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Liturginen liike – varsinkin luterilai-
sissa kirkoissa – saa joskus osakseen 

kritiikkiä siitä, ettei se ota Raamattua 
tosissaan. Kritiikki ei ole aiheetonta. 

Ajalle on ominaista etsiä tunnetta, kokemusta 
ja löytää niistä merkitystä elämään. Joidenkin 
kulttuurintuntijoiden mukaan elämme nyt 
uusromantiikan aikaa. Se näkyy myös kirkos-
sa. Symbolit ja elämykset ovat yhä vahvemmin 
läsnä jumalanpalveluselämässä.

Samalla kuuluu huolestuttavia ääniä erityisesti 
nuorten luterilaisten pappien hartauselämästä 
(allekirjoittanut mukaanlukien!). Raamatun 
lukeminen omaksi hartaudeksi on käynyt yhä 
harvemmaksi ja tutkiskelu tuntuukin rajoittuvan 
saarnojen valmisteluun.

Suuntaus ei ole hyvä eikä kestävä. Raamattu ei 
ole vaihtoehtoinen rikkaan jumalanpalveluselä-
män kanssa. Jälkimmäinen edellyttää Raamattua 
tai on vaarassa kuihtua kauniiksi kuoreksi vailla 
todellista sisältöä ja totuutta.

Jumalanpalveluselämästä ei saa tulla harras-
tusta. Sen sijaan sen tulee olla syvin elämämme 
suunta, ojentuminen kohti Kristusta. Siksi on 
syytä säännöllisesti ja päivittäin omassa yksi-
näisyydessäkin lukea Raamattua – vaikka sitten 
viikkolektionaaria seuraten – ja rukoilla Herraa.

Käydessämme vuoteen 2015 haluan rohkaista 
jokaista lukijaamme henkilökohtaiseen kil-
voitukseen niin Raamatun tutkiskelussa kuin 
rukouksessakin – kuten myös laupeudentöissä 
ja Ylösnousseesta todistamisessa.

Tähän kaikkeen toivotan sinulle runsaasti 
rohkeutta ja viisautta. Siunatkoon kaikkivaltias 
Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki joulujuhlasi 
ja alkavan vuoden 2015!
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Ensimmäinen kokoontumiskerta. Jännit-
tää. Tuleekohan ketään? Seison Pälkäneen 

kirkon oviaukossa ja odotan. Kello on melkein 
neljä, on syyskuinen keskiviikko vuonna 2012. 
Olen päättänyt ruveta sanoista tekoihin. Silti 
mielessäni käy epäilys, ettei kukaan tule. Uudet 
alut voivat olla vaikeita.

Olen käynnistämässä Pyhän Mikaelin alttari-
kiltaa, uutta toimintamuotoa, jonka tavoitteena 
tehdä jumalanpalvelusta ja kirkkotilaa tutuksi 
lapsille ja nuorille. Ja mikä tärkeintä – ottaa hei-
dät mukaan toteuttamaan jumalanpalveluksia, 
mahdollisimman monipuolisesti.

Huoleni haihtuu pian, sillä ensimmäiseen 
killan kokoontumiseen tiensä löytää neljä 
alakouluikäistä nuorta naista. Käymme sisälle 
kirkkoon — siis kuninkaan hoviin — ja yhtei-
nen matkamme sen tapoihin ja salaisuuksiin 
alkaa — kuinkas muutenkaan — ristinmerkillä 
ja kumarruksella kohti alttaria heti kirkkosaliin 
käydessämme.

Oikeus oppia ja palvella
Pyhän Mikaelin alttarikilta sai alkunsa kahdesta 
syystä. Ensinnäkin siksi, että tavallisesti kirk-
komme jumalanpalveluselämässä lasten tavat

Teksti ja kuvat: Heikki Repo
Killan viemää
Lasten ja nuorten osallisuudesta jumalanpalveluselämään 
ja sen syventämisestä puhutaan paljon. Itse kirjoitin ai-
heesta ensimmäiseen Selebranttiin (1/2011). Tämä on 
kertomus eräästä sovelluksesta pienessä sydänhämäläi-
sessä seurakunnassa.
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osallistua ovat olleet vähäisiä tai luonteeltaan 
passiivisia. Monesti silloinkin kun lapset ovat 
päässeet palvelemaan lahjoillaan yhteisessä 
jumalanpalveluksessa, heidän oikeutensa olla 
palvelemassa on perimmältään palautunut ai-
kuisten heille antamaan tilaan.

Kestävän kirkko-opin valossa näin ei kuiten-
kaan voi olla. Lasten oikeus olla palvelemassa 
perustuu kasteeseen, ei vanhempien lupaan. 
Lapset ovat täysivaltaisia jäseniä Kristuksen 
ruumissa ja siten osallisia yhteisen pappeu-
den tehtävistä. Lapsilla on siis aivan yhtä suuri 
oikeus käydä iloiten ja rohkeasti palvelemaan 
jumalanpalveluksessa kuin vaikkapa kirkkoval-
tuutetulla.

Kaikki palvelutehtävät edellyttävät kuitenkin 
osaamista, ymmärrystä ja rohkaisua tehtävässä 
toimimiseen. Kirkkomme jumalanpalveluskas-
vatus on valitettavasti ollut hyvin puutteellista 
jo pitkään. Monet teologian maisteritkaan eivät 
ymmärrä mitä jumalanpalveluksessa tapahtuu. 
Alttarikilta pyrkii tuomaan ratkaisua tähän on-
gelmaan ruohonjuuritasolla.

Kiltaa perustaessani oli alusta alkaen selvää, 
että odotukseni ovat korkealla. Toivoin, että 
voisin killan kautta saada tehtyä kiltalaisille 
jumalanpalveluselämän tehtävistä innostavia 
mahdollisuuksia olla tekemässä asioita ja koke-
massa onnistumisen ja osaamisen tunteita. Eikä 
toki sovi kieltää sitäkään, että toiveeni oli saada 
killasta hyvin osaavaa ja itsenäistä apua juma-
lanpalvelusten rikkaaseen toteuttamiseen.

Vaan kuinkas sitten kävikään
Kaikista odotuksistani huolimatta kilta on on-
nistunut yllättämään minut täysin. Muutaman 
ensimmäisen kerran jälkeen kiltalaisille olivat 
tuttuja niin alkukulkue kuin evankeliumikul-
kuekin. Into ja halukkuus harjoitella kulkueessa 
kävelemistä vuorotellen eri tehtävissä olivat 
jotain sellaista, jota en suoraan sanoen osannut 
odottaa. Alun pitäen ajattelin, että minun on 
pyrittävä tekemään kirkkoon tutustumisesta
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seikkailunomainen. Kävikin ilmi, että se on 
seikkailu jo itsessään. Kiltalaiset ovat nauttineet 
mahdollisuuksista tutustua saarnastuoliin, urku-
parveen, sakastiin, kirkkotekstiileihin ja kirkon 
erilaisten tavaroiden säilytystiloihin. Tämän 
vuoden puolella muutamat kiltalaiset pohtivat 
myös, olisiko mahdollista pitää jossain vaiheessa 
pieni leiri, joka kestäisi yön yli — kirkossa!

Mahdollisuus tehdä ja kokeilla eri asioita ovat 
myös innostaneet kiltalaisia. Useamman kerran 
ajan kiltalaiset halusivat yksinomaan kokeilla 
puhumista lukupulpetin mikrofoniin ja mik-
sauspöydän käyttöä. Suurin ällistyksen hetkeni 
oli kuitenkin se, kun kiltalaiset oma-aloitteisesti 
halusivat ryhtyä kokeilemaan psalminlaulantaa 
evankeliumikirjasta. Sittemmin nämä rohkeat 
alakoululaiset ovat laulaneet kanssani muuta-
massakin jumalanpalveluksessa psalmia. Kun 
kaikki papit laulaisivat edes vuorotervehdyk-
sen..!

Killan opetustavoitteet ovat kuitenkin matkan 
varrella kokeneet joitakin muutoksia. Kirkko-
vuoden edetessä ja kirkkotilaa läpi käytäessä 
on väistämättä kohdattu myös hyvin perustavia 
kristillisen uskon sisältöjä aina Kolminaisuudes-
ta iankaikkiseen elämään ja ylösnousemukseen. 
Aiheista on sitten keskusteltu yhdessä. Joiltain 
osin kilta on siten saanut lähes jonkinlaisen 
esirippikoulun piirteitä vaikkei tällainen opetus-
tavoite kuulunutkaan alkuperäiseen suunnitel-
maan.

Elävä yhteisö
Vapaamuotoisuus ja kiltalaislähtöisyys ovat siis 
muodostunut keskeiseksi voimavaraksi alttari-
killan elämässä. Silti jokainen kiltakerta sisältää 
joitakin toistuvia elementtejä, jotka olen matkan 
varrella havainnut hyväksi. Nämä elementit 
liittyvät erityisesti yhteisöllisyyteen.

Ilman yhteisöä hengellisen elämän on vaikeaa 
kestää. Alttarikillan osalta haasteet ja uhat liit-
tyvät erityisesti näkyvillä olemiseen. Lapsen voi 
olla vaikeaa tietää, miten suhtautua saamaansa
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Seela, 7v, aloitti killan alle kouluikäisenä
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samanikäisten huomioon, joka voi olla joissain 
tapauksissa hyvin asiatonta. Leimautumisen 
riski on suuri. Siksi olisi hyvä, että yhteisöllinen 
riski olisi muutettavissa voimavaraksi.

Alttarikillan tapauksessa yhteisöllisyys liittyy 
ensisijaisesti kahteen keskeiseen teemaan: killan 
vetäjän aitoon kiinnostukseen kiltalaistensa 
elämää kohtaan ja toisaalta sellaisiin elementtei-
hin, jotka tukevat killan sisäistä yhteisöllisyyttä 
ja kokemusta siitä. Pyhän Mikaelin alttarikil-
lassa ensimmäistä on tukemassa se, että jokai-
nen kiltakerta aloitetaan kuulumiskierroksella. 
Joinakin kertoina aikaa vain oleilemiseen (ja 
vaikkapa jouluisten herkkujen syöntiin) käyte-
tään runsaasti.

Sisäistä yhteisöllisyyttä tukevat puolestaan ele-
mentit kuten kiltamerkki, killan oma päiväkirja 
ja jäsenkirja, kiltalaisille varta vasten tehdyt oi-
kean mittaiset albat sekä kilvoittelu eri tehtävien 
suorittamisessa eriväristen narujen saamiseksi 
kiltamerkkiin. Monilta osin edellä mainitut asiat 
ovat käytössä vaikkapa partiotoiminnassa.

Kirjoittaessani tätä artikkelia toukokuussa 
2014 kiltalaisten joukko on kasvanut tähän 
mennessä suurimmaksi koskaan. Kiltaan kuuluu 
nyt seitsemän lasta ja nuorta, joista nuorin on 
ensimmäisellä luokalla ja vanhin seitsemännellä 
luokalla. Pääsiäisyönä kiltaan liittyi ensimmäi-
nen poika. Viimeisimmässä kiltakerrassa alkoi 
sakasti jo tuntua hieman pieneltä. Oli hienoa 
huomata ryhmän kasvaneen niin isoksi, että 
puheensorinaa riitti hiljaisinakin hetkinä.

Killan kasvaessa tuntuu siltä, että kaikki ai-
empi työ killan eteen kantaa todella hedelmää. 
Vanhemmat kiltalaiset neuvovat uusia tulokkai-
ta ja opettavat omalta osaltaan heitä yhteisiin 
tapoihin. Kulkueen opetteleminen yhdessä 
innostaa edelleen vanhojakin kävijöitä, mutta 
on kovin erilaista harjoitella vaikkapa evanke-
liumikulkuetta kun useimmille se on jo tuttua 
toimintaa. Itse ei tarvitse olla enää koko ajan 
neuvomassa, koska vertaisopetus toimii.
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Nauhojen ja tehtävien suuntaa-antavat värikoodaukset 
Pälkäneellä (myös aktiivisuus huomioidaan):
1. violetti - aloitustaso
2. vihreä – virsikirjojen jakamisen / kolehdin keräämisen 
jälkeen
3. sininen – kulkueissa toimimisen sekä lukukappaleiden 
lukemisen jälkeen
4. punainen – suitsutusavustajana toimimisen jälkeen
5. valkoinen - ehtoollispöydän kattamisapuna toimimisen 
jälkeen, kun punainen taso saavutettu
6. hopea ja pronssi – välitasoja, joihin ei ole vielä määri-
telty tarkasti tehtäviä
7. kultainen – itsenäisesti ehtoollispöydän kattamisen 
jälkeen (käytännössä edellyttää rippikoulun käymistä ja 
ehtoollisavustajaopetusta)
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Havaintoja matkan varrelta
Alttarikillan perustaminen on pitkäjänteistä 
toimintaa. On hyvin mahdollista, ettei se aluksi 
vedä kovinkaan monia lapsia tai nuoria. Matkan 
varrella voi myös käydä niin, että kävijöiden 
määrä pienenee, ehkä jopa puolittuu – kuten 
Pälkäneellä ensimmäisen vuoden jälkeen kävi. 
Mielessä voi myös käydä, onko näin pientä 
joukkoa varten mielekästä käyttää papin aikaa. 
Kysymykseen on kuitenkin vain yksi vastaus: 
kyllä, on mielekästä.

Pitkäjänteisyys on tarpeen, koska toiminta on 
aivan uudenlaista. Kukaan lapsista tai heidän 
vanhemmistaan ei tiedä, mikä alttarikilta on tai 
millaista siellä on. On luotava perustuksia yh-
dessä niiden kanssa, jotka ennakkoluulottomasti 
lähtevät mukaan. Kun kilta on pyörinyt muuta-
man vuoden ja näkynyt säännöllisesti mukana 
koulukirkoissa ja muissa jumalanpalveluksissa, 
ensimmäinen kriittinen vaihe on käyty läpi.

Killan kasvaessa yhteyksien määrä kasvaa. 
Kiltalaiset kutsuvat kavereitaan mukaan kivaan 
toimintaan ja vanhemmat saattavat patistaa 
lapsiaan hyvään harrastukseen. On tärkeää, että 
uusia tulokkaita huomioidaan yhtä paljon kuin 
vanhoja kävijöitä. Samalla on kuitenkin hyväksi, 
että vanhoja kävijöitä palkitaan heidän sinnik-
kyydestään ja osallistumisestaan.

Eräs näkökulma on kuitenkin jäänyt vielä 
aivan käsittelemättä: millaisen vastaanoton kilta 
on saanut muiden seurakuntalaisten joukossa? 
Erittäin myönteisen. Jo kiltaa perustettaessa 
kuulin, että useammat aikuiset vitsaillen harmit-
telivat, että kilta on tarkoitettu lapsille. Olisivat 
mielellään lähteneet mukaan itsekin.

Palaute on siis ollut hyvin positiivista. Killan 
läsnäolo ja toiminta on koettu hyväksi. Monet 
ovat iloinneet lapsista jumalanpalveluksessa 
sekä hyvin nähneet ja ymmärtäneet millainen 
voimavara ja merkitys tulevaisuudelle on sillä, 
että lapset kasvavat ymmärtämään jumalanpal-
velusta ja itse toimimaan sen toteuttamisessa.

Olisiko tässä konsepti sovellettavaksi kaikkial-
le kirkkoomme?
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Askelmerkit alttarikillan 
perustamiseen

•  Valitse alttarikillalle nimi. Suositeltavaa 
on, että kilta on omistettu samalle pyhälle 
kuin se kirkkokin, jossa kilta kokoontuu. 
Pälkäneellä vanha kirkkoraunio oli omis-
tettu pyhälle Mikaelille, joten alttarikillasta 
tuli Pyhän Mikaelin alttarikilta. Nimi on 
jännittävä ja liittyy kirkon perinteeseen 
mutta samalla paikallinen

•  Valitse kokoontumisaika ja -paikka. Killan 
kannattaa kokoontua kirkossa: itse salissa 
ja jos mahdollista, sakastissa tai muussa 
pöydän ja tuolit sisältävässä kirkon yhte-
ydessä olevassa tilassa. Kokoontumisaika 
kannattaa järjestää siten, että se sopii hyvin 
koululaisten aikatauluihin ja ei ole samaan 
aikaan kuin suosituimmat harrastukset. 
Pälkäneellä kilta kokoontuu torstaisin klo 
14.30-16.00 (lopetusaika on vähän joustava, 
monilla ei ole yhtään kiire lähteä...). Kellon-
aika sopii yhteen hyvin kiltalaisten aikojen 
kanssa, sillä Pälkäneen kirkonkylällä koulu 
päättyy klo 14.15 ala- ja yläkoululla.

•  Hanki tarvikkeet. Aluksi riittää, että kilta-
laisille hankkii kiltakorun ja erivärisiä nau-

hoja eri ”tasoja” varten (kun kiltalainen on 
avustanut uusissa tehtävissä, hän saa mer-
kiksi siitä erivärisen nauhan). Samalla voi 
jo tiedustella mahdollisuuksia saada jostain 
kiltalaisten kokoisille sopivia alboja. Netis-
tä löytyy kaavoja, joiden pohjalta albat voi 
ommella, joten jonkun innostuneen seura-
kuntalaisen voimin albat voi olla mahdollis-
ta toteuttaa ilman kalliita hankintoja (kuten 
Pälkäneellä, jossa myös kankaat saatiin 
lahjoituksena). Kiltakorut voi tilata näppä-
rästi vaikka jostain ulkomaisesta katolisia 
lahjatavaroita myyvistä verkkokaupoista. 
Pälkäneelle tilasin kiltakorut osoitteesta 
http://www.cenacle.co.uk/ Kauppa myy 
12 kappaleen pakkauksia pieniä koruja, 
hinta per pakkaus on noin 6 euroa. Lisäksi 
on hyvä ajatus heti aluksi hankkia killalle 
oma nimikirja/päiväkirja, johon voi kirjata 
kiltalaiset, heidän tekemänsä tehtävät sekä 
päiväkirjaosioon se, mitä kullakin kerralla 
on tehty ja ketkä olivat paikalla.

•  Mainosta kiltaa. Kerhojen mainostamisen 
yhteydessä, koulukirkkojen yhteydessä, 
kouluissa, kuoroissa...

•  Suunnittele aikataulua. Alussa on hyvä 
hieman miettiä, millaisella aikataululla itse 
haluaa asioita käydä. Toimivaksi olen ha-
vainnut, että jokaisen kerran aluksi
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•  jutustellaan kuulumisia pöydän ääressä. 
Tässä yhteydessä on uusille tulokkaille 
jaettu kiltakorut ja nauhat ja heidät kir-
jataan nimikirjaan. Kirjoittamisesta huo-
lehtii joku kiltalainen. Myös hartautta on 
hyvä harjoittaa, olen ottanut tavaksi meillä 
viettää lyhyen rukoushetken sakastissa 
krusifiksin äärellä: sytytetään kynttilä, 
alkusiunaus, psalmin laulaminen, päivän 
raamatuntekstin lukeminen, päivän rukous, 
Herran rukous, loppusiunaus. Olen jakanut 
kynttilän sytyttämisen, sammuttamisen, 
raamatuntekstin lukemisen ja rukouksen 
lukemisen sekä psalmin laulamisen yhdessä 
kiltalaisten kanssa. Loppuaika (n. 1 h) on 
varattu harjoittelemiseen ja erilaisiin asioi-
hin tutustumiseen. Lopuksi on kirjoitettu 
päiväkirjaan mitä kerralla on tehty – tämä-
kin tehtävä on hyvä antaa vaikkapa tehtä-
vään nimetylle kiltalaiselle.

•  Kutsu kiltalaisia messuun. On tärkeää 
kutsua kiltalaisia säännöllisesti tekemään 
tehtäviä jumalanpalvelukseen. Kannattaa 
erityisesti huolehtia siitä, että kiltalaiset 
pääsevät toimimaan myös niissä messuissa, 
joissa liturgina on joku muu kuin se, joka 
kiltaa ohjaa – tai jos kiltaa vetää joku muu 
kuin pappi, myös silloin kiltalaisille pitäisi 
tarjota mahdollisuus palvella kun killan ve-
täjä ei ole paikalla. Kiltalaiset oppivat kyllä 

nopeasti omiin vastuisiinsa ja paikkaansa 
jos heidät otetaan vakavasti. Pälkäneellä 
toimii jo hyvin, kun olen kysynyt messuun 
avustamaan ja kertonut koska heidän pitää 
olla paikalla – kiltalaiset ovat omatoimisesti 
pukeneet albat ja liturgi on sitten heille ja-
kanut tehtävät messuun. Suosittelen lämpi-
mästi myös ehtoolliskasvatuksen antamista 
killassa ja sitten vanhempien rohkaisemista 
siihen, että lapsille voidaan jakaa ehtoolli-
nen messussa!

