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Helmikuussa 2012 kirkollinen 
blogosfääri leimahti. Vain hie-

man aiemmin Turun seurakuntien 
nuorten mediakurssi oli julkaissut 

uuden Dance+Pray eli tuttavallisemmin dancemes-
sun mainosvideon. Vastaanotto oli ristiriitainen. Jopa 
kirkollisessa mediassa yleensä hartaasti hellitty jako 
konservatiiveihin ja liberaaleihin murtui. Jotkut ilmai-
sivat paheksuntaansa, toiset ihmettelyä ja kolmannet 
hyväksyntää tai innostusta.

Dancemessun kohtaamat erilaiset reaktiot osoittavat 
ennen kaikkea yhden asian: messu merkitsee. Se, mitä 
jumalanpalveluksessa tapahtuu, ei ole vain tärkeää 
vaan jopa voimakkaita tunteita herättävää. Jumalanpal-
velukseen liittyy monia toiveita, pelkoja ja ennen kaik-
kea omakohtaisia pyhyyden kohtaamisen kokemuksia. 
Ehkä juuri siksi niin monet kokivat dance-messun 
loukkaavaksi — ja toisaalta toiset siitä loukkaantumi-
sen loukkaavaksi.

Messu siis koskettaa meitä syvältä. Miksi näin? Eh-
käpä siksi, että kyseessä kuitenkin on kirkon  — Kris-
tuksen ruumiin —  sykkivä sydän. Messu on Jumalan 
kansan kokoontuminen kohtaamaan ylösnoussutta 
vapahtajaansa. Se on kokoontuminen kuninkaallisena 
papistona rukoilemaan koko luomakunnan kirkastu-
misen ja Herran paluun puolesta. Se on elämän keskus, 
jossa kristityt saavat kokoontua vastaanottamaan Kris-
tuksen itsensä leivässä ja viinissä kuolemattomuuden 
lääkkeeksi ja keskinäisessä rakkaudessa kilvoittelemi-
sen matkaevääksi.

Mikä sitten on kelvollinen messu? Kysymys on laaja 
ja monitahoinen. Toivon kuitenkin, että tämä Seleb-
rantin numero voi antaa ainakin joitakin näkökulmia 
ja suuntaviittoja tämän kysymyksen käsittelyyn. Var-
maa nimittäin on, että messu merkitsee. 
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Anjalan kirkolle, kiitos!

Lapasessa oli markka valmiina, toinen 
taskussa. Ranteeseen olin pujottanut 
äidin vieterihihnaisen kellon. Takki 
oli varmaan sininen, kengät ruskeat, 
edessä kilometri hiekkatietä maantien 
varteen odottamaan Onni Vilkasta. 
Sunnuntaina se saapui klo 10.20, sillä 
ehti hyvin yhdeksitoista kirkkoon. 
Takaisin linja-auto lähti 11.05. Piti siis 
muistaa katsoa kellosta, koska lähteä 
pysäkille, vaikka kirkonmenot olisi-
vatkin kestäneet yli tunnin. Aikuiset 
kai ihmettelivät tyttöä, joka  välillä tuli 
yksin kirkkoon. Minusta se oli vaan 
jännää. 

Harjoittelin ymmärtämistä. Katsoin 
kellosta aikaa, kuinka pitkään pystyin 
kuuntelemaan saarnaa ymmärtäen, 
mitä puhuttiin. Sitten katselin sei-

nälle maalattua juhlallista kangasta, 
kynttelikköjen kimaltavia kristalleja 
ja ihmettelin, miksi liturgina oleva 
pappi meni sakastiin saarnan ajaksi. 
Virsistä en koskaan tykännyt, paitsi 
Hilariuksen kiitosvirrestä. Joku vuosi 
sitten tajusin, että kirkon pyhä tuoksu 
oli lähtöisin Ajax-puhdistusaineesta. 
Minusta se on hyvä haju vieläkin. 

Tajuan, että olin erikoinen alle kou-
luikäiseksi vekaraksi. Virikkeet taisivat 
muuten olla niin vähissä, että kehitin 
itselleni tämän kirkkoharrastuksen. 
Mutta ei se minusta huono ollut. Nyt 
ajattelen, että olisi ollut ihan mahtavaa, 
jos joku siellä kirkossa olisi jotenkin 
huomioinut minut. Olisin rakastanut 
sitä, että minut olisi pyydetty tekemään 
jotain. Se olisi ollut huikeaa!

Vähän myöhemmin tein seurakun-
nassa paljonkin. Vedin 11-vuotiaana

Teksti: Anita Ahtiainen 
Kuva: Timo-Pekka Heima (CC-BY)KOHTI LEIKKIVÄÄ 
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kerhoa, jossa oli ainakin aluksi yli 
20 tenavaa. Ostin jopa tarvikkeet ja 
suunnittelin ohjelman. Missiona oli 
herättää usko Jeesukseen. Taakka 
oli ihan liian suuri. Turvallisuusvas-
tuu ei onneksi tullut mieleenkään. 
Olisin murentunut sen alle. Ihan 
hirveän paljon helpompaa olisi ollut 
sytytellä ja sammutella kynttilöitä 
kirkossa. Siksi mielelläni haluan 
raivata lapsille tilaa messuun.

Seurakunta tarvitsee lasta kuin 

sakramenttia

12-vuotias Jeesus oli  historiaan jää-
neen temppelireissunsa aikaan sini-
takkista Anitaa vanhempi. Hän pääsi 
Luukkaan mukaan juttusille pappien 
kanssa. Keskusteluja käytiin yli yön. 
Jeesuksen uteliaisuus ja näkemykset 
otettiin todesta. ”Noo, olihan hän 
sentään Jumalan Poika”, saattaa joku 
murahtaa. Aikuisena Jeesus kuitenkin 
kääntyi  itse lasten puoleen. Jeesus 
ei opettanut lapsia, mutta hän opetti 
lasten kanssa aikuisia. Jeesuksella on 
korkea käsitys lapsesta. Hän luottaa 
lapsen intuitioon. ”Ettekö ole koskaan 
lukeneet: ”Lasten ja imeväisten suusta 
sinä olet valmistanut itsellesi kiitok-
sen” Matt. 21:16 Hän myös ruokki 
pienen pojan eväillä tuhansia aikuisia 
(Joh.6:1-15).

Käsittääkseni Jeesus ei antanut mon-
taa ohjetta seurakunnan organisoimi-
seksi.  Pietari sai kutsun paimeneksi 
kyllä, mutta tässä toisessa ohjeessa lap-
sella on keskeinen asema, joka Pieta-
rinkin pitää ottaa huomioon paimenen 
tehtävässään. 

Matt. 18: 1-6
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja 
kysyivät: »Kuka on suurin taivasten 
valtakunnassa?» Silloin Jeesus kutsui 
luokseen lapsen, asetti hänet heidän 
keskelleen ja sanoi: »Totisesti: ellette 
käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette 
pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka 
nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on 
suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka 
minun nimessäni ottaa luokseen yhden-
kin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen 
minut. Mutta jos joku johdattaa lan-
keemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, 
jotka uskovat minuun, hänelle olisi pa-
rempi, että hänen kaulaansa pantaisiin 
myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren 
syvyyteen.

Nyt, kun suurelta osalta länsimaisia 
ihmisiä hengellinen nälkä tuntuu jää-
vän tyydyttämättä, on aika ottaa esiin 
pienen pojan eväät, lapsen teologia ja 
ruokkia sillä nälkäiset.  Arvostetuim-
pia lapsuuden teologian oppi-isiä on 
episkopaalipastori, tohtori Jerome 
Berryman, joka on kehittänyt God-
ly Play menetelmän. Berryman on 
syventynyt  lapsen rooliin Jeesuksen 
opetuksessa ja  siihen, millainen asema
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lapselle on annettu eri aikojen teolo-
gisissa virtauksissa. Hän korostaa, että 
Jeesus asetti lapsen oppilailleen hen-
gelliseksi esikuvaksi ja siksi on mah-
dotonta ajatella, että kirkko, joka ei 
tee samoin, olisi teologissaan samoilla 
linjoilla Jeesuksen kanssa.  Berryma-
nille lapsi on sakramentin asemassa.

Olen Berrymanin kanssa lähes 
samaa mieltä. Elävässä kirkossa lapset 
näkyvät, kuuluvat ja ovat rakkaita. En 
silti halua, että lasten tarvitsee kuulla 
aikuisilta: ”olet sakramentti”. Se olisi 
kiusallista. Lapsella on oikeus olla vaan 
ihminen ja olla osallinen sakramen-
teista siinä missä aikuisetkin. Mutta 
aikuisten on hyvä olla valppaita. Lapsi 
on pidettävä erityisenä. Lapsi on pidet-
tävä keskellä, jos kirkko haluaa pysyä 
elävänä. Lapsen eväillä ruokitaan näl-
käiset, kun muut eväät eivät toimi.

Lapsen eväät

Rohkenen tulkita viittä leipää ja kahta 
kalaa symbolisesti, sellaista ovat kuu-

lemma joskus muutkin teologit teh-
neet. Lapselle sulavat hengelliset eväät 
sisältävät rakastavan ja kannustavan 
ilmapiirin, mahdollisuuden ihmetellä 
ja toimia, varsin välttämättömiä ovat  
myös leikillisyys ja huumori. Näillä 
eväillä pystyy tässä ajassa ruokkimaan 
myös aikuiset. Varsinkin ne suuret 
joukot, joiden kuva kristinuskosta on 
sirpaleinen tai hämärä, omaan maail-
maan ennestään kuulumaton.

Lapsi  voi vaikuttaa aikuisten rin-
nalla avuttomalta, mutta hengellisten 
syvyyksien tavoittamisessa lapsi voi 
olla aikuista vahvempi. Lapsen aivoissa 
on jo syntymässä varsin valmiina alue, 
joka aikuisellakin rukoillessa aktivoi-
tuu.  On mielenkiintoista, mitä lapsi 
voi kokea, kun rukouksen henki lyö 
kaikella voimallaan hänen ylitseen il-
man, että vasta myöhemmin kehittyvät 
vasemman aivopuoliskon rationaaliset 
valmiudet kyseenalaistavat kokemusta. 

Oikean aivopuoliskon vahvuus suh-
teessa vasempaan saa aikaan sen, että
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lapset ymmärtävät ja ilmaisevat asioita 
sanattomasti. Lapsi käyttää sen sijaan 
käyttää leikkiä, liikettä, ilmeitä ja 
vertauksia. Siksi on selvää, että aikui-
set, jotka vielä 80-luvulla kirjoittivat, 
ettei lapsille kannata kertoa Jeesuksen 
vertauksia, koska hän ei kykene niitä 
ymmärtämään, eivät ole olleet asias-
taan perillä. Lasta ei 
kiinnosta aikuisten 
selitykset, heillä on ne 
Jeesuksen kaipaamat 
korvat, jotka kuulevat. 
Jokaista liturgian sanaa 
ei tarvitse ymmärtää, 
mutta jos aikuiset ovat 
vilpittömiä ja toisis-
saan, lapsi liittyy litur-
gian leikkiin ja aistii 
taivasten valtakunnan 
sanojen takana.

Jotkut ovat tulkinneet 
tämän niin, että lapsia 
ei tarvitse sen kum-
memmin huomioida 
messun suunnittelussa ja toteutuksessa 
vaan messun voi vetää sellaisena kuin 
se käsikirjassa on kirjoitettu ja lapset 
poimivat siitä mitä poimivat. Näinhän 
tosiaan oli minun kohdallani, kun 
kirkossa käyntiin pienenä viehdyin. 
Silti ajatus on kestämätön. Lapsen tapa 
käsitellä hengellisiä asioita pitäisi olla 
messun toteutuksen lähtökohtana, 
jotta se olisi koko seurakunnan messu. 
Kuitenkin jumalanpalveluksen oppaas-
sa standardi ihminen tuntuu olevan ai-
kuinen, lukuun ottamatta sitä hieman 
irrallista huomautusta, että lasten tulee 
olla jokaisen messun kunniavieraita. 

Messun rikas liturgia voi olla  joko 
lasten pelastus tai karkotus. Pelastus 
se on silloin, kun liturgin asenne on 
avoin, rehellinen, läsnä oleva ja kun 
liturgi valmistelee messun seurakun-

talaisten arjen kysymykset tuntien, 
tehtäviä jakaen. Suuntana on kutsua 
kaikki yhteiselle matkalle. Kaava ei 
ole olemassa, jotta kaikki tehtäisiin 
oikein vaan jotta koko seurakunnan 
olisi helpompi päästä mukaan. Lapset 
ovat luonnostaan ritualisteja. He 
voivat mielellään kulkea kulkueessa, 

laulaa lyhyitä helposti opittavia lauluja 
ja hymnejä. He voivat tehdä Raamatun 
eläväksi ja haastaa aikuisetkin mukaan 
kokemaan joka solullaan. Ja he tuovat 
mukanaan naurun.  

Jos aikuisten on saatava istua pit-
kään paikoillaan ja käytettävä paljon 
sanoja ja oltava vakavia, heille olisi 
syytä järjestää toiseen aikaan erityisiä 
vakavamessuja sen sijaan, että lapsi-
perheille järjestettäisiin silloin tällöin 
perhemessuja.

Voi kun osaisin toimia lasten 
kanssa!

Aikuisen voi olla vaikea päästä kiinni 
lapsen maailmaan, jos on vuosia viet-
tänyt aikaa pääasiassa vasemman
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aivolohkon asioissa teorioista nauttien.  
Avuksi tulevat menetelmät, jotka aut-
tavat työstämään asioita kokonaisval-
taisesti koko oppimisrepertuaarin huo-
mioon ottaen. Viime vuosikymmeninä 
näitä menetelmiä on syttynyt siellä 
täällä, samoin toimintaperiaattein toi-
sistaan tietämättä. Alkujaan saksalaiset 

Kirkkopedagogiikka, Bibliodraama 
ja Lattiakuvat, ruotsalaiset Rukous-
helmet ja yhdysvaltalais-italialainen 
Godly Play ovat jo monessa seurakun-
nassa menestyksekkäästi uudistaneet 
myös jumalanpalveluselämää. 

Menetelmien teologiset juuret porau-
tuvat juutalaisiin sapatti- ja pääsiäisa-
terioihin ja Jeesuksen tapaan kertoa oi-
vallukselle tilaa jättävästi. Juuri kulkee 
ainakin 1200-luvun lectio divinaan, 
1500-luvun ignatiolaisiin hengellisiin 
harjoituksiin ja luterilaiseen yleiseen 
pappeuteen,  siitä eksistentialistiseen 
teologiaan, vapautuksenteologiaan 
ja prosessiteologiaan. Menetelmissä 
luotetaan jokaisen ihmisen hengel-
lisyyteen ja mahdollisuuteen kasvaa 
Jumalan puhuttelussa. 

Pedagogian kannalta merkittäviä ke-
hittäjiä ovat olleet Maria Montessori 

ja Rudolf Steiner. Taustalla on sosio-
konstruktivistinen ajattelu. Ihminen 
rakentaa kokemustensa pohjalta ajat-
telumalleja, jotka muuntuvat uusien 
kokemusten myötä. Oppimisproses-
sissa ensisijaisen tärkeä merkitys on 
yhteisöllä. Oppiminen tapahtuu vuo-
ropuhelussa yhteisön jäsenten kanssa. 
Menetelmät ovat saanet aineksia myös 
psykoterapiasta, olematta kuitenkaan 
terapiamuotoja. 

Ihmiset oppivat eritavoin. Oppimis-
tyylien hahmottaminen auttaa pappia 
ymmärtämään seurakuntalaistensa 
erilaisia tarpeita ja luomaan messusta 
merkityksellinen koko seurakunnalle. 
David. A. Kolbin esittämä nelikent-
tä on saanut monessa aikaan ahaa-
elämyksen: näinhän se menee! Tässä 
versiossa olen sanoittanut nelikentän 
erityisesti hengellisen elämän termein. 

Jokaisella ihminen lähestyy asioita 
tunteen, toiminnan, tiedon ja mietis-
kelyn kautta, mutta useimmilla ih-
misillä painottuu joku osa-alue toisia 
enemmän. Lapsille tyypillisimmin pai-
nottuvat toiminta ja tunne, jo aivojen 
kehitysvaiheen vuoksi. Silti lapsikin 
jäsentää asioita kokoajan myös rati-

onaalisesti. Jäsentämisessä kuvilla ja 
leikillä on vähintään yhtä suuri merki-
tys kuin sanoilla. 
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Kirkot on perinteisesti rakennettu 
symboliikaltaan rikkaiksi ja keskiajan 
kirkkojen kuvat ottivat upealla tavalla 
huomioon lukutaidottomat seurakun-
talaiset. Yhtenäiskulttuurissa kristin-
uskon sisällöt olivat kuin imeytettyinä 
arkeen, josta lapset saattoivat niitä 
havainnoida. Nyt kulttuuri on pirsta-
leinen. Tästä syystä papin tehtävän on 
huolehtia siitä, että seurakuntalaisille, 
myös lapsille, on tarjolla ainakin kir-
kolla ”pyhän tutkimiskeskus”, joka avaa 
monipuolisella tavalla kristinuskon 
rikkautta. Se tarkoittaa vähintään, että 
jokaisella seurakuntalaisella on sään-
nöllisesti mahdollisuus tulla tutkimaan 
kirkkoa kaikessa rauhassa. Ja sitten 
pitää voida leikkiä.

Pyhä leikki

Godly play menetelmässä saa astua 
sisään Raamattuun. Kun Godly Play 
huoneessa katsoo ympärilleen, näkee 
kertomuksia. Kertomukset eivät ole 
sanoja, vaan ne ovat tavaroita, joilla 
saa leikkiä. Kertomukset on sijoiteltu 
omille paikoilleen kuin montessorikou-
lussa. Tila jäsentää kristillistä traditiota. 
Omalla seinällään avoimesti esillä ovat 
pyhät kertomukset, jotka Raamatussa 
on kerrottu historiallisina tapahtumi-
na. Toinen seinä on täynnä kultaisia 
suljettuja laatikoita. Ne ovat vertauksia 
ja kiinni, koska vertaus ei avaudu aina 
ihan kerralla. Mutta ensimmäiseksi 
sisään astuessasi näet liturgiset, kir-
kon elämään liittyvät kertomukset. 
Kunniapaikalla pyhä perhe, kaste ja 
ehtoollinen. Liturgiset kertomukset 
avaavat kirkkovuotta ja vievät sisään 
jumalanpalveluselämään. Täydellisestä 
Godly Play huoneesta löytyvät myös 
pienet kalusteet: alttari, apupöytä, 
ehkä jopa tabernaakkeli, saarnatuoli ja 

lukupulpetti. Lapset voivat pitää ju-
malanpalveluksia ja jos he ovat olleet 
säännöllisesti Godly Play hetkissä, 
heillä totisesti on niin loistavat teologin 
taidot, että moni pappi voi heitä kateel-
lisena seurata. 

