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Tässä se nyt on, viimeinkin. Todennäköisesti luki-
ja- ja toimituskunnasta jokainen ehti jo miettiä, 

miten Selebrantin käy, kun toisen numeron ilmestymi-
nen venyi yhä syvemmälle syksyyn ja alkavaan talveen.   
Samoja kysymyksiä mietin minäkin. 

Mikä sitten muodostui haasteeksi? Ei kai sitä käy vä-
hätteleminen: oma naiivi suhtautumiseni harrastehenkisen 
lehden rahoittamiseen vapaaehtoisin tilauksin ja toisaalta 
suurehkot aloituskulut taitto-ohjelman lisenssin hinnassa. 
Tuskin on toista yhtä paljon ongelmia aiheuttanutta asiaa 
kuin raha, oli sitten kyse mistä tahansa toiminnasta.

Kaikeksi onneksi Jumalan valtakunta ei kuitenkaan ole 
rahan valtakunta. Se on valtakunta, jossa köyhä ruok-
kii rikasta ja kerjäläinen käy aterialle Kuninkaan kanssa. 
Tämä suuri salaisuus kohtaa meidät etenkin inkarnaation 
salaisuudessa: Jumala laskeutuu ihmiseksi kärsimyksen ja 
puutteen keskelle vaatettaen itsensä heikkouteen  ja vähä-
pätöisyyteen.

Jumalanpalveluksessa saamme todistaa uutta luomista: 
ehtoollisessa kaikki muurit ihmisten keskinäisen eriar-
voisuuden välillä murtuvat ja saamme luoda silmäyksen 
ylösnousemuksen iloon ja suurimpaan aarteeseemme: Ju-
malan uhrikaritsaan Kristukseen, elämämme ja onnemme 
lähteeseen. Tästä ilosta saamme todistaa joka päivä ja saada 
voimaa jokaiseen hetkeen ja kilvoitukseen.

Oikein siunattua adventtia ja joulunaikaa 2011 sinulle, hyvä 
lukija!
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Toivo ja odotus syvenevät ad-
ventin liturgisessa musiikkissa
Odotus ja toivo tiivistyvät joulun alla 
vähintään samaan tahtiin kuin kiire ja 
paniikkikin. Myös kirkon perinteisessä 
rukouselämässä tunnelma tiivistyy vii-
meisinä päivinä ennen joulua – arva-
tenkin enemmän ensin- kuin viimeksi-
mainittuun suuntaan.

Erityisesti hetkipalvelusta leimaavat 
toivon ja odotuksen teemat. Vanhan 
Testamentin ennuskuvat ja profetiat 
Kristuksesta ovat läsnä niin raama-
tunluvuissa, psalmien ja evankeliumin 
kiitoslauluissa ja rukouksissa. Israelin 
kansan Vapahtajaan kohdistuva odo-
tus symboloi ja ennakoi sitä, kuinka 
kirkko odottaa Kristuksen paluuta.

Oi-antifonit
Ehkä puhuttelevin osa adventin lopun 
hetkipalvelusta ovat Marian kiitosvir-
ren antifonit, joissa Kristusta puhutel-
laan Vanhan testamentin ennuskuviin 
perustuvilla arvonimillä: Viisaus, 
Adonai, Iisain juurivesa, Daavidin 
avain, Aamunkoitto, kansojen Kunin-
gas ja Immanuel. Antifonit alkavat Oi, 
latinaksi toki O, joten ei liene yllätys 
että niitä on ryhdytty kutsumaan Oi- 
tai O-antifoneiksi. Kristusta pyydetään 
tulemaan opettamaan,  vapauttamaan, 
valaisemaan ja pelastamaan ihmiset. 

Antifoneille on myös omat vakiintu-
neet sävelmänsä, jolla niitä lauletaan 
luostareissa. Gregoriaaninen sävelmä 
on juhlallinen ja kaunis, Magnificat 
lauletaan gregoriaanisella II sävelellä 
hypodoorisessa sävellajissa. Itse Oi-
antifoneista ensimmäinen maininta on 
500-luvulta.

Oi-antifonit tunnetaan ehkä parhaiten 
niiden pohjalta laaditusta laulusta, 
jonka Niilo Rauhala on suomentanut 
”Oi saavu jo, Immanuel.” (Veni veni  
Emmanuel) Virsikirjan jumalanpal-
velusliitteen laulussa 756 teksti on 
yhdistetty virren 131 saksalaiseen 
sävelmään. Maailmalla tämä
on kuitenkin hyvin tuttu adventtivirsi, 
jolla on oma sävelmänsä. Sävelmän 
juuret ulottuvat ainakin 1400-luvulle, 
ranskalaisten fransiskaaninunnien 
hautajaiskulkueissa käyttämiin neu-
mikäsikirjoituksiin. Sanat ja sävelmä 
lienevät kohdanneet 1800-luvulla 
Ranskassa.

Rorate coeli desuper
Adventtiajan liturgiseen musiikkiin 
kuuluu myös Rorate caeli desuper, 
jota on laulettu sekä messussa että 
hetkipalveluksessa. Sen kertosäe on 
Vulgatasta, Jes. 45:8. Vaihtoehtoisista 
tavoista kääntää ”Rorate coeli desuper 
* et nubes pluant iustum” ehkä ”pro-
feetallisin” on ”Vihmokoon taivas yl-
häältä * pilvet satakoot Vanhurskaan”. 
Ensimmäinen säkeistö on koko lailla 
suoraan yhtäpitävä Jes. 64:9-11 kanssa, 
toinen säkeistö jatkaa aiempaa samasta 
luvusta, jakeista 5-7.  

ADVENTIN LITURGISTA 
MUSIIKKIA Teksti: Markus Asunta

Kuvat: Per Wiberg, Randy OHC (CC-BY)
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Seuraavat säkeistöt on laadittu Jesajan 
profetoiden pohjalta hieman vapaam-
min: Kolmas säkeistö kutsuu Herraa 
katsomaan kansansa puoleen ja lä-
hettämään Karitsan, joka on tuleva. 
Neljännessä säkeistössä Jumala saa 
suunvuoron, taas Jesajan sanoin: ”Loh-
duttakaa minun kansaani, lohduttakaa. 
Ei viivy pelastus jonka minä tuon. 
Minä pyyhin pois sinun rikkomukse-
si niin kuin pilven; Älä pelkää, minä 
autan sinua. Minä olen Herra, sinun 
Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun lunasta-
jasi.”

Rorate coeli desuper on sävelletty 
moneen otteeseen, mutta rakastetuin 
musiikillinen muoto on sen gregoriaa-
ninen sävelmä. Parhaan tietoni mu-
kaan tätä katolisessa ja anglikaanisessa 
perinteessä tunnettua laulua ei ole 
käännetty, tai sovitettu, suomen kielel-
le. Niinpä Arto Vallivirran, Samppa 
Asunnan ja vuoden 1938 kirkkoraa-
matun avustuksella ryhdyin tähän 
tehtävään vuonna 2008. Nuotti löytyy 
tämän artikkelin yhteydestä eräänlai-
sena betatestinä.
Rorate coelin alkuperästä löytyy mo-
nenlaista tietoa. Monin paikoin teksti 
laitettaan Aurelius Clemens Pruden-
tiuksen (348-413 tiliin).

Sovellukset luterilaisessa juma-
lanpalveluselämässä
Säännöllistä hetkipalvelusta tuskin 
vietetään vielä monessakaan seura-
kunnassa. Toisaalta voisi ajatella, että 
juuri adventtiajan viimeisten iltojen 
vespereistä voisi aloittaa hetkirukous-
ten tuomisen seurakunnan yhteiseksi 
voimavaraksi. Oi-antifonien ja Roraten 
ympärille on kuitenkin laadittu myös 
hetkipalveluksen ja messun ulkopuoli-
sia itsenäisiä rukoushetkiä, hartauksia 
ja palveluksia. 

Anglikaanisessa perinteessä on jär-
jestetty adventtiajan laulupalveluksia, 
jotka mukailevat jouluun kuuluvan 
Festival of Nine Lessons and Carolsin 
rakennetta. Niissä sekä Rorate Coe-

lilla, Oi-antifoneilla että O Come O 
come Emmanuel-virrellä on sijansa. 
Näistä anglikaanisista palveluksista on 
laadittu sovelmia myös suomeksi. Ne 
löytyvät sakasti.evl.fi

Katolisen kirkon saksankielisessä 
Gotteslob-rukouskirjassa on oma 
sovelluksensa aiheesta. Siitä soveltaen 
Samppa Asunta on laatinnut ohessa 
julkaistavan suomenkielisen advent-
tihartauden, jota voi käyttää joko 
yhtenä kokonaisuutena tai siten, että 
johdantosanojen ja alkuvirren jälkeen 
otetaan vain yksi O-antifoni sekä sii-
hen liittyvät raamatunkohta ja rukous, 
laulunsäkeistö ja päätösosa. 

Olarissa vietettiin viime vuonna 
koeluontoisesti Toivon ja odotuksen 
messua, jossa viikkomessupohjaisessa 
iltamessussa yhteisen ripin synnin-
tunnustuksena käytettiin Vihmokoon 
taivas ylhäältä -laulua, jonka perään 
luettiin synninpäästö. Sanaosaksi 
otettiin kokonaisuudessaan tuon Got-
teslobiin pohjaavan adventtihartauden 
mukaisesti antifonit, raamatunluvut, 
rukoukset ja laulut. Lisäksi luettiin 
evankeliumi ja uskontunnustus ja 
vietetiin ehtoollisliturgia normaalisti. 
Tänä vuonna vastaavanlaista messua 
vietettäneen hivenen pienimuotoisem-
min 22.12. Olarin kappelissa niin, että 
keskitytään kyseisen päivän aiheeseen 
Oi kansojen Kuningas.

Vihmokoon taivas ylhäältä voisi 
hyvin toimia messussa alku(kulkue)
musiikkina, katolis vastausmusiikkina 
Oi-antifonien paikka messussa olisi 
hallelujasäkeenä. 

Toivon mukaan nämä ehdotukset 
antavat virikkeitä adventtiajan hen-
gelliseen elämään seurakunnissa, niin 
että joulukiireen ohella voitaisiin kes-
kittyä myös Vapahtajan odottamiseen 
– niin hänen syntymäjuhlansa kuin 
hänen paluunsa. Kansa, joka vaeltaa 
pimeydessä, näkee suuren valon. ”Jo 
riemuitkaa! On Jumala nyt Kristukses-
sa kanssamme.” ■



Selebrantti 2/2011
6

ADVENTTIHARTAUS
Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.
Meidän auttajamme on Herra.
Hän, joka on luonut taivaan ja maan.

JO VARHAINEN kirkko huusi: Maranata, tule, Herra Jeesus. 
Me yhdymme tähän pyyntöön, Kirkon adventtirukoukseen, 
joka pohjautuu Vanhan testamentin kuviin ja ennustuksiin. 

SINUA, Kristus, odottaa / kirkkosi ristin tiellä. / On ahdis-
tusta täynnä maa, / vaan viivyt, Herra, vielä. / Oi, milloin 
kuivaat kyyneleet / ja vaivastamme lopun teet? / Jo joudu, 
Herra Jeesus! (Virsi 11: 1) 

OI VIISAUS (17.12.) (O SAPIENTIA) 
OI VIISAUS, * joka lähdet Korkeimman suusta, / sinä ulotut 
maan äärestä toiseen ja ohjaat kaiken hyvin. / Tule ja opeta 
meille ymmärryksen tie. 

VIISAUS on iankaikkisen valkeuden heijastus ja Jumalan 
voimavaikutuksen tahraton kuvastin ja hänen hyvyytensä 
kuva. Vaikka se on yksi, se kuitenkin voi kaiken, ja vaikka 
se itse pysyy muuttumatonna, se kuitenkin uudistaa kaiken. 
Sukukunnasta sukukuntaan se siirtyy hurskaisiin sieluihin 
ja tekee niistä Jumalan ystäviä ja profeettoja. Sillä sitä yksin 
Jumala rakastaa, joka asuu yhdessä viisauden kanssa. Sillä se 
on ihanampi kuin aurinko. (Viis. 7: 26–29) 
(Hiljainen rukousmietiskely)

JEESUS, Mestarimme, Isän Sana, auta meitä ymmärtämään 
sinua. Ilman sinua me joudumme eksyksiin. 
Tule ja opeta meille ymmärryksen tie. 
Valaise opettajat, kirjailijat, journalistit ja kaikki, jotka jakavat 
tietoa ja opettavat muita. Anna heille hyviä ajatuksia ja rau-
han henki. 
Tule ja opeta meille ymmärryksen tie. 
Auta kaikkia, jotka näkevät vaivaa poistaakseen ihmisten 
tietämättömyyden. Auta ihmisiä tunnistamaan väärät opit ja 
anna meille henkien erottamisen lahja. 
Tule ja opeta meille ymmärryksen tie.

OI VIISAUTTA Herran suun, / sen voima voittaa kaiken 
muun. / Loit maan ja taivaan kaikkineen, tie neuvo meille 
viisauteen. / Jo riemuitkaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa 
kanssamme. 
(Jumalanpalveluslaulu 756: 2) 
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OI ADONAI (18.12.) (O ADONAI) 
OI ADONAI, * Israelin Herra ja hallitsija, / joka ilmestyit 
Moosekselle palavassa pensaassa / ja annoit hänelle lain Sii-
nailla. / Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi. 

MOOSES sanoi israelilaisille: ”Teidän tulee totella Herraa, 
Jumalaanne, ja noudattaa kaikkia hänen käskyjään ja säädök-
siään. Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei etäinen eikä 
salattu. Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja 
sydämessänne, valmiina noudatettavaksi.” (5.Moos. 30: 10, 11, 
14) 
(Hiljainen rukousmietiskely) 

JEESUS, Jumalamme, sinussa Mooseksen laki sai täyttymyk-
sensä. Sinun uusi käskysi johtaa meidät vapauteen. 
Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi. 
Sinun sanasi vapauttaa meidät vihasta ja eripuraisuudesta. 
Sinun lakisi näyttää meille Jumalan sydämen hyvyyden. 
Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi. 
Anna maailman kansojen luopua sotimisesta ja liitä ne uuteen 
Israeliisi, joka seuraa sinun lakiasi. 
Tule pelastamaan meidät väkevällä kädelläsi. 

OI PYHÄ armon Jumala, / lain annoit Siinainvuorella. / 
Opeta meille tahtosi, / johdata tiellä armosi. / Jo riemuitkaa! 
On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. (Jumalanpalve-
luslaulu 756: 3) 

OI IISAIN JUURIVESA (19.12.) (O RADIX JESSE) 
OI IISAIN juurivesa, * joka kohoat merkkinä kansoille. / 
Sinun edessäsi kuninkaat mykistyvät / ja kansat kumartavat 
sinua. / Tule vapauttamaan meidät, / älä viivy. 

SINÄ päivänä Iisain juurivesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. 
Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat. Hän korjaa talteen 
Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille 
hajotetut maailman neljältä kulmalta. (Jes. 11: 10, 12) 
(Hiljainen rukousmietiskely) 

HERRA Jeesus, me olemme uusi Israel, Jumalan kansa, jonka 
sinä olet kutsunut ja valinnut. Ennakkoluulot ja riidat luovat 
hajaannusta keskuuteemme. 
Tule vapauttamaan meidät, / älä viivy. 
Kristikunta on jakaantunut. Me emme yksinämme pysty va-
pautumaan tästä ahdingosta. 
Tule vapauttamaan meidät, / älä viivy. 
Kirkkosi tulisi olla pelastuksesi merkkinä kansoille. Se on 
mahdollista vain, jos se pitää sinun sanastasi kiinni ja pysyy 
yksimielisenä. 
Tule vapauttamaan meidät, / älä viivy. 
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OI VERSO suvun Daavidin, / luo valoasi kansoihin. / Me 
syvyydestä huudamme: / Pois ota raskaat kuormamme! / Jo 
riemuitkaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. 
(Jumalanpalveluslaulu 756: 4) 

OI DAAVIDIN AVAIN (20.12.) (O CLAVIS DAVID) 
OI DAAVIDIN avain, * Israelin valtikka, / joka avaat, eikä 
kukaan sulje, ja suljet, eikä kukaan avaa. / Tule päästämään 
vangitut kahleista, / ne, jotka elävät pimeydessä ja kuoleman 
varjossa. 