•  Keksi kaikkea kivaa. Vaihtelu virkistää. 
Ryhmäkuvat, joulujuhlat, yöpyminen kir-
kossa... yhteinen erilainen kiva on hyväksi 
ja vahvistaa keskinäistä yhteyttä. ■
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VOITELUN HISTORIAA
Kristikunta käyttää lähes kaikkialla öl-
jyä liturgisessa yhteydessä. Öljy on yksi 
neljästä keskeisestä elementistä; luen 
näihin kuuluvaksi eukaristiset aineet 
eli leivän ja viinin sekä veden. Oliiviöl-
jyn käytöllä on vanhatestamentillinen 
tausta: muun muassa papit ja kuninkaat 
voideltiin. Voitelu on Jumalan erityisen 
armon merkki, joka pyhitti voidellun 
henkilön tai esineen, teki siitä pyhän.

Uusi testamentti ei ole tietämätön öl-
jyn käytöstä. Jeesusta nimitettiin Messi-
aaksi ja Kristukseksi, mitkä molemmat 
tarkoittavat voideltua. Konkreettisen 
voitelemisen pääasiallinen konteksti 
näyttää olleen lääketieteellinen, sillä 
se oli osa opetuslasten eksorkismi- ja 
parannustoimintaa (Mark. 6:13). Jee-
suksen omassa elämässä (nardus)öljyllä 
voitelu liittyy nimenomaan hautaami-
sen valmisteluihin. (Esim. Matt. 26:12) 
Öljyllä näyttää olleen myös kosmeetti-
nen käyttö, sillä Jeesus ohjaa paastoajia 
peittämään paastonsa voitelemalla 
hiuksensa. (Matt. 6:12)

Merkittävin osa Uuden testamentin 
voitelu-puheesta liittyy kuitenkin sen 
metaforiseen puoleen. Saatuaan kas-
teen Johannekselta ja oltuaan erämaas-
sa Jeesus meni synagogaan ja luki pro-
feetan sanat: “Herran henki on minun 
ylläni, sillä hän on voidellut minut.” 
(Jes. 61:1) Tämän jälkeen Jeesus sanoo 
tämän käyneen toteen hänessä. (Luuk. 
4:21)

Traditio Jeesuksesta Hengen voitele-
mana jatkuu myös apostoleiden saar-
nassa: “Te olette kuulleet Jeesuksesta, 
nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli 
Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki 
ympäri maata, teki hyvää ja paransi 
kaikki jotka olivat joutuneet Paho-
laisen valtaan, sillä Jumala oli hänen 
kanssaan.” (Ap. t. 10:38) Paavali katsoo 
Kristuksen voitelun tulleen myös hänen 
seuraajiensa osaksi. (2. Kor. 1:21) 

PYHÄÄ ÖLJYÄ Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: James Bradley (CC-BY)
          fourthandfifteen (CC-BY)
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Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: James Bradley (CC-BY)
          fourthandfifteen (CC-BY)
  

Johanneksella voitelu puolestaan liittyy 
tietoon, Jumalan tuntemiseen, jonka 
Pyhä Henki antaa uskoville: “Te taas 
olette Pyhältä saaneet Hengen voitelun, 
ja kaikilla teillä on tieto.” (1. Joh. 2:20) 
Jaakob palaa voitelun konkreettiseen 
käyttöön ja antaa ohjeet sairaiden voi-
telusta. (Jaak. 5:14)

Alkukirkossa öljyä käytettiin myös 
kasteen yhteydessä. Jeesuksen kasteessa 
saama Pyhän Hengen voitelu yhdistet-
tiin kastetilanteeseen. Joissain paikoissa 
kastettava voideltiin ennen kastetta, 
jossakin öljyä lisättiin veteen, jossakin 
voitelu tapahtui kasteen jälkeen, ja 
paikoitellen öljyä ei käytetty lainkaan. 

Esimerkiksi Tertullianus kirjoittaa 
teoksessaan Kasteesta, että voitelu 
seurasi itse kasteaktia: “Niinpä meissä 
voitelu virtaa lihallisesti, mutta hyödyt-
tää hengellisesti; samaan tapaan myös 
itse kasteakti upottaen lihan veteen 
hyödyttää hengellisellä vaikutuksella 
vapauttaen meidät rikkomuksista.” 
(De baptismo 8) Varhaisista kastekäy-
tännöistä ja niissä tapahtuneesta öljyn 
käytöstä kiinnostuneen kannattaa lukea 
aihetta käsittelevä Juliette Dayn kirjoi-
tus Selebrantti 1/2012:ssa.

Eräs huomio on syytä tehdä. Kätten 
päällepano ja öljyllä voitelu on histori-
allisesti katsottu toisiinsa liittyviksi tai 
jopa toistensa korvikkeiksi. Symboleina 
molemmat ovat Pyhän Hengen lahjan 
merkkejä. Lisäksi pyhät öljyt ovat aina 
piispan pyhittämiä ja niillä on siten 
kirkollisen yhteyden aspekti. Piispa on 
kirkollisen yhteyden näkyvä merkki ja 
on ikään kuin läsnä kaikkialla, missä 
hänen siunaamaansa öljyä käytetään.

KOLME ERI ÖLJYÄ
Öljyn traditio jatkuu edelleen vanhois-
sa kirkoissa. Monet uudet kirkotkin 
ovat palauttaneet sairaan voitelun käyt-
töön (näin myös Suomen evl. kirkko), 
mutta voitelu on paikoitellen myös 
“keksitty uudelleen”. Vähintäänkin 
hengellisestä voitelusta puhuminen on 
lisääntynyt.

Läntisen kristikunnan liturgisessa 
traditiossa tunnetaan kolme pyhää 
öljyä. Piispa pyhittää kiirastorstaina 
ns. krismamessussa nämä öljyt ja jakaa 
ne koko hiippakuntaan käytettäväksi. 
Öljyt ovat: 

1) Katekumeenien öljy (oleum
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catechumenorum, O.C.) tai joskus 
myös pyhä öljy (oleum sanctum, O.S.). 
Sitä lisätään kasteveteen, sitä käytetään 
kirkkojen vihkimisessä ja pappien vih-
kimisessä.

2) Pyhä krisma (sanctum chrisma, 
S.C.) ei ole, toisin kuin muut öljyt, puh-
dasta oliiviöljyä, vaan siihen on lisätty 
balsamia. Sitä käytetään konfirmaatios-
sa, kasteessa, piispan vihkimyksessä ja 
eräissä muissa vihkimyksissä.

3) Sairaiden öljy (oleum infirmorum, 
O.I.) on käytössä vain sairaiden voite-
lussa.

Öljy koskettaa neljää eri sakrament-
tia, joista jätän vihkimyksen sakramen-
tin käsittelemättä. Kasteessa kateku-
meenien öljyä käytetään sekoitettuna 
kasteveteen, joka muistuttaa kasteen 
yhteydestä paitsi Kristukseen, myös 
siinä annettavaan Henkeen. Pappi 
lausuu sanat, joiden jälkeen hän voite-
lee pyhällä krismalla päälaen. “Voiman 
Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuk-
sen Isä on vapauttanut sinut synnistä ja 
tuonut uuteen elämään veden ja Pyhän 
Hengen kautta. Nyt hän voitelee sinut 
pelastuksen krismalla, jotta yhdisty-
neenä hänen kansaansa voisit iäti pysyä 
jäsenenä Kristuksen ruumiissa, hänen 
joka on pappi, profeetta ja kuningas.”

Konfirmaatiossa käytetään pyhää 
krismaa Pyhän Hengen sinetistä, jolla 
piispa piirtää konfirmoitavan otsaan 
ristin. Heidän välillään käydään kes-
kustelu:

N., ota vastaan Pyhän Hengen lahjan 
sinetti.

Aamen.
Rauha sinulle.
Niin myös sinun hengellesi.

Sairaiden voitelun sakramentissa käy-
tetään sairaiden öljyä, jota roomalai-
sessa riitissä myös tavallinen pappi voi 

hätätilanteessa pyhittää lisää. Ruumiin-
osista voideltiin aikaisemmassa riitissä 
seitsemän, mutta uudemmassa riitissä 
vain kaksi, otsa ja kädet. Ensimmäi-
sen jälkeen lausutaan “Tämän pyhän 
voitelun kautta auttakoon sinua Herra 
rakkaudessaan ja laupeudessaan Py-
hän Hengen lahjalla”, ja toisen jälkeen 
“Pelastakoon ja nostakoon sinut ylös 
Herra, joka vapauttaa sinut synnistä.”

VOITELUN TILA  
LUTERILAISESSA KIRKOSSA

Näkyvin paikka, jossa voitelu on 
Suomessa käytössä, lienee Tuomasmes-
su. Tuomasyhteisön toiminnanjohtaja, 
tuomaspappi Pirjo Kantala kertoo, että 
Tuomasmessussa on voideltu alusta 
asti. Tavallista oliiviöljyä ei pyhitetä 
erikseen ja voitelija voi olla pappi tai 
maallikko. Esirukouksen yhteydessä 
alttarin läheisyydessä voidellaan sa-
noen “Voitelen sinut sielun ja ruumiin 
terveydeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen” ja lausuen Apostolinen 
siunaus. Viime vuosien aikana on
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kuitenkin syntynyt myös toinen tapa 
siunata voitelemalla:

– Muutaman vuoden ajan on ollut 
tapana myös kirkon takaosassa jakaa 
öljyllä voitelua. Se on ollut erityisen 
suosittua viime vuosina. Siunattavaksi 
tulee kymmenittäin ihmisiä, jopa yli 
sadan silloin, kun messussa on pal-
jon osallistujia, kertoo Kantala. Tässä 
voitelussa lausutaan esim. ”Ota vastaan 
siunaus Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen 
nimeen” ja lisäksi Apostolinen siunaus 
ja tehdään öljyllä ristinmerkki.

Kirkollisten toimitusten kirjan 
rukoushetki Sairaan luona sisältää 
kirkon virallisen kaavan sairaiden 
voitelun toteuttamiseen. Suurin osa 
virsikirjoista sisältää sen liiteosassaan, 
joten rukousjärjestys on siis nopeasti 
käytettävissä, kun tarve tulee. Käyte-
tystä öljystä annetaan ohjeeksi, että 
ruokaöljy, esimerkiksi oliiviöljy käy. 
Öljyä ei kehoteta siunaamaan, mikä on 
mielestäni puute. Mikäli tätä kohtaa 
käytetään, eikä piispan valmiiksi py-
hittämää sairaiden öljyä ole saatavilla, 
suosittelisin seuraavanlaista rukousta: 
“Lohdutuksen Jumala, joka lähetit 
Poikasi parantamaan maailman; kuule 

meidän uskossa lausumamme ruko-
us ja lähetä Lohduttaja, Pyhä Henki, 
tähän rikkaaseen öljyyn ja rauhoitta-
vaan voiteeseen, kalliiseen lahjaan ja 
maan hedelmään. Siunaa + ja pyhitä 
tämä öljy meidän käyttöömme. Tee 
tästä öljystä lääke kaikille, jotka sillä 
voidellaan; paranna heidän ruumiinsa, 
sielunsa ja henkensä ja päästä heidät 
kaikista vaivoista. Meidän Herramme 
Jeesuksen Kristuksen kautta, joka elää 
ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen 
kanssa, yhdessä jumaluudessa nyt ja 
ikuisesti. Aamen.”

Itse voitelu tapahtuu raamatunluvun 
jälkeen. Sille annetaan vaihtoehdoksi 
kättenpäällepaneminen. Tämän jälkeen 
pappi lausuu: “Raamatussa sanotaan: 
»Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon 
hän luokseen seurakunnan vanhim-
mat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä 
Herran nimessä ja rukoilkoot hänen 
puolestaan, ja rukous, joka uskossa 
lausutaan, parantaa sairaan. Herra 
nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on 
tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi.»” 
Tämän jälkeen hän tekee öljyllä ris-
tin sairaan otsaan ja sanoo: “Tähän 
Raamatun sanaan luottaen voitelen 
sinut, NN (etunimet), Isän ja + Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen. Jää Jumalan 
haltuun.” Voideltu vastaa aamenella.

Kuolevan luona pidettävään rukous-
hetkeen ei ole käsikirjassa annettu 
mahdollisuutta lisätä voitelun element-
tejä. Ilmeisesti tarkoituksena on ollut 
vastustaa keskiaikaista perinnettä, jossa 
sairaiden voitelusta oli muodostunut 
viimeisen voitelun sakramentti ja se 
annettiin vain kuoleville. Kehotan tässä 
kuitenkin raittiiseen radikalismiin: jos 
kuoleva haluaa tällaisen palveluksen, ei 
siitä tule kieltäytyä. Ja ehkä kiirastors-
tain messussa voisi pyhittää sairaiden 
öljyn koko vuodeksi, ellei piispa pyhitä 
öljyjä itse?
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Voitelu ei ole siis täysin kadonnut Suo-
mesta, ainakaan virallisten päätösten 
tasolla. Käytännöt ovat kuitenkin aika 
köyhiä. Katolisen kirkon käytännöt 
ovat hyvin monipuolisia ja antavat pal-
jon tilaa pyhälle keskittyneisyydelle. Ne 
vastaavat omalta osaltaan tarpeeseen 
purkaa klerikalismia ja osallistaa seura-
kuntalaisia. Kosketus ja konkreettisen 
aineen käyttäminen koetaan merkityk-
selliseksi ja henkilökohtaiseksi. Lute-
rilaisilla on yhteys Englannin angli-
kaaniseen kirkkoon, jossa paikoitellen 
käytetään edelleen pyhitettyjä öljyjä. 
Sitä kautta asia ei ole siis luterilaisessa-
kaan kommuuniossa tuntematon.

Öljyä, erityisesti krismaa, on pidetty 
halki vuosisatojen yhtenä keskeisis-
tä sakramentaalisista elementeistä. 
Krismalla voitelua on pidetty omalta 
osaltaan tietynlaisena kristityn aseman 
täydellistämisenä. Olisiko syytä tuoda 
sakramentaalisten merkkien täyteys 
evankelisluterilaiseen kirkkoonkin?

Kättenpäällepaneminen on symbo-
liikassaan voimakas, mutta entä jos 
konfirmaatioissa sen lisäksi voideltai-
siin jokaisen tunnustautuvan nuoren 
kristityn otsa Kristuksen merkillä? 
Ajattelen, että tämä edesauttaisi Kris-
tuksessa kasvamista. Tässä kuitenkaan 
yksittäiset papit eivät voi omavaltai-
sesti alkaa toimia, sillä he tarvitsevat 
piispan, joka krisman heille valmistaa. 
Tavallinen seurakuntalainen voi edistää 
merkkien täyteyttä pyytämällä papil-
ta voitelua ollessaan sairaana, pappi 
puolestaan tarjoamalla palvelustaan. 
Krisman suhteen jäämme odottamaan 
merkkiä esipaimenilta! ■

MERKKIEN TÄYTEYS
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Millaisesta jumalanpalvelukses-
ta en tahtoisi olla pois?
Seurakunnissa eri puolilla Suomea on 
viime vuosien aikana pohdittu, mil-
lainen olisi jumalanpalvelus, josta ei 
haluaisi jäädä pois, ja millaiseen juma-
lanpalvelukseen toisi mielellään myös 
läheisensä ja ystävänsä. Nelisen vuotta 
sitten kirkkohallitus käynnisti juma-
lanpalveluselämän kehittämishankkeen 
kirkolliskokouksen aloitteen pohjalta. 
Aloitteessa oli ilmaistu vahva huoli 
jumalanpalveluselämän monipuolisuu-
desta, tavoittavuudesta ja kyvystä vas-
tata tämän ajan ihmisen tarpeisiin, sekä 
toivottiin uutta, modernia, luterilaista 
messukäytäntöä ja mahdollisimman 
monenlaisia ihmisiä tavoittavaa messu-
kokonaisuutta. 

Kun Tiellä – På Väg. Jumalanpalvelus-
elämän kehittämishanke käynnistettiin, 
haluttiin korostaa seurakuntia kehittä-
misen subjekteina ja oman seurakun-
tansa jumalanpalveluselämän asiantun-
tijoina. Mukana oli nelisenkymmentä 
seurakuntaa eri hiippakunnista. Seura-
kunnat kehittivät kukin omaa jumalan-
palvelustaan omista lähtökohdistaan ja 
omine tavoitteineen, kirkon yhteiseen 
strategiaan liittyen. Joissakin seurakun-
nissa jumalanpalveluselämä löysi koko-
naan uuden suunnan, joissakin edet-
tiin pienin askelin. Hankkeen aikana 
huomattiin, että jumalanpalvelukseen 
panostaminen näkyy myös tilastoissa 
varsin nopeasti. Jumalanpalvelusten 
osallistujamäärien kasvusta kertoivat 

esimerkiksi Pirkkalan, Langinkosken, 
Vartiokylän, Kempeleen ja Haapajärven 
seurakunnat.

Hankkeessa saatettiin käytäntöön 
niitä kirkon viimeisimmän jumalanpal-
velusuudistuksen tavoitteita ja periaat-
teita, joiden toteutuminen on jäänyt 
puolitiehen. Sellaisia ovat esimerkiksi 
ajatus jumalanpalveluksesta seurakun-
nan yhteisenä juhlana ja seurakunnan 
elämän keskuksena. Hanke liittyy vah-
vasti myös uudistuksen painotukseen 
jumalanpalveluselämästä, jossa näkyy 
paikallisuus ja joka samalla on tunnis-
tettavissa kristillisen kirkon jumalan-
palvelukseksi.

Miksi Tielle lähdettiin?

”Jumalanpalvelus on kaikkina ai-
koina ollut seurakunnan elämän 

keskus. Se on kirkon ominta aluetta ja 
siitä kirkon tunnistaa kirkoksi. Juma-
lanpalveluksessa evankeliumin sanoma 
tulee todeksi ja siitä voimansa saava 
seurakunta elää dynaamisessa liikkees-
sä pyhästä arkeen ja arjesta pyhään.” 
(Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö. 
Kirkon strategia vuoteen 2015.)

Kirkon strategiaan liittyen Tiellä -han-
ke nousi liturgisesta kirkkokäsityksestä, 
joka korostaa jumalanpalvelukseen 
kokoontuvaa seurakuntaa kirkon to-
teutumisen perusmuotona. Seurakunta 
ymmärretään ensisijaisesti jumalanpal-
velusyhteisönä, ja kristittynä eläminen 
jumalanpalveluksena pyhässä ja arjessa.

Löytöjä tieltä Teksti: Marjaana Härkönen

– ajatuksia jumalanpalveluselämän kehittämisestä

Selebrantti 1/2014
  19



Selebrantti 1/2014
20

Käsitteet jumalanpalvelus ja jumalan-
palveluselämä ymmärrettiin hankkees-
sa laajasti. Jumalanpalveluksella tarkoi-
tettiin paitsi liturgiaa, myös ”liturgiaa 
liturgian jälkeen”. Jumalan voiman 
varustamana ja hänen kutsustaan seu-
rakunta kantaa yhteisöstään erityistä 
vastuuta. Jumalanpalvelus ja diakonia 
kuuluvat siis olennaisella tavalla yh-
teen. Messuun kokoontuminen on 
ikään kuin seurakunnan elämän sisään-
hengitys, ja uloshengitystä on kaikki 
se, missä viikon aikana toimimme ja 
palvelemme. Tästä kokonaisuudesta 
muodostuu jumalanpalvelus.

Mitä Tiellä löydettiin?

Asennemuutos
Monet hankkeen löydöistä ovat oike-
astaan vanhoja tuttuja asioita, joita on 
ajateltu vähän uudesta näkökulmasta. 
Kyse ei ole niinkään mistään ”tempuis-
ta” tai yksittäisistä messun muodoista, 
vaan syvätason muutoksesta ja asen-
teesta. Jumalanpalveluselämän kehittä-
minen muuttaa koko seurakunnan. 