Lattiakuvat eli Religion Pedagogis-
he Praxis on oivallinen menetelmä 
yhteisön rakentamiseen ja kristillisen 
symboliikan avaamiseen. Lattiakuvassa 
ollaan piirissä ja rakennetaan yhdessä 
lattialle symboli käyttäen apuna värik-

käitä kankaita ja pieniä esineitä, jotka 
sopivat koristeluun ja rakenteluun, ku-
ten kiviä, simpukoita, käpyjä, palikoita 
jne. Lattiakuvan suunnittelun periaat-
teet sopivat oivallisesti papille saar-
nan valmistuksen tueksi. 1. Lue teksti 
tarkkaan, mitä teksti tarkoittaa sinulle 
itsellesi? 2. Tutki, mitä teksti on tarkoit-
tanut sille, joka on sen kirjoittanut ja 
niille, joille hän on sen kirjoittanut.
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3. Mieti, miten teksti liittyy niiden ih-
misten elämänkysymyksiin, jotka ovat 
tulossa messuun. 4. Mieti, mikä kuva 
symboloisi tekstiä. 5. Valmistele työs-
kentely, jossa kaikki aistit on otettava 
käyttöön, myös keho.

Messu itsessään on pyhä leikki. 
Siihen, millainen leikki se voi olla, 
antaa Jeesus tärkeän opetuksen. Luuk. 
7:31-35. ”Mihin siis vertaisin tämän 
sukupolven ihmisiä? Millaisia he ovat? 
He ovat kuin torilla istuvat lapset, jotka 
huutavat toisilleen: ’Me soitimme teille 
huilua, mutta te ette tanssineet, me 
pidimme valittajaisia, mutta te ette 
itkeneet mukana.’  Johannes Kastaja on 
tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, 
ja te sanotte: ’Hänessä on paha henki.’ 
Ihmisen Poika on tullut, hän syö ja juo, 
ja te sanotte: ’Mikä syömäri ja juoma-
ri, publikaanien ja syntisten ystävä!’  
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi 
kaikki Viisauden lapset.”

Torilla huilua lapset halusivat leikkiä 
häitä ja hautajaisia. He olivat nähneet, 
mitä aikuiset tekivät ja matkivat heitä. 
Näitä lapsia ärsytti, etteivät toiset lap-
set halunneet leikkiä tätä leikkiä vaan 
keksivät omia leikkejään. Jeesus kui-
tenkin samaisti itsensä ja Johanneksen 

niihin toisiin, vallattomiin leikkijöihin. 
Johannes oli askeetti, hän oli kuin huu-
tomerkki, joka osoitti elämän ongel-
makohdat; Jeesus heittäytyi syntisten 
seuraan ja oli dialogissa. 

Messu ei tavoita ihmisiä, jos sen 
toimittajien ainoa päämäärä on toimia 
oikein ja toistaa se, mitä ennenkin on 
tehty. Siitä huolimatta, että varmasti 
löytyy aina niitä, joita sellainen leik-
ki kiinnostaa. Messun rakenne antaa 
kuitenkin turvallisen rungon jumalan 
lasten vallattomuuteen, jossa huoma-
taan niin elämän ongelmakohdat että 
heittäydytään syntisten rinnalle. Kuten 
huomaat, leikki ei tarkoita pelleilyä tai 
vähättelyä vaan nimenomaan tosissaan 
olemista. Sellaisten todellisuuksien ta-
voittelua, joita ei vielä kykene hallitse-
maan. Suhteessa jumalanvaltakuntaan 
aikuinenkin on koko maanpäällisen 
elämänsä leikkivä lapsi. Jotta taivasten 
valtakunta tulisi todeksi, kirkon on 

oltava leikkipaikka.

Rakenna Maja!

Hyvän jumalanpalveluselä-
män kehittäminen edellyttää 
pyhäkoulutoiminnan kehit-
tämistä. Toiminnalla voi olla 
joku muu nimikin, mutta py-
häkoulua se on, jos ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja teke-
vät lähes samoja asioita kuin 
messussa ilman, että ollaan 
messussa. Minusta pyhäkou-
lu on kuin maja verrattuna 

messuun. Majan saa vapaasti rakentaa 
itse. Se on villien leikkien paikka. Olen 
aika varma, että hyvää arkkitehtiä tai 
rakentajaa ei tule sellaisesta, joka ei ole 
pienenä rakennellut majoja. Olisiko 
messun kanssa vähän sama juttu. Mes-
su ei avaudu seurakunnalle, jos ei 
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sitä ole saanut itse rakennella ja kokeil-
la mitkä ”laudat” sopivat yhteen, mikä 
kestää ja mikä ei ja muuta tarpeellista. 

Kun kirjoitin pyhäkoulunohjaajan 
peruskurssin, laitoin sille nimeksi 

Maja ja ajattelin vähintään yhtä paljon 
pappeja kuin pyhäkoulunohjaajia. Tein 
kirjaa, jonka olisin  mielestäni pappina 
tarvinnut. Kirjan kehyskertomuksessa 
eletään kuvitteellisen Pääskykosken 
seurakunnan elämää. Siellä on aika 
ihana pappi Eero Palo. Seurakunta on 
aika pieni ja seurakuntaliitospaineiden 
alla. Papin vastuulla on monenlaista 
asiaa, mutta Eero osaa tehdä työtä 
seurakuntalaisten, myös lasten kanssa, 
eikä niinkään seurakuntalaisia varten. 

Pyhäkoulu Maja on rakennettu kris-
tinuskon puuhun, jonka juuret ovat 
tiukasti kiinni Raamatussa ja rungossa 
virtaa kristillisen kirkon traditio, eri-
tyisesti messu kaikkine rikkauksineen. 
Majan lattia on tukeva erityisesti lapsia 
ajatellen. Se rakentuu lapsen kasvun 
kannalta turvallisista elementeistä. 

Majan seinillä on nimet: arki, Raamat-
tu ja juhla – neljännen seinän nimi 
on jumalanpalvelus, se peilaa kolmea 
muuta seinää. Majan muistuttaa siitä, 
että pyhäkoulun ja messun on oltava 

tiukasti sidoksissa yhteisön arkeen. 
Majassa on muutama vinkki siihen, 

miten arki ja messu yhdistetään. Oli-
siko ideaa esimerkiksi teemaseinässä, 
johon seurakunnan eri ryhmät saisivat 
tuoda tuotoksiaan koskien viikon tee-
maan? Olisiko ideaa siinä, että messun 
sisällöstä toimitettaisiin tiivistelmiä 
seurakuntalaisten saataville arkena? 

Pyhäkoulun kehittäminen on vä-
hintään yhtä tärkeä papin työ, kuin 
rippikoulu. Pyhäkoulu voi toteutua 
kerhotoiminnan sisällä, mutta se ei 
varmasti tapahdu, jos sitä ei suunnitel-
la seurakunnassa yhdessä. Pyhäkoulun 
kehittäminen ei välttämättä ole help-
poa, jos se on päässyt seurakunnassa 
kuivahtamaan. Menetelmät ovat kui-
tenkin parantuneet ja hyviä kokemuk-
sia uusista toteutustavoista on jo niin 
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paljon, ettei tehtävä ole lainkaan mah-
doton. 

Pappi voi ottaa vastuulleen erityisesti 
jumalanpalveluselämään keskittyvän 
pyhäkoulujakson ja kutsua mukaan 
toteuttamiseen vapaaehtoisia pyhäkou-
lun ohjaajia. Oivallinen tilaisuus tähän 
avautuu nyt syksyllä 2012 ja keväällä 
2013 ,sillä Pyhäkoululehti tarjoaa tänä 
jaksona erityisesti messun osia avaavat 
pyhäkoulusuunnitelmat. Jakson sisäl-
löt etenevät viikko viikolta liturgian 
rytmissä. Suunnitelmat kannattaa ot-
taa talteen ja tehdä messupyhäkoulusta 
säännöllinen tapa. Voipa niistä saada 
vinkkejä rippikouluunkin. 

Sanahirviöitä ja enkeleitä

Jumalanpalveluselämän kehittäminen 
yhdessä lasten kanssa on huomattu 
tärkeäksi esimerkiksi Ruotsissa.  Piispa 
Martin Modeus on ollut yhdessä 
seurakunnan työntekijöiden kanssa 
kehittämässä käytäntöä, jolla on hir-
viömäinen nimi ”lapsimahdollistaja”. 
Käytännössä kyse on enkelimäisestä 
tehtävästä. Ajatuksena on, että ihan 
kaikki jumalanpalvelukset suunnitel-
laan niin, että niissä otetaan erityisesti 
lapset vastaa. Lapsimahdollistaja on 
aikuinen, jonka tehtävänä on ottaa 
lapset vastaan kirkkoon ja tutustuttaa 
heidät messun sisältöön ja antaa heille 
tehtäviä. Tämä edellyttää, että henkilö 
osaa luoda turvallisen ilmapiirin ja 
innostaa lapsia. 

En ole nähnyt lapsimahdollistajaa 
työssään, mutta mielestäni eri-ikäisille 
lapsille voi helposti jakaa vähintäänkin 
seuraavat tehtävät messussa:

•  Suntion tehtävät yhdessä aikuisen 
kanssa

•  Tervetuloa ja muu juontaminen
•  Kulkueeseen osallistuminen  

 (kynttilöiden ja ristien lisäksi voi-
daan tuoda esille muutakin, vaikka 
kattaa koko alttari ja tuoda vielä 
kuvia ja esineitä, jotka ilmentävät 
päivän teemaa)

•  Musiikin toteutus (rytmisoittimia 
voi käyttää ilman kummempaa 
harjoitusta esim. kaikusoittona)

•  Synnintunnustus
•  Näytän missä mennään –kuvien 

käyttö. Kuvilla ilmennetään mes-
sun etenemistä ja autetaan keskit-
tymään. 

•  Saarnan dialogisuuden kehittämi-
nen

•  Esirukous
•  Kolehti – kohteen esittely esim. 

draaman keinoin.
•  Kalkin/pateeni pitäminen
•  Kirkkokahvien järjestäminen
•  Verkkoversion toimittaminen’

Selebrantti 1/2012
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Tytöt ja pojat ehtoollisella

Lasten ja nuorten osallistuminen 
ehtoolliselle on erityisen tärkeää. Näin 
he pääsevät kokemuksellisesti osalli-
seksi kaikista Jeesuksen seuraajilleen 
jättämistä hengellisistä eväistä siinä 
vaiheessa, kun he hahmottavat maa-
ilmakatsomustaan. Koko perheen 
mahdollisuus osallistua ehtoolliselle 
palautettiin Suomen ev.lut. kirkkoon jo 
30 vuotta sitten. Silti on vielä joitakin 
seurakuntia, joissa lapsia ei varsinaises-
ti kutsuta ehtoolliselle. 

Tytöt ja pojat ehtoollisella on kirja, 

jonka on tarkoitus herättää keskustelua 
ehtoollisen ja siihen kasvamisen mer-
kityksestä. Ehtoollisteologian ja histo-
rian näkökulman lisäksi kirja kertoo 
suomalaisten pappien tämän hetkisistä 
lasten ehtoollisen viettoa koskevista 
ajatuksista ja tarjoaa toimintaideoita 
ehtoolliskasvatuksen kehittämiseksi. 
Kirjassa on avattu, miten lapsi voi ko-
kea messun ja miten hän voi osallistua 
sen toteuttamiseen. Toivottavasti sinä 
keksit ja olet avaamassa vielä lisää uusia 
mahdollisuuksia.

Loppuhuipennukseksi lainaan Kris-
tiina Larjavan Leipä-lorua Kirkkomus-
kari-kirjasta. Ylennä itsesi leikkiin.
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LEIPÄÄ PELLOILTA Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Heikki Repo

Lähes kaikissa Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa käyte-
tään samanlaisia ehtoollisleipiä. Ne valmistetaan kaikki Helsingin 
Diakonissalaitoksessa. Kävimme tutustumassa oblaattien histori-
aan ja valmistustapaan.
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Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Heikki Repo

Diakonissalaitoksen oblaattileipo-
mo sai alkunsa 1900-luvun alus-

sa, kun sisar Aino Miettinen tustui 
muiden maiden diakonissalaitoksiin. 
Hänen toimintansa kautta aloitettiin 
ehtoollisleipien tekeminen Helsingis-
sä vuonna 1926. Diakonissalaitoksen 
sisaret tekivät leipiä, kunnes ruoka-
huolto oblaattileipomo mukaanlukien 
siirrettiin Amican hoidettavaksi.

Toiminta alkoi vuonna 1926. En-
simmäinen tilaus, kaksikymmentätu-
hatta leipää, tuli Suomen armeijalta. 
Vuonna 1927  tuotettiin seitsemän-
toistatuhatta ja sitä seuraavana kaksi-
kymmentäviisituhatta ehtoollisleipää. 
Siitä on pitkä matka vuoden 2011 
määrään, joka on lähes 2 miljoonaa 
kappaletta. Päivässä leipiä tehdään 5 
000-15 000 kappaletta.

Ehtoollisleipien leipominen lähtee 
liikkeelle aineista. Taikina tehdään 
kotimaisesta vehnäjauhosta ja vedes-
tä.Normaalin vehnäjauhon lisäksi 
ehtoollisleipiä tehdään myös glutee-
nittomista jauhoista ja sahramilla 
värjättynä.

Erityisvalmisteinen paistinrauta 
voidellaan mehiläisvahalla, taikina 
kaadetaan alaosaan ja yläosa puriste-
taan tiukasti sen päälle. Muutaman 

Isot paistinraudat voidellaan mehiläisvahalla ja 
taikina kaadetaan rautaan...
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minuutin paistamisen jälkeen levy  
on valmis, ja se laitetaan höyrykaap-
piin. Usein ensimmäisessä levyssä on 
mehiläisvahan vuoksi virheitä, joten se 
laitetaan surutta biojätteeseen.

— Ehtoollisleipä on pyhä vasta, 
kun se kirkossa siunataan, muistuttaa 
emäntä Teija.

Kymmenisen minuuttia kestävän 
höyrytyksen jälkeen levyt laitetaan 
painon alle suoristumaan. Suoristumi-
sen jälkeen öylätit leikataan leikkurilla 
yksitellen irti. Oblaattileipurit Timo ja 
Teemu kertovat, että jokainen työvaihe 
on omalla tavallaan raskas. Tehtäviä 
vaihdellaan tämän vuoksi aika ajoin. 
Viimeisenä työvaiheena on laadun-
tarkkailu ja pakkaus; leivät tarkistetaan 
ja pakataan laatikoihin.

Suomalaisten ehtoollisleipien seura-
kuntalaisille merkittävin piirre lienee 
niissä oleva krusifiksin kuva. Taiteilija 
Ebba Masalinin suunnittelema kuva 
tulee leipään paistinraudasta; sama 
kuva on ollut käytössä alusta asti. 
Jossakin vaiheessa seurakunnat jou-
tuivat Diakonissalaitoksen tuotanto-
vaikeuksien vuoksi tilaamaan leipänsä 
ulkomailta. Perinteisen kuvan puuttu-
minen aiheutti seurakuntalaisissa jopa 
hämmennystä.

Voinee jopa sanoa, että Diakonis-
salaitoksen ehtoollisleivät ovat osa 
Suomen luterilaisen kirkon traditiota. 
Lähes kaikissa Suomen evl. seurakun-
nissa, Merimieskirkoissa ja Lähetys-
seuran kautta myös monilla lähetys-
kentillä käytetään Diakonissalaitoksen 
öylättejä. Luomuvehnäjauhoon siirty-
mistä tutkitaan, mutta muuten toimin-
ta jatkuu samanlaisena. Leipomossa ei 
ole suunnitelmia laajentaa valikoimaa 
papinleipiin tai kommuunioleipiin. 
Liturgisesti valveutuneiden on siis isot 
leivät valitettavasti hankittava muualta 
tai tehtävä itse. ■

...paistetut leivät höyrytetään..

...leikataan käsityönä..

...ja pakataan huolellisesti. Ja pian öylätit     
ovatkin jo kirkkojen alttareilla!
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LEIVÄN MURTAMISEN KÄYTÄNTÖ

Leivän murtaminen on Uudessa 
testamentissa, erityisesti Apostoli-

en teoissa termi, joka kuvaa koko eh-
toollisenviettoa. Leivän murtaminen 
yleisenä ehtoollista kuvaavana termi-
nä jää vähitellen käytöstä, kun euka-
ristia, kiitosuhri korvasi sen. Didak-
he käyttää termiä eukaristia, samoin 
Ignatios Antiokialainen. Justinos 
Marttyyri kirjoittaa: “Me kutsumme 
tätä ravintoa eukaristiaksi.” (1. Apol. 
66) Ehtoollinen, illallinen tuli käyt-
töön vasta toisella vuosituhannella.

Tästä termien muuttumisesta huoli-
matta leivän murtaminen säilyi osana 
riittiä jo käytännöllisyyden pakosta. 
Ennen kuin pieniä oblaatteja alettiin 
käyttää, oli leipä pakko murtaa, jotta 
se voitaisiin jakaa monelle. Kyseessä 
oli siis ennen kaikkea normaaliin 
ateriakäytäntöön liittyvä asia.

Nykyisessä riitissämme hostia 
murretaan joko Jumalan Karitsan 
aikana tai sen jälkeen. Murtamisen 
yhteydessä pappi lausuu murtamis-
sanat: “Leipä, jonka me murramme, 
on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. 
Leipä on yksi, ja niin mekin olemme 
yksi ruumis, sillä me kaikki tulem-
me osallisiksi tästä yhdestä leivästä.” 
Jos murtaminen tapahtuu hymnin 
aikana, sanoja ei lausuta kuuluvasti, 

jos taas hymnin jälkeen, ne lausutaan 
seurakunnan kuullen.