HÄNEN olalleen minä ripustan Daavidin huoneen avaimen. 
Hän avaa, eikä kukaan sulje, hän sulkee, eikä kukaan avaa. 
Minä isken hänet vahvaksi naulaksi lujaan paikkaan. – Minä 
olen luonut sinut toteuttamaan sen liiton, jonka tein tämän 
kansan kanssa, jotta sanoisit vangituille: ”Lähtekää”, ja pi-
meydessä viruville: ”Tulkaa valoon!” (Jes. 22: 22–23; 49: 8–9)
(Hiljainen rukousmietiskely) 

HERRA Jeesus, kuolemallasi sinä avasit oven elämään, eikä 
kukaan voi sitä enää sulkea. 
Tule päästämään meidät pimeydestä ja kuoleman varjosta. 
Sinä voit vapauttaa meidät syyllisyyden kahleista. Kaikessa, 
mikä meitä sitoo ja ahdistaa, me näemme sinun valosi. 
Tule päästämään meidät pimeydestä ja kuoleman varjosta. 
Sinä armahdat kaikkia, jotka elävät pimeydessä. Sinä olet 
sorrettujen puolustaja. 
Tule päästämään meidät pimeydestä ja kuoleman varjosta. 

OI PÄÄSTÄ, avain Daavidin, / myös meidät taivaan salei-
hin. / Oi, avaa kuolon vankila, / sen vangit valoon johdata. / 
Jo riemuitkaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. 
(Jumalanpalveluslaulu 756: 5) 

OI AAMUNKOITTO (21.12.) (O ORIENS) 
OI AAMUNKOITTO, * ikuisen valon sädehtivä kirkkaus / ja 
vanhurskauden aurinko. / Tule valaisemaan pimeydessä ja 
kuoleman varjossa elävät. 

MINÄ, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi 
ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, 
jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen 
valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeu-
desta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat. (Jes. 42: 6–7) 
(Hiljainen rukousmietiskely) 



Selebrantti 2/2011
  9

HERRA Jeesus, sinussa koitti maailmalle uusi päivä, joka kar-
kottaa ahdistuksen ja näyttää meille kaiken uudessa valossa. 
Tule, Herra, ja valaise meidät. 
Sinä olet vanhurskauden aurinko, jonka valossa me pystymme 
tunnistamaan vääryyden. Sinä paljastat myös meidän pahat 
tekomme. 
Tule, Herra, ja valaise meidät. 
Sinä olet elämän valo. Tee meistä valon lapsia. 
Tule, Herra, ja valaise meidät. 

OI VANHURSKAUDEN aurinko, / oi aamunkoitto, nouse 
jo. / Ikuinen valo loistava, / pois yö ja tuska karkota. / Jo 
riemuitkaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. 
(Jumalanpalveluslaulu 756: 6) 

OI KANSOJEN KUNINGAS (22.12.) (O REX GENTIUM) 
OI KANSOJEN kuningas, * kansakuntien toivo, / kulmakivi, 
joka teet kaiken yhdeksi. / Tule ja pelasta ihminen, / jonka 
muovasit maan tomusta. 

MINÄ katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien 
keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihmisen poika. Hän saapui 
Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänel-
le annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, 
kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on 
ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa kos-
kaan häviä. (Dan. 7: 13–14)
(Hiljainen rukousmietiskely) 

HERRA Jeesus, ihmiset ovat kuin lampaita, joilla ei ole pai-
menta. Sinä olet tullut kokoamaan heidät luoksesi ja anta-
maan heille toivon. 
Tule, Herra, ja pelasta ihminen. 
Sinä kutsut kansoja ykseyteen ja tarjoat heille rauhasi. Sinä 
korjaat maan repeämät. 
Tule, Herra, ja pelasta ihminen. 
Sinä tulet, Ihmisen Poika, joka voitat kuoleman ja tuot keskel-
lemme rauhan valtakunnan, jolla ei ole loppua. 
Tule, Herra, ja pelasta ihminen. 

OI HALLITSIJA kansojen, / tuo rauha maahan ihmisten. / 
Oi, luotujasi armahda / ja kansaksesi rakenna. / Jo riemuit-
kaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. (Jumalan-
palveluslaulu 756: 7) 
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OI IMMANUEL (23.12.) (O IMMANUEL) 
OI IMMANUEL, * kuninkaamme ja tuomarimme, / kan-
sojen toivo ja pelastus. / Tule pelastamaan meidät, / Herra, 
meidän Jumalamme. 

SUUREN virran väkevät vedet vyöryvät yli sinun maasi, Im-
manuel. Kohottakaa sotahuuto, kansat, pian joudutte kauhun 
valtaan! Kuulkaa, te maan äärten asukkaat, pukeutukaa tais-
teluvarusteisiin, pian joudutte kauhun valtaan! Tehkää suun-
nitelma! Se raukeaa. Meidän kanssamme on Jumala! – Kansa, 
joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Sillä lapsi on 
syntynyt meille, poika on annettu meille. Suuri on hänen val-
tansa, ja rauha on loputon. (Jes. 8: 7–10; 9: 1, 5–6) 
(Hiljainen rukousmietiskely) 

HERRA Jeesus, Jumala ei ole kaukana. Sinussa hän on aivan 
lähellämme. Sinä olet Immanuel, ”Jumala kanssamme”, hän, 
jota Israel ikävöi. 
Tule pelastamaan meidät, / Herra, meidän Jumalamme. 
Sinä olet luonamme. Jos Jumala on meidän puolellamme, 
kuka voi olla meitä vastaan? Meidän ei tarvitse pelätä. 
Tule pelastamaan meidät, / Herra, meidän Jumalamme. 
Jumalan valtakunta on keskellämme. Anna meidän tunnustaa 
se uskossa ja nähdä se kerran kirkkaudessa. 
Tule pelastamaan meidät/ Herra, meidän Jumalamme. 

OI SAAVU jo, Immanuel, / ja täytä toivo kansojen. / Käy, Ku-
ninkaamme, päälle maan, / näin riennä meitä auttamaan. / 
Jo riemuitkaa! On Luojamme / nyt Kristuksessa kanssamme. 
(Jumalanpalveluslaulu 756: 1) 

Rukoilkaamme. 
HERRA, meidän Jumalamme, katso meihin, jotka olemme 
kuoleman vallassa. Pelasta meidät Poikasi tulemisen kautta 
ja suo meidän päästä iankaikkiseen yhteyteen Lunastajamme 
kanssa, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa on yksi Jumala ja 
elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

SINUA, Jeesus, kaipaamme / ja taivaan ihanuutta. / Ah, siel-
lä kuivuu kyynele, / veisaamme virttä uutta. / Suo kestävyyt-
tä kaikille / ja voimaa toivonvirteemme: / Jo joudu, Herra 
Jeesus! (Virsi 11: 4) 

HERRA on keskellämme. Hän pysyy luonamme, kun eroam-
me toisistamme. Hän pysyköön luonamme joka päivä kaikilla 
teillämme; silloin ne ovat teitä, jotka johtavat Isän luokse. 
Hänen valtakuntansa tulee ja pelastaa meidät hädästä ja kuo-
lemasta. 

SIUNATKOON teitä/meitä kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika 
ja Pyhä Henki. Aamen. 
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SINUA, Kristus, odottaa / kirkkosi ristin tiellä. / 
On ahdistusta täynnä maa, / vaan viivyt, Herra, 
vielä. / Oi, milloin kuivaat kyyneleet / ja vaivasta-
mme lopun teet? / Jo joudu, Herra Jeesus!
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Linkkejä
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3A8A30 
Sivulta löytyvät linkit anglikaanisten esimerkkien mukaan koostettuihin adventtiajan virsi- ja 
laulupalveluksiin

http://oremus.org/liturgy/pohg/s3c2.html 
A Service of Hope and Expectation

http://www.churchofengland.org/media/41152/tandsadvent.pdf 
Englannin kirkon Common Worship -käsikirjan adventtiaineisto, laulupalvelukset sivulta 42.
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Teksti: Heikki Repo
Kuvat: Heikki Repo

EHTOOLLINEN
– UHRI?

Reformaattoreille se oli kauhistus. 
Luterilaiset Tunnustuskirjat torjuvat 
sen. Mutta siitä huolimatta ehtool-
linen ja uhriajattelu kävivät käsi 
kädessä jo vanhan kirkon aikana. 
Voiko ehtoollinen sittenkin olla 
myös uhri? Reformoidun teologin 
George Hunsingerin mielestä voi.
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Myöhäiskeskiajan läntisessä kirkos-
sa ehtoollisen luonne hyvittävänä 

uhrina oli vakiintunut. Ehtoollinen ei 
ollut vain Jumalan pelastava lahja ih-
misille, vaan myös Jumalalle osoitettu 
hyvitysuhri. Keskiajan katolisen ope-
tuksen mukaan uuden liiton pappeus 
jatkoi Kristuksen pappeutta maan päällä. 
Ehtoollisella pappi uhrasi Kristuksen ve-
rettömästi uudelleen, toistaen Golgatan 
ristinuhrin syntien hyvitykseksi.

Reformaattorit hyökkäsivät voimak-
kaasti messu-uhriopetusta vastaan. 
Heidän mukaansa opetus oli 
johtanut useisiin väärinkäy-
töksiin ja teologisiin har-
hoihin. Ei ollut mitenkään 
tavatonta, että messuja vie-
tettiin maksusta kuolleiden 
hyväksi. Monilla paikoin 
kauppa kävi niin hyvin, että 
seurakunnassa saattoi olla 
useita kymmeniä pappeja, 
jotka elättivät itsensä toimit-
tamalla yksityismessuja.

Vielä yksityismessuja suu-
rempana ongelmana refor-
maattorit pitivät kuitenkin 
messu-uhrin teologisia seu-
rauksia. Reformaattoreiden 
mukaan messu-uhri syrjäytti Kristuksen 
uhrin. Sen sijaan, että Jumala olisi pelas-
tanut armosta ihmiset, ihmiset pyrkivät-
kin hyvittämään syntejään omilla teoil-
laan. Reformaattoreiden mielestä kirkko 
käytti ehtoollisen lahjaa väärin tehdes-
sään siitä oman tekonsa, hyvitysuhrin. 
Reformaattoreiden mielestä ehtoollinen 
saattoi olla uhri, mutta vain kiitosuhri, 
jossa ihmiset uhrasivat ylistystä, kiitosta 
ja rukouksia Jumalalle.

Uusia tuulia kirkkoisiltä
Ehtoolliseen liittyviä ekumeenisia ongel-
makohtia ruotivassa kirjassaan ”Eucha-
rist and ecumenism” reformoitu teologi 
George Hunsinger ottaa messu-uhrin 
uudelleen tarkasteluun. 

Hänen mukaansa ehtoolliseen liittyvää 
uhritematiikkaa ei voida ohittaa, vaan 
jo varhaisimmat ehtoollista käsittelevät 
Raamatun ulkopuoliset tekstit kuten 
Didakhe liittävät ehtoollisen ja uhriajat-
telun toisiinsa.

Kuitenkin viimeistään 300-luvun teo-
logiassa Kristuksen ristinuhri ja ehtool-
linen kulkivat käsikädessä. Kirkkoisä 
Krysostomos kirjoittaa:”Me emme uhraa 
eri uhria niin kuin menneiden aikojen 
ylipapit, vaan tarjoamme aina saman. Tai 
pikemminkin tarjoamme uhrin muis-
ton.” Näyttää siis siltä, ettei ehtoollisen 

uhriluonnetta voida ohit-
taa mikäli halutaan sitou-
tua kirkon jo hyvin varhai-
seen yhteiseen opetukseen 
ehtoollisesta. Mutta kuinka 
ehtoollinen voi sitten olla 
uhri, ilman että Kristuksen 
ristinuhri Golgatalla tois-
tuu tai turhentuu?

Ratkaisun avainta pitää 
etsiä Golgatan ristinuhris-
ta. Hunsingerin mukaan 
vaikka Golgatan uhri oli 
kertakaikkinen ja histo-
riallinen tapahtuma, sen 
vaikutukset ovat jatkuvat. 

Ylösnoussut Kristus rukoilee lakkaamat-
ta kirkon ja ihmisten puolesta. Kristuk-
sen ristinuhrin sovitus on tullut osaksi 
Kolminaisuuden elämää. Hunsingerin 
mukaan näin ollen onkin mahdollista 
todeta, että uhri on luonteeltaan jatkuva 
kertakaikkisuudestaan huolimatta. Risti-
nuhri ei ole läsnä vain menneisyydessä, 
vaan joka hetkessä.

Golgatan ristinuhri on olennainen 
myös ehtoolliselle lahjana. Kristus itse 
antaa ehtoollisella ruumiinsa ja verensä 
leivässä ja viinissä. Koska Kristuksen 
tekoja ei voida erottaa hänen persoo-
nastaan, on osallisuus Kristuksen ruu-
miiseen ja vereen osallisuutta Golgatan 
ristinuhriin. Siten Golgatan uhri on läsnä 
ehtoollisella Kristuksen ruumiin ja veren 
läsnäolon kautta.

”Me kiitämme sinua lunastuksesta, 
jonka olet valmistanut meille hänen 
täydellisellä uhrillaan ristinpuussa 
.... Me riemuitsemme kaikesta siitä, 
mitä Poikasi on puolestamme teh-
nyt, ja vietämme tätä pyhää ateri-
aa, jossa tulemme osallisiksi lunas-
tuksen salaisuudesta.” 
Suomen ev.-lut. kirkon eukaristinen rukous 1

♥
♥

♥
♥
♥
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Yksi uhri kaikkien puolesta
Ongelmaksi jää enää uhrin hyvittä-
vä luonne. Golgatan uhri on siis läsnä 
ehtoollisella, mutta kuinka kirkko voisi 
tarjota Kristuksen Isälle?

Hunsingerin ratkaisu katsoo kirkko-
opin suuntaan. Koska kirkko on Kris-
tuksen ruumis, ei uhria anna ihminen 
vaan Kristus itse. Ehtoollisella pappi on 
pappeuden karisman 
kautta Kristuksen väli-
kappale, mutta Kristus 
itse on aktiivinen toimija. 
Ehtoollisella Kristus on 
samalla uhri ja ylipappi, 
joka uhraa itsensä. Tämä 
itsensä uhraaminen ei 
ole kuitenkaan uusi uhri, 
vaan se sama uhri, jonka 
Kristus on antanut jo 
Golgatalla ja joka jatkuu 
edelleen.

Ehtoollisuhrilla on näin 
ollen Hunsingerin mu-
kaan neljä eri suuntaa: 
ensinnäkin, ehtoollisel-
la Kristus antaa kirkolle ruumiinsa ja 
verensä pelastuksen lahjoiksi. Toiseksi, 
Kristus uhraa itsensä ylipappina ja liittää 
Isälle viemäänsä uhriin kaikki kirkon 
rukoukset, ylistyksen ja hyvät teot, jotka 
ovat alun perinkin Jumalan lahjoja. Kol-
manneksi, ehtoollinen katsoo taaksepäin, 
muistaen ja läsnäolevaksi tehden Gol-
gatan ristinuhrin. Neljänneksi, ehtoolli-
nen tekee jo läsnäolevaksi tulevaisuuden, 
uuden luomisen ja iankaikkisuuden 
lahjat.

Ehtoollisuhri ei siten ole jotain yli-
määräistä, jonka ihmiset voisivat lisätä 
Golgatan uhrin päälle. Sen sijaan se 
on Kristuksen jatkuvaa työtä ja itsensä 
uhraamista kirkkonsa ja koko luoma-
kunnan hyväksi. Sen hyvittävä luonne 
palautuu körttiläiseltä kuulostavaan 

huomioon: Isän Jumalan eteen kirkko 
ei voi asettaa omaksi puolustuksekseen 
mitään muuta kuin Kristuksen itsensä ja 
Kristuksen uhrin.

Ekumeeninen merkitys
Vaikka Hunsinger kirjoittaa ensisijaises-
ti reformoidulle lukijakunnalle, hänen 
messu-uhria koskeva ehdotuksensa on 

kaikin puolin tervetullut ja 
sopiva myös luterilaisille 
lukijoille. Ekumeniaa ajatel-
len ehdotuksen ottaminen 
osaksi kirkon teologiaa 
avaisi monia ovia ekume-
niassa. Onhan ehtoollisen 
luonne uhrina tärkeässä 
roolissa sekä katolisessa että 
ortodoksisessa teologiassa.

Ennen kaikkea ehdotusta 
tulee kuitenkin tarkastella 
mahdollisuutena löytää 
uudelleen jotain sellaista, 
joka on ollut piilossa. Eh-
toollinen uhrina ei ole vain 
ekumeeninen mahdollisuus, 

vaan myös mahdollisuus rikastuttaa 
omaa teologista ymmärrystä ja jumalan-
palveluselämää. Se näyttäisi olevan kuin 
puuttuva palapelin palanen, joka avaa 
ehtoollisen lahjan uudella tavalla ymmär-
rettäväksi.

Siksi kaiken edellä mainitun valossa 
onkin kysyttävä: Jos se on Kristuksen 
teko, miksi sen kieltäisimme? ■

Tarkemmin ehtoollisesta uhrina, 
pappeudesta sekä reformoiduista 
pyrkimyksistä löytää Kristuksen 
ruumiillinen läsnäolo reformoituun 
ehtoollisteologiaan, George 
Hunsinger: The Eucharist and Ecu-
menism, 2008.