Uutta näkökulmaa etsittiin mm. 
seuraavissa asioissa: työntekijäkeskei-
syydestä seurakuntalaisten osallisuu-
den mahdollistamiseen, ”työntekijä-
ekonomisesta” messun toteuttamisesta 
resurssien keskittämiseen, laskevien 
kävijämäärien voivottelun sijasta hyvän 
puhumista jumalanpalveluksesta, joko 
– tai–ajattelusta sekä – että–ajatteluun, 
pyhäpäivän merkityksen löytämistä 
uudella tavalla seurakunnan elämässä 
tai kirkkotilan käytön monipuolisten 
mahdollisuuksien hyödyntämistä. 

Iloa ja innostusta
Monessa seurakunnassa jumalanpal-
veluselämän kehittämisessä koettiin 
iloa ja innostusta yhteisten tavoitteiden 

löytämisestä ja sanoittamisesta sekä 
yhdessä tekemisestä. Ilo ja innostus 
loivat vetovoimaa messuun. Yhteinen 
keskustelu jumalanpalveluksesta ja sitä 
ohjaavista arvoista koettiin tärkeäksi. 
Keskustelun myötä jumalanpalve-
luksesta tuli enemmän yhteinen asia. 
Keskusteluilmapiirin avartuminen 
lisäsi avoimuutta myös uusia ideoita ja 
ajatuksia kohtaan.

Yhteisen messun kehittäminen ja ju-
malanpalveluselämä kokonaisuutena
Hankkeessa mukana olleet seurakunnat 
halusivat pääasiassa kehittää seurakun-
nan yhteistä jumalanpalvelusta. Tarve 
nousi seurakunnissa perustehtävään 
keskittymiseen, yhteisen työn lisää-
miseen ja kaikkia työaloja yhdistävän 
tehtävän löytämiseen liittyvistä kysy-
myksistä ja tarpeista.

Jumalanpalveluselämää ajateltiin 
entistä enemmän kokonaisuutena ja 
kaikkea seurakunnan elämää ja toimin-
taa yhdistävänä asiana. Seurakunnissa 
pohdittiin esimerkiksi kuinka eri-ikäi-
set ihmiset pääsevät nauttimaan eh-
toollista myös viikkotoiminnassaan ja 
kuinka konkreettisten esineiden avulla 
voidaan rakentaa siltaa viikkotoimin-
nan ja sunnuntain messun välille.

Osallisuus ja yhteisöllisyys
Jotta jumalanpalvelus olisi aidosti 
seurakunnan yhteinen juhla, tulisi 
osallisuuden toteutua messussa entistä 
paremmin. Seurakunnissa jumalanpal-
veluselämän yhteisöllisyyteen ja osalli-
suuteen panostettiin mm. perustamalla 
jumalanpalvelusryhmiä, hyödyntämällä 
eri työalojen osaamista ja kontakteja, 
sekä vahvistamalla jo olemassa olevia 
yhteistyöverkostoja.
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Seurakuntalaisten osallistumisen 
mahdollistamisen huomattiin vaativan 
työntekijöiltä uudenlaista näkemys-
tä työntekijän roolista: työntekijä ei 
ole ensisijaisesti toiminnan toteuttaja 
vaan seurakuntalaisten osallisuuden 
mahdollistaja. Samoin huomattiin, että 
osallisuuden mahdollistaminen vaatii 
uudenlaista, pitkäkestoista suunnittelu-
kulttuuria. Niissä seurakunnissa, joissa 
yhteistä suunnittelua varten luotiin 
pysyvä rakenne, on siitä tullut osa seu-
rakunnan elämän viikkorytmiä. 

Yhteisöllisyyden kysymykset nousivat 
sekä jumalanpalveluksen teologiasta 
että käytännön tarpeista. Uskottava 
jumalanpalveluselämä ei voi olla irral-
laan ympäröivästä yhteisöstä. Messusta 
seurakunta saa voimia palvella arjessa. 

Lähes kaikissa hankeseurakunnissa 
löydettiin uudelleen kirkkokahvit tär-
keänä yhteisöllisyyden mahdollistajana.  
Muutamissa seurakunnissa kokeiltiin 
kirkkokahvien tuomista seurakuntata-
lon sijaan kirkkosaliin: kahville jäämi-
sen huomattiin olevan sitä helpompaa, 
mitä vähemmän kynnyksiä täytyy 
ylittää.

Seurakunnan työyhteisöön liittyviä 
kysymyksiä
Seurakunnan työntekijöiden hengelli-
nen elämä ja sen yhteys messuun nousi 
keskeiseksi kysymykseksi. Hankkeen 
aikana eri seurakunnissa pohdittiin 
ja kysyttiin sitä, miksi työntekijät ja 
luottamushenkilöt eivät käy jumalan-
palveluksessa.

Messu löydettiin seurakunnan työ-
alarajat ylittävänä, työmuotoja yh-
distävänä asiana. Eri työmuotojen 
aktiivisemman mukanaolon juma-
lanpalveluselämän suunnittelussa ja 
toteuttamisessa koettiin rikastuttavan 
messujen sisältöä, ja vaikuttavan myös 

työyhteisön ilmapiiriin mielekkääksi 
koetun yhdessä tekemisen kautta.

Johtamisen merkitys ja erityisesti 
kirkkoherran rooli todettiin keskeiseksi 
asiaksi jumalanpalveluselämässä. Niissä 
hankeseurakunnissa, joissa kirkkoherra 
otti selkeän roolin jumalanpalvelus-
elämän kehittämisessä, saatiin aikaan 
hyviä tuloksia ja jumalanpalveluksesta 
oli mahdollista tulla enemmän koko 
työyhteisön asia. Siellä, missä esimer-
kiksi seurakuntarakenteen muutos 
vei johtavien viranhaltijoiden työajan, 
koettiin jumalanpalveluselämän kehit-
tämisen jäävän kiireellisempien asioi-
den varjoon.

Viestintä jumalanpalveluksessa ja 
jumalanpalveluksesta
Jumalanpalveluksessa viestintä liittyy 
moniin asioihin: kieleen, eri aistien 
ja ilmaisutapojen huomioimiseen, 
kirkkotilan monipuoliseen hyödyntä-
miseen, saavutettavuuteen ja musiikin 
monipuolisuuteen. Erityisesti saarnaan 
ja esirukoukseen kaivattiin ja etsittiin 
kontekstuaalista, tuoreita ilmaisuja 
käyttävää kieltä. Hankkeen myötä 
syntyi esirukousten yhteistä valmistelua 
tukeva ja esirukousaineistoa sisältävä 
Kolmas pilari – esirukouskirja, joka 
ilmestyy verkkojulkaisuna alkuvuodes-
ta 2014.

Hankkeen myötä nousi esiin myös 
kysymys siitä, mitä ja miten jumalan-
palveluksesta puhutaan, tiedotetaan 
ja uutisoidaan. Panostetaanko mes-
susta tiedottamiseen, vai hukkuuko 
jumalanpalvelusilmoitus kaiken muun 
toimintailmoittelun keskelle? Voisiko 
messusta tiedottaa sisältölähtöisemmin 
”työvuorolistan” sijaan? Internetin ja 
sosiaalisen median käytöstä viestin-
nässä koettiin monessa seurakunnassa, 
että mahdollisuuksien hyödyntämisessä
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ollaan vasta alussa. Myös henkilö-
kohtaisen kutsun merkitys korostui. 
Työntekijöiden ja luottamushenkilöi-
den osallistuminen messuun tai osal-
listumatta jättäminen koettiin vahvaksi 
viestiksi jo itsessään.

Vieraanvaraisuus 
Vieraanvaraisuus ja tervetulleeksi 
toivottaminen nousivat esille erityisesti 
maahanmuuttajatyön näkökulmasta, 
rippikoululaisten huomioimisesta sekä 
kysymyksestä, onko karismaattisille 
ilmiöille tilaa messussa. Monessa seu-
rakunnassa pohdittiin laajemminkin, 
miten tavoittaa heidät, jotka eivät nyt 
löydä tietään messuun tai tunne oloaan 
siellä kotoisaksi. Vieraanvaraisuuden 
asenne liittyy vahvasti myös siihen, mi-
ten messun nyt rakkaaksi ja kotoisaksi 
tuntevat suostuvat epämukavuusalueel-
leen heidän vuokseen, jotka kaipaavat 
messuun muutosta.

Monipuolisuus ja rikkaus
Jumalanpalveluselämän monipuolinen 
toteutus näyttäytyi hankkeessa erityi-
sesti erilaisten musiikkityylien käyttä-
misessä messussa. Kuorot, lauluryhmät, 
soitinyhtyeet ja muut musiikin osaajat 
olivat entistä aktiivisemmin mukana 
messun toteuttamisessa. Virsien lisäksi 
käytettiin muuta hengellistä musiikkia. 
Erilaisia kellonaikoja messun toteut-
tamisen ajankohtina, ja jumalanpalve-
luksen viemistä kirkkosalista muualle 
kokeiltiin. Monipuolisuuden ja rikkau-
den myötä nousi esille myös kaipaus ja 
tarve jumalanpalveluksen tunnistetta-
vuuteen ja tuttujen elementtien tuo-
maan turvallisuuteen.

Lapset ja nuoret
Monessa seurakunnassa kysymys lasten 
osallistumisesta messuun nousi keskei-

seksi. Kirkkotiloihin rakennettiin lasten 
nurkkauksia ja järjestettiin pyhäkoulu-
ja. Haapajärven seurakunnassa lapset 
otettiin mukaan myös jumalanpalve-
luksista tehtäviin yhteisiin päätöksiin. 
Tarve löytää seurakuntiin heitä, joiden 
palvelutehtävänä on mahdollistaa las-
ten osallistuminen messuun, on ilmei-
nen. Samoin tarve purkaa esteitä lasten 
ehtoolliselle osallistumiselle.
Muutamissa seurakunnissa panostettiin 
myös nuorten osallistumisen mahdolli-
suuksiin.  Hyviksi käytännöiksi löytyi-
vät mm. isoskoulutuksen tiivis yhteys 
messuun, sekä nuorten kutsuminen 
palvelutehtäviin ja erityisesti musiikin 
toteuttamiseen.

Rukous
Hankkeen alussa huomattiin, että 
jumalanpalveluksen yhteiseen valmis-
teluun ei seurakunnassa välttämättä 
kuulunut yhteinen rukous. Loppura-
porteista kävi ilmi, että rukous juma-
lanpalveluselämässä, sen puolesta ja 
siihen valmistautumisessa on noussut 
uudella tavalla esiin ja se on koettu 
tärkeäksi.

Kirkkotila
Kirkkotilan käyttöön liittyivät esimer-
kiksi kysymykset lasten leikkinurkka-
uksen paikasta, soitinyhtyeitä varten 
tarvittavasta tilasta, kastepuun tai val-
kokankaan sijoittamisesta ja sopivuu-
desta kirkkosaliin, sekä siitä, voidaanko 
kirkkosalissa juoda kirkkokahveja.

Esteitä jumalanpalveluselämän kehit-
tämisessä
Jumalanpalveluselämän kehittämisen 
esteitä olivat työntekijöiden kokema 
kiire ja ajanpuute. Erityisesti tämä nou-
si esille rakennemuutosta läpikäyvissä 
seurakunnissa. Normaalin
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viikkotoiminnan pyörittäminen ei antanut riittävästi tilaa ole-
massa olevan jumalanpalveluselämän ja sen käytäntöjen arvi-
ointiin eikä niistä käytävään yhteiseen keskusteluun. Joissakin 
seurakunnissa nousi esille myös työntekijöiden vaihtumiseen, 
kielteiseen asenteeseen tai työajan käytön muutoksiin (erityi-
sesti arkityöstä pyhätyöhön) liittyviä hankaluuksia.

Kehittäminen jatkuu
Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa ja sen loppuraportti 
valmistui marraskuussa 2013. Loppuraportti on luettavissa Sa-
kastissa, jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen sivuilla. 
Hankkeen löytöjä esiteltiin Parahat evähät –jumalanpalvelus-
päivillä Seinäjoella 4.-6.2.2014. Kuten hankkeen loppuraportin 
johtopäätöksissäkin todetaan, jumalanpalveluselämän kehittä-
minen jatkuu. Hankkeessa tehdyt konkreettiset löydöt ovat en-
sisijaisesti paikallisseurakuntien käytettävissä. Siksi on tärkeää, 
että hankkeen löytöjä sovelletaan paikallisen seurakunnan 
tilanteeseen, hyviä käytäntöjä jaetaan muiden seurakuntien 
kanssa aktiivisesti ja että jumalanpalveluselämän kehittämi-
sestä innostutaan ja iloitaan. ”Mitä teettekin, sanoin tai teoin, 
tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kaut-
taan Jumalaa, Isäämme.” (Kol. 3:17) ■

Materiaalia
Jumalanpalveluselämän kehittämishankkeen loppuraportti 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content435606

Parahat evähät – Jumalanpalveluspäivät Seinäjoella 4.-6.2.2014 
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content3F332B

Haapajärven seurakunnan jumalanpalvelussivut 
http://jumalanpalvelusprojekti.nettisivu.org/

Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strate-
gia vuoteen 2015. 
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/15CD892ACE98B806C225749C0027A
261?OpenDocument

Fredrik Modéus: Utrustad och delaktig - För en kyrka i förändring. Argument. 
2011.

Messusta yhteisöksi. Puheenvuoroja ja käytäntöjä. 
Karas-Sana Oy. 2013.
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Ortodoksisessa kirkossa kansaa passi-
voivina liturgisina ilmiöinä on pidetty 

muun muassa papin hiljaisesti lukemia 
rukouksia, alttarin ja kirkkosalin erottavan 
ikonostaasin läpinäkymättömyyttä, ikonos-
taasin ovien kiinni pitämistä palvelusten 
aikana, kuoron tai kanttorin laulua kansan-
laulun sijaan, tapaa käydä harvoin ehtool-
lisella. 1900-luvun kuluessa näihin asioihin 
alettiin kiinnittää huomiota, ja monin 
paikoin on tullut tavalliseksi, että pappi lu-
kee ääneen rukouksia, joita oli tullut tavaksi 
lukea hiljaa, ikonostaaseja on alettu raken-
taa matalammiksi ja läpinäkyvämmiksi, 
ikonostaasin ovien kiinni pitämistä on 
vähennetty, kansanlaulua on lisätty ja usein 
tapahtuvaa ehtoollisella käyntiä on rohkais-
tu. Näiden asioiden suhteen on kuitenkin 
suuria eroja eri maiden, hiippakuntien ja 
seurakuntien välillä. Eivätkä kaikki ole yk-
simielisiä näiden liturgisten muutosten po-
sitiivisuudesta. Suomessa edellä mainittuja 
toimenpiteitä ajoi edesmennyt arkkipiispa 
Paavali (1914-1988). Arkkipiispa Paavalin 
toiminnan vaikutus näkyy edelleen varsin-
kin itäisen ja pohjoisen Suomen liturgisissa 
käytännöissä. Mainittujen seikkojen lisäksi 
arkkipiispa Paavali oli myös sitä mieltä, että 
piispan istuimen pitäisi olla kirkkosalissa 
ja piispan pitäisi olla istuimellaan kansan 
keskellä muina aikoina paitsi eukaristiaa 
toimittaessaan. Tämä on yleinen käytäntö 
kreikkalaisessa kulttuuripiirissä. 

Myös liturginen kieli on ollut huomion 
kohteena kansan aktivoimista mietittäes-
sä. Slaavilaisissa maissa liturgisena kielenä 
käytettiin 1900-luvulle asti ainoastaan 

kirkkoslaavia, joka perustuu nykyisen 
Pohjois-Kreikan alueilla ensimmäisen 
vuosituhannen jKr loppupuolella puhuttui-
hin slaavilaisiin murteisiin. Nykyslaaveille 
tämä kirkkokieli on edelleenkin varsin 
ymmärrettävää, mutta varsinkin vähem-
män kirkossa käyville se voi aiheuttaa 
huomattaviakin ymmärtämisvaikeuksia. 
Venäjän kirkossa esiintyi 1900-luvun alussa 
ajatuksia siirtymisestä käyttämään venäjää 
liturgisena kielenä, mutta päätöstä ei kui-
tenkaan tehty. Muissa slaavilaisissa maissa 
on siirrytty käyttämään ainakin osittain 
kansankieltä lähempänä olevaa kielimuo-
toa. Kreikkalaisessa maailmassa käytetään 
edelleen yksinomaan Raamatun kreikkaa 
lähellä olevaa kielimuotoa.

Hieman ortodoksisen kirkon 1900-luvun 
liturgisen uudistuksen valtavirrasta poik-
keava lähestymistapa oli Moskovasta

KirKKoKansan aKtivoiminen 
yhteiseen ruKouKseen 
– ortodoKsipapin näKöKulma

Teksti: Mikael Nummela
Kuvat: Saint Petersburg orthodox
   theological academy                 
   (Creative Commons CC-BY-ND)
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Athoksen ja Pariisin kautta Englantiin 
päätyneellä arkkimandriitta Sofroni Sa-
harovilla (1896-1993), joka uskoi samana 
toistuvan rukouksen passivoivaan vaiku-
tukseen ja rukouksen variaation aktivoi-
vaan vaikutukseen. Hän ei vastustanut 
liturgian hiljaisten rukousten ääneen 
lukemista, vaikka varsinkin aluksi suh-
tautui jossain määrin epäilevästi hiljaisten 
rukousten ääneen lukemiseen. Sen sijaan 
hän esitti liturgian kiinteiden perinteisten 
rukousten ääneen lukemisen rinnalle myös 
toisenlaisen vaihtoehdon, uusien liturgis-
ten rukousten kirjoittamisen perinteisten 
lisäksi. Hän itse kirjoitti useita kymmeniä 
tällaisia uusia rukouksia luettavaksi ää-
neen liturgian aikana. Tämä ortodoksisen 
kirkon varsin muuttumattoman liturgisen 
perinteen kannalta radikaali ratkaisu on 
edelleen käytössä Sofroni Saharovin pe-
rustamassa luostarissa Essexissä, Englan-
nissa.  Rukousten sisältö noudattaa pitkälti 
perinteisten liturgian kiinteiden rukousten 
sisältöä. Rukouksissa esiintyy myös lausei-
ta, joiden sanamuotokin on hyvin lähellä 
liturgian perinteisten kiinteiden rukousten 
sanamuotoa. Usein kuitenkin jokin sana 
on muutettu, mahdollisesti juuri huomi-
on herättämiseksi totutusta poikkeavalla 
sanavalinnalla muuten tutussa vuosituhan-
tisessa lauseessa. Arkkimandriitta Sofronin 
poikkeuksellinen ratkaisu kansan liturgisen 

rukouksen aktivoimiseen ei ole kuitenkaan 
kovin laajasti tunnettu ortodoksisen kirkon 
piirissä.

Ortodoksisen kirkon liturginen uudis-
tus on ollut varsin hellällä kädellä tehtyä 
lännen kirkoissa samaan aikaan tapahtu-
neeseen liturgiseen uudistukseen. Ortodok-
sisen kirkon jumalanpalveluselämä ei ole 
kokenut mitään sellaista mullistusta kuin 
erityisesti katolisen kirkon (läntisen rii-
tuksen) jumalanpalveluselämä Vatikaanin 
II kirkolliskokouksen jälkeen. Mielestäni 
yksi ero katoliseen kirkkoon verrattuna on 
teosentrisyyden eli Jumalaan keskittymisen 
säilyminen ortodoksisen jumalanpalvelus-
elämän vallitsevana olemuksena, kun taas 
katolisen kirkon jumalanpalveluselämä on 
tullut ihmiseen keskittyvämmäksi. Tästä 
näkyvänä esimerkkinä on alttarien siirtä-
minen irti kirkon itäpäädystä ja selebran-
tin siirtyminen sen itäpuolelle seisomaan 
kasvot kansaan päin. Tällaisesta ei orto-
doksisessa kirkossa varsinaisesti edes ole 
keskusteltu. Papin siirtymistä rukoilemaan 
kasvot kansaan päin ei ole nähty sellaisena, 
mikä aktivoisi kansaa. Ortodoksisen kir-
kon alttaripöytä tosin on irti itäseinästä, ja 
papisto seisoo tai istuu joissain kohdissa 
jumalanpalvelusta sen takana, ennen kaik-
kea epistolaa, evankeliumia ja muita luku-
kappaleita luettaessa. Mutta muuten pappi 
rukoilee aina kasvot samaan suuntaan kan-
san kanssa. Ortodoksisesta näkökulmasta 
katsoen kasvot kansaan päin rukoileminen 
näyttäytyy itse asiassa paremminkin kan-
san ja papin erottamiselta eri puolille kuin 
kansaa ja pappia yhdistävältä jumalanpal-
veluselämän piirteeltä. Kun pappi ja kansa 
seisovat kasvot samaan suuntaan korostuu 
myös teosentrisyys. Pappi ja kansa rukoile-
vat yhdessä Jumalaa. 