Joskus leipää näkee murrettavan 
ehtoollisen asetussanojen aikana. 
Jumalanpalvelusjärjestyksemme ja 
ylipäänsä kirkon liturginen traditio 
ei anna tukeaan tälle. Asetussanojen 
tarkoitus ei ole reunustaa dramaattis-
ta toimintaa. Sen sijaan ne ilmaisevat, 
mitä Kristus tahtoi tehtävän ja minkä 
merkityksen hän tälle toiminnalle 
antoi. Sen vuoksi asetussanojen kes-
kuksena on aina pidetty sanoja “tämä 
on minun ruumiini” ja “tämä malja 
on uusi liitto minun veressäni”. Koska 
nämä sanat ilmaisevat ehtoollisen 
merkityksen — Kristuksen ruumiin 
ja veren aterian viettämisen — niiden 
lukemista syystä pidetään varsinaise-
na konsekraationa.

Leivän murtamisen teologinen 
merkitys liittyy ykseyden ja moneu-
den väliseen suhteeseen, niin kuin 
Paavalilta tulevat murtamissanat 
ilmaisevat. Kristuksen ruumis on 
alunperin yksi, mutta Kristuksen 
ristinuhrin ja sen hedelmät meille ja-
kavan eukaristian kautta me tulemme 
Kristuksen ruumiin osiksi. Leipä on 
alunperin yksi, mutta se jaetaan mo-
nelle, niin että he ovat yksi ruumis.

Perinteisesti papinleipä on murrettu 
kahteen osaan ja sitten toisesta osasta 
on murrettu pienempi osa sekoitta-
mista (commixtio) varten. Sekoittami-
sessa voidaan lausua rukous: “Tuo-
koon Herramme Jeesuksen Kristuksen 
ruumiin ja veren pyhittäminen ja se-
koittaminen ikuiseen elämään meidät, 
jotka ne otamme vastaan. Aamen.”

Sekoittamisen teologinen merkitys 
liittyy puolestaan Kristuksen yksey-
teen. Kristuksen ruumis ja veri ovat 
yhdessä, koska Kristus ei enää kuole 
(ks. “Kuoleman kuva”, Selebrantti 
2/11), vaan elää ikuisesti. Samoin 

pyhitetty leipä ja viini, jotka on kon-
sekraatiossa erotettu, tuodaan sekoit-
tamisessa yhteen. Vaikka riittimme 
ei sekoittamista tunne, olisi tavan 
palauttaminen teologisesti perustel-
tua ja liturgiaa rikastuttavaa.

Kommuunioleivän suhteen murta-
minen on helpompaa. Siinä on usein 
murtamista varten tehty syvennyk-
set, joten sen saa helposti murrettua 
pienempiin osiin. Syvennykset eivät 
kuitenkaan ole välttämättömiä, ja 
riippuen hankitusta ehtoollisleiväs-
tä täytyy murtaminen joskus tehdä 
ilman niitä. Mikään ei sinänsä estä 
murtamasta myös pieniä öylättejä, 
mikäli isoa leipää ei ole käytettävissä.

Leivän murtamisen käyttäminen on 
hyvä ja suositeltava tapa, koska se tuo 
konkreettisesti ymmärrettäväksi Kris-
tuksen ruumiissa vallitsevan yksey-
den ja moneuden välisen, jännitteisen 
suhteen. ■

hostia ehtoollisella käytettävä 
leipä
öylätti, oblaatti pieni, ympyrä-
mäinen vehnästä ja vedestä teh-
ty ehtoollisleipä; ns. tavallinen 
ehtoollisleipä, lat. oblatus
papinleipä iso öylätti, jonka 
pappi murtaa ja syö kokonaan 
itse
kommuunioleipä iso öylätti, 
jonka pappi murtaa moneen 
osaan ja jakaa ehtoollisella 
kansalle
fraktio leivän murtaminen, lat. 
fractio panis
sekoittaminen pala murretusta 
hostiasta laitetaan kalkkiin, lat. 
commixtio
kommuunio ehtoollisateria, 
yhteyden ateria, lat. communio

Teksti: Juha Leinonen, Heikki Repo Kuvat: Heikki Repo
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Maanantai-ilta. Innostunut kokeiluryh-
mämme on kokoontunut pieneen keit-

tiöön Helsingin Tapulikaupungissa. Teologian 
opiskelija ja kokenut leipoja Veera Lupunen 
tarkastelee netistä ladattuja leipäreseptejä. 
Päätimme jättää edellisen jumalanpalveluksen 
oppaan monimutkaisemman kaavan ja etsiä sen 
sijaan mahdollisimman yksinkertaisen kaavan: 
ehtoollisleipä kaipaa vain vettä ja vehnäjauhoja. 
Silti englannin kielisessä reseptissä on hieman 
lukemista.

Resepti ja tarvittavat aineosien suhteet selviä-
vät hetken tutkiskelun jälkeen. Veera käy toi-

meen allekirjoittaneen ja teologian kandidaatti 
Harri Söderholmin tarkkaillessa sivusta. Tai-
kina valmistuu pian Veeran hihkaisessa innos-
tuneena kaavan muistuttavan kovasti karjalan-
piirakoiden pohjaa. Harri ja minä voimme vain 
nyökytellä hyväksyvästi olemattomalla leipojan 
kokemuksellamme.

Taikinan valmistuttua kohtaamme uuden haas-
teen: – Minkä kokoinen tästä leivästä oikein 
pitäisi tulla, Veera kysyy. Katson paperilla olevaa 
kuvaa ja yritän piirtää ilmaan jonkinlaista arvio-
ta. Onneksi pian huomaamme, että toisessa

Teksti ja kuvat: Heikki Repo

MAAN HEDELMÄ, 
KÄTTEN TYÖ
Diakonissalaitoksen öylätit leivotaan ajatuksella ja tehdään käsityönä tun-
teella. Tuskin kukaan voi kiistää Diakonissalaitoksen leivän olevan suora-
nainen klassikko. Mutta entä jos seurakunnassa herää innostus leipoa itse 
ehtoollisleipää tai saada käyttöön leipä, joka voidaan murtaa usealle? 
Päätimme kokeilla, millainen kokemus ehtoollisleivän leipominen on.

Reseptien tutkintaa
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kaavoista puhutaan kahdek-
san tuuman halkaisijasta. 
Emme siis jää arvailujen 
varaan. Mittanauha haetaan 
kaapista ja pohjan kaulin-
ta voi alkaa – heti kunhan 
Harri ehtii hakea naapuri-
keittiöstä työhön sopivan 
pulikan.

– Millähän me nämä ku-
viot tehdään? Löytyisikö 
jotain sopivia purkkeja? 
Veera osoittaa kaaviota. Lyhyt astiakaappien lä-
pikäyminen tuottaa tulosta ja pian pöydällä on 
useampia kippoja, joista Veera valitsee oikean 

kokoiset leikkaus-
kuvioiden tekemi-
seksi taikinaan. Pian 
valmis leipä onkin 
uunissa ja seuraava 
kokeilukappale lei-
vonnassa.

Uunista otettu 
paistettu leipä näyt-
tää komealta. Ulko-
muodoltaan se muis-
tuttaa hieman isoa 

pyöreää voileipäkeksiä. Se on siis hyvin linjassa 
sen kanssa, miltä perinteinen happamaton leipä 
näyttää. Maisteluraatimme pääsee työhön, kun
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Leipä murtuu kauniisti 40 palaan

Antiikin ateriakäytännöistä graduaan uskontotieteen laitokselle tekevä Harri ei 
voi kuin nyökyttää päätään hyväksyvästi leivän maulle ja koostumukselle

teologian opiskelija Jenni Repo ilmestyy gra-
dunsa ääreltä.

– Ei jää kiinni kitalakeen, tokaisee Harri. Leipä 
maistuu yksinkertaiselta ja hyvältä. Taitosviivat 
toimivat hyvin ja leipä on helppoa murtaa. Eh-
toollisella siitä riittäisi 40 hengelle. Toteamme 
kokeilun olevan onnistunut: tätä leipää kelpaisi 
käyttää kirkossa, eikä sen leipominen ole ko-
vinkaan työlästä tai vaikeaa. Vapaaehtoisvoimin 
joka viikko leivottu ehtoollisleipä voisi hyvin olla 
todellisuutta.

Allekirjoittanut ei siis voi kuin suositella: kun-
han tekemässä on mukana joku, joka on ennen-
kin leiponut jotain, käy työ leikiten. Tässä resep-
ti ja leipojan seikkaperäiset ohjeet, nyt ei muuta 
kuin leipomaan murrettavaa leipää sakramen-
taalista käyttöä varten! ■

Iloinen leipoja ja kätten työ
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Antiikin ateriakäytännöistä graduaan uskontotieteen laitokselle tekevä Harri ei 
voi kuin nyökyttää päätään hyväksyvästi leivän maulle ja koostumukselle

Iloinen leipoja ja kätten työ

Ohje

Neljä leipää / 160 palaa
3 dl täysjyvävehnäjauhoja
1½ dl vehnäjauhoja
Reilu 1 dl kylmää vettä

Sekoita jauhot keskenään 
kulhossa. Lisää vettä ja 
sekoita kunnes taikina irtoaa 
kulhon reunasta. Vaivaa 
taikinaa jauhotetulla alustalla 
noin viisi minuuttia; lisää jauhoja tarvittaessa. Kokoa taikina palloksi; pei-
tä kostealla liinalla ja anna levätä huoneen lämmössä viitisen minuuttia. 
Jaa taikina neljään yhtä suureen osaan. Kauli taikina leivinalustan päällä 
ympyrän muotoiseksi, hal-
kaisijaltaan 8 tuumaa eli 20 
senttimetriä.

Leikkaa / tee taikinapyörällä 
/ pizzaleikkurilla tai terävällä 
veitsellä kuvan osoittamalla 
tavalla. Ympyröiden tekemi-
sessä voi / kannattaa käyt-
tää laseja, mukeja, kulhoja 
ja lautasia.

Paista uunissa keskitasolla 
200°C:ssa noin 15 minuut-
tia. Aika riippuu uunista, jo-
ten kannattaa kokeilla yhdel-
lä leivällä ensin. Koekeittiön 
mukaan rapeampi on parempi. Pinta saa hieman kullanruskistua.

Tee käyttöä edeltävänä päivänä.

Rukous tuotaessa leipää alttarille

Kiitetty olet Sinä, kaiken Luoja, koska Sinun hyvyydestäsi 
olemme saaneet leivän ja viinin, maan hedelmän ja ih-
misten työn hedelmän. Kannamme ne Sinun eteesi, että 
niistä tulisi meille elämän leipä
ja hengellinen juoma. Aamen.
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Kaste varhaisessa kirkossa ja 
nykyaikaisissa initiaatioliturgioissa

Teksti: Juliette Day Käännös: Heikki Repo, Juha Leinonen
Kuvat: Or Hiltch (CC-BY), Patrick Jones (CC-BY), Kevin Dooley (CC-BY), James Emery (CC-BY)

Myöhäiskeskiajalle tultaessa kasta-
miseen liittyvät tavat olivat muut-

tuneet huomattavasti ensimmäisistä 
vuosisadoista. Siksi reformaattoreiden 
muuttaessa kasteliturgioita reformaat-
torit sovelsivat periaatteitaan juuri kes-
kiaikaisiin liturgioihin. Suurin muutos 
tapahtui niissä kirkoissa, jotka nyt ra-
joittivat kasteen vanhempiin kandi-
daatteihin ja kääntymyksen kokeneisiin 
aikuisiin. Useimmissa kirkoissa kuiten-
kin säilytettiin vanha tapa erottaa kas-
te ja konfirmaatio. Kirkkojen liturgiset 
käytännöt eivät luonnollisesti pysyneet 
muuttumattomina reformaatiota seu-
raavina vuosisatoina. Kuitenkin vasta 
1900-luvun loppupuolella suuret läntiset 

kirkot uudistivat liturgioitaan aiempien 
kaavojen sijaan varhaisen kirkon, tar-
kemmin ottaen 300-400 -lukujen liturgi-
oiden pohjalta.

Liturgiikka ja patristinen tutkimus on 
1800-luvun lopun jälkeen tuonut esil-
le kirjoituksia, kirjoittajia ja liturgisia 
muotoja, jotka olivat kadonneet tai yk-
sinkertaisesti unohtuneet. Niin kutsuttu 
“liturginen liike” on puolestaan muis-
tuttanut kirkkoa siitä, että jumalanpal-
velus on kaikkien Kristuksen ruumiin 
jäsenten tehtävä, ei vain pappien. Aluksi 
huomio kiinnittyikin ehtoolliseen, jota 
varten luotiin varhaisten kristillisten ru-
kousten pohjalta uusia ehtoollisrukouk-
sia ja osallisuutta painottavia rituaalisia
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malleja. Niiden lisäksi myös kastelitur-
gioihin tehtiin radikaaleja muutoksia, 
joita ei tule jättää huomiotta.

Tehtyihin muutoksiin on kolme nä-
kökulmaa. Ensinnäkin, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti monet kirkot ovat koke-
neet kastettavien lasten lukumäärän 
pienenemisen. Samalla kasteelle tule-
vien aikuisten lukumäärä on kuitenkin 
lisääntynyt; tämän on nähty peilaavan 
ensimmäisille vuosisadoille tavanomais-
ta tilannetta. Toiseksi, täsmennykset 
liturgiseen teologiaan ovat asettaneet 
pääsiäisen kirkkovuoden keskukseen ja 
pääsiäisyön messun palauttaminen on 
asettanut kasteen jumalanpalveluksen 
keskukseen, kuten oli aiemmin Jerusa-
lemissa, Milanossa, Konstantinopolissa, 
Roomassa ja useissa muissa paikoissa 
Rooman valtakunnassa. Viimeisek-
si, patristiset lähteet ovat osoittaneet, 
että kaste ei ole yksi sakramentaalinen 
toimenpide erossa muista, vaan yksi 
rituaalinen osa sakramentaalista initi-
aatioprosessia, joka varhaisessa kirkossa 
alkoi ilmoittautumisella kastettavien 
joukkoon. Prosessi jatkui katekume-
naatin kautta huipentuen yhteen juma-
lanpalvelukseen, joka ainakin joissain 
paikoissa vastasi sitä mitä kutsumme 
kasteeksi, konfirmaatioksi ja ensimmäi-
seksi osallistumiseksi ehtoolliselle.

Yksi kattavin kuvaus prosessista 
on säilynyt Jerusalemin kaupungista 
300-luvun puolivälistä ja loppupuo-
lelta. Käytän loput tästä artikkelista 
tuon riitin tärkeimpien liturgisten 
osien kuvailemiseen ja selittämiseen. 

On onnekasta, että johdantosaarna 
ja Jerusalemin piispan Kyrilloksen 18 
katekeettista luentoa 350-luvulta ovat 
säilyneet, kuten myös vastakastetuille 
pääsiäisviikolla pidetyt viisi mysteerei-
hin johdattavaa luentoa eli Mystagogista 
katekeesia (nämä viisi on usein nimetty 
Kyrilloksen kirjoittamiksi 380-luvulla, 
mutta itse uskon niiden olevan Kyrillok-
sen seuraajan Johanneksen 400-luvun 
alussa kirjoittamia).
Nämä Mystagogiset katekeesit ovat ää-
rimmäisen tärkeä lähde varhaisen litur-
gian selvittämiselle. Ne myös sisältävät 
samaisen liturgian teologisen tulkinnan. 
Vanha englanninkielinen käännös on 
löydettävissä osoitteessa http://www.
ccel.org/ccel/schaff/npnf207.html

Teksteistä käy ilmi, että vaikka kas-
teelle tulevat olisivatkin olleet kirkossa 
tunnettuja, osallistuneet palveluksiin 
ja ehkä jopa kirjautuneet alustavas-
ti katekumeenien luetteloon, heidän 
päätöksensä tulla kastetuksi pääsiäisenä 
tunnustettiin julkisesti kirjaamalla hei-
dän nimensä paastonajan ensimmäisenä 
sunnuntaina. Paaston kuuden seuraa-
van viikon aikana piispa opetti heitä 
kristillisessä opissa (13/18 katekeetti-
sesta luennosta käsittelee uskontun-
nustusta rivi riviltä), heidät manattiin/
eksorsoitiin päivittäin, heidän odotettiin 
osoittavan vakaumuksensa elämässä ja 
osana viimeistä katekeesiä he lausuivat 
uskontunnustuksen ulkomuistista piis-
pan kanssa.

Kastettavien initiaatio tapahtui pääsi-
äisyönä. Muun seurakunnan ollessa
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kokoontuneena kirjoitusten lukemisesta 
ja psalmeista koostuvaan vigiliapal-
velukseen pyhän haudan yhteydessä 
olevaan basilikaan, piispa oli kokoon-
tunut diakonien ja kastettavien kanssa 
kastekappeliin. Etuhuoneessa kandidaa-
tit kääntyivät länteen ja heitä opastettiin 
nostamaan kätensä Saatanasta luopu-
miseksi “ikään kuin hän oikeasti olisi 
läsnä” sanoen “Minä luovun sinusta, 
Saatana, kaikista sinun töistäsi, kaikesta 
loistostasi ja kaikesta palvelemisestasi.”

Seuraavaksi kastetut kääntyivät kohti 
itää, joka tulkittiin hengellisesti Pa-
ratiisiksi (Edenin puutarha sijoittui 
itään, kuten kastettavia muistutettiin) 
ja ohjeistettiin lausumaan uskon kaava, 
uskontunnustus “Minä uskon Isään ja 
Poikaan ja Pyhään Henkeen ja paran-
nuksen kasteeseen”. Vasta tämän jälkeen 
kastettavat astuivat sisälle baptisterioon 
eli kastehuoneeseen, jossa he riisuutui-
vat ja heidän koko ruumiinsa voideltiin 
“eksorsoidulla öljyllä”.

Kandidaattien alastomuus jatkui 
paratiisiteemalla, viittauksella Aatamin 
ja Eevan alastomuuteen Eedenissä. 
Saarnaaja jopa muistutti kastettavia, 
ettei heidän tullut hävetä, vaikka miehet 
ja naiset olivat alasti yhdessä (mikä oli 
täysin ennenkuulumatonta kreikkalais-
roomalaisessa yhteiskunnassa). Tässä 
yhteydessä käytetty öljy oli tavallista 
oliiviöljyä, jonka yli on lausuttu eksor-
kismi; voitelun tarkoitus oli poistaa 

kandidaateista viimeisetkin demoni-
sen vaikutuksen rippeet ennen kuin 
he astuisivat veteen. Kastetta edeltävät 
rituaalit eivät olleet vain osa valmistau-
tumista, vaan initiaation olennaisia osia. 
Jotta he voisivat “pukeutua Kristukseen”, 
heidän tuli riisua vanha minä kaikkine 
tekoineen (Kol. 3:9). Itse asiassa tässä 
ritualisoitiin mielenmuutos (metanoia).