”Vaietkoon jokainen ihmisen liha ja 
seiskoon pelvolla ja vavistuksella 
älkäänkö mitään maallista itses-
sänsä ajatelko, sillä kuningasten 
Kuningas ja herrain Herra tulee 
teurastettavaksi ja annettavaksi 
uskovaisille ruoaksi.”
Krysostomoksen liturgia

20
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Myrskykallio-Filmi tarjoaa
monipuoliset palvelut seurakunnille

- Jumalanpalveluselämän konsultointi
- Mainoselokuvat ja taltioinnit
- Taittopalvelut

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

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

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

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

http://www.kutsumuselokuva.net
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Ikonit, krusifiksit, rukousnauhat, 
tau-ristit, …
Vilkaise kotisivuja  
tai soita suoraan Antti Kruus 040-5460844

Ikoneiden hinnat alkaen 4 €

Kaikki hinnat sisältävät arvolisäveron 23%

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

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

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

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

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

Sancta

www.iconsancta.com

Persoonalliset korut kierrätysmateri-
aaleista. Tutustu ja tilaa osoitteesta 
http://ornare-jenni.blogspot.com

http://www.iconsancta.com
www.iconsancta.com
http://ornare-jenni.blogspot.com
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Sen jälkeen kun Laki rekisteröidystä 
parisuhteesta astui voimaan vuon-

na 2002 on kirkossamme käyty laajaa 
keskustelua homoseksuaalisesta pari-
suhteesta. Merkittävä osa keskustelua 
on koskenut sitä, kuinka kirkon tulisi 
reagoida parisuhteeseen liturgiassaan 
ja rukouselämässään. 

Jo pian lain voimaantultua kirkollis-
kokoukselle jätettiin aloite siunauskaa-
van laatimisesta parisuhteen solminei-
den ja heidän kotinsa siunaamiseksi. 
Kirkolliskokous jätti aloitteen raukea-
maan, mutta lähetti parisuhdelakia 
koskevan asian piispainkokoukselle 
perusteellista selvitystyötä varten. Sitä 
valmistelemaan asetettiin vuosien 
2003-2009 ajan työskennellyt Pari-
suhdelakityöryhmä, joka jätti asiasta 
piispainkokoukselle mietinnön Kirkko 
ja rekisteröidyt parisuhteet. 

Piispainkokous luovutti mietinnön 
pohjalta laaditun selvityksensä Pari-
suhdelain seuraukset kirkossa kirkollis-
kokoukselle keväällä 2010. Sen käsitte-
ly kirkolliskokouksessa nousi yhdeksi 
viime vuonna laajimmin seuratuista 
kirkollisista tapahtumista.

Piispainkokous luetteli kirkollisko-
koukselle antamassaan selvityksessään 
kuusi erilaista periaatteellista vaihto-
ehtoa, miten reagoida parisuhdelakiin:

1. Otettaisiin kirkolliskokouksen 
päätöksellä käyttöön erityinen kir-
kollinen toimitus parisuhteen ja sen 
solmineiden siunaamiseksi

2. Otettaisiin kirkolliskokouksen 
päätöksellä käyttöön rukoushetki, joka 
voitaisiin toimittaa sen jälkeen, kun 
parisuhde on rekisteröity. Rukous-
hetki kohdistuisi ihmisiin, mutta itse 
suhteen solmiminen ja siunaaminen 
rajattaisiin sen ulkopuolelle. (Piispain-
kokous kuitenkin piti rajausta ongel-
mallisena.)

3. Siunausta koskevaan pyyntöön 
sovellettaisiin kodin siunaamisen kaa-
vaa. Piispainkokous tai piispa antaisi 
asiaa koskevan pastoraalisen ohjeen.

4. Piispainkokous antaisi pastoraali-
sen ohjeen henkilökohtaiseen elämään 
liittyvästä vapaamuotoisesta rukouk-
sesta parisuhteen solmineiden kanssa. 
Kyse ei olisi kirkon säätämästä pyhästä 
toimituksesta.

5. Piispainkokous tai piispa antaisi 

pastoraalisen ohjeen, jossa katsottai-
siin asian kuuluvan sielunhoidon ja 
henkilökohtaisen kohtaamisen piiriin.

6. Erityinen kielto. Kirkolliskokous 
tai piispainkokous toteaisivat, ettei 
parisuhteen rekisteröineiden puolesta 
voida rukoilla eikä heitä voida siunata.

Piispainkokous katsoi, että yhteistä 
ratkaisua oli mahdollista etsiä lähinnä 
neljännen vaihtoehdon eli vapaamuo-
toisen rukouksen ja sitä koskevan oh-
jeen pohjalta. Myös kirkolliskokouk-
sen perustevaliokunta (mietinnössään 
4/2010) ja kirkolliskokous päätyivät 
tälle kannalle. 

Piispainkokous antoi kirkolliskoko-
uksen pyytämän pastoraalisen ohjeen 
vapaamuotoisesta rukouksesta pari-
suhteensa rekisteröineiden kanssa ja 
heidän puolestaan helmikuussa 2011. 
Ohjeessa korostetaan rukousta kristit-
tyjen yhteisenä tapana olla ja elää Ju-
malan kasvojen edessä. Pastoraaliseen 
kohtaamiseen voi sen mukaan kuulua 
rukous parisuhteensa rekisteröineiden 
kanssa ja heidän puolestaan.

KIRKON JUMALANPALVELUSELÄMÄ 
JA VAPAAMUOTOINEN RUKOUS
Teksti: Ilmari Karimies
Kuvat: Dave Ceasar, 
   James Bradley (CC-BY)
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Ohjeen mukaan tällaisessa tilantees-
sa pappi tai muu kirkon työntekijä 
rukoilee vapaasti tai käyttää harkin-
tansa mukaan olemassa olevaa, kirkon 
rukousperinteeseen sisältyvää aineis-
toa. Rukouksessa kiitetään yhdessä 
Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään 
Jumalan huolenpitoa ja johdatusta. 
Samalla pyydetään voimaa kunnioittaa 
toista ja etsiä Jumalan tahtoa. Rukouk-

sen yhteydessä voidaan lukea Jumalan 
sanaa. 

Rukous voidaan toteuttaa yksityisesti 
tai yhteisöllisesti siten kuin asianomai-
set yhdessä sopivat. Kirkkotilan käyttö 
on mahdollista kirkkojärjestyksen 
sallimissa puitteissa. Rukouksessa ei 
ole kyse avioliittoon rinnastettavan 
parisuhteen siunaamisesta, eikä siinä 
käytetä avioliiton vihkimiseen tai sen 

siunaamiseen kuuluvia erityisiä osia.  
Ohjeessa korostetaan yhtäältä kir-

kon työntekijän pastoraalista vastuuta, 
toisaalta vapaata harkintaa ja sitä, ettei 
ohje synnytä uusia virkavelvollisuuksia 
kirkon työntekijälle tai seurakunnalle.

Kirkollinen keskustelu rukouksesta 
ei päättynyt ohjeen antamiseen. Oh-
jetta ja kirkolliskokouksen päätöstä 
on arvosteltu siitä, että sen käyttämät 
termit ”vapaamuotoinen rukous” ja 
”pastoraalinen kohtaaminen” olisivat 
merkitykseltään epäselviä, jopa ad 
hoc eli tätä asiaa varten luotuja uusia 
käsitteitä. Niin seurakuntaväen kuin 
mediankin suussa ”vapaamuotoinen 
rukous” on helposti muuttunut ”ru-
koushetkeksi” tai ”parisuhderukouk-
seksi”. Kesällä 2011 nähtiin jo muu-
tamien pappien laatima epävirallinen 
kaava, jossa oli sen laatijoiden mukaan 
pyritty noudattamaan piispainkokouk-
sen ohjeita rajaamalla tilanteesta avio-
liittoon vihkimisen osat pois – ainakin 
niin, ettei pappi toteuta niitä. 

Tässä kirjoituksessa pyrin täsmentä-
mään termin vapaamuotoinen rukous 
merkitystä osana kirkon liturgiaa, 
rukouselämää ja järjestystä tarkoituk-
senani pohtia, miten annettu ohjeis-
tus tulisi ymmärtää. Lisäksi pohdin 
kirkkomme järjestyksen liturgisille 
kokeiluille asettamia rajoja ja vapauk-
sia. Itse pidän rukousta perusteltunsa 
suhtautumistapana. En tule kirjoituk-
sessa pohtimaan muita – torjuvampia 
tai hyväksyvämpiä – vaihtoehtoja rea-
goida rekisteröityihin parisuhteisiin, 
vaan niitä koskeva laaja keskustelu on 
rajattu käsittelyn ulkopuolelle.

Julkinen jumalanpalveluselämä
Kirkkojärjestyksessä säädetään kirkon 
pyhissä toimituksissa ja opetuksessa 
käytettävien kirjojen tunnustuksen-
mukaisuusvaatimuksesta (KJ 1:2) ja 
jumalanpalveluksen avoimuudesta 
sekä siitä, että jumalanpalvelukset on
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pidettävä ja kirkolliset toimitukset suo-
ritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti 
(KJ 2:1; 5:9). Kirkkokäsikirjan hyväk-
syy kirkolliskokous kolmen neljäsosan 
määräenemmistöllä (KL 20:7, 10). 

Kirkkokäsikirjaan kuuluvassa Juma-
lanpalvelusten kirjassa on messujen, 
sanajumalanpalvelusten ja kirkkovuo-
den juhla-aikojen jumalanpalvelusten 
lisäksi myös päivän rukoushetkien eli 

ns. hetkirukousten kaavat. Kolmeen 
osaan jaetussa Toimitusten kirjassa on 
kasuaalitoimitusten ja vihkimysten li-
säksi suuri joukko erilaisiin tilanteisiin 
sopivia rukoushetkien kaavoja sekä 
yleinen rukoushetken rakennekaava. 

Kaikki nämä kirkon liturgiset toimi-
tukset ilmaisevat kirkon yhteistä us-
koa. Siksi kirkkomme järjestysmuoto 
edellyttää, että kirkollisten toimitusten 

uudistamisen takana on laaja hyväk-
syntä. Käytännössä tämä on toteutettu 
siten, että kirkkokäsikirjan hyväksy-
minen ja täten liturgisten muutosten 
tekeminen on säädetty yksinomaan 
kirkolliskokouksen toimivaltaan 
kuuluvaksi. Tarkoitus on taata, että 
toimitukset ovat sopusoinnussa kirkon 
yhdessä tunnustaman uskon kanssa. 

Piispainkokouksen asettaman Pa-
risuhdelakityöryhmän mietinnössä 
todettiin, että kirkollisia toimituksia 
on tarkasteltava intention periaatteen 
kannalta. Tämän katsottiin merkit-
sevän sitä, että kaavan tulkinnassa 
on noudatettava toimitusten säätäjän 
eli kirkolliskokouksen alkuperäistä 
tarkoitusta. Kirkolliskokouksen toimi-
valta ei siis ulotu ainoastaan kaavan 
muodolliseen hyväksymiseen, vaan 
kirkon viran hoitajaa sitoo myös kir-
kolliskokouksen intentio. Piispainko-
kous, piispa ja kirkkoherra voivat tosin 
antaa jumalanpalveluselämää koskevia 
ohjeita, mutta ne eivät voi ohittaa 
kirkkokäsikirjaa, vaan opastavat sen 
soveltamiseen. Parisuhdelakityöryhmä 
katsoi siten, ettei avioliiton vihkimisen 
tai siunaamisen kaavaa ole mahdollis-
ta soveltaa rekisteröidyn parisuhteen 
siunaamiseen. Se rajasi edelleen, ettei 
edes Toimitusten kirjan rukoushetken 
yleistä rakennekaavaa voi soveltaa 
rekisteröidyn parisuhteen siunaami-
seen, koska kirkossa ei ole parisuhteen 
siunaamisesta riittävää yksimielisyyttä 
(Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet, s. 
120).

Kirkkokäsikirjaan otetut kirkolliset 
toimitukset kuuluvat kirkon työnte-
kijöiden virkatehtäviin. Jo inhimil-
liseltä kannalta katsottuna on siten 
ymmärrettävää, että kirkon työntekijä 
ei edusta virantoimituksessa itseään, 
vaan työnantajaansa. Siksi hänen tulee 
noudattaa työnantajansa antamia 
ohjeita. Pohjimmiltaan kyse on kuiten-
kin syvemmästä luterilaisen kirkko- ja 
virkaopin periaatteesta: Julkisia 
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jumalanpalveluksia ja kirkollisia 
toimituksia hoitava pappi ei edusta 
toimituksessa itseään vaan Kristusta 
ja kirkkoa, joka on hänet kutsunut ja 
valtuuttanut hoitamaan virkaa (CA 
XIV; AC VII ja VIII, 47). Julkisessa 
jumalanpalveluksessa kirkko toimii 
kirkkona, ei vain inhimillisenä yhtei-
sönä, vaan osana kuoleman rajojen yli 
ulottuvaa pyhien yhteyttä, joka liittyy 
rukoukseen kaikkialla maailmassa 
liturgiaa viettävien ja jo perille päässei-
den pyhien kanssa. ”Julkinen” liturgian 
määritteenä ei tarkoita vain sitä, että 
kirkon ovet ovat auki, vaan se viittaa 
kirkon viralliseen ja säännönmukai-
seen rukouselämään. Hetkirukousta 
yksin kammiossaan rukoilevakin on 
osa tätä kirkon julkista jumalanpal-
velusta. Siksi on luontevaa, että myös 
rukoushetkien kaavat ovat päässeet 
osaksi kirkolliskokouksen hyväksymää 
jumalanpalvelusten kirjaa. 

Kirkon julkinen jumalanpalveluselä-
mä on siis yllättävän tiukasti säädeltyä. 
Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa 
käytettävät kirjat laatii kirkolliskokous, 
eikä pappi niitä toimittaessaan edusta 
itseään vaan kirkkoa. Sooloilun paikka 
on muualla, ja soveltamismahdolli-
suudet ovat rajatut. Onko yhteisöllisen 
vapaamuotoisen rukouksen kategoria 
siis rekisteröityjä parisuhteita varten 
keksitty porsaanreikä tämän säätelyn 
kiertämiseksi?

Vapaamuotoinen rukous
Vastaukseni on, että ei ole. Perusteva-
liokunta katsoi asiaa käsitellessään, että 
piispainkokouksen kirkolliskokouksel-
le antaman selvityksen mukainen pas-
toraalinen kohtaaminen on tulkittavis-
sa julkisen jumalanpalveluselämän ja 
yksityisen sielunhoidon välillä olevaksi 
alueeksi, josta ei ole olemassa tar-
kempia ohjeita. Kirkossamme on itse 
asiassa monia toimintamuotoja, joiden 
voidaan katsoa olevan juuri tällaista 

yhteisöllistä vapaamuotoista rukous-
ta. Yksinkertaisimmillaan sitä ovat 
erilaiset alku- ja päätöshartaudet, joi-
ta on iät ajat pidetty ilman virallisia 
kaavoja seurakunnan piirien ja koko-
usten yhteydessä. Herätysliikkeiden 
perinteinen toimintamuoto seurat, 
joissa puheet, virret ja rukoukset 
vuorottelevat, on hyvä esimerkki 
sanakeskeisestä vapaamuotoisesta 
hartaustilaisuudesta. Kirkkotilassa 
pidettävät sanan ja rukouksen illat ja 
kauneimmat joululaulut ovat myös 
saavuttaneet vakiintuneen aseman. 
Mainitsemilleni tilaisuuksille on 
ominaista tietty ’matalakirkollisuus’ 
eli liturgisten aktien vähäisyys sekä 
liturginen ’suunta’, joka on enemmän 
ihmisten rukousta Jumalalle kuin 
Jumalan tekoja ihmisille. Piirteet 
yhdistävät jumalanpalveluselämää 
lähellä olevia tilaisuuksia, joille ei ole 
nähty tarpeelliseksi laatia toimitus-
kaavaa kirkkokäsikirjaan, ja ainakin 
ne nousevat esille etsittäessä vapaa-
muotoiselle rukoukselle ominaisia 
tekijöitä. Painopiste on ihmisten 
rukouksissa, virsissä, tekstimeditaa-
tiossa ja maallikkopuheenvuoroissa, 
ei viran puolesta pidetyssä saarnassa 
ja jonkin joksikin julistavassa (dekla-
ratiivisessa) liturgisessa toiminnassa. 
Jälkimmäinen taas on ominaista ka-
suaalitoimituksille. Valmista kaavaa 
ei tarvita senkään vuoksi, että tilai-
suudet ovat pienimuotoisia, melko 
spontaaneita, tilannesidonnaisia ja 
rakenteeltaan yksinkertaisia.
Uskon, että nämä olemassaolevat 
mallit mielessä pitäen myös rukous 
parisuhteen solmineiden puolesta 
ja heidän kanssaan on mahdollista 
toteuttaa ilman kaavaa spontaanisti, 
yksinkertaisena ja yksityisenä tai 
laajempana ja yhteisöllisenä, tilan-
teen kulloinenkin luonne huomioon 
ottaen ja piispainkokouksen ohjeita 
seuraten. Myös teologisesti juuri
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 rukousta voidaan pitää perusteltuna 
vastauksena pyyntöön, joka aiheut-
taa osassa ihmisistä hämmennystä. 
Pyyntörukous ei ole julistava ja jonkin 
joksikin toteava akti, vaan vierellä sei-
somista. Siksi rukous on sopiva pasto-
raalinen ja hengellinen tapa reagoida 
sellaiseen asiaan, jonka hyväksymises-
tä vallitsee kirkossa vastakkaisia näke-
myksiä. Rukouksessa ihminen ei lupaa 
ja määrittele, vaan pyytää Jumalalta ja 
vie asian Jumalan eteen. Vapaamuotoi-
nen rukous ilman yhtä lukkoon lyötyä 
mallia mahdollistaa lisäksi erilaisten 
elämäntilanteiden ja eri tavoin homo-
seksuaalisuuteensa suhtautuvien aidon 
pastoraalisen kohtaamisen.