Kolme asiaa nousee mielessäni erityi-
sen tärkeiksi kirkkokansan aktivoimisen 
suhteen. Ensinnäkin uskon että ehkäpä 
tärkeimmällä sijalla kirkkokansan aktivoi-
miseksi rukoilijoiksi on, että pappi itse on 
rukoileva pappi. Papin, joka johtaa kansan 
rukousta, on suhtauduttava vakavasti ruko-
ukseen. Hänen on ymmärrettävä, että hän
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seisoo Jumalan kasvojen edessä yhdessä kirk-
kokansan kanssa. Papin on hyvä viettää aikaa 
Jumalan kasvojen edessä rukoillen myös muul-
loin kuin yhteisissä jumalanpalveluksissa. Silloin 
rukous kohoaa helpommin myös yhteisissä 
jumalanpalveluksissa.

Toisena tärkeänä asiana pidän päivittäisiä 
jumalanpalveluksia. Kun kirkossa ryhdytään 
toimittamaan päivittäisiä jumalanpalveluksia, 
vuorokauden kiertoon kuuluvia hetkipalveluksia 
ja mahdollisesti myös päivittäistä liturgiaa eli 
ehtoollisjumalanpalvelusta, kirkkoon ei to-
dennäköisesti ainakaan aluksi tule paljon kirk-
kokansaa. Jokaisessa palveluksessa, erityisesti 
liturgiassa, eli ehtoollisjumalanpalveluksessa, 
on kuitenkin läsnä näkymättömät rukoilijat, 
enkelit ja pyhien joukot. Ja jokaisessa palveluk-
sessa pappi rukoilee koko maailman puolesta ja 
hän yhdistää oman rukouksensa koko kirkon 
rukoukseen. On olemassa myös uskomus, että 
jokainen kirkko saa kirkoksi vihkimisessä oman 
suojelusenkelinsä, joka on aina mukana kyseisen 

kirkon jumalanpalveluksissa. Kun kirkossa toi-
mitetaan palveluksia säännöllisesti ja päivittäin, 
ihmisille tarjotaan mahdollisuus tulla kirkkoon. 
Jos palveluksia ei toimiteta, silloin ainakaan ku-
kaan ei tule kirkkoon. Mutta jos palvelus toimi-
tetaan, ainakin tämä mahdollisuus on olemassa. 
Kirkon piiristä löytyy kertomuksia siitä, miten 
päivittäisten palvelusten toimittaminen on lisän-
nyt huomattavasti kirkossa käyntiä.

Kolmantena tärkeänä asiana näen sen ko-
rostamisen, että rukous on koko kirkkokansan 
yhteistä. Emme rukoile yksin, vaan yhdessä 
kirkkoyhteisönä. Kansan aktivoituminen onkin 
parhaimmilaan sitä, että kansa syventyy ruko-
ukseen yhdessä papin kanssa ymmärtäen, mitä 
palveluksessa tapahtuu. Jos kansan aktivoiminen 
ymmärretään niin, että kansalle on kehitettävä 
kaikenlaista puuhaa palveluksen ajaksi, jotta 
he eivät pitkästyisi, ensisijainen aktivoitumisen 
tavoite, eli rukouksen syventäminen, voi jäädä 
toteutumatta. ■
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Luterilaisen  kirkkomme 
liturgisena käytäntönä on 
sen olemassaolon alkuajoista 

asti ollut,  että liturgi on osan –  itse 
asiassa suurimman osan  –  aikaa 
selin seurakuntaan,  osan aikaa taas 
kääntyneenä seurakuntaan päin.   
Tunnemme  –  ainakin useimmat 
meistä tuntenevat  –  tavanomaisim-
man selityksen asialle:  Jumalalle 
puhuttaessa ollaan alttariin päin,  
seurakunnalle puhuttaessa taas sen 
kanssa kasvotusten.

Käytäntöä  ei ole vuosisatojen 
aikana juurikaan kyseenalaistettu.   
Alttari on itsestään selvästi ollut 
Jumalan läsnäolon symboli,  ja 
tätä on alleviivannut reformaation 
jälkeisten ensimmäisten vuosisato-
jen aikainen yleinen ikonografinen 
traditio,  jonka mukaan alttaritaulu 
on useimmiten ollut kaksiosainen:  
ylempi kuva on esittänyt ristiinnau-

littua Kristusta ja alempi ehtoollisen 
asettamista.   Alttarin symboliikka 
on säilynyt silloinkin,  kun perin-
teisistä kuva-aiheista on irtauduttu 
ja alettu kuvata myös muita aihei-
ta,  aluksi pelastushistoriaan kiin-
teimmin liittyviä evankeliumien 
kertomuksia ja myöhemmin myös 
vapaammin valittuja.   Alttarin sym-
boliarvoa tämä kehitys ei ole muut-
tanut:  liturgi on Jumalalle puhu-
essaan voinut kääntyä kohti vaikka 
Paavalin kääntymiskertomukseen 
liittyvää maalausta,  jonka hallit-
sevana hahmona on takajaloilleen 
noussut hevonen,  tai enkelihahmoa 
tms.

Alttarin  asema kirkkorakennuk-
sen keskuksena ja Herran läsnäolon 
kuvana  –  ikonina  –  on tietenkin 
perua reformaatiota edeltäneeltä 
ajalta.   Sama koskee liturgin käyt-
täytymistä alttarilla.   Monet kes-

kiajan messussa normaalit liikehti-
miset jäivät toki vähä vähältä pois,  
mutta tuo peruskäytäntö pysyi.   
Voidaan kuitenkin kysyä,  mikä 
tuossa keskiajan liturgisessa käyttäy-
tymisessä oli perimmäisenä syynä.   
Oliko todella juuri alttaripöytä 
kuvineen se varsinainen fokus,  jota 
kohti keskiajan selebrantti oli kään-
tyneenä,  jonka edessä hän kumar-
tui ja notkisti polvensa ja jolle hän 
kohdisti seurakunnan rukouksen?   
Oliko lainkaan kysymys läsnäolon 
symbolista?

Keskiajan  messussa,  joka latina-
laisessa kirkossa jatkui pääpiirteis-
sään muuttumattomana Trenton 
kirkolliskokouksen yhdenmukais-
tamassa muodossa aina Vatikaanin 
II konsiiliin asti,  alttari kyllä oli 
keskeisessä osassa.   Mutta se ei ollut 
pelkkä läsnäolon symboli,  vertaus-
kuva.   Ei ollut kyse vain siitä,  että

KARDINAALI
Teksti: Samppa Asunta
Kuvat: James Bradley, Eugene Regis, Jorge (CC-BY)
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seurakunta (tavallisimmin idässä 
päin olevaa) alttaria kohti käänty-
mällä osoitti sydämessään käänty-
vänsä Jumalaan päin.  Alttarilla oli 
jotakin,  joka oli enemmän kuin 
läsnäolon kuva  –  siellä oli itse 
läsnäolo,  pyhitetyssä hostiassa läsnä 
oleva Kristuksen ruumis alttarille 
sijoitetussa tabernaakkelissa.   Seu-
rakunnan palvonnan,  kiitoksen ja 
rukouksen kohde oli tämä todelli-
sesti läsnä oleva Herra.   Reformaat-
torit vierastivat tätä käytäntöä.   Syy 
ei välttämättä eikä aina ollut tuon 
läsnäolon epäileminen,  vaan ennen 
muuta siihen liittyvä sakramentin 
palvomisen pitäminen riittävänä:  
oli tärkeää huolehtia siitä,  että 
tabernaakkelissa oli monstranssiin 
tai ciboriumiin sijoitettu Kristuksen 
ruumis,  ja ainakin aika ajoin tämä 
ja pyhitetyn hostian palvominen 
muodostui tärkeämmäksi kuin 
sakramentin jakaminen seurakun-
nalle.   Reformaatio taas piti tätä 
jakamista pääasiana,  ja siksi omak-
suttiin yleensä se käytäntö,  että 

kussakin messussa pyhitetyt lahjat 
nautittiin loppuun, eikä erikseen 
säilytettäväksi,  saati palvottavaksi,  
jäänyt mitään.

Kun  nyt messussa jakamatta 
jääneiden ehtoollisaineitten säilyttä-
misestä pääsääntöisesti luovuttiin ja 
samalla pysyttiin entisessä liturgises-
sa käytännössä,  alttarista tuli entistä 
yksiselitteisemmin kirkkotilan kul-
tillinen keskus.    Katse suuntautui 
sitä kohti,  kun seurakunta rukoili ja 
ylisti.   Alttarialue käsitettiin ainakin 
alitajuisesti muuta kirkkotilaa py-
hemmäksi paikaksi ja Kaikkivaltiaan 
valtaistuimeksi.   Luterilaisessa kirk-
korakennuksessa on vuosisatojen 
ajan totuttu mieltämään asia näin.

Uudempien  liturgisten virtausten 
voittaessa alaa niin roomalaiska-
tolisen kuin luterilaisenkin kirkon 
piirissä alettiin irtautua tuosta ”ad 
orientem” –ajattelusta.   Ihanteeksi 
tuli kirkkorakennus,  jossa alttari 
on keskuksena,  jonka ympärille 
seurakunta kokoontuu pyhää ateriaa 
viettämään.   Roomalaiskatolisissa 

kirkoissa tabernaakkeli joutui usein 
luovuttamaan keskeisen paikkan-
sa,  kun se sijoitettiin sivummalle 
kuorissa taikka sivualttarille.   Sitä 
kohti kääntyminen jäi pois usein jo 
käytännön syistä.   Sama kehitys nä-
kyi myös siellä,  missä tabernaakkeli 
oli jo aiemmin jäänyt pois käytöstä.  
Vähitellen tuli yhä yleisemmäk-
si periaate,  joka ilmaistaan esim.  
ruotsalaisen Kyrklig Förnyelsen jul-
kaisemassa messukirjassa  ”Missale  
–  Mässa enligt 1986 års kyrkohand-
bok med böner och texter utifråm 
2002 års evangeliebok.   Gudstjäns-
tordningar,  böner och texter för 
kyrkoåret.   Kyrkliga handlingar”:

”Kirkkotilan konkreettinen kalus-
taminen riippuu siitä,  millä tavoin 
sitä hyödynnetään messussa.  On 
olemassa kaksi erilaista mallia:  ad 
orientem (”kohti itää”) ja versus 
populum (”seurakuntaan päin”).   
Alttarin funktio ja symboliarvo on 
näissä erilainen.   Joskaan ruotsalai-
set kirkot (kuten suomalaisetkaan)  
eivät nykyisessä muodossaan ole
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yleensä ihanteellisia kummankaan 
mallin johdonmukaiseen soveltami-
seen,  tulee pyrkiä siihen,  ettei kahta 
pohjimmiltaan erilaista symbolikiel-
tä sekoiteta keskenään.

”Messun toimittaminen ad orien-
tem ilmaisee kirkkotilan ja liturgian 
itään suuntautuvaa symboliikkaa:  
kirkko on via sacra,  pyhä tie kohti 
taivaallista Jerusalemia;  seurakunta 
on Jumalan valtaistuimen edessä,  
kääntyneenä Kristuksen paluu-
ta kohti.   Painopiste on Jumalan 
transkendenttisuudessa ja liturgian 
eskatologisessa täyttymyksessä.
”Kun messu toimitetaan versus 
populum,  painotetaan Jumalan 
läsnäoloa ja liturgian yhteysluon-
netta.   Alttari on irti seinästä,  niin 
että pappi voi ehtoollisosan aikana 
seistä sen takana kasvokkain muun 
seurakunnan kanssa.   Se,  mitä alt-
tarilla tapahtuu,  tapahtuu kaikkien 
puolesta ja kaikkien nimissä.  Tämä 
tapa asettaa papille erityisvaatimuk-
sia;  kaikki,  mitä alttarilla tehdään,  
näkyy erittäin hyvin ja vaatii eleiden 

selkeyttä ja pidättyvyyttä.   
”Seinästä irti olevan alttarin ääres-

sä  papin ei pidä vaihdella versus po-
pulum - ja ad orientem -käytäntöjen 
välillä sen enempää saman messun 
eri osien kuin eri jumalanpalve-
lustenkaan kohdalla,  koska silloin 
noiden eri mallien merkitys hämär-
tyy.   Papin ei siis pidä seistä alttarin 
edessä kääntyneenä ad orientem 
messun johdannon ja sanaosan ai-
kana tai ilman ehtoollista vietettävis-
sä jumalanpalveluksissa,  jos messua 
vietetään versus populum.”

Ohjeissa on paljon varteenotetta-
vaa.   Mielestäni on kuitenkin mah-
dollista ja perusteltua pyrkiä noiden 
kahden symbolikielen synteesiin,  
erityisesti siitä edellä mainitusta 
syystä,  etteivät meikäläiset kirkot 
yleensä ole suunniteltuja varsinkaan 
puhtaaksiviljeltyä versus popu-
lum -käytäntöä varten.   Alttari on 
myös silloin,  kun tämä käytäntö on 
uusissa kirkoissa otettu huomioon,  
lähellä peräseinää eikä kirkon kes-
kellä,  eivätkä jumalanpalveluksen 

toimittamiseen osallistuvat muodos-
ta yhtenäistä joukkoa alttarin ym-
pärille,  ja myös silloin,  kun tähän 
mahdollisuuksien mukaan pyritään 
lisäämällä avustajien määrää,  kysei-
nen joukko tulee jumalanpalveluk-
sen alkaessa paikalle yhä useammin 
ristisaattona via sacraa myöten.   Ad 
orientem -symboliikasta ei ole aivan 
helppoa päästä eroon,  ja kysyä 
sopii,  onko se mitenkään tarpeellis-
takaan  –  sehän on joka tapauksessa 
juurtunut meikäläiseen ajatteluun 
varsin syvälle.   Ehkäpä on myös 
siellä,  missä harkitaan alttaripöydän 
paikan muuttamista,  syytä ottaa 
huomioon sekä perinteiseksi muo-
dostunut liturginen symbolikieli 
että aivan puhtaasti käytännölliset 
näkökohdat,  esim. se,  että alttaritila 
käy joissakin tapauksissa melko ah-
taaksi,  kun perinteinen alttarikaide 
rajaa tilan niin,  ettei riittävää liikku-
mistilaa jää kummallekaan puolelle 
alttaripöytää.

Omassa kotikirkossani toimeen-
pantiin uudistustöitä sen
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 200-vuotisjuhlan edellä.  Olin 
silloin seurakunnan kirkkoherrana 
ja siinä ominaisuudessa toimikun-
nan jäsen.   Toimikunnan jäsenet 
olivat suurimmaksi osaksi varsin 
konservatiivisia;  itse olisin,  jos olisi 
tohtinut,  saattanut silloin ehdottaa 
niinkin radikaalia muutosta,  että 
alttari olisi siirretty kokonaan tuon 
suurehkon ristikirkon keskelle.   En 
kuitenkaan edes tosimielessä har-
kinnut tätä,  vaikka kuvittelinkin 
lopputulosta mielessäni  –  jo sii-
täkin syystä,  että ajatuksen esit-
täminen olisi ollut täysin turhaa,  
ja myös siksi,  että alttaripöydän 
yläpuolella oleva suurikokoinen 
Kristuksen kirkastumista esittävä 
alttaritaulu olisi jäänyt irralliseksi ja 
vaille sitä liturgista funktiota,  joka 
sillä nykyisessä kokonaisuudessa 
jossakin määrin koetaan olevan.   En 
siis kadu vaikenemistani.   (Ainoa, 
mitä kadun,  on se,  etten ehdottanut 
alttarikaiteen pohjoispäässä olevan 
melko massiivisen veräjän poista-
mista ja vastaavan aukon tekemistä 
myös eteläpäähän.)

Entä sitten se kahden symboli-
kielen synteesi?   Millainen se voisi 
olla?   Siellä,  missä alttaripöytä  on 
edelleen kiinni kirkon peräseinässä,  

voitaisiin  joko lähteä siitä,  että se 
on ensisijaisesti ehtoollispöytä eikä 
muuta,  tai sitten pitää sitä myös ru-
kouksen paikkana.   Meillä,  silloin 
kun vielä olin virassa eikä juuri osat-
tu edes unta nähdä siitä, että liturgi 
voisi toimia muuallakin kuin alttarin 
ääressä,  pidin ehtoollisjumalanpal-
veluksen rippiosan ja luin tekstit alt-
tarikaiteen sisäpuolelta,  mutta aivan 
sen äärestä ja laskeuduin alttarille 
johtavat porrasaskelmat alas.   Muu-
ten toimin normaalisti alttaripöydän 
ääressä.   Kun sitten on opittu siihen,  
että pappi istuu niin kuin muukin 
seurakunta,  vaikkakin kuorituolil-
la,  tai seisoo seurakunnan seistessä,  
ellei hänellä ole jotakin asiaa seura-
kunnalle,  olen pitänyt ripin alttari-
kaiteen edestä ja siirtynyt alttarille 
psalmilaulun tai psalmin lukemista 
edeltävän lyhyen urkujen soiton 
aikana,  ja Kyrie-litanian, Kunnian & 
kiitosvirren ja päivän rukouksen jäl-
keen tullut alttarilta pois joko kuule-
maan tai lukemaan lukukappaleita.   
Päivän virren lopulla olen hakenut 
alttarilta siellä vakituisesti asuvan 
isokokoisen Raamatun ja mennyt 
keskikäytävälle lukemaan evanke-
liumin.   (Evankeliumiprosessioon 
meillä on toistaiseksi valitettavasti 

löytynyt osanottajia melko harvoin.)   
Yhteisen esirukouksen olen (yk-
sin toimittaessani) lukenut,  vähän 
tilanteen mukaan,  joko saarnatuo-
lista tai lukupulpetista.   Vanhan 
järjestyksen mukaan sekin luettiin 
alttarilta,  koska uhrivirsi ja pöydän 
kattaminen edelsivät esirukousta.

Jos alttari on irti seinästä,  on mie-
lestäni varsin perusteltua toimittaa 
ehtoollisosa pöydän takaa,  versus 
populum,  silloinkin kun muuten 
ollaan ad orientem.   Perustelisin 
tätä sillä,  että papin ja seurakunnan 
”rintamasuunta” on kohti Herran 
läsnäolon symbolia – alttaria ja 
krusifiksia  – muutoin,  mutta kun 
tuo läsnäolo tulee reaaliseksi,  eh-
toollisen leivässä ja viinissä läsnä 
oleva Herra voi kernaasti olla myös 
seurakunnan nähtävissä:  käänny-
tään häntä itseään kohti hänen ku-
vansa sijasta.   Mutta liturgin paikka 
ei mielestäni ole  –  kuten varsinkin 
versus populum -käytännön alku-
aikoina usein oli  – ennen ehtool-
lisosaa alttaripöydän takana,  paitsi 
jos messu toimitetaan niin ahtaissa 
tiloissa,  ettei muuta vaihtoehtoa ole. 
■
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Elämme, ainakin näennäisesti, indivi-
dualistista ja anarkistista aikaa. Vai-
kuttaa siltä, että osalle tämän päivän 
ihmisjoukkoa kaikenlaiset säännöt, 
ohjeistukset ja sopimukset ovat kahleita 
jotka rajoittavat vapautta, luovuutta 
ja aidon itseyden toteuttamista. Siksi 
kaikki säännöstö on purettava. Tällai-
sissa ihmisissä ja papeissa sana kuo-
risääntö herättää lähes anafylaktisen 
reaktion. Itse koen toisin. Mielestäni 
säännöt ja ohjeistukset eivät ole kahle 
vaan tukirakenne, johon voi nojata. 
Niiden varassa voi suorastaan levä-
tä. Jokapäiväinen työ ei ole jatkuvaa 
suorittamista ja pakonomaista uusiutu-

mista, vaan turvallista ja strukturoitua. 
Kun on jotain mihin tukeutua, pystyy 
itse asiassa paremmin toteuttamaan 
itseään ja olemaan luova.