Nyt kandidaatit olivat valmiita as-
tumaan veteen. Vallitsevin esiintyvä 
raamatullinen typologia oli -- mikä ei 
ole yhtään yllättävää, koska kyseessä 
kuitenkin oli Jerusalem -- Kristuksen 
kuolema ja hautaaminen. Kastettavat 
vietiin kastealtaaseen “aivan kuten Kris-
tus vietiin ristiltä hautaan”. Kasteallas 
kuvasi hautaa ja laskeutumalla altaaseen 
kolme kertaa kandidaatit jäljittelivät 
Kristuksen haudassa viettämiä kolmea 
päivää.

Meidän näkökulmastamme Jerusale-
min liturgian erikoinen piirre on, ettei 
upottamiseen liittyvää Kolminaisuuden 
nimeä lausuttu sanamuodossa, vaan 
kandidaateilta kysyttiin ensin uskovatko 
he Isään, sitten uskovatko he Poikaan ja 
lopulta uskovatko he Pyhään Henkeen. 
Jokaisen kysymyksen jälkeen heidät 
upotettiin veteen. Kun liturgiaa selitet-
tiin kandidaateille pääsiäisen jälkeen, 
saarnaaja kertoi heille, että tämän 
rituaalin kautta he olivat osallistuneet 
Kristuksen kärsimyksiin jäljittelemällä 
häntä; Kristus kärsi todellisesti ja kuoli,
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jotta meidän pelastuksemme voisi ta-
pahtua ilman kärsimystä ja kuolemaa.

Kun kandidaatit olivat poistuneet al-
taasta, heidät voideltiin jälleen mutta 
tällä kertaa krismaöljyllä. Kyseessä on 
oliiviöljy, joka on hajustettu mirhalla ja 
konsekroitu samalla tavoin kuin leipä ja 
viini ehtoollisessa on konsekroitu. Öl-
jyllä voideltiin kastettavan otsa, korvat, 
sieraimet ja rinta. Tällä voitelulla Pyhän 
Hengen lahja on ritualisoitu, mutta sii-
hen liittyy myös kristologinen painotus: 
vastaanottamalla krisman, myös kaste-
tuista oli tullut “kristuksia”, voideltuja ku-
ten Kristus. Heille kerrottiin, että “koska 
teidät on nähty kelvollisiksi vastaanot-
tamaan tämä pyhän krisma, teitä kutsu-
taan kristityiksi”. Vasta tämän voitelun 

jälkeen kandidaattien asema oli muuttu-
nut ja myös jäljellä olevat initiaatioritu-
aalit osoittivat muutoksen tapahtuneen.

Seuraavan viikon ajan kastettuja kut-
suttiin “neofyyteiksi” eli “vasta valais-
tuneiksi”. Ryhmän selvästi erottuvana 
merkkinä seurakunnassa oli valkoinen 
kaapu, jonka kastetut pistivät päälleen 
krismavoitelun jälkeen ja jota he piti-
vät seuraavien kahdeksan päivän ajan. 
Piispan ja diakonien kanssa neofyyt-
tien ryhmä käveli kulkueessa sisälle 
basilikaan pääsiäisyön messun luku-
kappaleiden päätyttyä. Samalla ryhmä 
kantoi kynttilöitä, jotka korostivat 
heidän “valaistumistaan”. Kastettu-
jen astuessa sisälle laulettiin psalmia.

Kastettujen saavuttua basilikaan
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vietettiin eukaristiaa ja uudet kristityt 
saivat kommuunion ensimmäistä ker-
taa. Alkavalla viikolla heillä oli näkyvä 
osa pääsiäisen jumalanpalveluksissa, 
joissa heidät tunnistettiin valkoises-
ta kaavusta. Ainakin viitenä päivänä 
he tapasivat piispan, joka opetti heitä 
rituaaleista, joihin he olivat osallistu-
neet. Heille kerrottiin, että he olivat nyt 
paremmassa tilassa ymmärtämään ne, 
kun olivat jo osallistuneet niihin.

Jerusalemin tapa on vain yksi tunte-
mistamme. Toisaalla krismalla voitelu 
Pyhän Hengen saamiseksi on voinut 
tapahtua jo ennen altaaseen menemistä, 
tai upottamiseen liittyvä sanamuoto on 
saattanut olla lähempänä meille tutum-
paa ilmausta, jossakin Pyhän Hengen 
lahjaa ilmaistiin kätten päälle pane-
misella, toisaalla taas liturgian merki-
tyksestä kerrottiin ennen itse liturgiaa. 

Teologinen korostus vaihteli myös: jot-
kut näkivät kasteen “uutena syntymänä” 
ja allasta kutsuttiin “kohduksi”, kun taas 
toisaalla se nähtiin Kristuksen oman 
kasteen valossa, ja altaaseen viitattiin 
“Jordanina”.

Nykyaikaiset liturgiset uudistukset ku-
ten roomalaiskatolinen aikuisten kristil-
lisen initiaation riitti (Rite of Christian 
Initiation of Adults, RCIA) ja sitä jäljit-
televät kaavat protestanttisissa kirkoissa 
ovat yleensä perustuneet useille erilai-
sille varhaisen kirkon liturgisille malleil-
le. Niille yhteistä on kuitenkin painottaa 
yhtenäistä initiaatioriittiä, joka nähdään 
prosessina; se alkaa päätöksessä tulla 
kristityksi, jatkuu opetuksessa, etenee 
initiaatioriittien kautta eukaristiaan ja 
sen jälkeen täysivaltaisen kristityn ase-
maan Kristuksen ruumiissa. ■
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Myrskykallio-Filmi tarjoaa
monipuoliset palvelut seurakunnille

- Mainoselokuvat, videotervehdykset ja taltioinnit
- Jumalanpalveluselämän konsultointi

Tutustu tuotantoomme osoitteessa http://www.myrskykalliofilmi.net 

Ota yhteyttä sähköpostitse heikki.repo@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
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Levitessään uusille alueille ja kult-
tuuriympäristöön liturgia on aina 
pyrkinyt puhuttelemaan kulloistakin 
kokoontunutta seurakuntaa heidän 
kontekstissaan mielekkäällä tavalla. 
Jumalanpalveluksen tärkein aikamuoto 
on preesens: pyhän Jumalan ja ihmi-
sen kohtaaminen tässä ja nyt. (Tämän 
vuoksi nykyään eri tapahtumien yhtey-
dessä vietettävät vanhojen käsikirjojen 
mukaan vietetyt messut kulloisenkin 
aikakauden jumalanpalveluspukuineen 
eivät ehkä ole ”jumalanpalveluksia” sa-
nan varsinaisessa merkityksessä. Niillä 
voi toki olla museaalista ja historial-
lista kiinnostavuutta). Tämä liturgisen 
preesensin periaate tekee mielekkääksi 
työskentelyn jumalanpalvelusuudis-
tuksen hyväksi. 

Liturginen inkulturaatio tai kon-
tekstualisaatio ei siis ole uusi asia. Sitä 
on tapahtunut jo kirkon alkuajoista 
alkaen. Reformaation ajan luterilainen 
messu rakentui roomalaisen riituksen 
pohjalle, jota sitten pyrittiin kon-
tekstualisoimaan eli inkulturoimaan 
reformaation teologisten linjausten 
perusteella ottaen huomioon tuon 

aikakauden ja kontekstin tarpeet. 
Kyseessä oli siten liturgisen preesensin 
ajatus. 

Esimerkki varhaisesta luterilaisesta 
liturgisesta inkulturaatiosta on kan-
sankielen käyttöön otto. Kansankieli 
on elävä kieli, joka ilmaisee ihmisten 
ajatuksia, käyttäytymismalleja ja myös 
kuljettaa mukanaan arvoja ja sosiaali-
sia rakenteita. Itse asiassa kansankielen 
käyttö liturgiassa onkin yksi indikaat-
tori sille, että liturginen inkulturaatio 
on tapahtunut. 

Toinen varhaisen luterilaisen litur-
gisen inkulturaation esimerkki on 
musiikki. Vastoin gregoriaanista laulua 
luterilaiset toivat jo varhain ”popu-
laarimpaa” musiikkia osaksi messua. 
Roomalaiskatolinen kirkko lienee 
ottanut nimenomaan luterilaisten vai-
kutuksesta hymnejä ja lauluja messun 
johdantoon, offertorioon ja kommuu-
nion aikana laulettaviksi. Aikaisemmin 
näissä kohdin laulettiin ainoastaan 
psalmeja.

Verrattaessa esim. roomalaiskato-
lisen ja luterilaisen kirkon mahdolli-
suuksia liturgiseen inkulturaatioon on

Liturginen inkulturaatio 
– muutamia luterilaisia
ja katolisia näkökulmia
Kirkon jumalanpalveluselämä on aina sidoksissa siihen 
kulttuurikontekstiin, jossa jumalanpalvelusta vietetään. 
Näin on ollut kirkon historian alusta alkaen. 

Teksti: Jukka Helle
Kuvat: Leena Helle

Selebrantti 1/2012
28



Selebrantti 1/2012
  29

Teksti: Jukka Helle
Kuvat: Leena Helle

helppo havaita, että luterilainen kirkko 
on lähtökohtaisesti vapaampi kulttuu-
risesti paikallisiin ja erilaisiin jumalan-
palveluksiin. Tämä vapaus on luonnol-
lisesti sekä mahdollisuus että riski.

Augsburgin tunnustuksen 7. artikla 
Kirkko on eräänlainen luterilaisen 
liturgian Magna Carta. 

” Kirkko on pyhien yhteisö, jossa 
evankeliumi puhtaasti julistetaan ja 
sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon 
todelliseen ykseyteen riittää yksimie-
lisyys evankeliumin opista ja sakra-
menttien toimittamisesta. Sen sijaan ei 
ole välttämätöntä, että perityt inhimil-
liset traditiot, jumalanpalvelusmenot 
tahi seremoniat, jotka ovat ihmisten 
säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset.” 
(CA 7) 

Artikla mainitsee erityisesti, ettei 
”jumalanpalvelusmenojen” tai ” sere-
monioiden” tarvitse olla kaikkialla sa-
manlaiset. Ne ovat ihmisten säätämiä. 
On kuitenkin väärä tulkinta ajatella, 
että artikla antaisi luvan minkälaiseen 
tahansa liturgiaan. ”Evankeliumin 
oppi ja sakramenttien toimittami-
nen” avatuvat luterilaisesta sanan ja 
sakramenttien ymmärtämisestä käsin 
ja liittyvät siten myös luterilaisuuden 
vaalimaan vanhurskauttamisoppiin. 
Messun muodon ja toimittamistavan 
on oltava sopusoinnussa tämän kes-
keisen opinkohdan kanssa ja vieläpä 
heijastettava ja korostettava sitä. 

Edelleen luterilaisuuden itseymmär-

rys olla osa yhtä, pyhää, katolista ja 
apostolista kirkkoa asettaa luonnolli-
sesti rajoituksia jumalanpalveluksen 
inkulturaatiolle. Luterilaisuus on osa 
lännen kirkkoa, ja tietoisuus kuulumi-
sesta tähän historialliseen jatkumoon 
ohjaa myös jumalanpalvelusta. Tämä 
asia on jatkuva haaste myös ns. vanhan 
kristikunnan ulkopuolelle syntyville 
uusille luterilaisille kirkoille. Millä 
tavalla säilyttää yhteys ja historiallinen 
jatkumo luterilaiseen (ja katoliseen) 
perintöön konteksteissa, jotka ovat 
monessa mielessä hyvin toisenlaisia 
kuin se, missä luterilaisuus syntyi ?

Toisaalla tässä lehdessä haastateltu 
professori Gordon Lathrop on kirjoit-
tanut jumalanpalveluksen yhteisestä 
ekumeenisesta ytimestä, josta vallitsee 
varsin laaja konsensus. Nämä kahdek-
san kirkkokunnan yhteiset löydökset 
on julkaistu myös mm. Kirkkojen 
Maailmanneuvoston painamassa 
kirjassa Eucharistic Worship in Ecu-
menical Contexts- Lima Liturgy and 
Beyond (1998). Näiden mukaan ju-
malanpalveluksen ordon ekumeenisen 
ytimen muodostavat seuraavat asiat:

1. Kokoontuminen (GATHERING of 
the assembly into the grace, love and 
koinonia of the triune God)

2. Sanan palvelus (READING OF 
THE SCRIPTURES): Reading of the 
scriptures of the Old and New Testa-
ments, Proclaiming Jesus Christ
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crucified and risen as the ground of our hope (and 
onfessing and singing our faith)and so interceding 
for all in need and for unity (sharing the peace to 
seal our prayers and prepare for the table)

3. Yhteisen pöydän jakaminen (TABLE SERVE): 
Giving thanks over bread and cup, Eating and drin-
king the holy gifts of Christ´s presence (collecting 
for all in need) and so

4. Lähettäminen (BEING SENT, DISMISSAL,  in 
the mission in the world

On huomattava, ettei tama malli juurikaan kerro 
liturgian toteuttamisen tavoista, mutta kuitenkin 
piirtää selkeän kuvan siitä, mitkä elementit ovat 
kuuluneet kristittyjen jumalanpalvelukseen ”aina”, 
ainakin Justinos Marttyyrin ajoista alkaen. Tämä 
neliosainen messun ordohan perustuu juuri Justi-
noksen kuvaukselle. Työskennellessäni Thaimaassa 
n. 16 vuoden ajan huomasin tämän perusordon 
opettamisen olevan hyödyllinen nuoren kirkon ju-
malanpalvelusopetuksessa sen miettiessä, millainen 

olisi autenttinen luterilainen ja katolinen messu 
thaikontekstissa.

Yksinkertaistaen voi siis todeta, että luterilaisen 
jumalanpalveluksen inkulturaatio, tai kontekstuaa-
lisen messun luominen, ei voi alkaa ns. puhtaalta 
pöydältä. Luterilaista kirkkoa historiallisena ja 
katolisena kirkkona sitoo lännen kirkon yhteinen 
perintö sekä yllämainittu CA:n 7. artikla. Sen sijaan 
yhtenäistä ja kaikkia luterilaisia sitovaa messun 
ordoa (vieläpä rubriikkeineen) ei ole missään, eikä 
sellaista voitane luodakaan. Silti luterilainen messu 
olisi voitava tunnistaa luterilaiseksi messuksi riip-
pumatta kontekstista, kielestä tai kulttuurista. Maa-
ilman eri luterilaisissa kirkoissa vietettävät erilaiset 
messut eivät aina kuitenkaan vakuuta ”luterilaisuu-
dellaan”. Käytännöt ovat niin kirjavia, että voidaan 
kysyä, toteutuuko näissä edes ykseys moneudessa 
(unity in diversity). Jumalanpalveluksien suunnaton 
kirjo paljastaa myös maailman luterilaisten kirkko-
jen keskinäisen hajanaisuuden.

Selebrantti 1/2012
30



Selebrantti 1/2012
  31

Tarkasteltaessa roomalaiskatolista messua inkul-
turaation reunaehdot ovat selkeästi tiukemmat. 
Vaticanum II:n  liturgiakonstituutio Sacrosanctum 
concilium ja konsiilia seurannut kehitys tosin 
avasivat oven myös liturgian inkulturaatiolle. Tästä 
yhtenä näkyvimmistä esimerkeistä on kansankielis-
ten messujen synty. Konsiilin synnyttämä innostus 
varsinkin länsimaiden ulkopuolella ei kuitenkaan 
ole saanut Vatikaanin  varauksentonta hyväksyntää. 
Viimeisen vajaan 20 vuoden aikana Rooma on an-
tanut uusia rajauksia koskien jumalanpalveluksen 
inkulturaatiota. Vatikaanin mukaan roomalaisen 

messun substantitaalisen ykseyden (substantial 
unity of the Roman rite) on säilyttävä riippumatta 
kontekstista. Näin määrää Vatikaanin jumalan-
palvelusta ja sakramentteja ohjaava kongregaatio 
(Congregation for Divine Worship and the Dis-
cipline of Sacraments) ohjeistuksessaan Varietates 
Legitimae vuodelta 1994. Dokumentti sisältää ala-
otsikon Inculturation and Roman Liturgy. Doku-
mentin mukaan tämä substantiaalinen ykseys on 
ilmaistu kirkon hyväksymissä liturgisissa kirjoissa. 
(Editio typica) Vatikaanin mukaan ei ole mahdol-
lista eikä nähtävissä, että tulevaisuudessa kirkko 

voisi hyväksyä uusia liturgisia perheitä, 
riittejä. Roomalainen riitus on standardi. 

Edelleen vuonna 2001 Vatikaanin julkaise-
ma ohjeistus Liturgiam authenticam mää-
rää, että roomalaisen messun kansankieliset 
käännökset tulee tehdä siten, että alkupe-
räinen teksti tulee kääntää mahdollisimman 
tarkasti ja ehjästi (integrally and in the 
most exact manner), ilman poisjättämisiä, 
lisäyksiä tai selityksiä. Mikä tahansa muu-
tos alkuperäisen kielen luonteeseen pitää 
tehdä hyvin hienovaraisesti. Viime vuonna 
ilmestynyt uusi englanninkielinen messun 
käännös heijastaa näitä käännösperiaatteita. 
Käännöstä on myös kritikoitu sanoen sen 
olevan osittain kielellisesti kömpelö. Vati-
kaanin toisen kirkolliskokouksen synnyt-
tämä käännösperiaate oli ns. dynaamisen 
ekvivalenssin periaate, kun taas vuoden 
2001 linjaus ohjaa sanatarkkaan (word-for-
word, phrase-for-phrase) käännökseen. 

Palstatila ei anna myöten pohtia tässä 
artikkelissa lähemmin Vatikaanin kiristy-
neiden linjauksien syitä. Ohimennen voi 
mainita esim. Vatikaanin ja eräiden aasia-
laisten teologien erilaiset painotukset armon 
ja luonnon (kulttuurin) suhteista. Vatikaa-
nin 2. kirkolliskokous dokumentissaan Ad 
gentes vahvistaa jo Justinos Marttyyrilta 
peräisin olevan ajatuksen Sanan siemenistä 
(logos spermatikos-oppi). Näitä siemeniä on 
kylvetty kaikkiin kulttuureihin, filosofioihin 
ja uskontoihin. Kirkon julistuksen tehtävänä 
on rakentaa näiden siementen päälle, kul-
tivoida niissä oleva hyvä ja ottaa käyttöön. 
Armo ei siis kumoa luontoa. Innokkaimmat
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inkulturaation puolestapuhujat olisivat valmiita 
näkemään näissä ei-kristillisissä uskonnoissa ja 
filosofioissa myös aitoa Jumalan pelastavaa ilmoi-
tusta, ja niistä voitaisiin löytää entistä enemmän ja 
rohkeammin aineksia myös kirkon liturgian inkul-
turaatioon. Ehkä varoessaan liiallista pluralismia 
ja inklusivistista tulkintaa kristinuskosta Rooma 
jarruttaa, ja liturgian alueella tämän yhtenä tun-
nusmerkkinä on tiukka pitäytyminen roomalaiseen 
riitukseen.