Entäs ’epävirallinen’ kaava?
Samalla on huomattava, että tilaisuu-
den luonne vapaamuotoisena rukouk-
sena asettaa rajoituksia sen sisällölle. 
Piispainkokous ja kirkolliskokous 
korostivat, että rukouksessa ei ole kyse 
avioliittoon rinnastettavan parisuhteen 
siunaamisesta eikä siinä käytetä avio-
liiton vihkimiseen tai siunaamiseen 
kuuluvia erityisiä osia. 

Kirkon työntekijän tulee antaa ruko-
uksesta tilanteen luonteen mukainen 
kuva ja pitää kiinni häntä sitovista 
ohjeista. Perustevaliokunta totesi 
lisäksi, että luterilaiseen perinteeseen 
kuuluu, että uskon säännön eli kirkon 
opin sisällön ja rukouksen säännön eli 
rukouksen ulkoisen toteutuksen tulee 
olla sopusoinnussa keskenään, ja että 
kirkon työntekijä ei saa lisätä tilantee-
seen elementtejä, jotka tekisivät siitä 
erehdyttävästi julkisen kasuaalitoimi-
tuksen kaltaisen. 

On huomionarvoista, että valio-
kunnan mietinnössä käsiteltiin toi-
mituksen luonnetta hieman piispain-
kokouksen ohjetta laajemmin ja että 
valiokunnan perustelut mainittiin 
myös kirkolliskokouksen päätös-
ponnessa (”…kirkolliskokous antaa 

piispainkokouksen tehtäväksi laatia 
tämän mietinnön perustelujen mu-
kaisen pastoraalisen toimintaohjeen”). 
Piispainkokouksen ja perustevalio-
kunnan rajaukset eivät tietenkään ole 
ristiriidassa, vaan nousevat samasta 
edellä mainitusta intentioperiaattees-
ta, jota on valiokunnan mietinnössä 
pohdittu laajemmin kuin käytäntöön 
keskittyvässä toimintaohjeessa. Perus-
telujen valossa pelkästään avioliittoon 
vihkimisen osien jättäminen pois ei 
itsessään riitä tekemään tilaisuudesta 
vapaamuotoista rukousta. Intentiope-
riaatteen vuoksi tilaisuuden osia (ky-
symykset, lupaukset ym. symbolinen 
tapahtuma) seurakuntalaisille dele-
goimalla ei voida kiertää työntekijän 
virkavelvollisuutta antaa rukouksesta 
tilanteen luonteen mukainen kuva ja 
pitää kiinni häntä sitovista ohjeista. 
Vastuu kokonaisuudesta on edelleen 
kirkon työntekijällä (vrt. toimitusten 
kirjan esipuhe) ja kirkkoherralla (KJ 
6:34).  Piispainkokouksen Parisuhdela-
kityöryhmä rajasi tilaisuuden luonnet-
ta kuitenkin huomattavasti tiukemmin 
kuin vain vihkimisen osat pois rajaten 
katsoessaan, ettei tilaisuuteen voida so-
veltaa edes yleisluontoista rukoushet-
ken rakennekaavaa. Ohjeiden yhtenä 
päämääränä onkin koko prosessin ajan 
ollut välttää sitä, että vapaamuotoisesta 
rukouksesta muodostuisi tosiasiassa 
toimituskaava, jonka hyväksyminen 
kuuluisi kirkolliskokouksen määrä-
enemmistöllä päätettäväksi. Ei siis 
riitä, ettei vapaamuotoisesta rukouk-
sesta muodostu vihkitoimitusta – siitä 
ei saisi muodostua toimitusta lainkaan, 
jottei viedä kirkolliskokoukselta sille 
kuuluvaa toimivaltaa. 

Tilanteen tekee kuitenkin ongelmal-
liseksi se, että vapaamuotoinen rukous 
määrittyy suhteessa kirkollisiin toimi-
tuksiin pääasiassa negaation kautta. 
Viime kädessä on kyse siitä, millainen 
kokonaisuus tilanteesta muodostuu 
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ja miten se ymmärretään. Tätä lienee 
mahdotonta määritellä pelkästään kiel-
lettyjä tai sallittuja osia luettelemalla. 
Lopulliset rajaukset jäävät siis kunkin 
työntekijän harkintaan. Piispainkoko-
us antoi kuitenkin joitakin esimerkkejä 
siitä, millaisia elementtejä vapaamuo-
toiseen rukoukseen voi ja mitä siihen 
ei ainakaan saa sisältyä. Toivon, että 
myös edellä mainitsemani esimerkit 
päivittäin kirkossamme harjoitetta-
vasta vapaamuotoisesta rukouksesta 
voisivat auttaa hahmottamaan sen 
luonnetta suhteessa määrämuotoiseen, 
liturgiseen toimitukseen.

Liturgiset kokeilut
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkko-
käsikirja sitoo pappia jumalanpalve-
luksia ja kirkollisia toimituksia toi-
mitettaessa. Uusien toimituskaavojen 
hyväksyminen kuuluu vain kirkollis-
kokoukselle. Miten on tässä valossa 
suhtauduttava liturgisiin kokeiluihin ja 
uudistuksiin?

Osa liturgisista kokeiluista on sel-
laisia, joissa jumalanpalvelukseen tai 
toimitukseen lisätään elementtejä, 
joita ei ole mainittu kirkkokäsikirjassa. 
Esimerkiksi liturgiset eleet, esineet, ja 
vaatteet ovat sellaisia, joiden kohdalla 
voitaneen harjoittaa vapautta, jos niistä 
ei ole erityistä määräystä eikä kieltoa ja 
ne ovat sopusoinnussa toimituksen in-
tention kanssa. Jälkimmäisen arviointi 
ei tosin aina ole helppoa. Onnistuneen 
lisäyksen voidaan katsoa kirkastavan 
toimituksen luonnetta ja tarkoitusta. 

Jotkin liturgiset eleet, kuten mes-
sun alun ristinmerkki, ovat säilyneet 
kirkossamme pitkiäkin aikoja pelkän 
tavan perusteella ennen kuin ne on 
kirjattu kirkkokäsikirjaan. Lisäksi on 
tietenkin syytä huomioida tilaisuuden 
kokonaisluonne ja siihen sopiva tyyli 
sekä kirkkomme liturginen perinne. 

Vaikeampi kysymys ovat sellaiset 
tilanteet, joissa messuun tai toimi-
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tukseen halutaan lisätä osia, joita ei 
kirkkokäsikirjassa ole. Veden lisäämi-
nen viiniin eukaristisessa rukouksessa, 
suitsukkeen siunaaminen, tuhkames-
sun tuhkan siunaaminen ja kyntti-
löiden vihkiminen kynttilänpäivänä 
olkoot esimerkkejä tällaisista lisäyk-
sistä. Joitakin tapoja (ainakin veden 
lisääminen) on mainittu Jumalanpal-
veluksen oppaassa, mutta useimmista 
ei ole selkeitä ohjeita. 

Mitä tulee kaavojen rukouksiin ja 
muihin luettaviin osiin, kirkkokä-
sikirjassa on useimmiten mainittu, 
mitä kohtia voidaan laatia vapaasti tai 
soveltaa. Joistakin osista kuten ehtool-
lisrukouksesta on Jumalanpalveluksen 
oppaassa erikseen sanottu, että niitä 
ei jätetä pois eikä muokata. Tähän 
luokkaan kuuluvien kokeilujen kanssa 
suosittelisin harjoittamaan edellistä 
suurempaa varovaisuutta. 

Suurin ongelma liittyy kokonaisiin 
käsikirjan ulkopuolisiin liturgisiin 
toimituksiin. Yhtäältä olisi helppoa 
todeta, että kirkkolain ja -järjestyksen 
valossa sellaiset kokeilut on syytä jättää 
tekemättä. Toisaalta kirkossamme on 
kuitenkin toimituksia, jotka ovat olleet 
käytössä pitkään ilman virallisesti 
hyväksyttyä kaavaa. Sellaisia ovat olleet 
aikoinaan ainakin diakonin vihki-
minen ja sairaan voiteleminen, joita 
koskevat kaavat on myöhemmin otettu 
kirkkokäsikirjaan. Nykytilanteessa 
vastaavanlaisena toimituksena voisi 
ehkä pitää diakonian virkaan vihi-
tyn toimittamaa ehtoollisen viemistä 
sairaalle, mistä on olemassa ainoastaan 
Jumalanpalveluksen oppaan ohje. 

Ehkä voidaan katsoa, että toimituk-
set, jotka on vasta jälkikäteen otettu 
kirkkokäsikirjaan, ovat olleet käytössä 
kirkossa jo joskus aiemmin ja perus-
tuvat siihen, ”minkä kaikki ovat aina 
ja kaikkialla uskoneet” (quod ubique, 
quod semper ab omnibus creditum est, 
ns. Vincentius Leriniläisen sääntö). 

Näennäisten innovaatioiden koh-
dalla on kyse yleensä jo olemassaole-
van perustoimituksen, esimerkiksi 
siunauksen, synnintunnustuksen tai 
rukoushetken soveltamisesta johonkin 
uuteen tilanteeseen. 

Mielenkiinnolla on syytä huomata, 
että Parisuhdelakityöryhmä totesi 
syyksi sille, ettei rukoushetken raken-
nekaavaa voida soveltaa rekisteröityyn 
parisuhteeseen sen, ettei asiasta ole 
kirkossamme riittävää yksimielisyyttä. 
Tästä olisi mahdollista tehdä se johto-
päätös, että ristiriidattomassa asiassa 
rukoushetken kaavaa on mahdollista 
soveltaa uusiin tilanteisiin.

Jumalanpalveluselämää koskevien 
periaatteiden valossa liturgisiin ko-
keiluihin ryhdyttäessä on siis syytä 
pitää mielessä kirkon tunnustuspoh-
ja ja kysyä ensin, nouseeko kokeilu 
kirkkomme luterilaisesta uskosta tai 
onko se vähintään yhteensopiva sen 
kanssa. Sen jälkeen on hyvä miettiä, 
onko kokeilu yhteensopiva toimituk-
sen intention kanssa vai hämärtääkö 
tai muuttaako se sitä. Onko kokeilu 
yleisesti hyväksyttävissä, vai liittyykö 
siihen sovittamattomia teologisia ris-
tiriitoja? Onko asiasta lausuttu jotakin 
kirkkolaissa ja –järjestyksessä, kirk-
kokäsikirjassa tai piispainkokouksen 
ohjeistuksessa? Epäselvässä tilanteessa 
on syytä kääntyä oman kirkkoherran 
ja piispan puoleen. ■
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LITURGISET ELEET
Etkö tiedä, minne kädet laittaa? 
Ovatko jumalanpalveluksen op-
paan viivapiirrokset epäselviä? 
Huoli pois, sillä tässä tulee Se-
lebrantin kuvitettu opas liturgisiin 
eleisiin! Teksti: Heikki Repo

Kuvat: Heikki Repo
Avustajat: Tiina Huhtanen, Antti Kruus

Selebrantti 1/2011
30
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Messu alkaa. Kanttori intonoi sävelet ensimmäiseen vuorolauluun.
Messu alkaa Isän + ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kuten 

jokaisen kristittyjen yhteisen rukouksen tulee alkaa. Tässä kohdin 
selebrantin tulee tehdä ristinmerkki.

Eräänlaiseksi vakiintuneeksi tavaksi Suomen evankelis-luterilaises-
sa kirkossa on tullut piirtää risti ilmaan. Kohta on jopa nimetty tätä 
tapaa seuraten alkusiunaukseksi. 

Liturgisesti johdonmukaisempaa on kuitenkin tehdä ristinmerkki 
itselleen, koskettaen otsaa, rintaa, vasenta olkapäätä ja sitten oike-
aa olkapäätä. Näin ilmaisemme, kenen nimessä olemme kokoon-
tuneet. Ristinmerkin voi tehdä joko avoimella kädellä tai ortodok-
siseen tapaan yhdistäen peukalon, etusormen ja keskisormen ja 
taivuttaen nimettömän ja pikkusormen.

Koska selebrantti ei siunaa kokoontunutta seurakuntaa varsinaisil-
la siunauksen sanoilla, on perusteltua olla piirtämättä ristiä ilmaan.
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Seurakunta vastaa ”Aamen, aamen, aamen”.
Seuraavaksi messussa selebrantti tervehtii kokoontunutta seu-

rakuntaa. ”Herra olkoon teidän kanssanne.”
Tervehdyksensä merkiksi selebrantin tulee kohottaa käsiään 

hieman sivuille. Tässä kohdin on selebrantin hyvä olla jo he-
reillä! Messu ei ole ulkoluvun paikka, vaan Kristuksen seura-
kunnan kokoontuminen yhteiseen rukoukseen ja sakramentin 
äärelle. Siksi selebrantin on hyvä viimeistään nyt herätä vas-
tuulliseen rooliinsa rukouksen johtajana ja seurakunnan vihitty-
nä palvelijana ja toivottaa Herran läsnäoloa koko kokoontu-
neelle rukoilevalle kansalle täydestä sydämestään.



Selebrantti 2/2011
  33

”Herra olkoon teidän kanssanne!” ”– Niin myös sinun henkesi 
kanssa!”

Niin kuin yhteinen kokoontuminen kirkon ulkopuolella edel-
lyttää hyviä käytöstapoja, myös jumalanpalvelukseen kuuluvat 
omat hyvät tapansa.

Toinen toisemme tervehtimiseen ovat perinteisesti kuuluneet 
kumartaminen ja toinen toisemme tervehdysten vastaanotta-
minen nöyrällä ja kiitollisella sydämellä. Siksi myös jumalan-
palveluksessa on hyvä tapa ottaa tervehdykset ja siunaukset 
vastaan hieman kumartaen.

Selebrantille on luontevaa etsiä jokin tapa pitää käsiään 
silloin, kun hän ei tee niillä jotain muuta. Eräs hyvä tapa on 
pitää käsiään liitettyinä yhteen. Tästä asennosta selebrantin 
on helppoa siirtää kätensä muihin liturgisiin eleisiin. Kuvassa 
liturgi tuomassa käsiään yhteen.

Kohoavaa kynttilän liekkiä kuvaavana se samalla kuvastaa 
asennetta, jolla jumalanpalvelukseen tulisi osallistua: rukousta 
ja hiljentymistä.
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Seuraavaksi olisi synnintunnustus. 
Synnintunnustuksen kohdalla on monilla paikoin tullut taval-

liseksi, että selebrantti tai avustava pappi polvistuu synnintun-
nustuksen ajaksi. Polvistuminen voi viestittää katumusta ja oh-
jata omia ajatuksia siihen.

Vanhan kristillisen tavan (ja vanhakirkollisen kanonin) mu-
kaan synnintunnossa ei kuitenkaan tulisi polvistua sunnuntai-
sin, koska sunnuntai on ylösnousemuksen ja riemun päivä. 
Tämän kehotuksen seuraaminen tuskin on haitaksi. Huomioita-
essa traditio polvistuminen arkena on kuitenkin hyvin perustel-
tua.
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Armovakuutus, psalmi, kunnia ja kiitosvirsi Pyhälle Kolminai-
suudelle takanapäin, päivän rukous edessä.

Päivän rukouksessa selebrantti kokoaa rukoilevan seurakun-
nan rukoukset yhteen kääntyen Isän puoleen Kristuksen nimis-
sä. 