Kuorisääntö on paikallisen seurakun-
nan jumalanpalveluselämän tukiraken-
ne. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että 
kirjataan ylös yhteiset käytännöt, jotka 
muodostavat kyseisen seurakunnan 
tavan toteuttaa jumalanpalvelus. Kir-
kon kirkkokäsikirja antaa seurakunnan 
jumalanpalveluselämän tukirakenteelle 
perustan ja kantavat seinät, kuorisääntö 
täydentää puitteet.

Kuorisääntöjä voi olla monenlaisia, 
väljiä tai hyvinkin tarkkoja. 

KUORISÄÄNTÖ – UHKA 
VAI MAHDOLLISUUS? Teksti: Miika Ahola

Kuvat: Karen (CC-BY)
          Tom 7 (CC-BY)
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Tärkeämpää kuin säännön sisältö on 
kuitenkin se, että ne jotka sääntöä eniten 
toteuttavat ovat siihen sitoutuneita ja ym-
märtävät säännön takana olevat ajatukset. 
Tähän päästään vain yhdessä keskustele-
malla ja sopimalla.

Turun tuomiokirkkoseurakunnassa 
uudistimme, tai oikeammin kirjasimme 
paperille kuorisäännön kuluneen vuoden 
aikana. Prosessi alkoi käytännön tar-
peesta. Tuomiokirkossamme käy paljon 
vierailevia saarnaajia ja muita jumalanpal-
velusten toteuttajia. On käytännöllistä, jos 
voimme etukäteen lähettää heille ohjeis-
tuksen, kuinka jumalanpalveluksessamme 
toimitaan. Yhteisten käytäntöjen kirjaa-
misesta muodostuikin uudistusprosessi, 
kun ryhdyimme keskustelemaan tapojen 
mielekkyydestä. Prosessista tuli luova ja 
teologisesti vahva, kun ei enää vain tehty 
niin kuin aina ennenkin, vaan kysyttiin 
miksi näin toimitaan.

Prosessia auttoi se, että seurakuntam-
me papisto on hyvin jumalanpalvelu-
sorientoitunutta. Vaikka mielipide- ja 
koulukuntaeroja oli, silti yhteinen tahto 
kehittää jumalanpalvelusta ylitti riidanai-
heet. Uudistamisprosessissa olivat mukana 
myös kanttorit, mutta ideaalitilanteessa 
mukaan olisi otettu myös muut työntekijä-
ryhmät sekä seurakuntalaiset. Meillä tämä 
jäi tekemättä, koska alun perin tarkoitus ei 
ollut uudistaa jumalanpalveluksen viettoa.

KUORISÄÄNNÖN 
PERIAATTEET

Kuten sanottua, kuorisääntöjä voi olla mo-
nenlaisia, on kuitenkin jotain asioita jotka 
tekevät kuorisäännöstä toimivan:

Tarkkuus. Kuorisäännön ilmaisun tulee 
olla tarkkaa. Ei ole mieltä sopia yhdessä 
toimintatavoista, jos sovittu sanamuoto 

pitää sisällään mahdollisuuden monen-
laisiin toimintatapoihin. Yhdessä on siis 
sovittava, missä toimitaan samalla tavalla 
ja missä asioissa on vapaus toimia omalla 
tavallaan.

Lyhyys. Kuorisäännön tulee olla napak-
ka ja tiivis, jotta se on helppo omaksua 
nopeasti. Kuorisääntöön ei siksi mielestäni 
tule kirjata perusteluja valituille toiminta-
tavoille, vain käytäntöjen kuvaus. Peruste-
lut ja niistä käyty keskustelu on kuitenkin 
hyödyllistä kirjata ylös erilliseen muisti-
oon. 

Muokattavuus. Kuorisääntöön pitäisi 
aina voida palata. Sitä ei tule pitää kiveen 
hakattuna ja ikuisesti muuttumattoma-
na, vaan elävänä prosessina joka jatkuu. 
Kuorisäännön jatkuva muokkaaminen 
osoittaa, että seurakunnassa ollaan kiin-
nostuneita jumalanpalveluksesta ja sen ke-
hittämisessä. Toki muokkaamisessakin on 
rajansa. Jumalanpalvelus ei voi jatkuvasti 
täysin luoda nahkaansa, vaan sen on aina 
tunnuttava raikkaan lisäksi myös tutulta.

PERIAATTEISTA SISÄLTÖÖN

Mitä kuorisäännössä sitten pitäisi olla? 
Riippuu toki seurakunnasta, mutta joitain 
suuntaviivoja voi antaa.

Messun valmistelut: Mitä tapahtuu en-
nen messua? Kuinka virret ja muu vaihtu-
va sisältö sovitaan? Miten seurakuntalaiset 
osallistuvat valmisteluun ja kuinka heidät 
kutsutaan mukaan? Mitä tapahtuu sakas-
tissa juuri ennen messua?

Messun järjestys: Käsikirja sisältää 
monia vaihtoehtoisia ja vapaaehtoisia osia. 
Jumalanpalveluksen tavallisesta viettojär-
jestyksestä on hyvä lähteä. Onko ristikul-
kuetta? Entä evankeliumikulkuetta? Mitä 
seurakunnan akklamaatioita käytetään? 
Lauletaanko tai luetaanko psalmia?

Selebrantti 1/2014
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 EPISKOOPPI
Eli kuka piispoista 
sanoi ja mitä?

”Meillä spiritualiteetin vaalimi-
nen tulee esille ordinaatio-

lupauksissa vain ohuesti. Kun kirkon 
työntekijöiden suhdetta Raamattuun 
on tutkittu, olen huolestuneena seu-
rannut sitä, että esimerkiksi papiston 
into lukea Raamattua omaksi har-
taudeksi on heikentynyt. Erityisesti 
tämä on nähtävissä nuoremman 
papiston kohdalla. Sama on ha-
vaittavissa jumalanpalvelukseen 
osallistumisessa silloin, kun ei ole 
omaa toimitusvuoroa. Tällä kohdalla 
meidän on itse kunkin syytä tarkistaa 
viranhoitoamme. Muutoin on turha 
puhua jumalanpalveluselämän uu-
distamisen ja elvyttämisen tarpeesta.” 
PIISPA SIMO PEURA 
PUHEENVUORO PAPISTON PÄIVILLÄ 1.10.2014
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Kiitosrukoukset? Mitä muutoksia kirkko-
vuoden eri aikoina? 

Työnjako: Kuka toimii missäkin osios-
sa? Kirkkotila: Missä kohtaa kirkkotilaa 
eri osioissa toimitaan? Mahdollisesti 
myös liike. Kuinka kirkkotilassa liiku-
taan?

Sanamuodot: Mitä johdantosanoihin 
sisällytetään? Kuinka lukukappaleet 
esitellään? Suuntaviivoja esirukoukseen. 
Käytetäänkö pitkiä vai lyhyitä ehtoollisen 
jakosanoja?

Käytännön asioita: Käytetäänkö pääsi-
äiskynttilää? Kuinka ehtoollinen jaetaan? 
Miten toimitaan gluteenittomien leipien 
ja alkoholittoman viinin kanssa? Miten 
suoritetaan ehtoollisen jälkikonsekraa-
tio ja -käsittely? Mitä tapahtuu messun 
jälkeen?

Jos yhteisymmärrykseen päästään 
kuorisääntö voi mennä hyvin pitkälle 
detaljeihin aina yksittäisen papin liturgi-
siin eleihin asti. Jos yhteisymmärrystä ei 
saavuteta ei näin pitkälle tule kuitenkaan 
mennä. Muuten kuorisäännöstä tulee 
tukirakenteen sijaan ahdistava kahle. 
Ketään ei mielestäni tule pakottaa muot-
tiin, joka ei tunnu lainkaan omalta, silloin 
palveluksesta katoaa elävyys ja siitä tulee 
ulkokohtaista suorittamista. Tärkeää on 
siis se, että kaikessa etsitään yhteisym-
märrystä sanelun sijaan.

Oikein ymmärrettynä ja toteutettuna 
kuorisääntö voi olla jumalanpalveluselä-
mää tukeva rakenne. Kuorisäännön teke-
minen ja muokkaaminen taas on loistava 
mahdollisuus kehittää seurakunnan ju-
malanpalvelusta. Väärin toteutettu sääntö 
taas voi johtaa ahdistukseen, kapinointiin 
ja työyhteisöongelmiin. Kuorisääntö voi 
siten olla sekä uhka että mahdollisuus. 
Paljon riippuu siitä, halutaanko seura-
kunnassa nähdä vaivaa jumalanpalveluk-
sen eteen, löytyykö tarpeeksi yhteisym-
märrystä kehityssuunnista ja ollaanko 
valmiita aitoon dialogiin. ■
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Yksi papin keskeisistä tehtävistä on 
seistä alttarin edessä ja tuoda seu-

rakunnan rukouksia Herran kuultavak-
si. Yksi tavoista, joilla pappi toteuttaa 
tätä tehtäväänsä on messun päärukous 
eli niin sanottu päivän rukous – tai niin 
kuin ennen sanottiin, kollehtarukous.

Kollehtarukous katosi terminä lute-
rilaisen kirkon viimeisimmässä liturgi-
sessa uudistuksessa. Tällöin päätettiin 
myös lännen kirkossa vallinnut traditio, 

jonka mukaan jokaiselle sunnuntaille 
oli määrätty tietty rukous, joka luettiin 
kaikissa kirkoissa. Kollehtarukouk-
sen tilalle tuli päivän rukous, johon 
annettiin lukuisia vaihtoehtoja. Tietty 
uniformiteetti eli yhdenmuotoisuus ja 
rukouksen yhteys luterilaisen kirkon 
jumalanpalveluksissa halki maan särkyi 
tuolloin. Onneksi suuri osa vanhoista 
kollehtarukouksista säilyi kielellisesti 
muokattuina vaihtoehtoina.

Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Cliff (CC-BY)
   David Ohmer 
   (CC-BY)
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a. Rukoukehotus
b. Rukoushiljaisuus
c. Kollehtarukous
 1. puhuttelu
 2. tunnustaminen
 3. pyyntö
 4. tavoite
 5. päätös
d. Seurakunnan vastaus

Kollehtarukouksen 
perusmuoto

Keräävän rukouksen liturginen käyt-
töyhteys koostuu neljästä kohdasta. 
Ensin on (a) rukouskehotus “Rukoil-
kaamme”. Tämän jälkeen seuraa (b) 
hiljaisuus, jonka aikana seurakuntalai-
set – usein mielessään tai muuten hiljaa 
– rukoilevat. Tämän jälkeen seuraa 
itse (c) rukous, jonka seurakunta 
kuuntelee keskittyneesti. Sen päätyttyä 
seurakunta vastaa siihen (d) aamenel-
la hyväksyen sen ja yhdistäen itsensä 
siihen. Muinaisina aikoina arkipäivi-
nä pidettävissä jumalanpalveluksissa, 
muun muassa pitkänäperjantaina, oli 
tapana polvistua rukoilemaan. Tällöin 
rukoushiljaisuutta edelsi diakonin ke-
hotus “Polvistukaamme!” ja sitä seurasi 
kehoitus “Nouskaa”.

Itse rukous voidaan jakaa viiteen 
osaan, jotka ovat (1) puhuttelu, (2) 
tunnustaminen, (3) pyyntö, (4) tavoite 
ja (5) päätös. Usein nämä linkittyvät 
kollehdan teeman ympärille.

(1) Puhuttelussa nimetään rukouksen 
kohde usein käyttäen jotain teemaan 
liittyvää nimitystä. Rukous on

useimmiten osoitettu Isälle, mutta se 
voi – nikealaisen uskon mukaisesti – 
olla osoitettu myös Pojalle ja Hengelle. 
Puhuttelussa ilmaistaan yleensä yhdellä 
sanalla jokin Jumalan keskeinen omi-
naisuus.

(2) Puhuttelun jälkeen seuraa muis-
taminen. Siinä tunnustetaan teemaan 
liittyvä Jumalan ominaisuus tai pelas-
tushistoriallinen teko. Muistaminen ei 
ole aina mukana.

(3) Pyyntö on usein varsin suora ja 
imperatiivissa esitetty. Yleinen pyyntö 
“kuule” tai “salli” ja siihen yhdistetty 
pyyntö voi lieventää imperatiivia ja 
siten ilmaista seurakunnan nöyryyttä 
Jumalan edessä. Se liittyy puhutteluun 
ja tunnustamiseen; tällä yhteydellä 
ilmaistaan, että apua odotetaan Juma-
lalta, joka tuntee juuri tämän asian ja 
on luvannut auttaa siinä.

(4) Tavoitteen ilmaisemisella tah-
dotaan ilmaista se päämäärä, johon 
pyynnön täyttämisen olisi tarkoitus 
johtaa. Jos pyydetään Jumalaa vahvista-
maan meitä, voi tavoitteena olla vaikka-
pa kiusausten voittaminen. Tavoitteen 
ja päätöksen välille on mahdollista 
rakentaa hieno kielellinen yhteys, 
kun tavoitteeksi ilmaistaan asia, joka 
toteutuu nimenomaisesti Kristuksen 
kautta. Tavoite, samoin 
kuin muistaminen, voi 
puuttua rukouksen 
sanamuodosta.

(5) Muodollisessa 
päätöksessä ilmais-
taan Kristuksen asema 
välittäjänä ihmisen ja 
Jumalan välillä ja il-
maistaan Kolminaisuu-
den yhteinen kunnia. 
Rukouksen päätös 
noudattaa vakiintunut-
ta muotoa, jotta seura-
kunta kykenee

KERÄÄVÄN RUKOUKSEN 
MUOTO
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siitä huomaamaan rukouksen olevan 
päättymässä ja vastaamaan aamenensa, 
jos rukous on vastannut heidän uskon-
tajuaan.

Muodollisessa päätöksessä on yksi 
olennainen sana, joka nykyään usein 
jätetään huomiotta, “kautta”. Joskus 
tämä on käännetty vain sanalla “vuok-
si” tai “tähden”, mikä on mielestäni 
puutteellista. Sana kautta nimittäin 
ilmaisee, että paitsi rukouksen pyytä-
minen, myös sen tavoitteen toteutumi-
nen tapahtuu Pojan kautta. Poika on 
olennainen osa kristillistä elämää.

Päätöksestä on olemassa muotoja 
mitä yksinkertaisimmasta mitä mo-
nimutkaisempaan. Tilanteessa, jossa 
seuraa lukuisia rukouksia lyhyin välein, 
on lyhyt päätös sovelias. Päätös voidaan 
aloittaa alukkeella “Tätä rukoilemme”, 
mutta se ei ole välttämätöntä ja sen 
käyttö riippuu rukouksen kokonaisuu-
desta. Tärkein viittauskohde on aina 
Poika:
•	 Kristuksen,	Herramme	kautta.
•	 Jeesuksen	Kristuksen,	meidän			

 Herramme kautta.
•	 Meidän	Herramme	Jeesuksen		 	

 Kristuksen, sinun Poikasi kaut - 
 ta.

Aamen – jota kuitenkaan papin ei tule 
lausua, onhan kyseessä seurakunnan 
vastaus – voi seurata päätöstä jo tässä 
vaiheessa, mutta esimerkiksi juhlaju-
malanpalveluksissa on syytä käyttää 
pitkää muotoa, joka nimeää koko Kol-
minaisuuden: “...joka elää ja hallitsee 
sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yhdessä 
jumaluudessa, aina ja ikuisesti.” Jos 
rukouksessa on puhuttu Pojasta, mutta 
rukous on osoitettu Isälle: “Saman 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta...” 
Aiheesta kiinnostunut löytää evanke-
liumikirjaa ja muita lähteitä tutkimalla 
useita eri versioita päätöksestä. Käy-
tettävä muoto on lopulta kiinni omas-

ta päätöksestä, ellei tietty muoto ole 
määrätty.

Kollehtarukoukset olivat lännen tradi-
tiossa latinaksi rukoiltuna yksi, usein 
kieliopillisesti kovin monimutkaiseksi 
päätynyt virke. Kyseessä ei aivan ollut 
erämaaisän lyhyt rukoushuokaus, 
mutta jotain sinne päin. Silloin, kun 
mahdollista, tulisi rukouksen yksivirk-
keisyys pyrkiä säilyttämään. Se lisää 
tunnetta rukouksen keräävästä tarkoi-
tuksesta. Se ilmaisee siten kiteyttävänsä 
seurakunnan avunhuudon lyhyessä 
muodossa.

Tämä kollehtarukouksen muoto ei 
ole enää ainut normi messun pääru-
kouksen suhteen, mutta se on monin 
paikoin säilytetty yhtenä vaihtoehto-
na. Usein se on rukousvaihtoehdoista 
ensimmäinen ja perustuu historiallisiin 
rukouksiin. Esimerkkinä vuoden 1913, 
1968 ja 2000 laskiaissunnuntain ruko-
ukset:

1913: (1) Kuule, Herra Jumala, laupi-
aasti rukouksemme. (3) Päästä meidät 
syntiemme siteistä ja varjele meitä 
kaikessa vastoinkäymisessä. (5) Sinun 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme, kautta.

1968: (1) Pyhä Isä, (2) joka annoit ai-
noan Poikasi meidän tähtemme kulkea 
tuskien tien. (3) Anna meille Pyhä Hen-
kesi lohduttamaan sydämiämme hänen 
kärsimyksellään ja kuolemallaan, (4) 
niin että uskossa ja nöyryydessä turvau-
dumme niihin elämässä ja kuolemassa. 
(5) Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme kautta, joka sinun ja 
Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee 
iankaikkisesti.

KOLLEHTARUKOUKSEN 
KÄYTÖSTÄ
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2000: (1) Herra, meidän Jumalamme, / 
(2) sinä annoit Poikasi joutua kiusauk-
siin ja ahdistuksiin, / jotta hän voisi kiu-
sattuja auttaa. / (3) Vahvista meitä, (4) 
niin että hänen avullaan / voittaisimme 
pahan hyökkäykset. / (5) Kuule meitä 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, / meidän 
Herramme tähden.

Erityinen kollehtarukouksen muoto 
liittyy diakoniseen esirukoukseen (ks. 
Jumalanpalveluksen opas, s. 86). Siinä 
esilukija (mieluiten diakoni) kehottaa 
kansaa rukoilemaan ja ilmoittaa aiheen, 
jonka puolesta kulloinkin rukoillaan, 
esimerkiksi: “Rukoilkaamme papis-
tomme, kirkkoherramme, piispamme 
ja koko kirkkomme puolesta.” Tämän 
jälkeen seuraa rukoushiljaisuus, jonka 
päätyttyä liturgi kokoaa rukoukset kol-
lehdan muotoon. On myös mahdollis-
ta, että seurakunta ei rukoile hiljaa, eikä 
diakoni ilmoita rukousaihetta vaan käy 
seurakunnan parissa konkreettisesti ja 
ääneen kysymässä rukousaiheet. Täl-
löin papin tulee hallita kollehtamuo-
don käyttö niin hyvin, että hän pystyy 
kokoamaan kulloinkin käsillä olevan 
rukouksen yhteen muotoon tilanteessa 
soveltaen.

Päivän rukous otetaan annetuista 
vaihtoehdoista, eikä aina ole mahdollis-
ta käyttää kollehtamuotoista rukousta 
ainakaan puhtaassa muodossaan. Kol-

lehtarukouksen muotoa voi kuitenkin 
käyttää muissa yhteyksissä, joissa pappi 
johtaa yhteistä rukousta. Varsinkin 
voi sopia, että moni rukoilee ääneen ja 
pappi lopettaa rukouksen kokoavaan 
kollehtarukoukseen. Muutenkin kol-
lehtarukous sopii hyvin rukoukseksi eri 
tilanteisiin. Se on pääsääntöisesti lyhyt 
ja temaattisesti kompakti, mikä helpot-
taa sen kuuntelemista, ymmärtämistä 
ja siten siihen mielessään ja aamenella 
yhtymistä. Rukous ei näet ole opetus-
puhe! Rukouksen tiiviys tekee siitä 
myös yleisemmän, kun uskovilla on 
vähemmän tarttumapintaa negatiivisil-
le preferensseille ja rukousaiheille.

Kollehtarukous on yksinkertainen ru-
kousmuoto, joka on kaunis ja helposti 
ymmärrettävä, jopa pedagoginen. Suo-
sittelen sen opettelemista kaikille, jotka 
tahtovat rukoilla yksinkertaisesti! Sa-
noisin jopa, että se paras rukousmuoto 
– heti Herran rukouksen jälkeen.