Vatikaanin tuoreimmat linjaukset ovat siis herät-
täneet myös kritiikkiä. Esim. joidenkin aasialaisten 
katolisten liturgikkojen mukaan Rooma jarruttaa 
aitoa liturgista inkulturaatiota salliessaan käytän-
nössä ainoastaan roomalaisen messun kansankieli-
sen käännöksen. Aasialaiseen näkökulmaan vaikut-
taa mantereen uskontopluralismi: kristinusko on 
vähemmistönä lähes kaikkialla. 

Roomassa työskentelevä jesuiittaprofessori Keith 
Pecklers on kritikoinut Vatikaanin varovaisuutta 
erityisesti liturgisen  inkulturaation kohdalla: 

“Kirkon jumalanpalveluksen inkulturaatio tulee 
olemaan hyvin tärkeä kysymys, mikäli liturgiamme 
aikoo säilyttää merkityksensä kristillisen elämän 
muovaajana. Roomalaisen riituksen nerous oli 
siinä, että se vastasi 5.vuosisadan roomalaiseen 
kulttuuriin ja myös virtasi ja nousi siitä. Toisin 

sanoen liturgiset tekstit ja muodot noudattivat sitä 
rakennetta, joka oli yhtenevä roomalaisen kirjallisen 
kulttuurin kanssa. --Onko kohtuullista tai edes mah-
dollista siirtää roomalaisia tekstejä ei-roomalaiseen 
maailmaan ja yksinkertaisesti kääntää ne paikal-
lisiksi ilmauksiksi, vai olisiko syytä tehdä jotakin 
merkittävämpää?”

Filippiiniläinen benediktiini-isä Anscar J. Chu-
pungco, joka toimi pitkään mm. Roomassa sijaitse-
van Pontifikaalisen liturgiainstituutin professorina 
ja presidenttinä, on arvellut, että Rooma on tuo-
reimmissa inkulturaatiolinjauksissaan kääntänyt 
kirkon liturgisen elämän kelloa 50 vuotta taakse-
päin. 

Chupungcon yksi erityisosaamisala on juuri 
liturginen inkulturaatio, jonka hän määrittelee 
seuraavasti: 

”Kyseessä on prosessi, jossa paikallisen kulttuurin 
olennaiset elementit integroidaan paikallisen kirkon 
jumalanpalvelukseen. Integraatio tarkoittaa, että 
kulttuuri vaikuttaa siihen tapaan, miten rukoukset 
sanoitetaan ja ilmaistaan sekä miten rituaalinen toi-
minta suoritetaan. Kulttuuri vaikuttaa myös juma-
lanpalvelustaiteeseen. Integraatio voi merkitä sitä, 
että paikalliset rituaalit, symbolit ja festivaalit voivat 
kriittisen tarkastelun ja niiden kristillisen uudel-
leentulkinnan jälkeen tulla osaksi paikallisen kirkon 

jumalanpalveluselämää.” Chupungcon 
mukaan kirkon jumalanpalveluselä-
män historiassa on paljon esimerkkejä 
inkulturaatiosta. Näitä on erityisesti 
kasteen, ehtoollisen, arkkitehtuurin ja 
musiikin alueilla. 

Chupungco siis kuvaa inkulturaation 
prosessiksi, jolle hän myös ehdottaa 
kaksi menetelmää.    

Nämä ovat luova käyttöönotto 
(creative assimilation) ja dynaaminen 
vastaavuus (dynamic equivalence).

Luovan käyttöönoton esimerkkejä 
Chupungco löytää mm. patristiselta 
ajalta, esim. Tertullianukselta, 
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Hippolytokselta ja Ambrosiukselta. He integroivat 
oman aikansa olennaisia ja tärkeitä riittejä, sym-
boleita ja kielellisiä ilmaisuja liturgiaan. Näistä 
esimerkkeinä ovat mm. kasteen yhteydessä tehty 
öljyllä voitelu, maito- ja hunajakupin antaminen 
kastetulle sekä vastakastetun 
jalkojen pesu. Tällaiset asiat 
olivat aikaisemmin kreikka-
laisen ja roomalaisen kult-
tuurin tapoja. Jotkut niistä 
tapahtuivat kodeissa, toiset 
taas olivat osa uskonnolli-
sia ns. mysteereitä. Luovan 
käyttöönoton kautta niistä 
tuli osa kristillistä jumalan-
palvelusta. Ne korostivat 
liturgisen riitin ydintä ja 
muovasivat liturgiaa. Niin-
pä kasteen liturgia kehittyi 
yksinkertaisesta pesemisestä 
vedellä ja sanalla (Ef. 5:26) 
täydeksi kasteen liturgiaksi, 
joka 4. vuosisadan loppuun 
mennessä sisälsi voitelun 
ennen kastetta, pahasta irti-
sanoutumisen kääntyneenä 
länteen päin, sitä seuran-

neen uskon tunnustautumisen itään päin käänty-
neenä, kasteveden siunaamisen, vedellä kastamisen 
sekä kasteen jälkeiset riitit kuten jalkojen pesun, 
öljyllä voitelun, valkoisiin vaatteisiin pukemisen 
sekä sytytetyn kynttilän antamisen. 

Tässä menetelmässä käytettiin hyväksi typologista 
raamatuntulkintaa. Kulttuuriset elementit tulkittiin 
uudelleen raamatullisten henkilöiden ja tapahtu-
mien kontekstissa.  Esimerkiksi vanha roomalainen 
tapa oli antaa vastasyntyneelle maitoa ja hunajaa 
pahojen henkien karkottamiseksi sekä lapsen 
perheeseen tervetulleeksi toivottamisen merkik-
si.  200-luvulta peräisin oleva Apostolinen traditio 
-teksti tulkitsee tämän käytännön uudelleen Juma-
lan lupauksen valossa: Jumala johdattaisi kansansa 
maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Luovasti 
kasteen yhteydessä tulkittuna maito- ja hunaja-
kuppi vakuuttaa kirkon vastasyntyneille pojille ja 
tyttärille, että kasteen veden läpi käyneinä he ovat 
saapuneet uuteen, luvattuun maahan.
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Dynaaminen vastaavuus (dynamic equivalence) tar-
koittaa Chupungcon mukaan seuraavaa: 

Lähtökohta on olemassaoleva kirkon liturgia (toi-
sin kuin luova assimilaatio, joka siis lähtee liikkeellä 
siitä, mitä kulttuurista voidaan siirtää liturgiaan). 
Dynaaminen vastaavuus pyrkii etsimään, kuinka 
kulttuuri voi auttaa liturgiaa kehittymään. Dynaami-
nen vastaavuus on luonteeltaan kääntämistä, toisin 
sanoen se pyrkii ilmaisemaan liturgisen ordon uudel-
leen elävällä kielellä, paikallisen yhteisön rituaalien ja 
symbolien avulla. Olemassaolevan liturgisen ordon 
elementtejä korvataan jollakin sellaisella elementillä, 
jolla on liturgian alkuperäistä tarkoitusta kuvaava 
merkitys kyseisessä paikalliskulttuurissa. Päämäärä-
nä on pystyä ilmaisemaan ja välittämään paremmin 
ja selkeämmin liturgisen ordon tarkoittama merkitys. 

Chupungcon mukaan dynaami-
sen vastaavuuden vastakohta on 
muodollinen vastaavuus (formal 
correspondence). Tästä esimerk-
kinä on kielen sanatarkka (word-
for-word) käännös, jonka vaarana 
on laiminlyödä vastaanottavan 
kielen tyypilliset ilmaisut. 

On syytä huomata, että liturgi-
sessa inkulturaatiossa on kyseessä 
prosessi, mitä Chupungcokin 
korostaa. Chupungco tunnustaa prosessin vaikeuden. 
Kumpaakaan menetelmää ei pidä käyttää kritiikit-
tömästi. Niinpä Chupungco esittääkin muutamia 
kriteerejä näiden menetelmien käyttöön: ovatko 
kirkon liturgiaan integroitavat elementit läpikäyneet 
opillisen tarkastelun? Elementtien samanlaisuus tai 
vastaavuus ei automaattisesti takaa niiden oikeaop-
pisuutta. Edelleen, tekeekö mahdollisten raamatul-
listen typologioiden käyttö oikeutta näille teksteille, 
niiden merkitykselle? Vielä, auttavatko mahdolliset 
lisättävät kultturiset elementit ymmärtämään ritu-
aalia? Sopivatko lisäelementit yhteen jumalanpalve-
luksen muiden osien kanssa? Joissain tapauksissa ne 
voivat olla vain koristeellisia lisäelementtejä, joilla 
ei ole olennaista merkitystä itse rituaalin kannalta. 
Ja lopuksi, hyväksyykö paikallinen uskonyhteisö, 
seurakunta, nämä mahdolliset lisäykset heidän oman 
kulttuurinsa autenttisiksi kontribuutioiksi, joilla kir-
kon jumalanpalveluselmää rikastutetaan? 

Katolisen kirkon parissa käyty ajoittain kiivaskin 
keskustelu liturgisesta inkulturaatiosta paljastaa, että 
asia on kirkon jumalanpalveluselämän kannalta kes-
keinen.  Tämä koskee myös luterilaista kirkkoa. ■ 

Ovatko kirkon liturgiaan integ-
roitavat elementit läpikäyneet 
opillisen tarkastelun? Elementti-
en samanlaisuus tai vastaavuus 
ei automaattisesti takaa niiden 
oikeaoppisuutta. 



Selebrantti 1/2012
36

Johannes församling är den 
största av de tre svenska 

församlingarna i Helsingfors 
kyrkliga samfällighet. För-
samlingen uppstod i början 
av år 2009 som resultat av 
sammanslagningen mellan tre 
tidigare församlingar. Områ-
det är stort och omfattar hela 
det centrala Helsingfors. 
Församlingen är således fort-
farande i början av en upp-
byggnadsprocess, som i första 
hand har tagit uttryck som en 
strukturering av gudstjänstli-
vet.

I församlingen har vi gått in för att 
varje söndag fira en liturgiskt rik 
gudstjänst i vår huvudkyrka, Johan-
neskyrkan vid Högbergsgatan. Det 
betyder att vi strävar till att det skall 
finnas en kör som stöd för för-
samlingssången varje söndag i vår 
huvudgudstjänst.

Johanneskyrkan är en nygotisk 
katedral från slutet av 1800-talet, 
vilket betyder att kyrkorummet 
ger en pompös och ganska stel ram 

för gudstjänstfirandet. Det finns 
inte mycket rum för fri möblering 
i kyrkorummet. Genom att kyrko-
rummet har en tydlig orientering i 
inriktningen väst-öst med ett fast 
altare i koret, har vi sett det viktigt 
att ta hela kyrkorummet i bruk 
vid gudstjänstfirandet. Därför har 
vi procession varje söndag för att 
symboliskt framställa gudstjänsten 
som en gudsfolkets vandring från 
livet i vardagen upp mot altaret, som 
himmelrikets port i öster. Kyrkan 
är en typisk ad orientem-kyrka, ett 
gudstjänstrum med symbolik i form 
av vandring från väst mot öst.

Åtminstone två präster och två 
kantorer deltar i regel i söndagens 
huvudmässa. Dessutom deltar 
kyrkvärdar, textläsare, och mi-
nistranter (ljus- och korsbärare) 
i viktiga uppgifter i mässan. Vi 
tillämpar alltså det liturgiska diako-
natet, även om gudstjänstdiakonen 
(i egenskap av predikant) ofta är en 
präst. 

GUDSTJÄNSTLIVET I JOHANNES 
FÖRSAMLING I HELSINGFORS
Den tredje del av Meidän messu berör 
Johannes församling. Texten: Stefan Djupsjöbacka

Bild: Johannes församling

Meidän messu, del 3
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Genom att kyrkorummet har 
en tydlig orientering i inriktnin-
gen väst-öst med ett fast altare 
i koret, har vi sett det viktigt 
att ta hela kyrkorummet i bruk 
vid gudstjänstfirandet. Därför 
har vi procession varje söndag 
för att symboliskt framställa 
gudstjänsten som en gudsfol-
kets vandring från livet i var-
dagen upp mot altaret, som 
himmelrikets port i öster.



Selebrantti 1/2012
38
Selebrantti 1/2012
38

Delaktighet har blivit ett viktigt 
begrepp inom vårt gudstjänstfi-
rande. Församlingen skall ha en 
möjlighet att praktiskt uppfatta att 
den deltar genom att högt be med 
i syndabekännelsen och sjunga 
psalmer som är bekanta.
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Vi eftersträvar att lekmän allt mer 
skall finnas med i liturgiska up-
pgifter för att minska präst- och 
kantorscentreringen. Inte minst 
konfirmanderna finns varje söndag 
med som ministranter. Tre eller fem 
konfirmander bär korset respektive 
ljusen i ingångsprocessionen samt 
i evangelieprocessionen. Dessutom 
bärs kollekten upp av ministranter-
na. De två första texterna läses alltid 
av lekmän.

Celebranten sitter eller står under 
förliturgin vid sedilian (läspulpeten) 

på sydsidan, till vänster om altaret 
sett från församlingen. Bredvid ce-
lebranten sitter gudstjänstdiakonen, 
som alltså läser evangelietexten, pre-
dikar och assisterar vid nattvardsut-
delningen samt välsignar kollekten.

Kungörelserna är eliminerade till 
ett minimum. De har fogats in i 

församlingens förbön, 
där man ber för de 
anhöriga till de avlid-
na, för de barn som 
döpts samt dör dem 

som ämnar ingå äktenskap. I för-
bönen ber församlingen om välsig-
nelse för kollekten som skall bäras 
upp. Tacksägelse för de avlidna sker 
under ljuständning, så att ministran-
ten tänder Kristusljuset, som annars 

skulle vara i bruk enbart 
mellan påsk och him-
melsfärdsdag.

Delaktighet har blivit 
ett viktigt begrepp inom 
vårt gudstjänstfirande. 

Församlingen skall ha en möjlighet 
att praktiskt uppfatta att den deltar 
genom att högt be med i syndabe-
kännelsen och sjunga psalmer som 
är bekanta. Samtidigt har vi infört 
praxis som kan kännas obekant, 
men som vi hoppas församlingen 
småningom kan känna sig delaktig i.  
I söndagsmässan bekänner vi vår tro 
med den nicaenska trosbekännel-
sens formuleringar. 

I söndagsmässan bekänner vi vår 
tro med den nicaenska trosbekän-
nelsens formuleringar. 
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Vi vill framhålla den lutherska guds-
tjänstens samhörighet och släktskap 
med hela den kristna kyrkofamiljens 
gudstjänstpraxis. Mångt och mycket 
av gudstjänstbruken inom Finlands 
ev.luth.kyrka har fjärmats från all-
mänkyrklig praxis och stämplas som 
”katolicism” eller ”högkyrklighet”. Vi 
vill framhålla att gudstjänsten kan 
firas enkelt och utan prålighet men 
genom uttryck och handlingar som 
förenar vår gudstjänst med andra 
kristna kyrkors gudstjänster över 
hela världen. Vår handbok och den 
gudstjänstförnyelse som präglar vår 
kyrka ger möjligheter till ett rikt 
gudstjänstliv. Det viktiga är att man 
i församlingen vet vad man gör och 
varför man gör det. 

Omständigheterna och resurserna 
bestämmer förverkligandet. Fasteti-
den ser annorlunda ut än kyrkoårets 
festgudstjänster. Specialgudstjänster 
och -mässor är annorlunda struktu-
rerade än församlingens huvudguds-
tjänst. Mässor med speciell prägel är 
hos oss julnattens och påsknattens 
gudstjänster, som ytterligare är litur-
giskt utsirade, ibland med använd-
ning av rökelse. 

En liturgiskt och musikaliskt rik 
huvudgudstjänst med traditions-
bunda former och uttryck skall 
kunna lämna rum för alternativa 
gudstjänstformer. I en cityförsam-
ling som Johannes församling utgör, 
skall det vara högt till tak, men sam-
tidigt skall det finnas en högaktning 
för kyrkans långa gudstjänsttraditi-
on. ■
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LITURGIASTA JA KIRKON YKSEYDESTÄ
Teksti: Heikki Repo, Juha Leinonen
Kuvat: Jukka Helle
   Steve Snodgrass (CC-BY)
   Jan Smith (CC-BY)
   James Emerson (CC-BY)

Olemmeko sidottuja tradition meille kantamaan jumalanpalvelus-
tapaan, vai tuleeko liturgia ajankohtaistaa? Mikä on keskeistä 
ja muuttamatonta? Lähestyimme liturgiikan professori Gordon W. 
Lathropia ja kysyimme hänen mielipidettään kysymykseen, joka 
herättää paljon tunteita.

Kysymykseen jumalanpalveluksen 
muuttumattomuudesta törmättiin en-
simmäistä kertaa varmaankin silloin, 
kun kirkko joutui selvittämään välinsä 
apostoliseen perintöön. 1900-luvun 
teologisten virtausten ja globalisaation 
myötä aihe on kuitenkin noussut yhä 
polttavammaksi etenkin eri kulttuu-
reista tulevien kristittyjen välisessä 
kohtaamisessa. Samalla länsimaissa ja 
Suomessa keskustelu on tullut esille 
varsinkin jumalanpalvelusmusiikista ja 
messun järjestyksestä keskusteltaessa.

Jumalanpalveluksen historiaa tarkas-
telemalla on selvää, että kirkon elämäs-
sä ja jumalanpalveluksessa on selvästi 
sellaisia osia, jotka ovat vuosisatojen 
aikana muuttuneet. Esimerkiksi monet 
sanamuodot ovat saaneet uudistetun 
muodon. Samalla kuitenkin näyttää 
siltä, että jumalanpalvelus on säilyttä-
nyt paljon niitä elementtejä, joista jo 
apostoliset isät kirjoittavat.