Silloin kun tila ja äänentoisto sen suinkin mahdollistaa, olisi 
selebrantin rukoillessaan hyvä kääntyä kohti alttaria. Aiheesta 
esimerkiksi Arto Vallivirran kirjoitus Selebrantissa 1/2011, 
”Jumalanpalveluksen suunnasta”. Rukoillessaan selebrantti ko-
hottaa avatut kätensä noin olkapäiden tasolle.Käsien kohotta-
minen on vanha juutalainen ja kristillinen rukousasento, johon 
muun muassa Uuden testamentin kirjeissä kehotetaan.

Koska selebrantin kädet ovat varatut, kannattaa jumalan-
palveluskansio tai -kirja joko asettaa alttarikaiteelle tai antaa 
avustajan pidettäväksi.
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On saavuttu evankeliumin lukemiseen, seurakunta laulaa hal-
leluja. 

Evankeliumin lukemisen yhteydessä evankeliumin lukija — 
selebrantti, diakoni tai avustava pappi — voi piirtää ristinmer-
kin otsansa, huultensa ja rintansa ylitse ja lukea hiljaisesti ru-
kouksen ”Herra, avaa minun huuleni, niin suuni julistaa sinun 
kunniaasi.”

Evankeliumi voidaan myös lukea seurakunnan keskeltä 
evankeliumikulkueen osana, katso esimerkkiä vaikka Seleb-
rantin 1/2011 jutusta ”Liturgisesti rikas pääsiäisyönmessu”.
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Uhrivirsi on juuri päättynyt, ja selebrantti on valmistellut ehtool-
lisaineet. Kanttori intonoi sävelet ehtoollisvuorolauluun.

Ehtoollisvuorolaulun alussa selebrantti tervehtii jälleen seu-
rakuntaa samalla tavoin kuin messun aluksi. Mikäli alttari on 
kiinni seinässä, selebrantti kääntyy seurakuntaan päin. Tästä 
kohdasta alkaa eukaristinen rukous, messun huippukohta. Sik-
si on tärkeää, että selebrantti keskittyy seuraaviin kohtiin todel-
la.

Seurakunnan kannalta ei ole mitenkään epäsoveliasta, että 
seurakunta seisoisi koko eukaristisen rukouksen ajan, aina 
Jumalan karitsa-hymniin asti.
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”Herra olkoon teidän kanssanne!” ”– Niin myös sinun henkesi 
kanssa!”

Selebrantti ottaa vastaan seurakunnan tervehdyksen. Kuvas-
sa selebrantti liittämässä käsiään yhteen.
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Seurakunta on tervehtinyt selebranttia.
Seuraavaksi selebrantti kehottaa seurakuntaa ylentämään 

sydämensä ja jättämään kaikki maalliset huolet. ”Ylentäkää 
sydämenne.”

Kehotuksensa tueksi Selebrantti kohottaa avoimet kätensä 
hartioiden tasolle.
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”Ylennämme sen Herran puoleen”
Vielä kertaalleen selebrantti kehottaa seurakuntaa eukaris-

tian mysteeriä lähestyttäessä. ”Kiittäkäämme Herraa, Juma-
laamme.”

Selebrantti kohottaa kätensä vielä korkeammalle, katsoen 
edelleen seurakuntaan ja avaten sormia toisistaan.

”Niin on oikein ja arvollista!”
Selebrantti käy ylistämään Kolmiyhteisen Jumalan tekoja 

prefaation sanoin, laulaen tai lukien. Selebrantin asento ei 
muutu, sillä prefaatio on juuri sitä kiitosta, johon ehtoollisvuo-
rolaulussa on seurakuntaa kehoitettu. Selebrantin katse kuiten-
kin siirtyy pois seurakunnasta, sillä selebrantti siirtyy kehotuk-
sesta rukoukseen. Mikäli alttari on kiinni seinässä, selebrantti 
kääntyy alttaria kohti.
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”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot...”
Pyhä-hymnin aikana selebrantti ja seurakuntalaiset voivat ku-

martua, kunnes hymnissä saavutaan kohtaan ”Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä...”, jolloin selebrantti ja seu-
rakuntalaiset voivat ojentautua ja siunata itsensä ristinmerkillä.



Selebrantti 2/2011
42

Pyhä-hymni on päättynyt.
Selebrantti kohottaa jälleen avoimet kätensä olkapäiden 

tasolle ja luo katseensa ehtoollisaineisiin. On saavutettu eh-
toollisliturgian huippukohta, eukaristinen rukous. Selebrantti 
rukoilee anamneesin, jossa Jumalan suuret teot pelastushistori-
assa tehdään jälleen läsnäoleviksi muistelemisen ja rukouksen 
kautta.
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”Hänessä sinä teit rauhan kanssamme”
Anamneesin päätyttyä on rukousvaihtoehdossa 3 niin kutsut-

tu elementtiepikleesi, jossa rukoillaan Isää lähettämään Pyhä 
Henkensä leivän ja viinin ylle, jotta niistä tulisi Kristuksen ruu-
mis ja veri. Liturgisesti ja ekumeenisesti tämä vaihtoehto on 
kieltämättä paras.

Epikleesin ajaksi selebrantti voi asettaa kätensä ehtoollisai-
neiden ylle, asettaen kätensä peukaloiden kohdalta päälle-
käin. Näin kämmenet muodostavat kuin ikään kyyhkysen sii-
vet ja kuvastavat Pyhää Henkeä, joka pyydetään elementtien 
ylle.

Tämä ele sopii myös kasteeseen, rukoiltaessa Pyhää Hen-
keä kasteveteen. Samoin se sopii konfirmaatioon selebrantin 
siunatessa jokaisen konfirmoitavan erikseen.
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”...kun vietämme pyhää ehtoollista niin kuin hän itse on meitä 
käskenyt.”

Elementtiepikleesin päätyttyä seuraavat ehtoollisen asetussa-
nat. Selebrantti ottaa ensin leivän käteensä lukiessaan leipää 
koskevat asetussanat. Selebrantti katsoo leipää.
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”Tehkää se minun muistokseni.”
Leipää koskevien asetussanojen päätyttyä selebrantti kohot-

taa leivän päänsä yläpuolelle edelleen katsoen sitä, ja pitää 
sitä jonkin aikaa ylhäällä, sitten laskien sen takaisin pateenil-
le.

Tämä liike tunnetaan elevaationa, ja se tehdään myös kun-
nioituksesta ruumiillisesti läsnäolevaksi tullutta Kristusta koh-
taan.

Elevaatiota ei toisteta, vaikka ehtoollisleipien loppuessa 
kesken uusia konsekroitaessa onkin luettava leipää koskeva 
osuus asetussanoista uudelleen. Polven notkistaminen sopii 
toki silloinkin.
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Selebrantti laskee ehtoollisleivän pateenille.
Laskettuaan leivän selebrantti laskeutuu itse oikean polven 

varaan, laskien kätensä alttarille. Tämä polven notkistamisena 
(genuflektio) tunnettu liike tehdään kunnioituksesta ruumiillisesti 
läsnäolevaksi tullutta Kristusta kohtaan, aivan kuten elevaatio-
kin. 
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Selebrantti nousee ylös.
”Samoin hän otti maljan...” Selebrantti ottaa maljan käsiin-

sä ja lukee maljaa koskevat asetussanat, tällä kertaa katsoen 
maljaa. Selebrantti voi kääntää maljaa niin, että näkee hyvin 
sen sisään.
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”Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni.”
Viiniä koskevien asetussanojen jälkeen selebrantti kohottaa 

myös maljan joksikin aikaa päänsä yläpuolelle, sitä katsoen. 
Näin tehdään kunnioituksesta ruumiillisesti läsnäolevaksi tullut-
ta Kristusta kohtaan.

Mikäli viini loppuu kesken ehtoollisella, voi viiniä lisätä 
myös maallikko mikäli viini ei ole täysin kalkista loppunut. 
Mikäli kuitenkin kalkki on aivan tyhjä, tulee selebrantin lisätä 
viiniä ja lukea maljaa koskevat asetussanat. Maljaa ei kuiten-
kaan tarvitse kohottaa toiseen kertaan.
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Selebrantti laskee maljan alttarille.
Maljan laskemisen jälkeen selebrantti jälleen notkistaa pol-

veaan kunnioituksesta.
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Selebrantti on jatkanut eukaristisen rukouksen lukemista kädet 
kohotettuina ja rukoillut jälkimmäisen epikleesin: ”ja johdata 
meidät rakkauden tekoihin, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.”

Selebrantti ottaa leivän ja maljan käsiinsä ja pitää leipää 
maljan yläpuolella loppudoksologian ”Hänen kauttaan, hä-
nen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, Py-
hän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti.”

Tämä vaihe on messun korkein ylistyslause, doksologia, jos-
sa sakramentissa läsnäolevan Kristuksen kautta ylistetään Isää 
ja Henkeä.
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Selebrantti on johdattanut seurakunnan rukoilemaan Herran 
rukouksen, ja on rukoillut senkin kädet kohotettuina kohti altta-
ria.

Selebrantti kääntyy seurakunnan puoleen ja toivottaa seu-
rakunnalle Herran rauhaa. Toivotettuaan sitä selebrantti ottaa 
seurakunnan vastatoivotuksen vastaan nöyrästi ja kumartuu 
Jumalan Karitsa -hymnin ajaksi kohti alttaria osoittamaan kun-
nioitustaan Kristukselle. Selebrantti voi kumartua erityisesti lau-
lettaessa sanat ”Jumalan Karitsa” osoittaen kunnioitusta uhrin-
sa läsnäolevaksi tekevälle Kristukselle.
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”Jumalan Karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille 
rauha.”

Jumalan Karitsa -hymnin jälkeen selebrantti ottaa ehtoollis-
kalkin ja pateenin käsiinsä ja kohottaen niitä hieman kutsuu 
seurakunnan ehtoolliselle.
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Seurakunta on ylistänyt Jumalaa, ja messu on melkein päätty-
nyt.

Selebrantti on kääntynyt seurakunnan puoleen ja kohottanut 
molemmat kätensä korkealle siunaukseen, samalla tavoin kuin 
kehottaessaan kiittämään Herraa ehtoollisvuorolaulussa. Kun 
siunaus luetaan Isän + ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, 
selebrantti piirtää ilmaan ristinmerkin kuin leikkaisi kädellään 
kakkua, pitäen sormet koko ajan osoitettuna eteenpäin.

Ja messu oli sitten siinä. Ite, missa est! ■
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Teksti: Juha Leinonen
Kuvat: Rennett Stowe
   Asier Arco
   Tony the Misfit (CC-BY)   

KUOLEMAN KUVA
Eukaristia ja sovitusuhri

ALOITAMME KAUKANA KIRK-
KOSALEISTA GOLGATAN RIS-

TIN JUURELLA. HERRAMME KÄR-
SII, VUOTAA VERTA JA KUOLEE. 
Golgatan tapahtumat liittyvät laajempaan ko-
konaisuuteen, jota kirkko juhlii pyhänä kolmi-
päiväisenä viettona (sanctum triduum); kärsi-
myshistorian ydin alkaa kiirastorstaina Herran 
asettaessa ehtoollisen, jatkuu yön pimeyden 
halki aamuun, ja pitkänäperjantaina maailma 
näkee sen Luojan ristille nostettuna. Luomakun-
ta näkee Jumalan kuoleman ja se itkee sitä niin, 
että maa järkkyy ja aurinko pimenee. Maailma 
näkee Kristuksen levon haudassa ja puhkeaa uu-
teen kukoistukseen, kun uusi luominen tapah-
tuu: Kristus herää kuolleista varhain lauantain ja 
sunnuntain välisenä yönä voittaen kuoleman ja 
murskaten sen kantapäänsä alle.

Ehtoollisen asettaminen ja siinä pian seuraa-
valle uhrikuolemalle annettu merkitys, – meidän 
puolestamme, syntien anteeksiantamiseksi – itse 
ristinkuolema, sitä seuraava haudan lepo ja ylös-
nousemus kaikki kietoutuvat yhteen. Kun me vie-
tämme eukaristiaa, me julistamme hänen kuole-
maansa ja todistamme hänen ylösnousemustaan 
odottaen hänen paluutaan kunniassa, niin kuin 
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asetussanojen lukemisen jälkeen laulamme. (Vrt. 
1. Kor. 11:26) Me emme kuitenkaan pelkästään 
julista Kristuksen kuolemaa, ikään kuin se olisi 
joskus muinoin tapahtunut asia, vaan me lisäksi 
kuvaamme sen, niin että se tulee läsnäolevaksi. 
Tämän oivaltamiseksi täytyy ymmärtää heprea-
laista ajattelua, jossa veri 
on ihmisen elämänvoimaa 
kuvaava symboli (3. Moos. 
17). Kuolemassa veri lähtee 
ihmisen ruumiista. Klassi-
sessa teologisessa ihmisku-
vassa veri on sielun symbo-
li, ja kuolema on ruumiin ja 
sielun erkanemista.

Kuolemassa siis se, mikä 
oli yksi, sanottiin sitä veren 
tai sielun elävöittämäksi 
ruumiiksi, jakaantuu kah-
deksi. Eukaristiassa kuva-
taan tämä: Kristus asettaa 
leivän hahmon kuvaamaan 
ruumistaan ja viinin hah-
mon kuvaamaan vertaan. 
Tämä kahden hahmon eri-
ävyys on jo sinänsä kuole-
man kuva. Kun siis mekin 
vietämme ehtoollista, kun 
Kristuksen ruumiin ja ve-
ren kuvat ovat läsnä, me 
muistamme hänen kuole-
maansa - koska juuri tämä 
ruumiin ja veren erottami-
nen toisistaan on kuoleman 
kuva.

Jos asia pysyisi symboli-
sella tasolla, meillä ei olisi 
mitään ongelmaa, mutta 
kristillisen uskon vakaumus 
Kristuksen todellisesta läs-
näolosta ehtoollisella vaikeuttaa tilannetta. Jos 
leivän hahmossa on todellisesti Kristuksen ruu-
mis ja viinin hahmossa todellisesti Kristuksen 
veri, eikö tällöin Kristuksen ruumis ja veri ole 
toisistaan erossa myös todellisesti? Siis toisin sa-
noen: ehtoollisessa Kristuksen veri erotettaisiin 
Kristuksen ruumiista. Tarkoittaako tämä sitä, 

että Kristus kuolee uudelleen? Ei tarkoita. Tässä 
nimittäin on tehtävä se tarkennus, että eukaris-
tisten elementtien kaksinaisuus - eli ruumiin ja 
veren kuvien erottaminen - on kuoleman kuva, 
mutta ne eivät erkane toisistaan todellisesti. Kris-
tuksen veri pysyy siis hänen ruumiissaan, eikä 

uutta uhrikuolemaa tapahdu, 
sillä Kristus ”ei enää kuole” 
(Room. 6:9). Vaikka Kris-
tuksen ruumis ja veri kuva-
taankin kahdella sakramen-
taalisella hahmolla, ja vaikka 
nämä todellisesti ovat, mitä 
kuvaavat, ne eivät kuitenkaan 
todellisesti eroa toisistaan, 
vaan sakramentissakin ruu-
miissa on veri, ja veri on ruu-
miissa.

Tämän merkiksi Jumalan 
Karitsa -hymnin yhteydessä 
murretaan pala ruumiista ja 
asetetaan se kalkkiin veren 
sekaan. Samaa Kristuksen 
ykseyttä ja jatkuvaa elämää 
kuvaa se, kuinka eukaristisen 
rukouksen loppuylistykses-
sä - ”hänen kauttaan, hänen 
kanssaan ja hänessä...” - ruu-
mis asetetaan maljan yläpuo-
lelle. Kristus on yksi, hän on 
elävä ja tässä, ja hänen kaut-
taan lähestymme Jumalaa.

Kristuksen läsnäoleva liha 
ja veri eivät siis ole jonkin-
laisen ihmeellisen ajallisen 
hyppäyksen kautta ristillä 
riippuvan Kristuksen ruumis 
ja veri. Hän, joka riippui ris-
tillä, on sama, joka nyt antaa 
meille ruumiinsa, mutta ris-

tillä hänen ruumiinsa oli kuollut ja nyt se on elä-
vä! Juuri siksi, että Jeesus heräsi kuolleista, on eh-
toollinen meille elämän, autuuden ja pyhyyden 
lähde. Kuollut liha on meille tavallista; se menee 
suusta sisään ja ulostetaan. Kuollut liha ei kui-
tenkaan hyödytä meitä hengellisesti kovinkaan 
paljoa. 
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Ehtoollisella meille tarjottava liha ei ole kuol-
lutta lihaa, se on elävää ja eläväksi tekevää lihaa! 
”Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä 
minä herätän hänet”, sanoo Herra. (Joh. 6) Tä-
män lihan syötyämme se jää meidän sisimpääm-
me, ja siitä tulee meille uusi, elävä sydän.