Rukoilkaamme. (1) Laupias Isä, (2) 
joka lähetit Poikasi maailman opetta-
maan meidät tuntemaan sinut: (3) salli 
meidän lähestyä rukouksessa sinua, (4) 
jotta sydämissämme syttyisi yhä pala-
vampi rakkauden liekki ja yhdistyisim-
me yhä tiiviimmin sinuun; (5) Herram-
me Jeesuksen Kristuksen, saman Poikasi 
kautta. Aamen. ■

a. Aloittava rukouskehoitus (liturgi)
b. Rukoukset
 1. Aihetta koskeva rukouskehoitus (diakoni)
 2. Rukoushiljaisuus
 3. Kokoava rukous (liturgi)
 4. Seurakunnan vastaus (aamen tai muu akklamaatio)
b. Päättävä rukous (liturgi)

Diakonisen esirukouksen perusmuoto
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Kirjoittamattomana mutta tiedostet-
tuna lähtökohtana on ollut, että sotilaan 
tärkein ase on hänen mielensä eli kaikki 
hänen ajatuksensa ja tunteensa sekä hänen 
tietoisuutensa. Siksi sotilaan hyvinvoinnin 
turvaamiseksi on muun huollon lisäksi 
aina tarvittu myös henkistä huoltoa.

Nykyajan Puolustusvoimissa kirkollisen 
työn perustehtävänä on tukea kaikkien 
palveluksessa tai töissä olevien henkistä 
kuntoa ja toimintakykyä. Työn tavoitteena 
on, että jokainen voi kasvaa oman itsensä 
tuntemisessa ja hengellisyytensä tunnis-
tamisessa, jotta vaikeissakin tilanteissa 
osaa ja uskaltaa toimia eettisesti kestävällä 
tavalla. 

Hengelliset tilaisuudet

Jotta ihminen jaksaa katsoa elämässään 
eteenpäin ja olla toimintakykyinen kai-
kissa tilanteissa, hän tarvitsee myönteisiä 
ajatuksia, jotka ovat kannustavia eivätkä 
lannistavia. Kirkollisen työn ydinsanomal-
la on siksi erittäin tärkeä merkitys henki-
sen kunnon kehittämisessä, sisältyyhän 
kristinuskoon ajatus siitä, että luotuna ja 

armahdettuna jokainen ihminen on hyvä, 
Jumalalle kelpaava. Jokainen voi olla myös 
selviytyjä, sillä ihmistä kantavat ikuiset 
käsivarret.

Puolustusvoimien kirkollisen työn 
muotoja ovat hengelliset tilaisuudet, 
henkilökohtaiset keskustelut, oppitunnit 
ja -tuokiot sekä erilaisten kriisien jälkihoi-
toon liittyvät kokoontumiset eli henkinen 
huolto. Hengellisissä tilaisuuksissa hiljen-
nytään hetkeksi kirkon pyhän sanoman 
äärelle ja kohdataan kolmiyhteinen Jumala 
hänen sanassaan ja usein myös ehtoollisen 
sakramentissa.

Hengellisiä tilaisuuksia ovat esimerkik-
si maastossa pidettävät kenttämessut ja 
maastohartaudet, varuskunnan kenttä-
hartaudet ja yksiköiden aamu- ja iltahar-
taudet, pääsiäis- ja jouluajan messut sekä 
alokkaille järjestettävät ns. tulokirkot. 
Tilaisuuksien muodot ja sisällöt luon-
nollisesti vaihtelevat eri varuskunnissa, 
paikallisten olosuhteiden ja työntekijöiden 
painotusten mukaan. Valtakunnallisesti 
tarkasteltuna niin hengellisten tilaisuuk-
sien kuin ehtoolliselle osallistuneitten 
määrät ovat joka tapauksessa erittäin 
merkittäviä (ks. taulukko).

ARMEIJAN LITURGIAA
Teksti ja kuvat: Jukka Seppänen

Kirkollinen työ on ollut osa suomalaista armeijaa 
jo vuodesta 1535 alkaen. Papit ja aiemmin myös 
saarnaajat ovat toimineet joukkojensa mukana ja 
pitäneet huolta ihmisestä ja hänen sielustaan.
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Ohjeet jumalanpalveluksien ja 
hartauksien pitämiseen

Koska kaikki sotilaspapit ovat joko luteri-
laisen (tai ortodoksisen) kirkon pappeja, 
jumalanpalvelusten toimittaminen ja 
niissä käytettävät kaavat ovat heille peri-
aatteessa tuttuja, niin koulutuksen kuin 
yleensä myös aikaisemman kokemuk-
senkin perusteella. Siitä huolimatta moni 
sotilaiden pappina työnsä aloittava kokee 
olevansa enemmän tai vähemmän pulassa 
- eihän tiedekunnissa harjoitella tai seura-
kunnissa toimiteta ainakaan kenttämessu-
ja maastossa. Ohjeet jumalanpalvelusten 
pitämiseen ovatkin usein olleet sotilaspap-
pien työhön liittyvää suullista perinnettä, 
ammattiin liittyvää hiljaista tietoa. 

Kenttämessujen historiaa ja niiden 
nykyistä viettämistä tutkinut Maavoimien 
kenttärovasti Vesa Aurén on Sotilaan py-
hät hetket -kirjassa kiinnittänyt huomiota 
asiaa koskevan ohjeistuksen niukkuuteen: 
”Kun kenttäehtoollisia on vuosia ja vuosi-
kymmeniä pidetty ilman virallista kaavaa 
ja virallisia ohjeita, on syntynyt kahden-
laisia murheita. Toisaalta kertausharjoi-
tuksissa reservin papit, jotka eivät ole 
tottuneet pitämään maastossa ehtoollisia, 
arkailevat niitä, ja niin tilaisuudet jäävät 
helposti pitämättä. Toisaalta osa vakinai-
sista sotilaspapeista on soveltanut virallisia

Puolustusvoimien kirkollisen työn tilastoa 
vuodelta 2010

messuja             225
kenttämessuja (= maastossa)           324
ehtoolliselle osallistuneita yhteensä 36146
sanajumalanpalveluksia  163
hartauksia             1008
kenttähartauksia            397
hengellisiä tilaisuuksia yhteensä 2117
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kaavoja ehkä liiankin rohkeasti ja joskus 
varsin omintakeisella tavalla.” (Seppänen & 
Aurén, 2011). 
Muutamia kirjallisia mainintoja juma-
lanpalvelustilanteissa käytettävistä kaa-
voista voidaan toki löytää. Esimerkiksi 
Rintamapappi-kirjassa (Muukkonen, 1943) 
todetaan, että ”ulkona pidettävän ehtool-
lisjumalanpalveluksen kaavaksi soveltuu 
esim. sairasten ehtoolliskaava tarpeellisin 
muutoksin. Alussa ja lopussa virsi, 1-3 
säkeistöä.” Nykyiseen Sotilaan virsikirjaan 
(2002) sisältyy useita kaavoja, mm. ”Sotilas-
yhteisön messu eli ehtoollisjumalanpalve-
lus”, joka sisällöllisesti on sama kuin viikko-
messu, ”Sotilasyhteisön jumalanpalvelus” 
(sanajumalanpalveluksen lyhennelmä, mm. 
I ja II lukukappale ja päivän virsi puuttu-
vat), ”Kenttähartaus” ja ”Sotilasyhteisön 
hartaus”. Kaksi viimemainittua ovat liturgi-
sessa mielessä Päivän rukoushetken peril-
lisiä, Sotilasyhteisön hartaus varsin tarkasti 
ja Kenttähartaus jonkin verran soveltaen. 
Kenttähartaus on koko varuskunnalle ulko-
na pidettävä tilaisuus, johon yleensä liittyy 
joko lipunnosto tai -lasku ja jossa usein on 
mukana myös sotilassoittokunta. Kaavaan 
liittyy sotilasperinteitä, kuten alkumusiikki-
na aina käytettävä Kothenin hymni (virren 
545 sävelmä) sekä trumpetilla soitettavat 
signaalit ”rukoukseen soitto” ja ”rukouksen 
päätössoitto”. Signaalien liturginen merkitys 
on alun perin Rukoilkaamme ja Aamen, 
vaikka ensimmäinen soitetaankin jo ennen 
papin osuuden alkamista.

Yksinkertaisesti, mutta liturgisesti 
rikkaalla tavalla

Puolustusvoimien hengelliset tilaisuudet 
ovat monella tavalla hyvin erityisiä: osal-
listujat ovat pääasiassa nuoria miehiä ja 
tilaisuuksia pidetään jokseenkin oudoissa 
paikoissa kuten varuskuntien lippukentillä, 

metsissä, kasarmien käytävillä jne. Seura-
kuntien jumalanpalveluksiin verrattuna 
tilaisuudet ovat myös huomattavan lyhyitä 
ja siksi niiden sisältöä on pakko harkita tar-
koin jo etukäteen. Kun esimerkiksi maas-
tossa pidettävään kenttämessuun osallistuu 
toista sataa päivän harjoituksen uuvuttamaa 
sotilasta, on luonnollisesti etsittävä pienintä 
yhteistä nimittäjää, jotta tilaisuus ei venyi-
si liian pitkäksi, mutta olisi toisaalta vielä 
ehtoollinen. (Seppänen & Aurén, 2011).

Pyhän kohtaamiseen liittyvää liturgista 
rikkautta ja kirkkovuoden ajankohtaista 
sanomaa olisi edellä mainituista reunaeh-
doista huolimatta osattava ottaa mukaan. 
Siksi kaikkien jumalanpalvelusten, niin 
messujen, sanajumalanpalvelusten kuin 
rukoushetkien eli kenttä- ja muiden har-
tauksienkin, tulee olla huolella suunni-
teltuja. Yhtälö on vaikea, mutta ei täysin 
mahdoton. Jonkinlaista luovaa hulluutta 
käyttämällä liturgisuus voi olla rikasta myös 
Puolustusvoimien kirkollisessa työssä. Jo-
kaiseen jumalanpalvelukseen on nimittäin 
mahdollista sisällyttää ainakin yksi asia, 
joka toteutetaan monipuolisia liturgisia 
tapoja noudattaen tai soveltaen. Seuraa-
vat asiaa koskevat esimerkit on poimittu 
Maasotakoululla pidetyistä hengellisistä 
tilaisuuksista.

Iltahartauteen sisältyi diakoninen
esirukous 

Sotilasyhteisön hartauden kaavaa käytettiin 
kadettien ja opistoupseerien jatkokurssin 
johtamisharjoitukseen liittyneessä iltahar-
taudessa, joka toimitettiin ulkona, syksyi-
sen illan hämärässä. Kyseisen iltahartauden 
kaava muodostui Pienen rukoushetken 
kaavan kohdista johdanto (trinitaarinen 
tervehdys ja johdantosanat), psalmi (laulet-
tiin virsi 484:1, jonka sanat rukoushetken 
toimittaja luki ääneen ennen virren

Selebrantti 1/2014
40



Selebrantti 1/2014
  41

Selebrantti 1/2014
  41

Jonkinlaista luovaa hulluutta 
käyttämällä liturgisuus voi olla 
rikasta myös Puolustusvoimien 
kirkollisessa työssä.
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aloittamista), raamatunluku (vain kaksi 
jaetta), rukousjakso (diakoninen esirukous 
ja Isä meidän), päätösmusiikki (virsi 484:3) 
ja siunaus.

Kaavan soveltamiseen liittyvä liturginen 
idea lähti siitä ajatuksesta, että opiskelun-
sa vuoksi vieraalla paikkakunnalla olevat 
haluaisivat varmasti pelkän kuuntelemisen 
lisäksi myös rukoilla juuri heille tärkeiden 
ihmisten ja asioiden puolesta. Siksi rukous-
jaksoon kuuluva päivän rukous korvattiin 
iltahartaudessa diakonisella esirukouksella, 
johon sisältyi kolme jaksoa. Kaikissa niissä 
oli mahdollisuus hiljaiseen rukoukseen, 
rukoushetken toimittajan antamien rukous-
aiheiden pohjalta. 

”Jokainen voi nyt rukoilla hetken hiljaa 
mielessään omin sanoin seuraavien ai-
heiden puolesta: Pyytäkäämme Jumalalta 
siunausta omaan työhömme ja kaikkiin 
tehtäviimme. Pyytäkäämme Jumalalta 
johdatusta oppimiseemme ja voimia 
elämäämme”. 

Muut vastaavalla tavalla annetut rukousai-
heet koskivat perheitä ja lähimmäisiä sekä 
anteeksiantoa ja Jumalan armoa. Rukous-
jakso päättyi Isä meidän -rukoukseen, joka 
luettiin yhteen ääneen, ja koko rukoushetki 
ylistysvirren luonteen saaneeseen päätös-
musiikkiin ja vasta sen jälkeen luettuun 
siunaukseen.

Kenttämessussa luettiin psalmia 
responsorisesti

Viikkomessun rakenteeseen pohjautuvaa 
kaavaa käytettiin maakuntakomppanialle 
järjestetyssä kenttämessussa, marraskuisen 
iltayön viimassa ja pimeydessä. Yömessun 
kaavaan sisältyi johdanto (trinitaarinen 
tervehdys), psalmi, raamatunlukua, puhe, 
rippi, ehtoollinen (rukous ja asetussanat, Isä 
meidän, ateria, päätössanat), esirukoukseksi 

laajennettu kiitosrukous ja siunaus. Pimey-
den ja kovan tuulen vuoksi virsien laulamis-
ta ei edes yritetty. Ehtoollisvieraiden suuren 
määrän ja tilaisuuden ajankohdan vuoksi 
tilanteen kestoa pyrittiin myös rajaamaan 
ja jopa uskontunnustus jätettiin tällä kertaa 
pois - pienintä yhteistä nimittäjää etsittäes-
sä.

Yömessun kaavaan sisältynyt liturginen 
idea liittyi jokaisen oman osallistumisen 
vahvistamiseen ja yhteisen lukemisen 
kautta mieleen painettavaan tunnuslau-
seeseen. Messun kaavasta lainattiin psalmi 
(tai korvattiin viikkomessun alkumusiikki 
psalmilla) ja toteutettiin se vuorolukuna res-
ponsorisen lukutavan mukaan. Liturgi luki 
psalmitekstiä jakeittain ja siten, että seura-
kunta toisti jokaisen jakeen tai jakeen osan 
jälkeen sanat ”sinä olet meidän turvamme”. 
Merkkinä yhteisen lukemisen alkamisesta 
toimi Herra-sana: Herra - sinä olet meidän 
turvamme.

”Jo ennen kuin vuoret syntyivät, sinä olit. 
- Herra -
- sinä olet meidän turvamme. 
Ennen kuin maa ja maanpiiri saivat 
alkunsa, sinä olit. - Herra -
- sinä olet meidän turvamme. 
Jumala, ajasta aikaan sinä olet. - Herra -
- sinä olet meidän turvamme” jne.

Joulumessussa sai sytyttää 
rukouskynttilän

Maasotakoulun joulumessuja on toteutettu 
monena vuonna Tuomasmessun rakennetta 
mukaillen siten, että esirukousosa on sijoi-
tettu johdannon ja sanaosan väliin. Koska 
kirkossakin toimitettavan messun on sota-
väen aikataulujen ja kuulijakunnan raken-
teen vuoksi oltava varsin tiivis, varusmiehet 
ovat saaneet mahdollisuuden kirjoittaa 
esirukouksia koskevia pyyntöjä jo hyvissä 
ajoin etukäteen eli kirkollisen työn
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oppitunneilla. Niiden pohjalta on sitten 
laadittu valmiiksi esirukoukset, joita joulu-
messuissa on käytetty. Kaksi joulumessujen 
rukousta on myös julkaistu Sotilaan pyhät 
hetket -kirjassa.

Esirukousosan irrottaminen omaksi ko-
konaisuudekseen on ollut hyvä vaihtoehto, 
sillä se on tarjonnut varusmiehille koke-
muksellisia osallistumismahdollisuuksia. 

Kirkkoon on tilaisuuksia varten rakennet-
tu sivualttarit, joilla on ollut kynttilä, iko-
neita tai seimihahmoja sekä lyhyitä omaan 
rukoukseen johdattavia lauseita (esimerkik-
si ”Tänä jouluna kiitän sinua Jeesus siitä, 
että…”). 

Esirukousjakso on aloitettu tai sitä on jak-
sotettu joululauluilla, joiden aikana kirkossa 
on saanut vapaasti liikkua. 

Kaikille on jo kirkkoon saavuttaessa jaettu 
tuikkukynttilät, jotka rukousosan aikana on 
sytytetty sivualttareiden marmorialustoille. 

Joululaulujen jälkeen tai niiden väleissä 
luettu esirukous on sisältänyt jokaiselle tut-
tuja eli niitä ikiomia rukousaiheita.

Synnintunnustuksena laulettiin virsi

Nuoret miehet ovat jumalanpalveluksien 
osallistujina yleensä varsin hiljaisia, koska 
tuossa iässä laulamisen ei jostain syystä 
katsota kuuluvan miehisyyteen. Kaikkein 

tutuimpiin virsiin onneksi jonkin verran 
osallistutaan, ja siksi virsien valinta yleensä 
rajoittuukin vain niihin. Tätä rajoitusta ei 
ollut Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) järjestämällä Intti tutuksi naisille 
-kurssilla, jolle osallistui toista sataa eri-
ikäistä naista. Kurssin kenttämessu pidettiin 
loppukesän lämmössä Saimaan rannalla ja 
se toteutettiin viikkomessun kaavalla, lyhy-
esti, mutta täysin kirkkokäsikirjan mukai-
sesti. Kenttämessun synnintunnustukseksi 
valittiin rohkeasti hieman harvinaisempi 
virsi 603. 

Synninpäästö laadittiin virren sanojen ja 
ko viikon epistolatekstin pohjalta:

”Jumala, meidän taivaallinen Isämme, 
armahtaa meidät ja pyyhkii pois meidän 
syntiemme velan oman poikansa Jeesuksen 
Kristuksen tähden. Meidän ei tarvitse pelätä 
tuomiota, sillä Hän kärsi meille kuuluvan 
rangaistuksen. Juuri siinä Jumalan rakkaus 
ilmestyi meidän keskuuteemme, että Jumala 
lähetti ainoan Poikansa maailmaan, anta-
maan meille elämän.”
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Voimaa antavia kokemuksia

Jokaiselle seurakunnan työntekijälle on 
tuttua, että rehellistä palautetta tilaisuuk-
sista saa vain harvoin (vrt. ”kylläpäs pastori 
puhui kauniisti!”). Maakuntakomppanian 
yömessua kuitenkin muistellaan Maaso-
takoululla jatkuvasti: isojen nuotioiden 
lämpö ja tilanteen poikkeukselliset puitteet 
ovat jääneet monelle mieleen. Myös edellä 
kuvattujen joulumessujen jälkeen ainakin 
niihin osallistunut talon oma henkilökunta 
on ollut tyytyväistä, joku on jopa lähettänyt 
sähköpostitse kiitokset messun toimittajalle. 

Yksittäisiin tilanteisiin liittyvää palautetta 
tärkeämpää on, että varusmiehet ovat kautta 
linjan olleet varsin tyytyväisiä Puolustus-
voimien kirkolliseen työhön ja hengellisiin 
tilaisuuksiin. Esimerkiksi Reserviupseeri-
koulussa ja Karjalan Prikaatissa kerätyissä 
palautteissa noin kolme neljäsosaa varus-
miehistä on ollut tyytyväisiä kirkolliseen 
työhön ja hengellisille tilaisuuksille va-
rusmiehet ovat antaneet kouluarvosanoja, 
joiden keskiarvot ovat asettuneet seitsemän 
ja reilun kahdeksan välille. Kenttämessuja 
vastaajat ovat kuvanneet myös laatusanoilla, 
joista yleisimpiä ovat olleet jylhä, karu, kos-
kettava, miehekäs, upea, mukava, piristävä, 
rohkaiseva, virkistävä, rentouttava, rauhoit-
tava, tunnelmallinen, virkistävä, voimaa 
antava, tilanne jossa sai levähtää. (Seppänen 
& Aurén, 2011)

Myös monet ateistiksi itsensä määrittele-
vät ovat em. kyselyissä kokeneet hengelliset 
tilaisuudet voimaa antaviksi kokemuk-
siksi. Siinä he ovat liittyneet vuosisatojen 
mittaiseen armeijan kirkolliseen työhön 
osallistuneiden sukupolvien ketjuun. Erityi-
sesti poikkeusoloissa, kuten viime sodissa, 
kirkollinen työ ja hengelliset tilaisuudet 
ovat olleet tärkeitä levähdyspaikkoja tämän 
elämän ja arjen ylivoimaisten suoritusten 
keskellä. Ne ovat olleet myös näköalapaik-
koja, joissa on voinut ikään kuin jo katsella 
tulevaa pyhyyttä - kuvastimesta ja arvoi-
tuksen tavoin - Jumalaan luottaen ja hänen 
armoonsa turvautuen. 