Mutta mikä on pysyvää ja mikä voi-
daan vaihtaa?

– Tärkeimmät asiat ovat ne, jot-
ka perustuvat Jeesuksen Kristuksen 
toimintaan tietyssä ajassa ja tietyssä 
kulttuurissa. Kristus tulee oman

Professori Gordon W. Lathrop on toiminut liturgiikan profes-
sorina Philadelphian luterilaisessa teologisessa seminaarissa. 
Hän on kansainvälisen liturgian tutkimuksen ja liturgisen 
uudistuksen järjestön Societas Liturgican puheenjohtaja.

Lathrop promovoitiin Helsingin yliopiston teologisen tiedekun-
nan kunniatohtoriksi toukokuussa 2011.

Yksi Lathropin tunnetuista opetuksistaan on niin sanottu lathro-
piaaninen kumarrus: jos pappi kumartaa alttarille, on hänen 
kumarrettava myös kansalle:
-- Kristuksen ruumin ensisijainen merkki ei ole alttari, eikä 
pappi, vaan itse kokoontuminen. Jos selebrantti kumartaa 
syvään kansalle messun alussa, hän tekee sen koska hän 
kunnioittaa Kristuksen ruumista, joka tämä kokoontuminen on.
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aikansa ominaisten käytäntöjen luo ja 
täyttää ne läsnäolollaan. Siten Kristus 
muuttaa ne kuolemansa ja ylösnouse-
muksensa todistajiksi ja ne muuttuvat 
samalla kulttuurin ylittäviksi, Lathrop 
selittää.

– Kaste, kirjoitukset ja saarnaaminen, 
rukous ja ateria — näiden pylväitten va-
raan kristillinen liturgia rakentuu. Pyhä 
Augustinus kirjoitti määritellessään 
sakramentin, että “sana tulee aineeseen 
ja syntyy sakramentti”. Itse ymmärrän 
tämän niin, että 
Jeesus Kristus 
tulee Johannek-
sen kasteeseen, 
Jumalan edessä 
rukoilemiseen, 
kirjoitusten 
lukemiseen, aterian viettämiseen ja 
muuttaa ne niin, että kasteesta tulee 
sisäänkäynti Jumalan valtakunnasta 
todistavien yhteisöön, rukouksesta tulee 
anomista puutteenalaisen maailman 
puolesta, kirjoitusten lukemisesta tulee 
Kristuksessa olevan Jumalan laupeu-
den ja Kolminaisuuden sisäisen elämän 
kohtaamista, ja ateriasta tulee sekä 
Jumalan kiittämistä tästä hämmästyt-
tävästä laupeudesta että kääntymistä 
puutteenalaisen maailman puoleen tuon 
saman laupeuden, Kristuksen läsnäolon 
lahjan vuoksi. Näitä asioita luterilaiset 
kutsuvat armonvälineiksi, ja ne ovat 
liturgian sydämessä ja nämä asiat eivät 
— Kristuksen vuoksi — muutu.

Lathropin mukaan Jeesuksen historia 
siis määrittää tietyt sen kulttuurin tavat 
erityisiksi. Tavat eivät ole erityisiä nii-
den alkuperäisessä käytössä, vaan vasta 
Jeesuksen muuttamassa muodossa. Ne 
saavat merkityksensä Kristuksen kuo-
leman ja ylösnousemuksen sekä Pyhän 
Kolminaisuuden todistajina.

– Kasteesta tuli pyhän Kolminaisuu-
den todistaja: Jumalan ääni puhuu, 
Pyhä Henki laskeutuu ja Jeesus seisoo 
vedessä kanssamme meidän hädäs-

sämme. Kaste ei 
ole pelkästään 
puhdistautumista, 
vaan se on kaste 
Jumalan valtakun-
taan, jollaiseksi 
se tulee Jeesuksen 

läsnäolossa, Lathrop kuvailee.
– Me luemme kirjoituksia, erityi-

sesti sunnuntaisin, kohdataksemme 
ylösnousseen Kristuksen. Sekä orto-
doksisessa että luterilaisessa liturgiassa 
laulamme kirjoitusten lukemisen yhte-
ydessä kirjoituksissa olevalle Kristuk-
selle:  “kunnia sinulle, Herra”, “ylistys 
sinulle, Kristus”. Emme laula, “hyvin 
tehty, lukija”, vaan laulamme “kunnia 
sinulle, Herra”, tai “halleluja” kirjoitus-
ten lukemisen yhteydessä; tämän pointti 
on, että ymmärrämme kohtaavamme 
Kristuksen kirjoituksissa.

– Jeesuksen Kristuksen suhde ateria-
käytäntöön muuttaa myös sen. Paavali 
ja evankeliumit kutsuivat varhaisia

Armovälineet saavat merkityksen-
sä Kristuksen kuoleman ja ylös-
nousemuksen sekä Pyhän Kolmi-
naisuuden todistajina.
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kristillisiä yhteisöjä ymmärtämään, 
että heidän ateriakäytäntönsä tulee 
muistaa ristiinnaulittua ja ylösnous-
sutta Jeesusta Kristusta, ja sen tulee 
muistaa myös nälkäistää maailmaa ja 
sen köyhiä.

– Kristillisen jumalanpalveluksen 
uudistus tulee aina olemaan näiden 
keskeisten asioiden kutsumista takai-
sin keskukseen. Kaste, kirjoitusten lu-
keminen ja saarna, ehtoollisen vietto, 
nämä ovat annettuja, eikä niitä tulisi 
muuttaa, Lathrop huomauttaa.

Kaikki armonvälineitä koskettava ei 
siis ole olennaista:

– Kuinka luemme kirjoituksia? Lu-
emmeko Syyrian kirkon tavoin laista, 
profeetoista, apostolilta ja evanke-
liumista? Vai luemmeko, niin kuin 
ortodoksinen kirkko sunnuntaisin, 
pelkästään epistolan ja evankeliumin? 
Ja missä järjestyksessä luemme ne? 
Tämä kaikki on muuttunut ajan kulu-
essa. Itse asiassa meidän tulisi suh-
tautua suopeasti kirkoissa käytävään 
keskusteluun niiden järjestämisestä: 
mikä olisi paras tapa järjestää luku-
kappaleemme. Tästä muutoksesta 
huolimatta se, että luemme kirjoituk-
sia, ei muutu.

Liturgisen uudistuksen 
perusteet

Lathropin liturgisen uudistuksen 
periaate kuulostaa ensikuulemalta 
oudolta: Vahva keskus, avoin ovi. 
Keskus tarkoittaa armonvälineen 
kristologista ja trinitaarista aspektia, 
kuinka se on Jeesuksen toiminnan 
kautta muuntunut. Oven merkitys on 
puolestaan viittaa liturgian kommu-
naaliseen yhteyteen; jumalanpalve-
luksen tulee johtaa meidät yhteyteen 
toisten kanssa, rukoilemaan kaikkien 
puolesta ja muistamaan nälkäistä 
maailmaa. Kyse ei ole pelkästään mi-
nusta ja Jumalasta, vaan myös meistä.

– Roomalaiskatolisen kirkon litur-
gisen uudistuksen periaatteen sanoitti 
eräs Rooman piispa 1900-luvun alus-
sa puhuen kaikkien uskovien aktii-
visesta osallistumisesta Kristuksen 
salaisuuteen. Se on toinen tapa sanoa 
vahva keskus, avoin ovi: Kristuksen 
salaisuuden julistaminen liturgian 
sydämessä voimallisesti, ja samaan 
aikaan koko kansan osallistuminen 
Kristuksen läsnäolon mysteeriin, 
Lathrop kuvaa.

– Olen joskus ajatellut, että nerokas 
liturginen uudistus asettaisi Augs-
burgin tunnustuksen 7. artiklan ja 
liturgiakonstituution 7. kappaleen 
keskinäiseen dialogiin, mikä olisi 
äärimmäisen hyödyllistä. Augsburgin 
tunnustuksen kohta kertoo, kuinka 
kirkko on armonvälineiden ääreen 
kokoontunut joukko. 



Selebrantti 1/2012
44

Liturgiakonstituution 7. kappale kos-
kettaa puolestaan Kristuksen läsnäoloa 
armonvälineissä ja kokoontumisessa; 
ja jos juuri Kristus on läsnä, hän on 
sama Kristus, joka aina lähtee avun 
tarpeessa olevaan maailmaan ja puut-
teessa olevan lähimmäisen luo. Kris-
tuksen todellinen läsnäolo kääntää 
siten meidät aina lähimmäistämme 
kohti.

Lathrop tunnustaa olevansa luteri-
lainen. Kirkon ykseys ei ole jumalan-
palvelustapojen ykseyttä, vaan se on 
uskonartikla, jotain joka vallitsee jo, 
vaikkei se hyvin näy. Meidän ei ole tar-
koitus toteuttaa ykseyttä, vaan meidän 
on poistuttava sen tieltä. Jumala näet 
antaa ykseyden liturgian muuttumatto-
mien osien eli armonvälineiden kautta:

– En usko, että voimme saavuttaa 
ykseyttä istumalla pohtimaan, mistä 
voisimme olla yhtä mieltä. Edes oppi 
ei lopulta yhdistä meitä, vaan Jeesus 
Kristus itse, joka elävässä sanassa 
toimii meidän keskellämme kokoon-
tumisessa ja armonvälineissä antaen 
lakkaamatta ykseyden lahjan vastoin 
keskinäisiä kireitä suhteitamme, jotka 
vievät kohti hajaannusta. Meidän on 
kaduttava sitä, että intämme olevamme 
oikeassa toisiamme vastaan. Ykseys on 
aina Kristuksen antama lahja ja katu-

muksen tulos.
– Se ei toki tarkoita sitä, etteikö 

evankeliumin opista tulisi keskustella. 
Evankeliumin oppi ja evankeliumin 
merkitys ovat asioita, joissa emme aina 
ole kaikki yhtä mieltä, mutta keskuste-
lu on välttämätöntä. Siinä tulee kuiten-
kin olla nöyryyttä, joka on itse Jeesus, 
elävänä keskellämme. Hän vetää 
meidät yhteen ja tekee yhdeksi lahjana, 
Lathrop kiteyttää.

Evankeliumin oppi ei siis saa kirkon 
ykseyttä aikaan. Opin asema voi olla 
esimerkiksi yhteisen tunnustuksen 
muodossa yhteyttä tukeva ja sitä näky-
väksi tuova, mutta se ei saa sitä aikaan, 
sillä se on jo läsnä näkymättömänä 
todellisuutena.

– Jokaisen liturgiasta välittävän pää-
määränä pitäisi olla näiden keskeisten 
asioiden tekeminen keskeisemmiksi. 
Tehkää keskeiset asiat vahvimmiksi, 
kokoontumisemme syyksi! Opettakaa 
niistä! Niiden ympärille me kokoon-
numme ja ne antavat meille ykseyden 
mahdollisuuden. Ymmärrän, että joku 
voisi sanoa tämän toisin, joten meidän 
on jatkettava keskustelua. Toivon, että 
voin osallistua siihen nöyrästi ja ym-
märtää, että meitä yhdistää Jumalan 
lahja, eivät ajatukset liturgiasta. ■

Selebrantti 1/2012
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Evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirjat: Augsburgin tunnustus, artikla VII
Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi, pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien 
yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen 
ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei 
ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tahi seremoniat, jotka 
ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo: ”Yksi usko, (Ef. 4:5--6) 
yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien Isä jne.”

Lähde: evl.fi/tunnustuskirjat

Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen liturgiakonstituutio: 
Sacrosanctum concilium
7. Näin suuren työn täyttämiseksi Kristus on alati läsnä Kirkossaan, varsinkin liturgisissa toimituk-
sissa. Hän on läsnä messun uhrissa sekä sen viettäjän persoonassa — “hän joka nyt uhraa papin 
toimituksen välityksellä on sama, joka silloin uhrasi itsensä ristillä” — että vielä suuremmassa 
määrin ehtoollisaineissa. Hän on läsnä voimallaan sakramenteissa niin, että kun joku toimittaa 
kasteen, Kristus itse kastaa. Hän on läsnä sanassaan niin, että hän itse puhuu, kun pyhiä Kirjoituk-
sia kirkossa luetaan. Hän on myös läsnä, kun Kirkko rukoilee ja veisaa, hän, joka lupasi: “Mis-
sä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä” (Matt. 
18:20).

Täyttääkseen tämän työnsä, jonka avulla Jumalaa täydellisesti kunnioitetaan ja ihmiset pyhitetään, 
Kristus alati yhdistää Kirkkonsa itseensä. Se on hänen rakastettu morsia mensa, joka kutsuu häntä 
Herrakseen ja hänen välityksellään palvelee iankaikkista Isää. Syystä siis liturgiaa pidetään Jee-
suksen Kristuksen papillisen viran toimittamisena. Siinä osoitetaan aisteilla havaittavin merkein ja 
saadaan aikaan — kussakin merkissä omalla tavallaan — ihmisen pyhitys. Liturgiassa toimitetaan 
Jeesuksen Kristuksen mystisen ruumiin — sekä pään että jäsenten — koko julkinen jumalanpalve-
lus.

Siitä syystä jokainen liturginen toimitus Kristuksen papillisena tekona sekä hänen ruumiinsa, 
Kirkon, työnä on erityisen pyhä teko, jota tehokkuudessa ei voi verrata mihinkään muuhun Kirkon 
toimintaan, ei laadultaan eikä arvoasteeltaan.

Lähde: katolinen.net
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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

http://www.iconsancta.com
www.iconsancta.com
http://ornare-jenni.blogspot.com
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Selebrantin numerossa 1/2011 
oli Juha Leinosen laaja artikkeli 
suitsuttamisesta.   Tarkoituk-

seni on tässä jatkaa aihetta referoi-
malla kahta pohjoismaista suitsutus-
ohjetta:   Norjan luterilaisen kirkon 
piirissä alkunsa saaneen Samråd på 
Kirkens grunn -liikkeen julkaise-
maa,  jonka sitten Norjan kirkosta 
irtautunut ja konservatiiviseen 
vanhakatoliseen kirkkoperheeseen 
liittynyt Pohjoismainen katolinen 
kirkko (Den nordisk-katolske kirke) 
on sellaisenaan ottanut käyttöön,  ja 
Ruotsin Kyrklig Förnyelse -työyhtei-
sön julkaisemaan ns. Artoksen mis-
saleen sisältyvää,  jotka ovat pääosin 
yhteneväisiä ja osittain täydentävät 
toisiaan.   (Missale –  Mässa enligt 
1986 års kyrkohandbok med böner 
och texter utifrån 2002 års evange-
liebok.   Gudstjänstordningar,  böner 
och texter för kyrkoåret.  Kyrkliga 

handlingar.   Artos & Norma bok-
förlag,  DotGain, Malmö 2008,   isbn 
978 91 7580 397-5.) Norjalaisen oh-
jeen pääasiallisena lähteenä on ollut 
Peter J. Elliottin teos  Ceremonies of 
the Modern Roman Rite. The Eucha-
rist and the Liturgy of the Hours. A 
Manual for Clergy and All Involved 
in Liturgical Ministries, Ignatius 
Press, San Francisco, 1995.

Noudatan tässä pääasiassa ruotsa-
laisen ohjeen jäsennystä täydentäen 
sitä tarpeen mukaan norjalaisella.   
Lopuksi viittaan lyhyesti erään jo 
puoli vuosisataa sitten ilmestyneen 
saksalaisen luterilaisen messukir-
jan ohjeeseen,  joka sisältää muista 
poikkeavia ehdotuksia suitsuttami-
sen toteutukseksi.   Alussa olevat 
yleisohjeet ovat pääasiassa peräisin 
norjalaisesta lähteestä.

Ennen yleisohjeita esitän muu-
tamia ehdotuksia suitsuttamiseen 

osallistuvien henkilöiden ja siinä 
käytettävien esineiden nimityksiksi,  
jotta vältyttäisiin sanastolliselta se-
kaannukselta.  Parempia ehdotuksia 
voi vapaasti esittää.

Suitsutusastia, joka läntisessä 
perinteessä on  poikkeuksetta Juhan 
artikkelissa kuvattu liikuteltava,  ket-
jujen päässä oleva kannellinen astia,  
on helppo sekoittaa suitsukeastiaan,  
jossa säilytetään suitsukepihkarakei-
ta.   Ehdotan,  että edellisestä käy-
tettäisiin nimeä suitsutin ja jälkim-
mäistä sanottaisiin suitsukerasiaksi.

Messupalvelija,  jonka tehtävänä 
on kantaa suitsutinta ja huolehtia 
sen toimintavalmiudesta,  on lati-
nankieliseltä nimeltään thurifera-
rius.   Sitäkin nimitystä voi käyttää,  
mutta jos halutaan löytää sanalle 
suomenkielinen vastine,  joka vastaa 
kyseisen henkilön tehtävää,  niin 
voitaisiin puhua esim. 

KARDINAALI
Teksti: Samppa Asunta
Kuvat: James Bradley (CC-BY)Pyhää savua  II
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suitsutuspalvelijasta  –  mieluum-
min kuin suitsuttajasta,  koska 
varsinainen suitsuttaminen on 
useimmiten papin tai diakonin teh-
tävänä.   Avukseen suitsutuspalvelija 
tarvitsee suitsukkeenkantajan,  joka 
pitää huolta siitä,  että suitsukerasia 
sisältöineen on suitsuttavan henki-
lön ulottuvilla.

Yleistä
–  Sytytä hiili  n. 15 min. ennen ju-
malanpalveluksen alkua.   Käytä sy-
tytintä ja pitele hiilenpalaa pihdeillä 
kunnes se palaa kunnolla.   Voit 
heiluttaa hiiltä pihdeillä tai suitsutti-
messa nopeuttaaksesi palamista. 
–  Kulkueessa suitsutinta heilutetaan 
oikealla kädellä täydessä mitassa.  
Vasen käsi lepää rinnalla,  tai siinä 
pidetään suitsukerasiaa,  ellei sillä 
ole omaa kantajaa.   Suitsutinta ei 
tavallisesti viedä ulos kulkueessa.
Artoksen missalen hieman yksi-
tyiskohtaisemman ohjeen mukaan 
kulkueessa suitsutinta pidetään oi-
keassa kädessä ja heilutetaan hitaasti 
edestakaisin kulkueen suuntaisesti.   
Seurakuntaa,  henkilöä tai esinettä 
suitsutettaessa suitsutinta pidetään 
vasemmassa kädessä ja otetaan oi-
kealla kiinni ketjujen keskikohdasta.   
Suitsuttimen kannen tulee olla hie-
man kohollaan,  jottei se kolisisi ala-
osaa vasten.   Vasen käsi on rinnan 
korkeudella,  ja suitsutinta heilute-
taan oikealla kädellä suitsutettavaa 
henkilöä tai esinettä kohti.   Alttaria 
suitsutettaessa astiaa heilutetaan pie-
nin,  yksinkertaisin liikkein alttaria 
kohti.   Ristiä,  evankeliumikirjaa 
ja muuta esinettä suitsutettaessa ja 
konsekraation yhteydessä voidaan 
käyttää kaksoisheilautuksia:  kaksi 
perättäistä heilautusta,  joiden jäl-
keen seuraa tauko.   Astian voi antaa 
osua ketjuihin,  jos siitä syntyvä ääni 
on kaunis.