Tässä tuleekin näkyviin toinen aspekti, miten 
eukaristia on Kristuksen uhri. Se nimittäin tuo 
läsnäolevaksi ja meille tarjottavaksi tuon uhrin 
hankkimat hyödyt, tai niin kuin usein sanotaan, 
”hedelmät”. Uhriin nimittäin kuuluu se, että jo-
tain uhrataan ja siitä on hyötyä. Näitä hyötyjä ei 
meille kuitenkaan tuo Kristuksen kuollut liha, 
vaan elävä ja ylösnoussut liha. Turha olisi eh-
toollinenkin ilman ylösnousemuksen aamua!

Pyhä eukaristian sakramentti on siis Kris-
tuksen uhri, koska siinä kuvataan hänen kuo-
lemansa ja jaetaan hänen ylösnousemuksensa 
hedelmät. Juuri tämän vuoksi laulamme: Me 
julistamme hänen kuolemaansa. Me todis-
tamme hänen ylösnousemustaan. Me odo-
tamme hänen tulemistaan kunniassa. ■
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Eräs luterilaisen jumalanpalve-
luksen tunnusomainen piirre on 

virsilaulu.   Kansankielisen juma-
lanpalveluksen tehtyä seurakunnan 
osallistumisen liturgiaan mahdol-
liseksi korvattiin latinankieliset 
messulaulut kansankielisillä virsillä.   
Runomuotoiset virret,  joiden sävel-
mä vielä oli useasti peräisin yleisesti 
tunnetuista kansanlauluista,  löivät 
nopeasti itsensä läpi.   Toki niillä oli 
esikuvansa jo keskiaikaisessa juma-
lanpalveluksessa:  runomuotoisia 
lauluja oli siinä runsaastikin,  jos 
otetaan huomioon myös hetkipal-
velukset,  joihin kuului kiinteänä 
osana joko johdantoversikkelien tai 
lukukappaleen (ja responsorion) 
jälkeinen hymni.   Myös messuun 
kuului monina juhlapäivinä teks-
tinlukujen välissä,  evankeliumia 

edeltävän halleluja-laulun jälkeen 
laulettu ns. sekvenssi,  joita runsaim-
millaan oli useita kymmeniä:  esim. 
Missale Lundensessa v:lta 1514 niitä 
on kaikkiaan 82.   Paavi Pius V karsi 
sekvenssien määrää radikaalisti 
vuoden 1570 Missale Romanumissa:  
jäljelle jäi ainoastaan neljä:  pääsiäis-
sekvenssi Victimae paschali,  hel-
luntaisekvenssi Veni Sancte Spiritus,  
Kristuksen ruumiin juhlan sekvenssi 
Lauda Sion ja requiem-messujen 
Dies irae.  Vuodesta 1727 on ns. 
Marian seitsemän tuskan juhla-
na (palmusunnuntaita edeltävänä 
perjantaina ja 15.9.) lisäksi laulettu 
sekvenssiä Stabat mater,  joka toki 
on peräisin 1200- luvulta, mutta sil-
loin kuulunut muiden Maria-juhlien 
ja toisinaan myös pitkäperjantain 
liturgiaan.     Sekvenssien lukumää-

rän raju karsiminen lienee johtunut 
siitä,  että liturgisen tekstin sitomi-
nen tiettyyn runomittaan johtaa 
usein sanonnan epätäsmällisyyteen.   
Kun perinteinen liturginen laulu 
muodostui suurimmaksi osaksi Raa-
matun (etenkin psalmien) teksteistä,  
Raamatun osuus,  paradoksaalista 
kyllä,  tuli reformaation jumalan-
palveluselämässä kapenemaan.   
Ensimmäisillä virsillä tosin oli vielä 
melko kiinteä yhteys Raamattuun 
ja messun perinteisiin teksteihin 
– niiden pohjanahan olivat messu-
tekstien lisäksi varsinkin psalmit ja 
katekismuksen kappaleet.   Virrente-
kijöiden luovuuden myötä aihepiirit 
ja kielikuvat kuitenkin laajenivat,  
kuten kävi myös sekvenssirunouden 
kohdalla,  ja alkuperäisestä ideasta 
etäännyttiin. 

KARDINAALI Teksti: Samppa Asunta
Kuvat: Heikki Repo, Jukka CC-BY, Harri Söderholm

Messun virsistä ja lauluista ja vähän muustakin.
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Raamatun tekstien käyttö juma-
lanpalveluksessa on viime vuosien 
ja vuosikymmenten jumalanpal-
velusuudistuksissa saanut entistä 
enemmän tilaa.   Sekä Vanhan 
testamentin lukukappaleen lisäämi-
nen messujärjestykseen että – tosin 
vapaaehtoinen ja jo aiemmankin 
käsikirjan aikana mahdollinen – 
psalmin laulaminen tai lukeminen 
ovat tervetulleita uudistuksia.   Uusi 
jumalanpalvelusjärjestys tarjoaa 
myös mahdollisuuksia vaihtelevaan 
virsien ja muun musiikin käyttöön.   
Tarkoitukseni on tuoda esille näi-
tä eri mahdollisuuksia,  erityisesti 
kiinnittäen huomiota kirkkovuoden 
alun,  ns. joulupiirin pyhäpäiviin.  
Seuraan  Messun  eli  ehtoollisju-
malanpalveluksen  järjestystä koh-
ta kohdalta kiinnittäen toisinaan 
huomiota myös muihin aiheeseen 
liittyviin seikkoihin.   (Tällaisessa 
yhteydessä eri kohtien numerointi 
toimii,  vaikka se muuten luo hel-
posti vaikutelman, että jumalanpal-

velus on sarja erilaisia ohjelmanu-
meroita.)

I    Johdanto
Alkuvirsi
Jumalanpalvelusten kirjassa sano-
taan,  että ”virren sijasta voidaan 
käyttää psalmia,  kuorolaulua tai 
soitinmusiikkia”.  Tavallista lienee,  
että tällä kohdalla on virsi,  jota 
edeltää virren sävelmästä tehty 
urkukoraali tai muu urkusävellys.   
Jotta tällaiselle tavallista urkuinto-
naatiota pitemmälle alkusoitolle olisi 
tilaa ilman että jumalanpalveluksen 
”alkulämmittely” venyy kohtuut-
toman pitkäksi,  alkuvirsi saisi olla 
suhteellisen lyhyt.   (Oma kokemuk-
seni pitkistä alkuvirsistä on lisäksi,  
että sellaisen jälkeen on helposti sen 
päivän veisuut veisattu,  etenkin kun 
meikäläinen tapa on laulaa alku-
virsi istualtaan.)   Poikkeuksena on 
etenkin se tilanne,  että alkuvirren 
aikana on ristisaatto.
     Alkuvirsi voi olla päivän aihee-

seen liittyvä,  jokin aamuvirsi (mi-
käli jumalanpalvelus alkaa aamuksi 
miellettävänä ajankohtana) tai 
virsikirjan osastosta ”Jumalanpal-
velus” (virret 194–208).  Yleisluon-
toiset virret eivät kuitenkaan saisi 
syrjäyttää kirkkovuoden omia virsiä.   
Alkuvirsi ei myöskään mielellään 
saisi olla kokoontuvalle seurakun-
nalle aivan uppo-outo.

Ehdotukseni alkuvirsiksi:
1. adventtisunnuntai:  5: 1-2(–3)  –  
tai 1(!) sekä alku- että päätösvirtenä.
2. adventtisunnuntai:  11: 1–2  tai  2: 
4(–5).
3. adventtisunnuntai:  7: 1–2  tai 5: 
3(–4).
4. adventtisunnuntai:  14: 1–2; 421: 
1, 2, 8, 9;  266 (tai 13).
Jouluaatto: 31.
Jouluyö:  27 (1–2); 14  tai 34. Vii-
meksi mainittu tosin ei liene lyönyt 
itseään kovin yleisesti läpi. Jos mes-
su alkaa ristisaatolla, 34 voisi olla 
kulkuelaulu, johon psalmi
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liitettäisiin esim. säkeistöjen väliin 
tai virren jatkoksi, jolloin kertosä-
keenä/antifonina olisi ”Messias tänä 
yönä on tullut maailmaan.”   
Jouluaamu:  29 (1–2),  26 tai 21: 1–7  
Joulupäivä:  22: (1,) 5–7 tai 25: 1–3.
Tapaninpäivä: 30 tai 35.
Apostoli Johanneksen päivä: 17: 
(1,)3
Viattomien lasten päivä: 499.
Uudenvuodenaatto: 36: 1–3.
Uudenvuodenpäivä: 41 (1–3). 
Loppiainen:  44: 1–2;  29: 1–2  tai  28 
(1, 4, 6).
1. sunnuntai loppiaisesta:  24: 5–7; 
43: 2, 4;  266  tai 215: 1–2

Keskiaikaisen perinteen mukaan 
loppiainen oli yksi niistä kirkkovuo-
den suurista juhlista,  jotka olivat 
”oktaavillisia” eli 8-päiväisiä.  1. sun-
nuntain liturginen väri on valkoinen 
lähinnä juuri tästä syystä.  Arkipäi-
vien liturgisen värin tulisi tämän 
mukaan olla valkoinen tammikuun 
13. päivään asti ja vihreä 14. päivästä 

alkaen.   Jouluseimi,  joulukukat ja 
joulukuusikin,  ellei se pahasti va-
rista neulasia,  voisi olla esillä vielä 
”Nuuttina”.

2. sunnuntai loppiaisesta: 199: 1, 3  
tai 265
3. sunnuntai loppiaisesta:  25: 3–4,  
184: 3–7  tai  296: 1, 3
4. sunnuntai loppiaisesta:  268: 1(–3) 
tai 307: 1–3
Kynttilänpäivä:  29: 2;  33  tai 48: 1–2

1.  adventtisunnuntaina on usein 
käytetty alkuvirtenä virttä 2,  ”Avaja 
porttis,  ovesi”,  joka lienee paikoin 
muodostunut niin vahvaksi perin-
teeksi,  että siitä on vaikea luopua.   
Mutta jos ajatellaan virttä jonkin-
laisena kirkkovuoden alkufanfaa-
rina,  niin 2 ei mollisävyisenä ehkä 
ole paras mahdollinen.  Sama pätee 
evankeliumikirjan ehdottamaan 
virteen 4. 

Ruotsinkielisissä jumalanpalve-
luksissa niin Suomessa kuin Ruot-

sissakin on vankat perinteet Franzé-
nin virrellä 5, ”Te laaksot,  notkot, 
nouskaa”,  jonka kernaasti nostaisin 
tässä ykkössijalle.

Virren 6, ”Käy, kansa, Herraasi 
vastaan”,  musiikillinen asu  poik-
keaa perinteisestä koraalityylistä,  
mutta jollei se seikka häiritse,  niin 
myös tämä voi olla mahdollinen. Ja 
ellei Hoosianna-hymni eli virsi 1 ole 
saanut vakiintunutta paikkaansa,  
niin se voi toki myös tulla kyseeseen 
alkuvirtenä  –  tai miksipä ei sekä 
alku- että päätösvirtenä!   (Dile-
tantiksi leimautumisen uhallakin 
mietiskelen,  olisiko mahdollista 
jossakin 1. adventtisunnuntain mes-
sun kohdassa  –  tai jossakin muussa 
jumalanpalveluksessa  –  yhdistää 
jollakin tavoin,  vaikkapa jotenkin 
vuorottelemalla,  virret 1 ja 6…)

2. adventtisunnuntain alkuvirreksi 
evankeliumikirja ehdottaa virsiä 11 
ja 161, joista jälkimmäinen saattaa 
paikoitellen olla oudohko.   Se sopii 
ehkä paremmin kirkkovuoden
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loppuun,  joskin tämä sunnuntai on 
läheistä sukua varsinkin valvomi-
sen sunnuntaille. Ruotsinkielinen 
evankeliumikirja ehdottaa meille 
tutuista virsistä numeroa 7, ”Valmis-
tu, Herran kansa”,  joka sopii myös,  
ja ehkä paremminkin,  seuraavaan 
sunnuntaihin;  aiempi ehdotus oli 
2: 4, joka mielestäni on myös sopi-
va  –  joko alkuvirreksi tai johonkin 
muuhun kohtaan.

    3.  sunnuntaille ehdotetaan 
virsiä 7 ja 9, joista jälkimmäinen 
sopisi paremmin jonkin adventti- 
tai miksipä ei muunkin sunnuntain 
uhri- tai ehtoollisvirreksi. Myös 5 
käy,  ellei sitä ole käytetty 1. sunnun-
taina.

     4. sunnuntain alkuvirreksi sopii 
hyvin 13,  varsinkin jos adventti-
kynttilöitä on esim. johdantosanojen 
yhteydessä sytytetty 1. adventtisun-
nuntaista alkaen.  Toinen evanke-
liumikirjan ehdotus,  virsi 10, olisi 
myös oivallinen,  ellei virsikirjako-
mitea olisi tunkenut 1. säkeistöön 
sitä ensimmäiseen adventtisunnun-
taihin ja palmusunnuntaihin kuulu-
vaa aasia.  Osastossa ”Jumalan armo 
Kristuksessa” oleva 266 oli edelli-
sessä virsikirjassa adventtivirsien 
osastossa (n:o 4).

    Jouluaatolle ehdotetaan evan-
keliumikirjassa vain viittä virttä ni-
meämättä niiden paikkaa jumalan-
palveluksessa,  jonka luonne kaiketi 
vaihtelee paikkakunnasta riippuen.   
Olisi kuitenkin hyvä, jos aatto saisi 
mikäli suinkin mahdollista pysyä 
aattona.   Tällöin 27 ei oikein ehkä 
sovellu laulettavaksi ennen jou-
luyötä tai -aamua:  aattona vasta 
valmistaudutaan juhlimaan toivon 
täyttymistä!   Sen sijaan se sopii 
varsin hyvin varsinaisen joulujuhlan 
ensimmäiseksi virreksi,  joko yöllä 
tai aamulla.   Ruotsissa ja Suomen 
ruotsinkielisissä seurakunnissa on 

jouluaamun alkuvirsi ”Var hälsad, 
sköna morgonstund”  (suomenruots. 
27,  Ruotsin kirkon vk. 119) lähes-
tulkoon ainoa vaihtoehto,  ja sen 
käyttämistä Ruotsin suomenkielisen 
virsikirjan sanoin voisi kyllä harkita.

2.  Alkusiunaus
3.  Johdantosanat
4.  Yhteinen  rippi
Synnintunnustusvaihtoehtoja on 
mielestäni liikaa.  Pari kolme riit-
täisi hyvin,  tai jopa yksi ainoa.  Jos 
halutaan vaihtelua,  se voisi tapah-
tua kirkkovuoden aikojen mukaan,  
esim. niin,  että juhlien valmistus-
aikoina käytettäisiin numeroa 707 
tai 703,  juhla-aikoina esim. 704 ja 
vihreinä jälkiviettoaikoina 700.  Ai-
emman käsikirjan synnintunnustus, 

joka alkoi sanoilla ”Herra, en ole sen 
arvoinen” sisälsi viittauksen sekä in-
karnaatioon että ylösnousemukseen.  
Valitettavasti tämä juhla-aikoihin 
hyvin sopiva tunnustus on jätetty 
pois.  Toinen  valitettava seikka on 
700:n sanamuoto:  alkusanat ”Minä 
vaivainen syntinen ihminen” kesti-
vät kulutusta yli 400 vuotta, mutta 
nyt ne on siirretty muistojen jouk-
koon. 706 ja 709 eivät ole muodol-
taan synnintunnustuksia.

5.  Päivän  psalmi
Psalmi tässä kohdassa pohjautuu 
edellisen käsikirjan  vaihtoehtoi-
seen ehtoollisjumalanpalveluksen 
kaavaan,  jonka ideana oli rippiosan 
sijoittaminen ennen varsinaisen 
messun alkua.   Psalmi (introitus)  

tai pelkkä johdantolauselma ja sii-
hen liittyvä Gloria Patri aloitti silloin 
messun.  Näin psalmin sijoittaminen 
tähän kohtaan tulisi edelleenkin 
ymmärtää.   

On hiukan vaikea kuvitella, miten 
messukaavan ingressissä oleva mai-
ninta yhteisen ripin sijoittamisesta 
johdanto-osaan edelle poikkeaisi 
käytännössä peruskaavan mukaises-
ta järjestyksestä.   Tämä tulisi vain 
toteuttaa siten,  että idea tulee esiin.   

Kun alkusiunaus,  johdantosanat ja 
rippi toimitetaan peräkkäin samassa 
paikassa (lukupulpetissa),  psalmin 
funktio jää melko hämäräksi.   Var-
sinkin kirkoissa,  joissa messua ei 
toimiteta versus populum,  ripin ja 
varsinaisen messun eroa on helppo 
korostaa siten,  että rippi toimitetaan 
lukupulpetista tai keskeltä altta-
rikaiteen edestä,  ja liturgi siirtyy 
psalmin aikana ”vanhanaikaisesti” 
alttarille,  jossa hän pysyy johdanto-
osan loppuun asti.   Myös siellä,  
missä ehtoollisosa on mahdollista 
toimittaa versus populum,  alttari-
pöydän takaa,  voidaan menetellä 
samoin:  liturgi voi mennä psalmin 
aikana alttaripöydän ääreen, mutta 
etupuolelle,  selin seurakuntaan.  