”Illalla vietimme Herran Pyhää Ehtoollista. 
Sitä varten oli valittu seudun kaunein paik-
ka korkealla kukkulalla. Kaikki ulkonaiset 
keinot puuttuivat, mutta tunnelma oli silti 
mitä syvin ja aidoin. Alttarina palveli sota-
papin matkakirstu ja alttarivaatteen pyhää 
virkaa toimitti sille levitetty pyyheliina, jolle 
ehtoollisvälineet oli asetettu. Ehtoollispöytään 
polvistuivat rinnan upseerit, aliupseerit ja 
miehet. Siinä he olivat kaikki sen Herran 
tutkittavina, jolla on tarjona sama armo 
kaikille. He tarvitsivat sitä anteeksiantamus-
ta ja voimaa ylhäältä, jonka vain Jumala voi 
ihmiselle antaa.” (Muukkonen, 1943) ■
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Voisiko liturgiasta tulla se väline, jolla 
kirkot lähentyisivät toisiaan? Voisiko 
liturgiasta olla ekumeenista hyötyä ei 
ainoastaan hengellisesti, spiritualitee-
tin kontekstissa, vaan opillisesti siten 
kuin ekumeenisissa oppikeskusteluissa 
on tähtäimenä? Voisiko liturgia olla se 
ekumeeninen, kirkkoja yhdistävä poh-
ja, johon erilaiset opilliset lähtökohdat 
vaikkapa ehtoollisesta tai kasteesta 
sisältyvät ilman, että oppeja sinänsä 
täytyisi muuttaa tai  vesittää?  Pro Gra-
dussani esitän, että näihin kysymyksiin 
voi vastata kyllä.

Jotkut teologit ajattelevat, että liturgi-
alla voi nähdä opillista auktoriteettia it-
sessään eikä ainoastaan kirkkojen opin 
kuvaajana tai välittäjänä. Yksi heistä 
on liturgiasta ammentavan teologian 
ja ekumenian uranuurtaja Geoffrey 
Wainwright (s. 1939), jonka ajattelua 
tutkin dogmatiikan Pro Gradu -tut-
kielmassani. Tutkielmani otsikko on 
”Liturgian opillisen auktoriteetin eku-
meeniset seuraukset Geoffrey Wainw-
rightin teologiassa”. Tässä artikkelissa 
keskityn kuitenkin yleisemmällä tasolla 
siihen, mitä annettavaa liturgisella teo-
logialla voi olla ekumenialle. Lähestyn 
aihetta esittelemällä liturgista teologiaa 
ja Wainwrightin ydinajatuksia nivoen 
ne postliberaalin teologian edistäjän 
George Lindbeckin ja dialektisen teo-
logian klassikon Karl Barthin ajatuk-
siin. Liturgisen teologian ydinajatus on, 
että kirkon usko ilmenee oppilauselmia 

paremmin kirkon sovittautumisena 
Jumalaan, eli tekoina, käyttäytymisenä 
ja – liturgiana. Pohjana tälle on 300-lu-
vulta peräisin oleva lause lex orandi lex 
credendi, rukouksen laki on uskon laki.

Opin yhteisöllinen 
käyttö ratkaisee

Miten on mahdollista, että roomalais-
katolilaiset, ortodoksi- ja protestantti-
teologit ilmaisevat toistuvasti perusyk-
simielisyytensä sellaisista aiheista kuin 
ehtoollinen, pappeus ja vanhurskautta-
minen ja kuitenkin pysyvät omien sa-
nojensa mukaan historiallisissa kerran 
jakautuneissa asetelmissaan? Tämä 
on kysymys, jonka yhdysvaltalainen 
teologi George Lindbeck nostaa esiin 
teoksessaan Nature Of Doctrine (1984). 
Lindbeck kysyy, eikö opillisen sovin-
non ilman osapuolten läpikäymää opil-
lista muutosta pitäisi olla mahdoton. 
Mahdoton se hänen mukaan onkin, 
mikäli ekumeenisissa keskusteluissa 
seurataan joko kognitiivis-propositio-
naalista tai kokemuksellis-ilmaisullista 
(emotional-expressive) mallia.

Ensin mainittu, opin kognitiivista eli 
tiedollisesta ulottuvuutta painottava 
malli lähtee siitä, että kerran muo-
dostettu oppi on aina totta. Sovinto 
syntyisi vain, jos molemmat osapuolet 
luopuisivat aiemmista asetelmistaan. 
Jälkimmäisessä ”tunne-ilmaisullisessa” 

Voiko liturgiasta olla opillista apua ekumeniassa?
Liturginen teologia avaa uusia näkökulmia ekumeenisiin oppikeskusteluihin. Liturgisen 
teologian edustajien mukaan teologian voi nähdä oppilauselmien sijaan pikemminkin 
seurakunnan sovittautumisena Jumalan todellisuuteen. Tällöin ekumeeninen keskustelu 
saa uusia mahdollisuuksia ilman, että oppia tarvitsee vesittää. Liturgian rakenne itses-
sään paljastaa teologisia teemoja, jotka auttavat kirkkoja lähentymään toisiaan. 

Teksti: Laura Mäkelä
Kuvat: Bowsk (CC-BY), Maik Meid (CC-BY)
Roman Catholic Archdiocese of Boston (CC-BY-ND)
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Teksti: Marjaana Härkönen mallissa puolestaan kirkkojen opit 
nähdään symboleina, jotka ilmaisevat 
ennemminkin eksistentiaalisia orien-
taatioita. Ongelmana on silloin, että 
opeilla ei ole merkittävää roolia suun-
taan eikä toiseen, jolloin ekumeenisella 
keskustelullakaan ei ole enää väliä.

Lindbeckin mukaan on mahdollista 
painottaa kahden edeltävän mallin si-
jasta sitä kuinka uskonnot, ja siten opit, 
muistuttavat kieliä sekä elämänmuo-
toja. Kirkon oppien funktioksi nousisi 
tässä mallissa niiden yhteisöllinen 
käyttö, ei muuttumattomina totuusväit-
teinä tai ilmaisullisina symboleina vaan 
yhteisöä määrittävinä diskurssin, toi-
minnan ja asenteiden sääntöinä. Sään-
nöillä toisin kuin totuusväitteillä tai 
symboleilla on muuttumaton merkitys 
vaihtuvissa olosuhteissa. Koska olosuh-
teet kirkkohistorian myötä vaihtuvat, 
sääntöjäkin voidaan tulkita eri tavoilla, 
vaikka niiden tarkoitus pysyisi samana. 

Ekumeniassa sääntö-mallin hyöty 
näkyy esimerkiksi eukaristiaan eli 
ehtoolliseen sovellettuna. Sen mu-
kaan niin katolisen kirkon omaksuma 
transsubstantiaatio kuin ainakin jotkut 
sen vastakkaiset opit voidaan tulkita 
kunkin pitävän sisällään kirkon elämää 
muokkaavia sääntöjä, jotka ovat jossain 
historian vaiheessa väistämättömäs-
sä yhteentörmäyksessä, mutta jotka 
toisissa olosuhteissa voisivat harmoni-
soitua mikäli niiden käyttö määritel-
lään muuttumattomaan merkitykseen 
sisältyväksi.

Liturgia vie yksittäisten 
oppien taakse

Lindbeckin ajattelu muistuttaa litur-
gista teologiaa, jolla voi nähdä olevan 
samanlaista hyötyä ekumenialle. Litur-

giologi David Fagerbergin mukaan li-
turgisessa teologiassa on kyse asentees-
ta, joka toteutuu liturgian rituaalisen, 
kristinuskoa kuvaavan rakenteen kaut-
ta. Tuo asenne on liturgisen teologian 
kannattajien mukaan enemmän kuin 
teknillis-opilliset yksityiskohdat, joita 
ekumeenisessa keskustelussa yleensä 
puntaroidaan. Liturgian lopullinen tar-
koitus ei ole edes ”tuottaa tarkoitusta”, 
vaan tuottaa rituaalisesti ”ruumis”, niin 
persoonallinen kuin yhteisöllinenkin, 
joka ymmärtää kuinka liturgisesti teh-
dä eli saada aikaan sovitettu maailma.

Tämä liturgisen teologian ajatteluta-
pa auttaa esimerkiksi sakramenteista 
käytävää keskustelua suuntautumaan 
olemassa olevien erimielisyyksien 
”taakse”, näkemään, että teologia on itse 
asiassa juuri liturgiaa itseään, ja siten 
eri kirkoilla lähempänä toinen toistaan 
kuin opillisten argumenttien tasolla 
voisi ajatella: lex orandi lex credendi, 
rukouksen laki on uskon laki.

Liturgisen teologian ekumeenisiin 
hyötyihin kuuluu myös se, että esi-
merkiksi eukaristiaa (, joka on monien 
ekumeenisten kiistojen ytimessä) voi-
daan lähestyä liturgisesti kielellä, joka 
on vähemmän kiinnostunut sellaisesta 
teknis-opillisesta terminologiasta kuin 
”substanssi” tai ”muutos olomuodossa” 
ja enemmän kiinnostunut eukaristiasta 
kokonaisuutena. Eukaristia on enem-
män kuin osiensa summa. Se sisällyttää 
useita opillisia näkökulmia yhdenkään 
niistä kärsimättä. Tällainen liturgisen 
teologian diskurssi veisi osapuolet 
menneisyyden (sinänsä aikanaan tar-
peellisen) terminologian tuolle puolen 
kohti sitä, mikä on niille yhteistä litur-
gian kokonaisuudessa.

Ajatuksessa on jotain samaa kuin 
siinä, että Lindbeck peräänkuuluttaa 
tarinoiden merkitystä: Kristinuskon
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systeemi ei koostu ainoastaan intel-
lektuaalisista väittämistä vaan koko-
elmasta tarinoita, joita käytetään niin 
tulkitsemaan maailmaa kuin elämään 
siinä. Kristinusko on kuin luonnollinen 
kieli, ja toisin kuin vaikkapa matematii-
kassa, tämän kielen käyttäminen liittyy 
tietynlaiseen käyttäytymiseen. 

Juuri tässä ajatuksessa piilee myöskin 
liturgisen teologian anti ekumenialle: 
Uskon lauseiden vastaavuus todelli-
suuden kanssa syntyy siitä miten nuo 
lauseet muodostavat elämäntavan. 
Lindbeckin mukaan siinä missä kes-
kiajan skolastikkojen mukaan totuus 
on mielen sovittautumista asiaan 
(adaequatio mentis ad rem), kristinus-
kon totuuden voi ajatella olevan itsen 
sovittautumista Jumalaan. Tämä tuo 
ekumenian pöydälle mahdollisuuden 
eri kirkoille lähentyä niiden yhteisestä 
Jumalaan sovittautumisesta käsin.

Teologia löytyy liturgian 
rakenteesta

Näkemys kristinuskosta käyttäytymi-
senä ja uskonkappaleista eli opeista 
sovittautumisena Jumalan todellisuu-
teen tulee lähelle Geoffrey Wainwrigh-
tin liturgista auktoriteettia puoltavaa 
teologiaa. Wainwright on liturgiasta 
systemaattiseen teologiaan ammentava 
ekumeenikko, jonka mukaan liturgi-
alla on ei ainoastaan hengellistä vaan 
todellista opillista auktoriteettia. Tällä 
voi nähdä olevan merkitystä ekumeeni-
sissa keskusteluissa, kuten edellä on 
huomattu.

Wainwrightin mukaan liturgian 
teologinen ohjenuora toimii vain siinä 
määrin kuin sen harjoittajat ovat, elä-
mäntavassaan, mukautuneita Jumalan 
perustavanlaatuiseen ilmoitukseen, 
Kristukseen. Ajatus tulee lähelle Lind-

beckin ja liturgisen teologian ajatusta 
kristinuskosta elämäntapana, koko-
naisuutena. Wainwrightin teologiassa 
sakramentit ilmentävät Kristuksen 
eri puolia. Sakramenttien moninaiset 
merkitykset avaavat yhden ja saman 
Jumalan valtakunnan todellisuuden. 
Tämä näkökulma voi lähentää kirkkoja 
ekumeenisesti.

Kaikupohjaa löytyy jälleen George 
Lindbeckiltä, jonka mukaan mukaan 
ekumeenisille oppikeskusteluille on 
ominaista lähestyä totuutta operoimalla 
teknisellä teologialla, kun taas hänen 
sääntö-mallissaan (rule theory) to-
tuus ilmenee tai ei ilmene rukouksen, 
ylistyksen ja saarnan muokkaamas-
sa elämässä, joka viittaa tai ei viittaa 
Jumalan perimmäiseen totuuteen. 
Virallisen opin puitteissa ei Lindbeckin 
mukaan niinkään puhuta totuutta Ju-
malasta vaan selitetään, puolustetaan ja 
analysoidaan niitä erilaisia toimintoja, 
joissa itsessään tuota totuutta voisi elää 
todeksi. Totuuden etsiminen ei onnis-
tu siis teologian kieliopissa vaan sen 
kielen kuvaamassa todellisuudessa. Se 
todellisuus löytyy vain, jos sitä lähestyy 
performatiivisesti palvomalla, lupaa-
malla ja tottelemalla.

Tähän löytyy perusteellista taustatu-
kea liturgisen teologian maisemasta: 
teologia löytyy liturgian rakenteesta, 
riitistä, ordosta eli vuosisataisesta eri 
kirkoille yhteisestä liturgian sisäisestä 
kaavasta itsestään.

Ehtoollinen tuottaa yhteyttä

Suhde Jumalan todellisuuteen, se mitä 
opin kautta lähestytään, luodaankin siis 
teolla. Ajatus lähestyy Wainwrightia, 
jonka mukaan esimerkiksi ekumee-
nisesti kirkkoja jakava ehtoollinen eli 
eukaristia paitsi ilmaisee, myös 
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tuottaa yhteyttä. Eukaristia ei ainoas-
taan sinetöi staattisesti menneisyyttä ja 
siellä lukkoon lyötyjä oppeja, vaan vie 
dynaamisesti eukaristiaan osallistujat 
kohti tulevaisuuden kasvanutta yhteyt-
tä.

Eukaristia näet viittaa Jumalan todel-
lisuuteen performatiivisesti. Se osoittaa 
itsessään sen mistä Jumalan totuudessa 
on kyse ja asettaa näin oppikeskustelu-
jen muotoilut uuteen valoon.

Siksi Wainwright voi toivoa, että 
eukaristian annettaisiin edistää so-
vintoa niiden kirkkojen välillä, jotka 
toistaiseksi elävät erillään. Eukaristi-
assa liturgian opillinen auktoriteetti 
eli sovittautuminen Kristukseen tulee 
todeksi: Kristus karkottaa eukaristiaan 
osallistujista sen mikä on väärää heissä, 
hän yhdistää heidät Jumalaan ja toi-
siinsa läsnäolossaan. Eukaristiasta voi 
tulla paitsi ekumenian päämäärä myös 
väline sen tavoittamiseen. 

Teologia antautuu 
liturgisille teemoille

Kiinnostavia yhtymäkohtia liturgi-
seen teologiaan sekä niin ikään Lind-
beckin ja Wainwrightin teologiaan löy-
tyy Karl Barthilta. Teoksessa Worship as 
Theology (1994) Donald Saliers tulkit-
see Barthin teologiasta avautuvaa lex 
orandi -ulottuvuutta. Hänen mukaansa 
teologia on Barthille Jumalan diskurs-
sin kieliopillisten sääntöjen selvittämis-
tä. Tuo selvittäminen on mahdotonta 
ilman osallistumista liturgiaan, lex 
orandiin, rukoukseen. Barthin mukaan 
lex orandi lex credendi on yksi teologi-
sen metodin syvällisimmistä kuvauk-
sista. Hänen mukaansa on ensiarvoisen 
tärkeää tunnistaa teologian olemus 
liturgisessa toiminnassa: adoraatiossa, 
kiitoksessa ja pyytämisessä.

Saliersin mukaan Barthin argumen-
toinnista voidaan löytää näkemys, että 
teologia antautuu liturgisille, eukaristi-
sille teemoille. Teologia näyttäytyy lex 
orandina, joka tulee todeksi liturgisen 
yhteisön mukautumisena, sovittautu-
misena liturgian paljastamaan Jumalan 
olemukseen.

Kenoottinen ekumenia muuttaisi 
keskustelujen tunnelman

Entä mitä ovat ne liturgiset teemat, 
joille teologia antautuu? Teemojen voi 
nähdä fokusoituvan Kristuksen malliin. 
Tuo malli on itsensä antaminen maa-
ilman edestä. Näin ollen, jos oppikes-
kusteluissa teologia hahmotettaisiin 
lex credendin ohella enemmän lex 
orandina, Kristuksen mallin mukaisena 
antautumisena toisten puolesta, kes-
kustelujen moodi muuttuisi.

Wainwrightin mukaan konkreettinen 
ilmenemismuoto moodin muuttumi-
sesta on tunnustuskuntien osallistumi-
nen toinen toistensa liturgiseen elä-
mään. Liturginen maaperä vie suunnan 
itsetehostamisesta kohti keskustelujen 
Kolmatta osapuolta ja siten Jumalan 
todellisuutta. Pro Gradussani vedän 
tästä johtopäätöksen, että itse teologia 
antautuu Kristuksen itsensä antavalle, 
kenoottiselle eli itsensä tyhjentävälle, 
hengelle, joka saavutetaan osallistumal-
la liturgisesti Kristuksen uhriin euka-
ristiassa.

Samalla tavalla kuin kristitty antautuu 
eukaristiassa, luopuu identiteetistään 
ja saa uuden identiteetin Kristukselta, 
voivat kristityt kokonaisina kirkkoina ja 
tunnustuskuntina, rukouksen kenoot-
tisessa hengessä, luovuttaa ja tyhjentyä 
omasta identiteetistään ainakin osin, ja 
saada tilalle uutta identiteettiä toiselta.  
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Ekumenian kentällä tämä tapahtuu 
Kolmannen osapuolen eli Jumalan 
mahdollistamassa uhrin liikkeessä.

Wainwrightin mukaan liturgiassa 
sisäistetyssä Kristuksen paradigmas-
sa eriävät näkökannat voidaan alistaa 
Jumalalle siten, että ne asetetaan vasten 
Jumalan todellisuutta ja lopullisuutta. 
Teologia toteutuu sovittautumisena 
Kristuksen uhriin. Itse teologian voi 
nähdä itsensä antavana uhrina. Uhrin 
liikkeessä, oman identiteetin täyteyden 
tyhjennyksessä ja uuden saamisessa 
toiselta ekumeeniselta osapuolelta, 
todellinen identiteetti saadaan lopulta 
Jumalalta – kirkkojen ekumeeninen 
lähentyminen tässä perspektiivissä on 
aivan eri tavalla mahdollista kuin puh-
taasti liturgian ulkopuolisissa opillisissa 
kohtaamisissa. ■
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Mikael Agricola († 9.4.1554) 
tunnetaan Suomen kirjakie-

len isänä ja reformaattorina. Hänet 
on esitetty useissa eri yhteyksissä 
”aamun mieheksi, jonka ansiosta 
keskiaikainen pimeys vaihtui us-
konpuhdistuksen valoksi”. Tätä on 
perusteltu sillä, että Agricola muutti 
katolisen kirkon jumalanpalvelus-
elämän kansankieliseksi ja opillisesti 
evankeliseksi eli reformatoriseksi. 
Hänen on edelleen nähty perusta-
neen sen suomalaisen kristillisyy-
den, joka on sitten siirtynyt herä-
tysliikkeiden välityksellä Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon opil-
lisiin näkemyksiin, opetukseen ja 
käytännön elämään.