–  Henkilöä tai esinettä suitsutetta-
essa suitsuttaja kumartaa (lähinnä 
nyökkää) suitsutettavan edessä 
suitsuttamisen edellä ja sen jälkeen.  
Suitsutettava henkilö voi myös ku-
martaa.
–  Selebrantti siunaa suitsukkeen 
hiljaa pienellä ristinmerkillä,  kun 
se on pantu suitsuttimeen.   Tämä 
siunaus aloittaa suitsuttamisen alku-
kulkueessa,  evankeliumikulkueessa 
ja offertorion aikana.   Jos suitsuket-
ta tarvitaan lisää näiden kulkueiden 
aikana,  suitsutuspalvelija tai diakoni 
lisää sitä itse.   Suitsukkeen siunauk-
sen yhteydessä voidaan myös hil-
jaisesti lausua asianmukaiset siuna-
ussanat (ks. Juhan artikkeli nrossa 
1/2011). 
–  Henkilöä tai esinettä suitsutet-
taessa ketjujen pää on suitsuttajan 
vasemmassa kädessä oikean pitäessä 
kiinni niistä 20–30 cm päässä astias-
ta.   Oikea käsi on rinnan korkeudel-
la ja nostetaan heilutettaessa silmien 
tasolle.  Henkilöt ja esineet suitsute-
taan yleensä kolmella kaksoisheilau-
tuksella,  jolloin oikea käsi lasketaan 
rinnan korkeudelle jokaisen kaksois-
heilautuksen välissä.   Ikonit ja muut 
kuvat voidaan suitsuttaa kahdella 
kaksoisheilautuksella. 
–  Vapaasti seisova alttari suitsute-
taan toistuvin yksinkertaisin heilu-
tuksin selebrantin ja mahdollisten 
avustajien kulkiessa sen ympäri.   
Liikkeelle lähdetään takaa keskeltä 
ja kuljetaan oikealle päin alttarin 
ympäri.   Alttariristi tai sellaisena 
toimiva kulkueristi suitsutetaan 
kolmella kaksoisheilautuksella.   Ha-
luttaessa alttari voidaan ”kehystää” 
heiluttamalla suitsutusastiaa täydes-
sä mitassa alttarin lyhyiden sivujen 
kohdalla.
–  Seinässä kiinni oleva alttari suit-
sutetaan siten,  että ensiksi suit-
sutetaan alttarikrusifiksi kolmella 

kaksoisheilautuksella.   Selebrantti 
kumartaa tämän suitsutuksen edellä 
ja sen jälkeen ja suitsuttaa sitten 
alttarin yksinkertaisin heilautuksin 
ensin oikealle puolelle ja takaisin 
keskelle,  kumartaa ja suitsuttaa 
samalla tavoin vasemmalle puolelle 
ja takaisin keskelle,  antaa suitsutus-
astian diakonille tai suitsutuspalve-
lijalle,  kumartaa ja siirtyy alttarilta 
istuimelleen.
Liian suuren savumäärän välttämi-
seksi suitsutusastian tulee,  mikäli 
mahdollista,  olla käyttöjen välillä 
kirkkotilan ulkopuolella.
–  Suitsutuspalvelijan on usein vie-
tävä suitsutusastia etukäteen sinne,  
missä sitä tullaan käyttämään.
–  Jos ei messussa ole diakonia palve-
lemassa,  suitsutuspalvelija suorittaa 
suitsutukseen liittyvät diakonin 
tehtävät.
–   Laulun ja soiton tulee ”peittää” 
suitsuttaminen.   Esim.  uhrivir-
si voidaan joutua keskeyttämään 
hetkeksi ja laulamaan sen loppuosa 
suitsuttamisen aikana.

Messu
–  Alkukulkue:
Yhteensoiton aikana suitsutuspal-
velija menee selebrantin luo ja avaa 
suitsuttimen.   Selebrantti panee 
siihen suitsuketta ja siunaa sen.   
Diakoni voi pidellä suitsukerasiaa.  
Suitsutin suljetaan (jos hiili palaa 
riittävästi).   Suitsutuspalvelija johtaa 
kulkuetta.   Ne kulkueen osanotta-
jat,  joilla ei ole mitään kannettavaa,  
kumartavat alttaria kohti.   Suitsu-
tuspalvelija asettuu alttarin ääreen 
apupöydän puolelle ja voi tarvittaes-
sa lisätä suitsuketta.   Diakoni ottaa 
suitsuttimenn ja antaa sen selebran-
tille.   Selebrantti suitsuttaa alttarin 
edellä kuvatulla tavalla.  Diakoni voi 
kulkea mukana selebrantin oikealla 
puolella.
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–Evankeliumikulkue:
Päivän virren aikana suitsutuspalvelija 
menee selebrantin luo suitsutin muka-
naan,  kumartaa kevyesti ja avaa suitsutti-
men.   Selebrantti panee siihen suitsuketta 
ja siunaa sen.   Suitsutuspalvelija kumar-
taa kevyesti selebrantille ja menee alttarin 
eteen paikalle,  jossa kynttilänkantajat ovat 
odottamassa.  Samanaikaisesti selebrantti 
siunaa diakonin.   Suitsutuspalvelija kul-
kee evankeliumikulkueen kärjessä diako-
nin noudettua evankeliumikirjan alttaril-
ta. Häntä seuraavat (ristin ja) kynttilöiden 
kantajat sekä evankeliumin lukija.

Suitsutuspalvelijan pysähdyttyä kynt-
tilänkantajat asettuvat seisomaan kas-
vokkain evankeliumikirjan molemmin 

puolin.  Lukija antaa evankeliumikirjan 
kirjankantajalle tai asettaa sen lukupulpet-
tiin.   Kirjankantaja seisoo (tai polvistuu) 
pidellen kirjaa lukukorkeudella.   Lukija 
tervehtii seurakuntaa ja ilmoittaa luku-
kappaleen tehden ristinmerkin tekstin 
alkukohtaan,  otsalleen, huulilleen ja rin-
nalleen.   Hän ottaa suitsuttimen,  kumar-
taa evankeliumikirjalle,  suitsuttaa sen 
kolmella kaksoisheilautuksella,  kumartaa 
ja antaa suitsuttimen suitsutuspalvelijalle,  
joka heiluttaa sitä hillitysti täydessä mi-
tassa lukemisen ajan.  Heiluttamisen tulee 
tapahtua pienen matkan päässä lukijasta,  
jottei tämä saisi liikaa savua äänihuuliinsa  
–  varsinkin jos evankeliumin lukeminen 
tapahtuu kantilloimalla.

Evankeliumin lukemisen ja seurakun-
nan vastauksen jälkeen lukija kohottaa 
avointa kirjaa ja suutelee tekstiä.   Kulkue 
palaa takaisin,  ja evankeliumikirja asete-
taan alttarille tai apupöydälle.   Suitsutin 
viedään sille varattuun paikkaan.
(Jos evankeliumikulkueessa on mukana 
risti,  ristinkantaja seisoo evankeliumi-
kirjaan päin kääntyneenä seurakunnasta 
katsoen joko kaikkien muiden edessä tai 
takana.)

–  Offertorion aikana:
Kun leipä ja viini on asetettu corporalelle,   
suitsutuspalvelija pitää avointa suitsutinta 
selebrantin edessä sopivalla korkeudella.   
Selebrantti panee suitsuketta hiilen pääl-
le ja siunaa sen.   Suitsutuspalvelija antaa 
suitsuttimen diakonille,  kumartaa seleb-
rantille ja astuu taaksepäin.   Diakoni an-
taa suitsuttimen selebrantille.   Selebrantti 
suitsuttaa lahjat kolmella kaksoisheilau-
tuksella tai piirtäen suitsuttimella kolmes-
ti ympyrän niiden ylle.   Tämä vanhempi,  
juhlallisempi tapa,  joka ei ole enää käy-
tössä roomalaisessa riituksessa,  korostaa 
lahjojen suitsuttamisen juhlallista erityis-
luonnetta.   Alttari suitsutetaan sen jälkeen 
samoin kuin messun alussa.   Sitten diako-
ni ottaa suitsuttimen selebrantilta ja aset-
tuu alttarin oikealle puolelle kasvot
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selebranttiin päin. Molemmat ku-
martavat,  ja selebrantti suitsutetaan 
kolmella kaksoisheilautuksella.  Mo-
lemmat kumartavat jälleen,  ja dia-
koni suitsuttaa konselebrantit ja/tai 
ehtoollisavustajat yhteisesti kolmella 
kaksoisheilautuksella.   Kuorin etu-
osassa hän kumartaa kansalle (joka 
voi nyt nousta,  ellei ole noussut ai-
kaisemmin) ja suitsuttaa sen kolmel-
la kaksoisheilautuksella,  kumartaa 
ja menee takaisin.   Diakoni antaa 
suitsuttimen suitsutuspalvelijalle ja 
palaa alttarille.

– Ehtoollisrukouksen aikana:
Mikäli suitsutusta käytetään kon-
sekraation aikana,  suitsutuspalvelija 
lisää suitsuketta ja menee Sanctuk-
sen aikana yhdessä kahden (tai use-
amman) kynttilänkantajan kanssa 
alttarin eteen,  jossa he voivat polvis-
tua.   Herran ruumis ja veri suitsute-
taan elevaatioiden yhteydessä,  kum-
pikin kolmella kaksoisheilautuksella.   
Suitsutuspalvelija ja kynttilänkan-
tajat jäävät (polvistuneina) alttarin 
eteen ehtoollisrukouksen loppuun 
asti ja poistuvat omille paikoilleen 

ennen Herran rukouksen aloittamis-
ta.

– Päätöskulkue:  
Suitsutuspalvelija kulkee ristin ja 
kynttilöiden jäljessä.  Hän voi joko 
kantaa suitsutinta mukanaan heilut-
tamatta sitä tai jättää sen paikalleen.

Vesper
–  Alkukulkue:
 (Ei kuulu roomalaiseen käytäntöön,  
mutta siihen ei myöskään kuulu alku-
virsi.. Ortodoksit käyttävät kuitenkin 
enemmän suitsutusta kuin hieman 
karumpi roomalainen järjestys.)
Noudatetaan samaa käytäntöä kuin 
messun kulkueessa.

–  Magnificat:
Suitsutuspalvelija kumartaa kevyes-
ti papille ja pitelee hänen edessään 
avointa suitsutinta.   Pappi panee 
siihen suitsuketta ja siunaa sen ta-
valliseen tapaan. Suitsutuspalvelija 
kumartaa ja menee alttarin ääreen 
apupöydän puolelle.    Pappi menee 
alttarille ja ottaa suitsuttimen suit-
sutuspalvelijalta suoraan tai diako-

nin välityksellä.   Alttari suitsutetaan 
samaan tapaan kuin messussa.   An-
nettuaan suitsutusastian pois pappi 
palaa istuimensa ääreen.   Siellä hä-
net suitsutetaan hänen seistessään.    
Sen jälkeen suitsutetaan diakonit ja 
avustajat ja heidän jälkeensä kansa 
samoin kuin messussa. 

  •••  •••  •••

Saksalaisen Evangelische Micha-
elbruderschaftin julkaisemassa 

Karl Bernhard Ritterin laatimassa 
messukirjassa  Die eucharistische 
Feier  (Johannes Stauda-Verlag, 
Kassel 1961) irrottaudutaan edellä 
mainituista perinteisistä tavoista ja 
esitetään kaksi muuta kohtaa,  joissa 
suitsutus voisi tulla kyseeseen:
”Missä voidaan lähteä siitä,  ettei 
synny mitään voittamattomia anti-
roomalaisia komplekseja, suitsutuk-
sen käyttö,  josta puhutaan sekä Raa-
matussa että virsikirjoissamme,  voi 
perustellusti olla eräs juhlavan litur-
gisen toiminnan muoto.   Tiedäm-
mehän, kuinka kiinteästi kuusenpih-
kan tuoksu kuuluu jouluun.
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Ylipäänsä on niin,  että tuskin mikään muu 
pystyy siinä määrin herättämään henkiin 
juhlallisia kokemuksia kuin juuri hajuais-
tin välittämät  vaikutelmat.  Suitsuttamisen 
voi välittömästi ymmärrtää Kyrie eleison 
–laulun yhteydessä.   Rukouksen pilvi ver-
hoaa alttarin.   Toiseksi suitsutus Credon 
laulamisen aikana on näkyvä ilmaus siitä,  
että Credo on tarkoitettu ylistyshymniksi 
ja uskovien palvonnaksi ja kiitosuhriksi.  
Tässä yhteydessä se on myös alttaripal-
velijoiden ja seurakunnan tervehdys esiin 
tuoduille lahjoille.”  (Ritterin messukaa-
vassa Credo on offertoriumin jälkeen.)

  •••  •••  •••

Väärien mielikuvien välttämiseksi to-
dettakoon,  etten itse ole mikään 

suitsuttamisen asiantuntija.   Pitkään us-
koin koulun kirkkohistorian oppikirjaa,  
joka – ainakin muistini mukaan – väitti 
suitsutuksen tulleen kristilliseen juma-
lanpalvelukseen pakanauskontojen vaiku-
tuksesta.   Sehän ei tietenkään pidä paik-
kaansa:  Vanha testamentti ja juutalainen 
temppelipalvelus,  joka kristillisen kirkon 
syntyaikoina on vielä ollut olemassa,  on 
toki lähin malli.  UT ei tosin mainitse mis-
sään kohdassa suoraan,  että kristilliseen 
jumalanpalvelukseen olisi kuulunut suit-
suttaminen,  mutta,  kuten Juha artikkelis-
saan toteaa,  siellä esiintyy suitsutukseen 
viittaavaa kuvakieltä,  joka ilman konk-
reettisia mielikuvia olisi melko vaikeasti 
avautuvaa.   Ilmestyskirjan näkijä tuskin 
olisi osannut näkyjään kuvatessaan puhua 
suitsutuksesta,  ellei se olisi ollut hänelle 
jostakin tuttua.
En ole itse koskaan suitsuttanut  –  lähinnä 
siitä syystä,  etten ole pitänyt tarpeellise-
na herättää kummastusta ja kenties myös 
allergisia reaktioita seurakuntalaisissa.  En 
ole liioin nähnyt luterilaisissa jumalanpal-
veluksissa suitsutettavan,  lukuun ottamat-
ta pienimuotoista sakaristossa vietettyä 
vesperiä,  jossa rukoushetkeä johtava pap-
pi siunasi suitsukkeen Magnificatia edeltä-

vän versikkelin (Ps.141:2) aikana ja toimit-
ti sitten canticumin aikana suitsuttamisen 
edellä esitettyyn tapaan.   Pidän kuitenkin 
hyvänä,  että jos ja kun tuo kristillisessä 
kirkossa varsin pitkään noudatettu tapa 
alkaa enenevässä määrin herättää kiinnos-
tusta,  niin on myös saatavilla tietoa siitä,  
miten on ennen menetelty ja miten asia on 
käytännössä toteutettavissa.   Myös uusi-
en käytäntöjen kehittäminen voi olla hel-
pompaa,  kun vanhat ovat tiedossa.
Uusista käytännöistä ovat esimerkkeinä 
edellä mainitut saksalaisen messukirjan 
suitsutustavat Kyrien ja Credon aikana.   
Vesperissä suitsuttamista voi laajentaa 
muihin hetkipalveluksiin,  esim.  aamuru-
koukseen kuuluvan Sakariaan kiitosvirren 
(tai Te Deumin) tai kompletoriossa rukoil-
tavan Simeonin kiitosvirren yhteyteen.   
Samoin valon rukoushetkessä voitaisiin 
suitsuttaa esim. valon hymnin aikana.   
Suitsuttaminen kirkollisten toimitusten 
yhteydessä voisi ansaita oman artikkelin-
sa.   Tässä yhteydessä totean vain,  että ai-
nakin hautaan siunaamisessa on sopivia ja 
tradition tuntemia paikkoja suitsuttami-
selle,  esim. toimituksen alussa tapahtuva 
arkun suitsuttaminen ja haudan siunaa-
minen suitsuttamalla.   Jälkimmäisessä 
tapauksessa hautaussaatto on tietenkin 
poikkeus ohjeesta,  jonka mukaan suitsu-
tinta ei viedä ulos.   Toimituksen,  kuten 
esim. hautaan siunaamisen ja avioliittoon 
vihkimisen yhteydessä vietettävässä mes-
sussa voidaan tietysti suorittaa normaalit 
messuun liittyvät suitsuttamiset.
   
Avunhuudot syntisen
uhrisavuna tuon sulle.
Hädässäni rukoilen:
Anna armos vaivatulle.
Rukousta,  kiitosta
suo mun sulle uhrata.
(V. 1938 virsikirja 45: 2) ■
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PALIKKAPYHÄKKÖJEN 
RAKENTAJAT Teksti ja kuvat: Heikki Repo

Selebrantti vapaalla:

Palikkaa toisen päälle – ollaanko nyt kenties legoleikkien äärellä?  Ei sentään.  
Ruotsalaisen peliyhtiö Mojangin suuren suosion saanut Minecraft on jo parin 
vuoden ajan ihastuttanut niin lapsia kuin aikuisia. Eikä suotta – tässä pelissä 
on ainesta jopa virtuaalikirkkojen rakentajille sekä nettihartauksien viettäjille!
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Pelin idea on yksinkertainen. 
Maailma koostuu palikoista, joita 
on mahdollista kasata päällekäin 
fysiikan laeista piittaamatta. Pelaa-
jille tarjotaan kahta eri pelimoodia: 
rakentelumoodissa kaikki 
palikkatyypit ovat käytettävissä 
suoraan ja niitä on rajattomas-
ti. Selviytymismoodissa sen 
sijaan jokainen palikka on itse 
ansaittava: puut kaadettava ja 
kivet louhittava.