6.  Herra,  armahda  (Kyrie)
Kyrie-litanian säännöllinen käyttö 
on suositeltavaa.  Rukouslauseiden 
laulaminen ei ole välttämätöntä.  
Liturgi,  avustava liturgi,  diakoni 
tai muu messuavustaja voi ne myös 
lukea.    

7. Kunnia (Gloria)  ja  kiitosvirsi  
Pyhälle Kolminaisuudelle  
Kunnian intonoiminen (joka alun 
alkaen on ollut piispan tehtävä) kuu-
luu pääsääntöisesti liturgille.   Jos 
Kunnia ja siihen liittyvä kiitosvirsi  

..alkusanat ”Minä vaivainen 
syntinen ihminen” kestivät 
kulutusta yli 400 vuotta, 
mutta nyt ne on siirretty 
muistojen joukkoon.
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–  kuten yleensä on tapana  –  lau-
letaan eikä liturgilla ole luottamus-
ta omaan laulutaitoonsa,  tehtävä 
voidaan delegoida avustavalle 
liturgille, diakonille,  kanttorille tai 
lauluryhmälle.  Lauletun Kunnian 
intonoiminen lukemalla ei ole hyvä 
ratkaisu. 

Messusävelmäsarjoihin sisältyvä 
Laudamus on mielestäni varsinkin 
juhlapyhinä ensisijainen vaihtoehto.  
Sen tilalla voidaan käyttää virttä 126 
tai runomuotoista Laudamus-paraf-
raasia (128: 2–4,  726,  728  tai 729),  
erityistilanteissa myös virttä 135 tai 
sitten tilanteen vaatiessa poikkeuk-
sellista lyhyyttä,  samoin kuin ns. 
esipaaston aikana eli paastonaikaa 
edeltävinä kolmena sunnuntaina, 
jotakin sopivaa kolminaisuussäkeis-
töä.  Tällaisen valinnassa on syytä 
ottaa huomioon, että virren nimi ei 
ole ”Kiitosvirsi” eikä ”Kolminaisuus-
virsi” vaan ”Kiitosvirsi Pyhälle kol-
minaisuudelle,  ei siis mikä tahansa 
kiitosvirsi ilman Kolminaisuuden 
mainintaa eikä liioin mikä tahansa 
kolminaisuusvirsi ilman kiitosta.

     Kyrien,  Kunnian ja Laudamuk-
sen / kiitosvirren tulisi,  mikäli mah-
dollista,  muodostaa musiikillinen 
kokonaisuus,  ainakin siten,  että 
tarpeettomia hyppäyksiä sävelalasta 
toiseen vältettäisiin.   Usein saattaa 
kuulla meneteltävän esimerkiksi 
siten,  että edeltävä Kyrie lauletaan 
D-mollissa,  Kunnia  yhtäkkiä H-
mollissa ja kiitosvirtenä on taas D-
mollissa tai F-duurissa kulkeva virsi.   

Kunnian sävelmää valittaessa ei 
myöskään pitäisi olla orjallisesti 
sidottu sävelmäsarjaan.   Sävelmä 
tulisi valita seuraavan kiitosvirren 
mukaan tarvittaessa transponoiden.  
Ennen muuta tämä koskee niitä ta-
pauksia,  joissa Kunnian sävelmä on 
laadittu tietyn virsisävelmän mukai-

seksi,  kuten esim. 4. sävelmäsarjan 
I vaihtoehto,  joka pohjautuu virren 
135 sävelmään.  Sitä tulisi käyttää 
aina kun 135 on kiitosvirtenä.   Toi-
nen esimerkki on virttä 726 edeltävä 
Kunnia,  joka tulisi aina laulaa 3. sä-
velmäsarjan mukaisesti tai korvattu-
na virren 16 viimeisellä säkeistöllä,  
käyttäen tietenkin samaa sävelmää 
kuin kiitosvirressä.  Jumalanpalve-
luslaulu  723 on hieman mukaillen 
myös sovitettavissa tähän.   

     726 voitaisiin toteuttaa myös 
siten, että muuten käytetään sen 
omaa Kaj-Erik Gustafssonin laati-
maa sävelmää, mutta säkeistöt 3 ja 
4,  jotka sisällöltään vastaavat virren 
126 hiljaisemmin soitettavaa jaksoa,  
lauletaan sävelmällä 334 b,  tietenkin 
sävelalat yhteen sovitettuina (Es-
duuri/C-molli tai F-duuri/D-molli).

     Auktorisoitujen liturgisten 
tekstien ulkopuolinen ehdotus ju-
malanpalveluslauluun 729 liittyväksi 
Kunniaksi:   ” (E:)Jumalalle kunnia 
/ olkoon korkeuksissa!  (S:) Olkoon 
rauha kaikkialla / Jumalan rakasta-
malla / koko maailmalla!”

     Ja vielä yksi vihje:  Kun kiitos-
virsi Pyhälle Kolminaisuudelle on 
128,  jonka säkeistöt 2–4 vastaavat 
Laudamusta,  voisi Kunnian toteut-
taa virolaiseen malliin siten,  että 
intonaatio lauletaan normaaliin ta-
paan,  mutta seurakunnan osuutena 
on virren ensimmäinen säkeistö.

8. Päivän  rukous
Rukouskehotuksen laulaminen on 
mielekkäämpää,  jos myös rukous 
kantilloidaan.   Kehotuksen voi siis 
aivan hyvin myös lausua.   (Kaikki 
päivän rukouksen vaihtoehdot eivät 
välttämättä ole tyyliltään kantilloi-
tavaksi sopivia.)  Voidaan myös aja-
tella,  että rukouskehotuksen lisäksi 
kantilloidaan ”pitemmän kaavan” 

mukainen trinitaarinen päätös-
doksologia. 

II  Sana
9.  Ensimmäinen  lukukappale    

Vanhan perinteen mukainen tapa 
aloittaa lukukappaleet on seuraava:  
VT:n kertomukset:  Niinä päivinä…
VT:n profeettatekstit:  Näin sanoo 
Herra:  tai  Näin sanoo Herran pro-
feetta:
Evankeliumien kertomukset:  Siihen 
aikaan…
Apostolien tekojen ja Ilmestyskirjan 
lukukappaleet: Niinä päivinä…
Yhdelle henkilölle osoitetut kirjeet:  
Rakas ystävä. 
Muut Paavalin kirjeet ja Heprealais-
kirje:  Veljet (ja sisaret).
Muut kirjeet:  Rakkaat ystävät.

    Mikäli lukukappaleita ei kantil-
loida,  ei myöskään loppurepliikkejä 
”Tämä on Jumalan sana –  Jumalalle 
kiitos” ole tarpeen laulaa.

   Silloin kun on useampia teks-
tinlukijoita,  ei mielestäni kaikki-
en ole välttämätöntä seistä esillä 
koko aikaa.  VT:n tekstin lukija voi 
poistua paikalleen lukutehtävänsä 
päättyessä ja epistolan lukija nousta 
lukemaan vastausmusiikin / -vuo-
roluvun jälkeen.   Samoin liturgin,  
jolla ei ole tekstinlukutehtävää,  ei 
tarvitse olla ”näytillä” lukukappa-
leiden aikana.   Vanhan perinteen 
mukaan tekstinlukijoiden valinnassa 
näkyy eräänlainen ”nouseva hierar-
kia”:  maallikkolukija(t) lukee/luke-
vat ensin ja varsinkin evankeliumin 
lukeminen/kantilloiminen kuuluu 
diakonille,  avustavalle/saarnaavalle 
papille tai selebrantille.

10.Vastaus 
Vastauksena voi kirkkokäsikirjan 
mukaan olla psalmi,  virsi,  laulu,  
soitinmusiikkia
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tai hiljaista mietiskelyä.   Tätä 
vaihtoehtojen järjestystä voi pitää 
suosituksena.  Psalmin tai muun 
vuorolaulun (tai -luvun!) Raamatus-
ta tulisi olla ensisijainen vaihtoehto 
varsinkin silloin kun yhteisen ripin 
jälkeinen psalmi jää pois eikä myös-
kään alkuvirttä ole korvattu psalmil-
la.   Yksi vaihtoehto voi myös olla 
ensimmäisen lukukappaleen loppu-
sanojen toteuttaminen tekstimotetti-
na;  tällöin tekstin loppurepliikit on 
syytä jättää pois ja lausua ne vasta 
toisen lukukappaleen päätökseksi.
  Virren tai laulun tulisi liittyä 
mahdollisimman läheisesti luettuun 
tekstiin.   Soitinmusiikinkin olisi 
hyvä jotenkin assosioida seurakun-
nalle tuttuun virteen,  lauluun tai 
raamatunkohtaan.   Mikäli vastauk-
sena on hiljainen mietiskely,  siitä on 
syytä selkeästi tiedottaa seurakun-
nalle,  ettei synny vaikutelmaa,  että 
nyt on joku nukahtanut…
   Toisinaan tapaa käytäntöä,  jonka 
mukaan vastaus jää kokonaan pois 
ja lukukappaleet luetaan peräk-
käin.   Käsikirjaehdotus tunsi tämän 
vaihtoehtoisen tavan,  mutta lopul-
lista messujärjestystä hyväksyttäessä 
vastauksen vapaaehtoisuus jäi pois.   
Mutta jos messun kestoon on syystä 
tai toisesta kiinnitettävä erityishuo-
miota,  tätäkin ratkaisua voinee 
harkita.

11. Toinen lukukappale
12.Päivän  virsi  eli  graduaali  
(Graduale)
Päivän virsi on meikäläisessä tradi-
tiossa muodostunut  –  uhrivirren 
ohella  –  päivän päävirreksi,  jonka 
valintaan olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota.   Virren sijainti 2. luku-
kappaleen ja evankeliumin välissä 
olisi mahdollisuuksien mukaan otet-
tava huomioon,  mikä ei kylläkään 

käytännössä ole aina kovin helppoa.  
Päivän aiheen tulisi joka tapauksessa 
ilmetä tämän virren valinnassa.
1. adventtisunnuntai:  2 (sopii 3. 
vuosikerrassa),  3  tai 9 (samoin 
erityisesti 3. vsk.)
2. adventtisunnuntai:  8: 3–7  tai 160
3. adventtisunnuntai:  12,  259 tai 
750
4. adventtisunnuntai:  23,  51,  256 
tai 257
Joulu:   16,  20,  21,  23,  29  tai 33
Tapaninpäivä:  141;  142: 1–5 (hal-
leluja-laulu voitaisiin laulaa virren 
hallelujan sävelmällä); 348: 4–7;  360 
(1–3, 6–7);  447;   600;  620: 4–6;  
630   
Uudenvuodenaatto:  38 tai 323: 1–4 
Uudenvuodenpäivä:  39,  40  tai 317 
Loppiainen:  44 tai 46.  Molemmissa 
on uniikkisävelmä,  joten sopivia 
säkeistöjä niistä olisi hyvä käyttää 
muulloinkin, jotta sävelmä tulisi 
tutuksi.  46:ssa oli aikaisemmin 
vaihtoehtoisena sävelmänä 240,  
joka toisena versiona on virsissä 185 
ja 430.
1. sunnuntai loppiaisesta:  43: 1–5;  
(214);  215  tai 274.
2. sunnuntai loppiaisesta:  40 (2–4); 
256  tai 259: 1–3, 5.
3. sunnuntai loppiaisesta:    25: 
(3–)5–7; 272;  310: 4–8 tai 330  
4. sunnuntai loppiaisesta:  274;  301 
tai 387 (1, 4–6)
Kynttilänpäivä:  28;  29;  48;  265  tai 
447

13.  Evankeliumi
Evankeliumia edeltävä  halleluja-
laulu ei oikeastaan kuulu kiinte-
ästi evankeliumin ilmoittamisen 
yhteyteen.  Perinteinen tapa on 
se,  että halleluja-laulu kehystää ns. 
hallelujasäettä,  ja vasta sen jälkeen 
kehotetaan evankeliumi kuulemi-
seen.   Nykyisin yleinen tapa laulaa 

halleluja vastauksena kehotukseen 
on tietenkin käytännöllinen,  koska 
näin seisomaan nouseminen tapah-
tuu luontevasti eikä vaadi erillistä 
ohjetta.   Kuitenkin esim. evanke-
liumikulkue voisi olla hyvä
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toteuttaa juuri halleluja-laulun 
aikana.  Vastaus evankeliumitekstin 
ilmoittamiseen voisi olla meidän 
käsikirjastamme pois jäänyt,  mutta 
sekä ortodoksiseen että roomalais-
katoliseen messuun kuuluva ”Kun-

nia sinulle,  Herra”.  Jos se lauletaan,  
mikä voi tulla kysymykseen ainakin 
jos evankeliumin lukeminen tapah-
tuu kantilloimalla,  sävelmä on sama 
kuin evankeliumin jälkeisessä ”Ylis-
tys sinulle,  Kristus”-laulussa.   Näis-
sä teksteihin liittyvissä akklamaati-
oissa on joskus nähty eräänlainen 
nousu:  lukukappaleiden vastausta 
”Jumalalle kiitos” seuraa ”Kunnia 
sinulle, Herra” ja lopuksi ”Ylistys 
sinulle,  Kristus”.
    Halleluja-laulun sävelmän irrot-
taminen sävelmäsarjasidonnaisuu-
desta siten,  että se sopii paremmin 
yhteen päivän virren kanssa,  voisi 
olla perusteltua.  Joissakin tapauk-
sissa on myös mahdollista sovittaa 
päivän virren sävelmä tai sen osa 
halleluja-tekstiin.

14.  Virsi (evankeliumin  jälkeen)
Tämä virsi lienee melko harvoin 
käytössä.   Se voi kuitenkin tulla 
kysymykseen esim. silloin kun saar-
naaja ei lue evankeliumia tai kun 
evankeliumikulkue on käytössä ja 
siihen osallistuneet palaavat paikal-
leen.   Virsi voi olla yleisluontoinen 
luetusta sanasta kiittävä säkeistö,  
lyhyt virsi ”Pyhän Hengen awusta 
saarnaan”,  kuten se ennenvanhaises-
sa käsikirjassa määriteltiin,  päivän 
virren viimeinen säkeistö  –  tai 
miksipä ei jopa vanhanaikaisen ja 
miltei unohtuneen tavan mukainen 
saarnaajan henkilökohtainen,  pysy-
vä saarnavirsi. 

15.  Saarna
16.  Uskontunnustus  (Credo)
Perinteinen messun uskontunnustus 
on Nikean tunnustus.   Apostolicum 
on kastetunnustus ja puoltaa siksi 
paikkaansa lähinnä konfirmaatio-
messussa,  pääsiäisyönä ja messuis-
sa,  joiden yhteydessä toimitetaan 

kaste. Nicaenum kuuluu oikeastaan 
messun kiinteisiin peruslauluihin;  
valitettavasti käsikirjauudistuksen 
myötä ei saatu sille sävelmää.   Yksi-
tyisiä yritelmiä on ollut;  yksi niistä 
on roomalaiskatolisten ainakin meil-
lä useimmin käyttämän 1600-luvul-
ta peräisin olevan sävelmän (Credo 
III) sovittaminen suomenkieliseen 
tekstiin.   Joitakin vapaita luomuk-
sia tai kansansävelmiin pohjautuvia 
sävellyksiä on tietääkseni myös 
olemassa. 
     Credo-virsiä oli vuoden 1886 
vuoden virsikirjassa neljä, joista 
kaksi selkeästi Nikean tunnustuk-
sesta muokattuja, toinen 9-, toinen 
11-säkeistöinen.  Kumpikaan ei 
päässyt v. 1938 kirjaan, johon jäivät 
ainoastaan Lutherin muokkaus 
apostolisesta uskontunnustukses-
ta ja tuntemattoman saksalaisen 
laatima voimakkaasti kolmanteen 
uskonkappaleseen keskittyvä virsi  –  
ainoa,  joka näistä on päässyt nykyi-
seen virsikirjaamme (167).  

