusi saattaa 
joskus pettää. Muistathan, että aivan 
joka tilanteessa ei kannata pitää tunnin 
luentoa siitä, miten teurasuhrit valittiin, 
teurastettiin ja poltettiin juutalaisessa 
jumalanpalveluselämässä. 

50–59 pistettä: 
Suntio / Vahtimestari

Vahvuudet: Sinulla on käytän-
nöllisessä mielessä avainten valta 
kirkoissa, kappeleissa ja seurakunta-
taloissa. Tunnet kirkkorakennukset 
kuin omat taskusi. Tiedät silmän-
räpäyksessä mistä mikäkin löytyy. 
Pidät konkreettisesta työstä, jossa 
näkyy tekijänsä kädenjälki. Siksi 
järjestyksen ja puhtauden ylläpi-
täminen seurakunnan tiloissa on 
sinulle tärkeää. Tunnet paitsi tilat 
myös ihmiset. Olet ollut tekemisissä 
kaikkien seurakunnan työntekijöi-
den kanssa, ja seurakuntalaisiakin 
tunnet paljon nimeltä. 

Kehityshaasteet: Muistathan, että 
tapasi järjestellä virsikirjat kirkon-
penkkeihin ei välttämättä ole se 
ainoa oikea. 



Siinäks se oli?
Ei hätää. Seuraava Selebrantti il-
mestyy alkusyksystä 2011. Sitä 
odottaessa liity Selebrantin Face-
book-ryhmään niin saat ensimmäi-
senä tiedon seuraavan numeron 
ilmestymisestä!

Siunattua paastonaikaa ja pääsi-
äistä sinulle!