Jotta elämä palikkamaailmassa 
ei olisi liian helppoa, tarjoaa sel-
viytymismoodi rakennustarpeiden 
keräilyn lisäksi muitakin haasteita: 
ruokaa on nautittava säännöllisin 
väliajoin ja lisäksi pelaaja saa öi-
sin vaivoikseen hirviöitä, jollei ole 
huolellisesti valaissut pihapiiriään. 
Mutta eipä käy aika pitkäveteiseksi, 

kun pitää rakentelun lomassa puo-
lustautua zombeja, hämähäkkejä ja 
luurankoja vastaan!
Kirkkoarkkitehtuurista innostuneel-
le Minecraft on kuin lahja taivaasta. 

Vaikka palikkamittakaava on – noh, 
melko palikkamainen – tarjoaa peli 
mahdollisuuden toteuttaa kirkko-
arkkitehtuuriset haaveensa. Ja mikäli 
mittakaava tuntuu rajoittavalta, 
voi rakennelmansa rakentaa vielä 
suuremmiksi, jolloin kaariholvitkin 
alkavat saada kaarevat muotonsa. 
Kuutioista on tunnetusti vaikea saa-

da ympyrää.
Liturgikkoa voi tosin vaivata, ettei 

juuri mittakaavan vuoksi esimerkik-
si alttarille ole helppoa saada alttari-
liinaa muistuttavaa valkoista ohutta 

päällistä, ellei sitten tee koko 
alttaria valkoisista palikoista. 
Rajattujen palikoiden maail-
massa ei liioin kannata odot-
taa valmiina krusifikseja tai 
alttaritauluja, lähin vastike ovat 
aidanpalat, joita kokoamalla 

voi saada ohuemman ristin aikaisek-
si. Isoon mittakaavaan rakennettaes-
sa kärsivällisen näpertelijän on toki 
nekin mahdollista rakentaa halua-
mallaan tavalla.
Pelin eräs merkillepantavin piirre on 
se, ettei palikkaleikin tarvitse jäädä 
vain omaksi iloksi. Minecraft tarjo-
aakin mahdollisuuden useiden

Vain kärsivällisyys ja tarjottujen 
palikkojen värimaailma ovat 
rajana luomuksille. 

Öiset seurakuntalaiset eivät ilahduta, vaikka pitävätkin kirkonrakentajalle seuraa
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Palikkamaailma on yllättävän kaunis katsella
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pelaajien moninpeliin, jolloin pelaajat 
voivat yhdessä rakentaa ja seikkailla 
palikkamaailmassa. Tällöin myös vai-
valla rakennetut digikatedraalit voivat 
palvella tekijänsä ilahduttamisen lisäk-
si yhteistä hyvää.

Yksi mahdollisuus virtuaalikirkkojen 
käyttöön voisi olla esimerkiksi lyhyi-
den hartaushetkien viettäminen. Pelin 
oma tekstipohjainen keskustelu antaa 
myöten jonkin verran, mutta innos-
tuneet pelaajat voivat pistää pystyyn 

myös erillisen äänichatin esimerkiksi 
Ventrilon tai Teamspeakin avulla. Täl-
löin Minecraft- katedraali voi toimia 
kauniina puitteina internetin ylitse 
vietetylle kokonaiselle rukoushetkelle. 

Vaikkei mikään voi korvata kristitty-
jen oikeaa yhteen kokoontumista, voi 
internet tarjota uusia mahdollisuuksia 
isojen etäisyyksien tai muiden estei-
den erottamille ihmisjoukoille. Joten 
ei muuta kuin Minecraftin äärelle ja 
pykäämään palikkapyhäkköjä! ■
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Minecraft tarjoaakin mahdolli-
suuden useiden pelaajien mo-
ninpeliin, jolloin pelaajat voivat 
yhdessä rakentaa ja seikkailla 
palikkamaailmassa. Tällöin 
myös vaivalla rakennetut di-
gikatedraalit voivat palvella 
tekijänsä ilahduttamisen lisäksi 
yhteistä hyvää.
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 EPISKOOPPI
Eli kuka piispoista 
sanoi ja mitä?

”Jumalanpalvelukseen on aina ja 
kaikkialla kuulunut pyrkimys 

yhdistää yhtenäisyys ja monimuotoi-
suus, hienommin sanottuna trans-
kulttuurisuus ja kontektuaalisuus so-
pivalla tavalla. Kirkon traditio tuntee 
”yhden pyhän apostolisen ja katolisen 
kirkon”, mutta ei yhtä yhdenmuotois-
ta jumalanpalveluskaavaa. Toisaalta 
kristillisellä – tai tarkemmin tässä 
yhteydessä ”luterilaisella” – jumala-
palveluksella on myös identiteetti ja 
siihen perustuvat elementit, josta se 
tunnistetaan kristilliseksi ja joista se 
ei voi luopua. Sillä joka vaatii moni-
muotoisuutta, on velvollisuus määri-
tellä myös ne elementit, jotka tekevät 
jumalanpalveluksesta kristillisen, 
takaavat yhtenäisyyden ja joista on 
pidettävä kiinni aina ja kaikkialla.”
EPISCOPUS ELECTUS JARI JOLKKONEN, 
ARTIKKELI ”YKSEYDEN JA MONEUDEN SUHDE 
LITURGIASSA”

Ku
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Minecraft
http://www.minecraft.net
Sivustolla peliä voi kokeilla ilmaiseksi, koko 
versio maksaa 20 euroa.

Ensimmäisiä seurakuntien Minecraft-palve-
limia Suomessa on Bittileirin (http://www.
bittileiri.fi) palvelin, jolla myös tässä jutussa 
esitelty ”Pyhän Henrikin Minecraft-katedraali” 
sijaitsee.

Äänipohjaiset keskusteluohjelmat Ventrilo 
ja Teamspeak löytyvät osoitteista 
www.ventrilo.com
www.teamspeak.com

2.4.2012 Minecraftia on myyty yli 
5 430 000 kopiota.
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http://www.minecraft.net
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Verkkoja selvittelemässä Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Brian Snelson (CC-BY)
   Blake Patterson (CC-BY)
   Ted Percival (CC-BY)Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittyminen on mahdollistanut 

kaksisuuntaiset, reaaliaikaiset videoyhteydet. Myös internetin virtu-
aalimaailmat, vaikkapa Minecraft-palvelimien virtuaalikatedraalit, 
herättävät kysymyksen: missä määrin netin kautta voidaan viettää 
jumalanpalvelusta ja osallistua siihen?

Ensimmäinen jumalanpalvelus ra-
dioitiin Suomessa 12. syyskuuta 
1926 ja säännölliset radioinnit al-
koivat kahdeksan vuotta myöhem-
min. Ensimmäinen uskonnollinen 
televisio-ohjelma nähtiin vuonna 
1955. Suomen kirkollinen elämä on 
kuitenkin kokenut suuria muutoksia 
kuluneiden 86 vuoden aikana. Sanaan 
painottuvasta jumalanpalveluksesta 
on siirrytty kohti ehtoollismessua, ja 
liturginen esineistö on tullut paljon 
rikkaammaksi.

Tietoliikenneyhteyksien meille aset-
tama kysymys kirkollisten toimitusten 

asemasta on siis kohdattu aiemmin 
kirkon historiassa paitsi television, ra-
dion ja puhelimen, myös sanomaleh-
den ja kirjoituksen - jopa normaalin 
puheen - kohdalla: miten kirkollinen 
toimitus välitetään? Vastaus ei ole kui-
tenkaan jokaista kirkollista toimitusta 
ja uskonnollista aktia koskien sama, 
mutta lähtökohtaisesti Internet rin-
nastuu muihin viestintävälineisiin.

Sakramentit ovat erityisasemassa, 
sillä niissä on kaksi olennaista osaa, 
aine ja armo. Aineen vaatimus on 
lopulta ihmiskuvaan liittyvä huomio: 
ihminen on paitsi henki, myös 
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Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Brian Snelson (CC-BY)
   Blake Patterson (CC-BY)
   Ted Percival (CC-BY)

ruumis, ja ruumiillisena hän tulee 
osallisiksi armonvälineistä aineelli-
sesti. Aineen vaatimus sekä kaikkien 
sakramenttien asema Kristuksen ruu-
miin yhteisöllisinä viettoina osoitta-
vat, ettei sakramentteja voida viettää 
verkon tai vastaavien välittäjien kaut-
ta. Kokoontuminen on kokonaisten 
ihmisten kokoontumista.

Jumalanpalvelus on kuitenkin 
paljon muutakin kuin ehtoollisen 
viettoa. Miten sitten Jumalan sana, 
rukous ja siunaukset? Kirjoittiko Paa-
vali turhaan esimerkiksi 1. Korintto-
laiskirjeen loppuun, “Herran Jeesuk-
sen armo olkoon teidän kanssanne”? 
Ei tietenkään. Pyhien kirjoitusten 
kuuleminen, rukouksiin osallistumi-
nen ja siunausten vastaanottaminen 
on verkon kaltaisten välittäjien kautta 
mahdollista.

Televisiojumalanpalveluksen kat-
somisesta on siis hengellistä hyötyä, 
koska kirjoitukset, rukoukset ja 
siunaukset välittyvät. Kirkossa perin-
teisesti siunattu myös konkreettisia 
esineitä, kuten rukousnauhoja, ristejä 
ja ikoneita välittämään siunausta. 
Paavin Urbi et orbi -siunaukseen 
liittyvän aneen voivat saada paitsi 
läsnäolevat, myös radion, television 
tai verkon kautta seuraavat. Toisaalta 
on kuitenkin syytä välttää siunauksen 
ymmärtämistä jonkinlaisena magia-
na. Siunausta ei voi vangita, niin että 
salaa kännykkäkameralla kuvaa papin 
siunauksen. Yhtenä välittymisen 
ehdoista voitaneen pitää siunaajan 
tarkoitusta välittää siunaus viestintä-
välineiden kautta.

Internet loistaa erityisesti kristil-
lisen opetuksen välittäjänä ja evan-
kelioinnin kanavana, niin hyvässä 
kuin pahassa. Internetistä voi löytää 
kirkkoisien tekstien käännöksiä 
ja monien muiden oikeaoppisten 
opetusta helposti. Yhtä helppoa, tai 
jopa helpompaa, on kuitenkin löytää 
epäselvää ja epätervettä opetusta. 

Hengellinen kommuunio

Kirkko opettaa eukaristian sakramentin yhteydessä kahta 
nauttimisen tapaa. Sakramentaalinen nauttiminen tarkoittaa 
konkreettisten aineiden syömistä ja juomista, mikä välittää 
eukaristian armon täyteyden. Hengelliseksi nauttimiseksi ni-
mitetään sitä, että halutaan osallistua ehtoolliselle ja tulla sen 
kautta osalliseksi Jumalan armosta ja sen suurista hyödyistä. 
Usein nämä yhdistyvät, niin että nauttiminen tapahtuu molem-
milla tavoilla. Messussa hengellinen nauttiminen ilmaistaan 
rukouksella, “Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. 
Lausu vain sana, niin minä paranen”, joka lausutaan ehtoolli-
senjaon alkaessa.

Televisio- tai internet-messun yhteydessä sakramentaalinen 
nauttiminen ei ole mahdollista, mutta hengellinen kommuunio 
on. Rukouksensa voi ilmaista vapaasti tai vaikka seuraavasti: 
“Jeesukseni, uskon että olet pyhässä sakramentissa. Rakastan 
sinua yli kaiken ja janoan sinua sieluuni. Koska en voi ottaa 
sinua vastaan sakramentaalisesti, tule ainakin hengellisesti 
sydämeeni. Ikään kuin olisit jo saapunut syleilen sinua ja yh-
distän itseni kokonaan sinuun; älä salli minun koskaan erota 
sinusta. Aamen.”

Asiasta lisää, ks. Tuomas Akvinolainen, Summa theologiae, 
III, q. 80; Yksimielisyyden ohje, Täydellinen selitys, luku VII; 
Trenton kirkolliskokouksen 13. sessio, 8. luku

Inter mirifica, Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
dekreetti yhteisöllisen viestimisen välineistä

17. On sangen sopimatonta Kirkon lapsille laiskasti sal-
lia pelastuksen sanoman estäminen tai hankaloittaminen 
sellaisten teknisten viiveiden tai kustannusten - olivat ne 
miten suuria tahansa - vuoksi, joihin törmätään näiden 
viestimien luonteen vuoksi. Sen tähden tämä pyhä kirkol-
liskokous kehottaa heitä muistamaan velvoitteen ylläpi-
tää ja avustaa katolisia sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja 
elokuvaprojekteja, radio- ja televisio-ohjelmia ja -kana-
via, joiden pääasiallinen tavoite on levittää ja puolustaa 
totuutta ja vaalia kristillisyyden vaikutusta yhteiskuntaan. 
Synodi myöskin kutsuu toden teolla sellaisia järjestöjä ja 
yksilöitä, joilla on taloudellisia ja teknisiä kykyjä, avus-
tamaan näitä viestimiä vapaasti ja anteliaasti varoillaan 
ja taidoillaan, sikäli kuin nämä viestimet edistävät aitoa 
kulttuuria ja apostolaattia.
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 Medialukutaito on siis tarpeen myös us-
koville; on tiedettävä, millaisista lähteistä 
pulppuaa makeaa vettä.

Verkon valikoimassa on monia vaihto-
ehtoja. Tekstejä löytää helposti. Toinen 
vaihtoehto ovat podcastit. Podcastit ovat 

ääni- tai videotiedostoja, jotka ladataan 
omalle tietokoneelle tai mp3-soittimeen 
ja kuunnellaan, milloin itselle sopii. Kol-
mantena vaihtoehtona netissä on videoi-
ta. Niiden runsain lähde lienee Youtube, 
josta voi löytää vaikkapa videoita etio-
pialaisesta liturgiasta, (turhia) väittelyitä 
lapsikasteesta ja paljon muuta.

Tiedon ja hiljentymisen lisäksi ver-
kossa on viime aikoina alettu nähdä 
myös virtuaalikirkkoja. Nämä ovat usein 
kirkosta otettuja kuvia, joihin yhdistyy 
erilaisia taustamusiikkeja, suoria lähe-
tyksiä jumalanpalveluksista ja tallennet-
tuja videointeja. Ortodoksisessa Pyhän 
Nikolaoksen virtuaalikirkossa näkymää 
voi lisäksi siirrellä ja kirkon eri kohdista 
saa lisätietoa painamalla kuvakkeita. 
Liturginen opetus ja rukoukseen hiljen-
tyminen on yhdistetty toimivaksi koko-
naisuudeksi.

Internet, televisio ja radio voivat siis 
olla hyödyksi uskonelämälle, vaikkei 
sakramentteja, kirkon olemuksen kan-
nalta keskeisiä palvontamenoja, niiden 
kautta voidakaan viettää. Näiden välinei-
den kautta tehtävän työn ja hartauden 
ensisijainen tehtävä onkin ohjata ko-
koontuvan kirkon ja sen konkreettisten 
sakramenttien yhteyteen, ei mahdollis-
taa uskonharjoitusta yksin ja oikeassa.  ■

LINKKEJÄ

http://www.ortodoksi.net/virtuaalikirkko/index.html Pyhän Nikolaoksen virtuaali-
kirkko. Selebrantti suosittelee!

http://evl.fi/tv Evankelisluterilaisen kirkon keskushallinnon tv-tuotantoon liittyviä linkkejä.

http://areena.yle.fi Ylen videohakemisto. Kokeile hakusanoilla jumalanpalvelus ja 
hartausohjelmat.

http://pod.kirkkoespoossa.fi/ Espoon seurakuntien podcast-kanava.

http://www.myrskykalliofilmi.net  Lyhytelokuvia, mainoselokuvia ja muuta videomateri-
aalia, jolla vahva kristillinen sisältö. Elokuva-alan tuotantoyhtiö ja Selebrantin julkaisija.
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Musacorner
Herran rukous

Musacorner julkaisee tällä kertaa Her-
ran rukouksen sekä latinaksi että suo-

meksi. Sävelmä on peräisin Missale Aboen-
sesta, joka on keskiaikainen Suomessa 
käytössä ollut messukirja. Sävelmä on sama 
kuin vanhassa dominikaanisessa riitissä, 
koska Turun hiippakunnan messujärjestys 
perustui dominikaaniseen riittiin.

Messun kaanonin eli eukaristisen ru-
kouksen jälkeen pappi lausui rukouksen 
johdannon ja rukouksen sen lopussa oleviin 
sanoihin “Et ne nos inducas in tentationem”, 
jonka jälkeen kuoro vastasi “Sed libera nos 
a malo”. Pappi lausui hiljaa aamenen ja luki 
embolismin (Libera nos quaesumus...), jon-
ka jälkeen hän lauloi rukouksen päätössanat 
“Per saecula saeculorum”, johon vastattiin 
Aamen. (Lehdessä edellä olleeseen leivän 
murtamista käsitelleeseen artikkeliin liitty-
en on syytä huomata, että fraktio tapahtui 
embolismin aikana.)

Suomennettu versio heijastaa 

Herran rukouksen nykykäytäntöä. Siinä on 
oletettu, että rukouksen johdantona toimii 
papin laulama “Isä meidän”, jonka jälkeen 
kuoro liittyy asteriskin jälkeen mukaan. 
Tekstinä on käytetty läntisen perinteen sa-
namuotoa, joskin käytössä oleva liturginen 
uutuus eli loppuylistys on lisätty.

Musiikki on kirjoitettu neumeina. Kirkko-
muusikot näitä varmaan osaavatkin lukea, 
mutta meille asia vähemmän tietäville 
riittänee seuraava ohjeistus. Käytetty nuot-
tiavain on F (fa), eli kolmannella viivalla on 
F, ja melodia alkaa C:stä (do). Voit soittaa 
melodian pianon valkoisilla koskettimilla, 
sillä alennuksia ei ole. Sanassa ”olkoon” 
tavulle koon tuleva neumi on D-C, vastaa-
vasti sanassa ”sinun” tavulle si tuleva on 
C-D. Laajempi johdatus neumeihin tulossa 
myöhemmin!

JUHA LEINONEN
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Herran rukous
Ekumeenisen sanamuotoon sov. Juha Leinonen Missale Aboense
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Oratio dominica
Missale Aboense
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Selebrantti palaa numeron 
2/2012 merkeissä syksyllä.

SIUNATTUA YLÖSNOUSEMUKSEN 
JUHLAA!