Tämän kansallisromantiikan 
värittämän kuvan perusteella suo-
malaisen kirkollisen käytännön on 
katsottu siis alkaneen Agricolasta. 
Koska kristinuskoa on todistettavas-

ti harjoitettu Suomessa ainakin 400 
vuotta ennen hänen syntymäänsä, 
on aiheellista pohtia esimerkiksi 
sitä, ulottuvatko suomalaisen juma-
lanpalveluselämän juuret Agricolaa 
kauemmaksi. Jos ulottuvat, mihin 
ne pohjaavat? Seuraavassa näitä 
kysymyksiä pohditaan hänen tuo-
tantonsa valossa kiinnittäen huomi-
ota sen tarkoitukseen, liittymiseen 
katoliseen jumalanpalveluselämään 
sekä kirkon virkaan ja tehtävään.

Mitä tarkoitusta varten 

Agricola laati kirjallisen 

tuotantonsa?

Mikael Agricola julkaisi 1543–1553 
kaikkiaan yhdeksän teosta. Ne 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään 
sisältönsä puolesta. Ensimmäiseen 
ryhmään kuuluvat Raamatun suo-

mennokset (Uusi testamentti koko-
naisuudessaan 1548 sekä Vanhan 
testamentin eräät kirjat 1551–1552). 
Toisen ryhmän muodostavat li-
turgiset kirjat (Rukouskirja 1544, 
Käsikirja, Messu ja Passio 1549). 
Kolmannessa ryhmässä on kansan-
kieliseen opetukseen ja hartauselä-
mään laadittu kirjat (Aapinen 1543 
ja Rukouskirja). Agricola suomensi 
liturgiset kirjat Passiota lukuun 
ottamatta suoraan vastaavista ruot-
sinkielisistä kirjosta. Muut teoksen-
sa hän kokosi ja käänsi suomeksi 
useista eri kirjoista, joita hän oli 
joko hankkinut omakseen tai joihin 
hän oli tutustunut muuten.

Agricolan painattamat kirjat ovat 
liittyneet tähänastisen tutkimuksen 
mukaan reformaation raamattu- 
sekä opetus- ja hurskausperiaattei-
siin erityisesti Agricolan raamatun-
käännösten sekä hartaus- ja

Teksti: Jyrki Knuutila
Kuvat: Hannu Aaltonen / Agricola 2007 (valokuva)
   Kansallisarkiston Doria-palvelu (skannaukset)
   

Miten Mikael agricola 
suhtautui katoliseen 
pappisvirkaan ja 
juMalanpalveluseläMään?
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opetuskirjojen osalta. Agricolan 
toimittamia jumalanpalveluskirjojen 
synnyn takana on ollut puolestaan 
ruotsalaisen ruhtinasreformaation 
aikaansaama tarve muuttaa juma-
lanpalveluselämä reformaation 
opin mukaiseksi eli evankeliseksi ja 
kansankieliseksi.

Agricolan tuotantoa voi kuitenkin 
tarkastella myös hänen saamansa 
opetuksen näkökulmasta. Hän sai 
näet ennen matkaansa Witten-
bergiin (1536–1539) kotimaassa 
Viipurissa ja Turussa katolisen 
kirkon pappiskasvatuksen ja pap-
pisvihkimyksen. Agricola tunsi näin 
katolisen kirkon jumalanpalvelus-
elämän ja siihen liittyvän kulttuurin 
ja opetuksen. Viimeksi mainittuun 
kuului myös kristinuskon ydinkoh-
tien opettaminen kansankielellä 
messun, ripin, kasteen, avioliittoon 
vihkimisen ja sairaan luona käynnin 
sekä rukoushetkien yhteydessä.

Agricolan painattamat kirjat 
eivät siis näin liittyneet ainoastaan 
1500-luvun toisella neljänneksellä 
käynnistyneeseen reformaation 
hengen mukaiseen jumalanpalve-
luselämän muutokseen ja kansan-

kielistämiseen, vaan myös siihen 
jumalanpalveluselämän kulttuuriin 
ja opetukseen, johon Agricola oli 
kasvanut. Hän ymmärsi tuotantonsa 
perustella jumalanpalveluselämän 
sisältävän katolisen käytännön 
mukaisesti messuja, rukoushetkiä ja 
kirkollisia toimituksia. Jumalanpal-
veluselämään ja -opetukseen liittyi 
yhtenä osana myös kirkkovuosi, 
jonka aikana kerrattiin kristinuskon 
ydinkohtia sekä pelastushistoriaan 
että pyhimysten muistamiseen liitty-
neen kirkkovuoden mukaisesti.

Miten Agricolan tuotanto liittyi ka-
toliseen jumalanpalveluselämään?

Katolisen kirkon jumalanpalvelus-
elämän käsitykset, -oppi ja käytäntö 
olivat kiteytettyinä keskiaikaisen 
Turun hiippakunnan painetuissa ju-
malapalveluskirjoissa, messukirjassa 
Missale Aboensessa (1488) ja kirkol-
listen toimitusten kirjassa Manuale 
seu Exequiale Aboensessa (1522). 
Niiden sisältämät messujärjestys ja 
kirkollisten toimitusten kaavat olivat 
Agricolan käytössä 1530-luvun alku-

puolella hänen hoitaessaan pappis-
virkansa eri tehtäviä.

Kun Agricola palasi 1536 Witten-
bergistä, jumalanpalveluselämän 
teologiaa ja käytäntöä oli jo alettu 
vähitellen muuttaa myös Suomessa 
reformaation hengessä. Tätä työtä 
tehtiin aluksi 1530-luvulla muunta-
malla ensin katolinen jumalanpalve-
luselämä osittain evankelisen opin 
mukaiseksi ja kansankieliseksi. Seu-
raava vaihe oli sitten kokonaan suo-
menkielisten jumalanpalveluskir-
jojen käyttöönotto. Ne käännettiin 
suoraan ruotsinkielisistä 1540-luvun 
vastaavista kirjoista. Agricolan jul-
kaisemat jumalapalveluskirjat liittyi-
vät tähän vaiheeseen. Siksi voidaan 
puhua 1540-luvun suomenkielisestä, 
ei ainoastaan Agricolan luomasta 
jumalanpalveluskäytännöstä.  

Suomenkielinen jumalanpalvelus-
käytäntö poikkesi kuitenkin vastaa-
vasta ruotsinkielisestä käytännöstä. 
Ensiksi mainittu oli sitä konser-
vatiivisempi, mikä näkyi useissa 
yksityiskohdissa liittymisenä Turun 
keskiaikaisessa hiippakunnassa nou-
datettuun liturgiseen perinteeseen. 
Suomalaiset reformaattorit
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ottivat lisäksi huomioon paikalliset 
olosuhteet, kuten esimerkiksi suo-
men kielen erityispiirteet, Suomessa 
tunnetut laulut ja virret sekä tietyt 
käytännöt kirkollisissa toimituksis-
sa. Suomenkielinen jumalanpalve-
luskäytäntö sisälsi edelleen ruotsin-
kielistä vastaavaa enemmän suoraan 
Saksasta saatuja vaikutteita.

Agricolan jumalanpalveluselä-
mään liittyneet kirjat säilyttivät siis 
vanhaa, hiippakunnassa tutuksi 
tullutta käytäntöä. Hänen voi näin 
ensiksi todeta olleen uskollinen 
hengelliselle perinnölleen. Toiseksi 
hän otti huomioon myös kirkon 
jäsenet, joille liian radikaali ja nopea 
asioiden muuttaminen olisi tuonut 
ongelmia johtuen ihmisen käsitys- 
ja omaksumiskyvyn rajoittuneisuu-
desta. Toisaalta Agricola oli myös 
uskollinen oppimilleen reformaa-
tion periaatteille tuoden suomalai-
seen messu- ja käsikirjakäytäntöön 
vaikutteita suoraan Saksasta ohi 
Ruotsin.

Miten Agricolan tuotanto liittyi 
kirkon virkaan ja sen tehtävään?
Reformaattorit suhtautuivat kiel-
teisesti oppiin pappeudesta sakra-
menttina muuttamatta kuitenkaan 

periaatteessa pappisviran päätehtä-
vää. Koska he painottivat pelastuk-
sen olevan mahdollista ainoastaan 
Kristuksen armon ansioista, refor-
maattorit korostivat erityisesti Ju-
malan sanan opettamista ja karsivat 
sakramentteja. Vaikka he muuttivat 
jonkin verran ehtoollisen luonnetta, 
reformaattorit pitivät sitä edelleen 
korkeassa arvossa. Rippi oli heille 
edelleen lähes sakramentin asemas-
sa. 

Koska Luther ei kumonnut itse 
pappisvirkaa katolisen kirkon pap-
peuteen kohdistamastaan kritiikistä 
huolimatta, ruotsalaiset reformaat-
torit eivät pitäneet pappeutta insti-
tuutiona teologisena eikä käytännöl-
lisenä ongelmana. Tähän vaikuttivat 
myös käytännölliset syyt, sillä 
harvaan asutun maan seurakunta-
verkosto pappeineen oli tarpeellinen 
sekä yhteiskunnallisen että kirkol-
lisen hallinnon kannalta. Luostarit 
ja konventit sen sijaan lakkautettiin 
pääsääntöisesti, mutta niiden pa-
pisto, ainakin oppineimmat heistä, 
saivat erilaisia työtehtäviä seura-
kunnissa. Pappisviran ylintä astet-
ta, piispuutta ei myöskään haluttu 
lakkauttaa, vaikka se irrotettiinkin 
paavin määräysvallasta kuninkaan 
kontrolloitavaksi.

Mikä oli sitten kirkon viran mer-
kitys, sisältö ja tehtävä 
Agricolalle? 
Agricola liittyi toisaalta tuotannos-
saan opettajiinsa, sillä hän tähdensi 
esimerkiksi Uuden Testamenttinsa 
toisessa alkupuheessa pappisviran 
tehtävää opetusvirkana. Agricola piti 
edelleen Rukouskirjassaan rippiä 
ja ehtoollisen jakamista tärkeinä 
pappisviran tehtävinä. Toisaalta 
hänen tuotantoaan voi tarkastella 
myös siinä valossa, että hän omak-
sui Viipurissa ja Turussa katolisen 
opin pappeudesta ja sen tehtävistä 
– hän toki sai jo tuolloin vaikutteita 
Lutherin ajattelusta ja sen kritiikistä 
sitä kohtaan –. Tämän opetuksen 
mukaan pappisvirka oli Kristuksen 
asettama sakramentti, jonka pää-
tehtävänä oli välittää Kristuksen 
ansaitsema pelastus kirkon jäsenille. 
Tämä tapahtui ripin eli parannuksen 
ja ehtoollisen sakramenttien avulla. 
Avaintenvalta ripissä oli Herran it-
sensä antama ja ehtoollisessa Herran 
uhri toistettiin. Muut sakramentit 
(kaste, konfirmaatio, avioliitto ja sai-
raiden voitelu) liittyivät myös papin 
päätehtävään pelastuksen välittämi-
sessä. Tähän tehtävään kuului myös 
näiden asioiden opettaminen, jota
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siis harjoitettiin keskiajalla kansan-
kielellä Suomessakin. 

Agricolan Messujärjestys sisälsi 
23 osaa, joita tässä yhteydessä ei 
ole mahdollista tarkastella yksi-
tyiskohtaisemmin. Niistä kolme on 
pappisviran tehtävien näkökulmasta 
merkillepantavaa. Ne ovat rippi, 
ehtoollinen ja saarna. Rippi oli Ag-
ricolan Messussa kahteen otteeseen, 
messujärjestyksen alussa ja ennen 
ehtoollisen viettoa. Vaikka jälkim-
mäisessä kyseessä oli myös yleinen 
rippi, ripin painottaminen on mer-
killepantavaa. Rippi oli Agricolalle 
tärkeä myös Rukouskirjan valos-
sa, sillä se sisälsi runsaasti siihen 
liittyvää, messussa käyttökelpoista 
aineistoa. Tämän kaiken voi ymmär-
tää liittyvän tässä yhteydessä myös 
keskiaikaiseen käsitykseen ripin 
sakramentin hoidosta keskeisenä 
papin tehtävänä. 

Ehtoollinen jaettiin Agricolan 
Messun mukaan reformaation 
periaatteiden mukaan seurakunta-
laisille molemmissa muodoissaan, 
leivässä ja viinissä. Ehtoollisella oli 
siten yhteisaterian (communio) 
luonne. Agricolan rukouskirja sisälsi 

myös runsaasti ehtoollisen yhtey-
dessä luettavia rukouksia. Tämäkin 
osoittaa Agricolan pitäneen ehtoolli-
sen sakramenttia olennaisena papin 
työtehtävänä. Toisaalta reformaati-
on ehtoollisoppi ilmeni Agricolan 
messussa siten, että siinä oli karsittu 
katolisen kirkon käyttämää runsasta 
ehtoollisaineiden konsekroimiseen 
eli pyhittämiseen liittyvää rukousai-
neistoa Lutherin antaman esimerkin 
mukaisesti. Asetussanat olivat kui-
tenkin edelleen prefaation yhteydes-
sä keskiaikaisen käytännön ja Luthe-
rin latinalaisen messun mukaisesti. 
Huomattakoon, että Luther irrotti 
asetussanat prefaatiosta saksalaisessa 
messussaan.

Agricolan Messu mainitsi saarnan 
vain lyhyesti: ”Siitälähin (sitten) 
saarna pidetään” ja antoi ohjeen 
rukouksesta ennen saarnaa ja us-
kontunnustuksesta saarnan jälkeen. 
Rukouskirjassa Agricola julkaisi 
myös saarnan yhteydessä käytet-
tävästä aineistoa. Vaikka saarnaa 
tai tarkemmin ilmaistuna opetusta 
propagoitiin erittäin keskeisenä 
reformaattorien toimintatapana, 
saarna ei ollut vielä Agricolan aika-

na saanut sellaista keskeistä asemaa 
messujärjestyksessä kuin mitä sillä 
oli reformaation jälkeisinä vuosisa-
toina. Tähän on monia syitä, joita 
tässä yhteydessä ei ole mahdollista 
selostaa yksityiskohtaisemmin.

Agricola näkemys opetuksesta 
papin tärkeänä tehtävänä ilmenee 
hänen tuotantonsa kokonaisuudesta. 
Raamatunkäännökset toivat Juma-
lan sanan kansankielellä papin avuk-
si. Rukous- ja hartauskirjat sisälsivät 
rukouksia ja kansanopetukseen 
soveltuvaa aineistoa. Rukousten teh-
tävä oli luonnollisesti sama kuin tä-
näänkin, Jumalan ja ihmisen välinen 
kohtaaminen. Rukousten sanamuo-
dot sisälsivät paljon sellaista kirkon 
opetukseen oleellisesti liittyvää, jota 
pappi saattoi käyttää hyväksi opet-
taessaan kansaa. Agricolan opetuk-
sellisesta tuotannosta mainittakoon 
vielä Piina-teos (1549). Sen tarjoama 
aineisto oli erittäin käyttökelpoinen 
pääsiäisaikana, jolloin opetettiin ja 
kerrattiin pelastushistorian kaikkein 
keskeisimpiä ja oleellisimpia tapah-
tumia.

Opinkäyntinsä ajan Viipurissa ja
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Turussa Agricola tuli tutuksi myös ru-
koushetkien kanssa. Hän edellytti niiden 
sisältyvän edelleen kirkon jumalanpal-
veluselämään, vaikka ei annakaan tuo-
tannossaan ohjeita rukoushetkien viet-
tämisestä. Tämä ilmenne Rukouskirjasta 
ja eräiden Vanhan testamentin kirjojen 
(joukossa Psalmien kirja) suomennoksis-
ta, joissa oli paljon rukoushetkissä luettu-
ja Raamatun kohtia. Lisäksi 1500-luvulta 
on säilynyt runsaasti käsinkirjoitettuja 
antifoneja ja muita liturgisia osia, joita 
voi perustellusti ajatella käytetyn rukous-
hetkissä perinteisen tavan mukaan. Näin 
ollen rukoushetkikäytäntö säilyi pääpiir-
teissään ennallaan Agricolan aikana osa-
na  pappisviran hoitoa. Rukoushetkien 
sisältöä on sen sijaan muutettu joissakin 
yksityiskohdissa, esimerkiksi karsimal-
la pyhimysten muistamiseen liittyvää 
aineistoa.

Tiivistelmä

Agricolan tuotanto liittyi Raamatun suo-
mentamiseen, jumalanpalveluselämään 
ja kansankieliseen opetukseen ja har-
tauselämään. Hänen painattamansa kirjat 
heijastavat toisaalta sitä jumalanpalve-
luselämän kulttuuria ja opetusta, johon 
Agricola oli kasvanut ennen opintojaan 
Wittenbergissä. Toisaalta reformaation 
näkemykset ilmenevät myös hänen tuo-
tannossaan. Agricola muokkasi kuiten-
kin niitä yhdessä muiden ruotsalaisten 
ja suomalaisten reformaattorien kanssa 
paikallisiin olosuhteisiin sopivammaksi. 
Hän piti pappisviran keskeisinä tehtävinä 
opetusta, rippiä ja ehtoollista. Agricola 
arvosti myös muuta perinteisen opetuk-
sen mukaista jumalanpalveluselämää. 

Agricola liittyi siis perinteelliseen ju-
malanpalveluselämään, mutta muutti sitä 
yksityiskohdissa reformaation näkemyk-
sen mukaiseksi. Näin ollen voi todeta, 
että suomalaisen jumalanpalveluselämän 
juuret ulottuvat Agricolaa kauemmaksi. ■
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Musacorner julkaisee, Jouluaamun evankeliumi 1/2
 

Luuk. 2:1-20

Jouluaamun evankeliumi Lutherin evankeliumisävelmällä
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synnytti

�
sa.

�
Sil

�
lä

�
ma

�
ja

�
pai

�
kas seudulla oli paimeniakoska

�
meen,

�
sei

�
net

�
häpani tilaaolluteiheille

edessäänheidänäkkiä

�
Yht

�
sa.

�
maan enkeliHerranseisoioitivarulkonayöllä sa

� �
mas lau

��

�
me

�
net,

�
mutta enkelipai

�
valtasiko

�
heil

�
noi

�
sa

�
röi

�
pä

�
ymkirkkausHerranja

�
dät.hei

� �
Pel

suuren ilon ko

�
ko

�
kanilo

�
sa

�
no

�
man,

� �
sal

�
le.Minä

��
”Älkää kö!

�
lät

��
pe teillele:

�
ilmoitan

on

�
Kris

�
tus,Hän

�
ja.

�
ta

�
ra.

�
Her

�
DaavidinteilleonTänään

�
pah

�
Va

�
syntynytkaupungissa

pa loi tu

�
na

�
sei

�
sen,

�
joka makaa ka

�
mes

�
sä.”on merk ki

�
nä

�
teil

�
Tämä lap

�
löydättete

�
le:

�
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tasotaivaallinensuuriympärillä ko,

�
jouk

�
samalla

�
Ja

�
olihetkellä enkelin

päällä rauha

�
ihkor

�
keuk

�
sis

�
sa,

�
maan

�
mi

�
sil

�
lä,

�
laa

�
sa

�
no

�
en:

�
joka ylisti

�
Juma kunniaon

�
-Jumalan

�
tai

�
takaisinmenneetolivatenkelit

�
seen,

�
vaara

�
hän

�
joita

�
Kun

�
taa.

��
kas

�
me

�
sen,

�
mitä on

�
Siellä me nä

�
em ta

�
pah

�
tu

�
nut,noi

�
vat

�
toi

�
sil

�
leen:

��
paimenet sa

�
Bet

� �
le

�
he”Nyt miin!

�

löysivät Marian ja Joosefin ja

�
lähtivät kiireesti ja

�
lap

�
sen,le

�
meilHerraminkä

�
sen, He

�
ti.”

�
moit

��
il

�
vat,

�
mitä heillenähdessään he

�
ker

�
toi oli lap

�
ses

�
tama

�
ka

�
si

�
sei

�
mes

�
joka män

�
Tä

�
sä.

�

li

�
vat

�
ih

�
ten

�
sa

�
nat,

�
o meis

�
sään.

�
Mutki,

�
Kaik

��
sa

�
not

�
tu. paikuulivat men

�
jotka

kis

�
te

�
li

�
si

�
tu

�
nut,

�
ja tut

�
tä.

�
Paiken,

�
kai

�
sydämeensäkätkiMariata

�
oli ta pah

�
mitä

näh

�
ja

�
leet

�
kuulolivatmitä

�
tä,

�
neet.

�
jakiittäenpalasivatnetme

�
sii

�
ylistäen Jumalaa

sa

�
li

�
o

�
leheilkuin tu.

�
not

��
kiKaik

�
oli niinjuuri
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