Nykyiseen kirjaan on lisäksi otettu 
Heikki Vaahtoniemen kirjoittama 
Apostolicum-parafraasi.   Näiden 
kahden lisäksi on nykyään mahdol-
lista käyttää jumalanpalvelusliitteen 
lauluja 731 ja 732,  joiden pohjana 
on Nikean tunnustus,  ja erityisesti 
perhejumalanpalveluksissa lauluja 
733 ja 734,  joista jälkimmäinen 
kuuluu niihin,  joita voi laulaa 
vapaavalintaisella sävelmällä.   (Käy-
tännössä sävelmävaihtoehtoja lienee 
vain yksi, Pekka Simojoen säveltämä 
”Meidän messun” uskontunnustus-
laulu.)   Normaalikäytössä suosi-
teltavina näistä pitäisin virttä 171 
sekä jumalanpalveluslauluja 731 ja 
732.   Kysyä voi myös,  sopisiko 727 
paremmin Credon kuin Laudamuk-
sen paikalle.
     Mielenkiintoinen seikka on,  että 
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vuoden 1701 virsikirjan osastos-
sa ”Katekismus wirsiksi tehty” on 
uskontunnustusvirsien joukossa em. 
Lutherin virren, Nikean tunnustuk-
sen ja sen kahden runomukaelman 
lisäksi myös Te Deum sekä suorasa-
naisessa että Lutherilta periytyvässä 
runomitallisessa muodossa (vastaa-
vat nykyvirsikirjan numeroita 802 ja 
320).

17.   Virsi  (uskontunnustuksen  
jälkeen)
Tämä  virsi on myös jokseenkin 
harvoin käytetty.   Tälle paikalle 
voisi sopia esim. 167: 7 laulettuna 
mieluiten seisten ilman alkusoittoa.   
Saarnaan liittyvä virsi tai virrensä-
keistö olisi,  jos sellaista halutaan 
käyttää,  laulettava mieluummin heti 
saarnan päätteeksi,  ennen uskon-
tunnustusta.  

18. Yhteinen esirukous
Seurakunnan yhtyminen esiru-
koukseen toistuvalla rukousta 
jaksottavalla rukouslauseella tai 
virrensäkeellä on suositeltavaa.   
Rukouslauseen on syytä joko olla 
sama kautta kirkkovuoden (esim.  
E: Me rukoilemme sinua.  S: Kuule 
meitä, laupias Herra Jumala) tai 
vaihtua esim. kirkkovuoden aikojen 
mukaan.

III Ehtoollinen
Yksityiskohtaisemmat kommentit 
messun ehtoollis- ja päätösosaan 
jätän tässä tekemättä  –  siitä yksin-
kertaisesta syystä,  että muuten ei 
valmista tule koskaan.   Ehkä voin 
jatkaa aiheesta seuraavassa nume-
rossa,  jos Jumala suo.   Nyt esitän 
siis vain virsisuosituksia ja niihin 
liittyviä seikkoja.  

19.   Uhrivirsi  eli  offertorio  (Offer-
torium)
Uhrivirsi mielletään useasti erään-
laiseksi täytemusiikiksi kolehdin 
kokoamisen aikana ja katkaistaan 
siitä syystä kokoamisen päätyttyä,  
siitä riippumatta,  onko sen muo-
dostama kokonaisuus mielekäs.  
Pidän menettelyä virren alennusti-
lana.   Pieni parannus tilanteeseen 
on se, että kolehdin siunaamisen 
jälkeen lauletaan virren viimeinen 
säkeistö ennen ehtoollisvuorolaulua.   
Vielä parempi olisi kuitenkin miettiä 
valmiiksi,  mitkä säkeistöt sopivat 
kulloiseenkin tilanteeseen,  ellei 
ilman muuta päätetä,  että lauletaan 
kaikki säkeistöt.   Vähintäänkin on 
syytä miettiä,  mihin säkeistöön on 
syytä lopettaa.   (Tämä koskee myös 
ja varsinkin ehtoollisvirsiä.)   
    Seuraavien ehdotusten lisäksi on 
hyvä katsoa myös ehdotuksia päivän
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virreksi ja ehtoollisvirsiksi.
1. adventtisunnuntai:   2; 4; 6; 8; 10; 
15. 
2. adventtisunnuntai:  148;  173;  
177.
3. adventtisunnuntai:  5: 3–6;  7; 258; 
421 tai 751.
4. adventtisunnuntai:  16: 2–7;  18: 
2-4;  272.
3. tai 4. adventtisunnuntai:  756.
Joulu:  17 – 26.
Tapaninpäivä:  179: 5-7; 363;  399.
Uudenvuodenaatto:  37;  380;  384.
Uudenvuodenpäivä:  22: 3–7;  260;  
336.
Loppiainen:   45;  47. Virrellä 47 oli 
edellisessä virsikirjassa a-sävelmänä 
kaunis ja koruton, mutta uniikki-
sävelmänä vähälle käytölle jäänyt 
suomalainen koraali (45),  joka 
ansaitsisi uuden tulemisen.
1. sunnuntai loppiaisesta:  166.
2. sunnuntai loppiaisesta:  26; 178; 
265; 447.
3. sunnuntai loppiaisesta:  399;  478.
4. sunnuntai loppiaisesta:  179: 1–4;  
303;  307.
Kynttilänpäivä:  386;  425.

20.   Ehtoollisrukous  (Eukaristinen  
rukous)
21.    Isä  meidän  (Pater  noster)
22.   Herran rauha  (Pax)
23.   Jumalan  Karitsa  (Agnus Dei)
24.   Ehtoollisen  vietto
1. Ehtoollisen aikana ei virsien laula-
minen ole välttämätöntä.   Varsinkin 
jos väkeä on vähän ja lähes kaikki 
käyvät ehtoollisella,  syntyy tilantei-
ta, joissa kanttori joutuu laulamaan 

virttä yksin.   Tässä kuitenkin joita-
kin ehdotuksia,  joista muutamia voi 
myös hyvin käyttää uhrivirtenä.
Adventin aikana: 2;  4: 4–9;  9.
Joulusta loppiaiseen:  19 (erit. säk. 
5–7); 35;  43: 2–;  228.
Uudenvuodenaatto:  309.
1. loppiaisen jälkeinen sunnuntai:  
edellisten lisäksi myös 836.
Muut loppiaisen jälkeiset sunnun-
tait:  184: 3-7;  203: 7–9;  226: 8–16; 
229;  272;  295;  300.
Kynttilänpäivä: 196; ks. myös jou-
luajan ehdotukset. Koska kyntti-
länpäivää vietetään vuonna 2012 
septuagesimasunnuntaina, niin 228: 
4 (samoin kuin 229: 7) voisi jäädä 
pois,  mikäli halutaan noudattaa sitä 
vanhaa perinnettä, jonka mukaan 
halleluja vaikenee koko esipaaston ja 
paaston ajan,  myös juhlapäivinä.

25.   Kiitosrukous

IV Päätös
26.  Ylistys
Adventin aikana: 1 (1.sunnuntaina);  
6: (1,)5;  322;  324: 5–6.
Joulusta loppiaiseen:  17: 4;  18: 3–4;  
20: (1,) 4; 24: 6–7;  29: 3;  30;  35;  40: 
3–4;  42;  43: (1,) 7;  339: 4.
Uudenvuodenpäivänä: 329: 1, 4.
1. sunnuntaina loppiaisesta (tai lop-
piaisen oktaavina 13.1.):  21: 8–10.
2. sunnuntaina loppiaisesta: 727: 2–3
Yleisluontoisia: ks. messukaava.
Kynttilänpäivä: 49.
Jos ylistyksenä on virsi,  kehotuk-
sena siihen voi olla Ilm. 19: 5, joka 

kantilloi tai lukee avustava pappi, 
diakoni, liturgi, kanttori tai muu 
esilaulaja/-lukija.  Sävelmänä voi-
daan käyttää esim. ylistysvirren 
sävellajiin sopivaa gregoriaanisen 
tyylin mukaista psalmisävelmää 
siten,  että esisäe on kaksiosainen:
”Ylistäkää meidän Jumalaamme, 
kaikki te hänen palvelijansa,
te , jotka häntä pelkäätte,  pienet ja 
suuret!”
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
perhemessun kaavassa olevaa pre-
faatiovaihtoehtoa ”Kaikki Herran 
palvelijat…”

27.   Siunaus
28.   Päätösmusiikki
Päätösvirreksi soveltuvat kaikki ylis-
tyksen paikalle ehdotetut. 
Lisäksi:
1. adventtisunnuntai:  15:4;  60: 5–6
2. adventtisunnuntai:  2: 4–5;  10: 5;  
162: 2;  565: 3–4
3. adventtisunnuntai:  5: 3;  7: 4
4. adventtisunnuntai:  9: 1,5;  31: 3
Joulu:   16: 1,2,6,7; 28: 5–6;  33: 3–5.  
Jouluaamu:  532: 1–2.
Tapaninpäivä:  23:4;  588: 4–5
Uudenvuodenaatto:  36: 5–7.
Uudenvuodenpäivä: 36: 4–7.
Loppiainen:  28: 4–6;  45: 2,5.
1. sunnuntai loppiaisesta:  217: 5–6;  
806. 
2. sunnuntai loppiaisesta:  294: 7–8.
3. sunnuntai loppiaisesta:  310: 8;  
321: 3–4.
4. sunnuntai loppiaisesta: 182;  181: 
2–3.
Kynttilänpäivä:  33: 3–5;  48: 6–7. ■
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JYLHÄ RUKOILEVA POHJOINEN
Seurakuntien jumalanpalveluselämää esitte-
levän juttusarjan toisessa osassa Kuusamon 
seurakunta

Teksti: Raimo Karvonen
Kuvat: Kuusamon seurakunta

Meidän messu, osa 2
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Kuusamo ei ollut virallinen 
jumalanpalveluskokeilu-

seurakunta. Seurakunnassa 
oli kuitenkin viisas kanttori 
ja niin kirkkoherralla oli hyvä 
tuoda terveisiä liturgisesta 
jaostosta ja panna oppimansa 
käytäntöön. Kun seurakunta 
sitten oppii, voivat viranhalti-
jat ongelmitta vaihtua.

 Moni muualta tullut kuvaa koke-
mustaan messusta Pyhän Ristin 
kirkossa sanoilla ”levollinen, har-
ras”. Emme ole harrastaneet mitään 
temppuilua vaan rukoilleet Jumalaa.  
Kristus on rukoillut Isän edessä. 
Rukoukseen yhtyy koko seurakunta 
eri virkoineen ja armolahjoineen. 
Vatikaanin konsiilista jo opimme, 
että messun toimittaa koko seura-
kunta ja pappi vain johtaa messun. 

Kirkolliset ilmoitukset kuitenkin 
yhä sanoittavat epäluterilaisen näke-
myksen ja väittävät ”sen ja sen” toi-
mittavan messun. Seurakunta seisoo 
koko eukaristisen rukouksen ajan 
merkiksi siitä, että pappi vain johtaa 
rukousta. Pyrimme siis irti kaikes-
ta pappiskeskeisyydestä. Siksi on 
vaikeata ymmärtää, että uusi liturgia 
olisi jotenkin ”korkeakirkollinen”.

Liturginen diakonaatti
 Messumme eräs erikoisuus on ns. 
liturginen diakonaatti. Lehtori, 
diakonian viranhaltijat, nuorisotyön 
ohjaajat, lähetyssihteeri jne. kantavat 
vasemmalla olkapäällä stolaa (riip-
pumatta siitä, onko heidät vihitty 
diakonaattiin vai ei). Messun diako-
ni lukee evankeliumin, johtaa esiru-
kouksen, valmistaa ehtoollispöydän, 

Emme ole harrastaneet 
mitään temppuilua vaan 
rukoilleet Jumalaa.  
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on konsekraation aikana alttarilla 
ja jakaa viinin (vaikka pappeja olisi 
paikalla). Kaikki palvelu alkaa altta-
rilta. Työntekijät ovat myös kokeneet 
liturgisen diakonaatin 
tukevan heidän palve-
lutyötänsä. Diakonaat-
tiin kutsutaan, siihen 
koulutetaan ja tehtä-
vään siunataan.

 Myös maallikot 
ovat saaneet takaisin 
kuninkaallisen pap-
peutensa. He lukevat 
1. ja 2. lukukappaleen. 
Sen he tekevät pyhän 
kasteensa perusteella 
eivätkä esimerkiksi 
papin delegoimana. 
Papin ei pidä tehdä 
mitään, lukijat itse ilmoittavat tekstin 
kirjoittajan. Lukua ja jakeita (peräisin 

1500-luvulta) ei kannata ilmoittaa, kos-
kei kenelläkään kirkossa ole mukana 
omaa Raamattua.

 Lukutehtäviin pyydettyjä messupal-
velijoita kutsuu tehtäviinsä 
lista, jonka joku seurakunnan 
työntekijä on ennakolta tehnyt 
ja postittanut. Tehtävän saa-
neet voivat sitten keskenään 
vaihtaa, jos on tarvetta. 

Tämä ennakkoon sopiminen 
on tärkeätä. Kukapa haluaisi 
tulla messuun tietäen, että 
suntio voi ovelta nähdä hänet 
ja pyytää tehtäviin? Kolehdin 
kerääjät voivat toivottaa ulko-
ovella kaikki tervetulleeksi yh-
teiseen juhlaan. Alkaa meidän 
messu!

 Myös maallikot ovat 
saaneet takaisin ku-
ninkaallisen pappeu-
tensa. He lukevat 1. 
ja 2. lukukappaleen. 
Sen he tekevät pyhän 
kasteensa perusteella 
eivätkä esimerkiksi 
papin delegoimana.
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Käytämme messussa runsaasti uutta 
kirkkomusiikkia, psalmeja jne. Turvau-
dumme kirkolliskokouksen hyväksy-
miin sävelmiin. Valittava messusävel-
mistö huomioi juhla-ajan. 
Kanttori, joka vastaa 
messun musiikista, valit-
see virret. Hän voi myös 
vastausmusiikkina laulaa 
psalmin, aloittaa Suuren 
kunnian sekä Vuoroylis-
tyksen. Usein koko seu-
rakunta kantilloi (laulaa) 
Isä meidän –rukouksen. 
Liturginen laulu on kui-
tenkin vapaaehtoista. Tekstit voidaan 
myös lukea. Toimimme kaikessa mah-
dollisuuksien mukaan. Se on luterilai-

nen periaate. Resurssit ratkaisevat.  
Rikas symboliikka tukee messun 

sisältöä. Siksi käytetään ristikulkueita, 
sanoman sisältäviä kynttilöitä, eteen 

työnnettyä alttaria (missa 
versus populum), liturgisia 
eleitä ja vaihtuvia kirkko-
tekstiilejä (suureksi osaksi 
itse ommeltuja).

   Sisäänajossa, opiskelu-
vaiheessa, monisteet ovat 
välttämättömiä, mutta 
jatkossa on niistä pyrittävä 
irti. On muuta katseltavaa, 
kuunneltavaa. Juhla on 

keskellämme, taivas laskettu alas maa-
han. Messu ennakoi tulevaa Jumalan 
kansan iloa. Astumme siihen sisälle. ■

Sisäänajossa, opiske-
luvaiheessa, monisteet 
ovat välttämättömiä, 
mutta jatkossa on niis-
tä pyrittävä irti.
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Tämä psalmin 22 sana nousi 
mieleeni, kun istuin jokin aika sitten 
yhteiskristillisessä konferenssissa Jo-
hanneksen kirkossa. Ylistysmusiikki 
oli juuri alkanut, ja kaikki ihmiset 
ympärilläni olivat nousseet seiso-
maan ja laulamaan.

En voinut nousta. En osannut 
lauluja, en tiennyt miten suhtautua 
kohotettuihin käsiin ja muuhun 
mitä näin ympärilläni. Kaikki uskon 
ilmaisemisen tavat, joihin olin kas-
vanut, olivat vähäeleisempiä. Koin 
olevani kokonaan vieraalla maalla. 
Sisäinen epävarmuus jatkui, kunnes 
mieleeni nousi hetkipalveluksista 
tuttu psalmi. Se auttoi muodosta 
sisältöön. Saatoin liittyä rukoukseen 
omalla tavallani, enkä tuntenut enää 
olevani ulkopuolinen.

Kokemuksesta on tullut minulle 
sekä uskon että teologisen ajattelun 
kannalta merkittävä.  Sittemmin 
psalmikokemukseni on yllättänyt 
minut toistumalla hyvin erilaisissa 
paikoissa: ehtoollisrukousta toi-
mittaessa, hiljaisuuden retriitissä, 
modernin ylistysmusiikin soidessa, 
katolisen messun pyhässä hiljai-
suudessa, Taizé-laulujen soidessa, 
nuorten kanssa nuorten veisuja 
laulaessa. Eri tilanteita on yhdistänyt 
ymmärrys siitä, että vaikka muoto 
on eri, lähde, jonka äärellä ollaan, 
on sama. Koolla oleva seurakun-
ta ylistää yhdessä. En tee yksin tai 
itsekseni mitään, vaan olen osallinen 
yhteisön rukouksesta. Tällaisena 
hahmotan funktion, joka ylistyksellä 
on liturgiassa: se on nimenomaan 

yhteisöllinen rukouksen muoto.
Yhteisön voi sanoa syntyvän 

joukosta ihmisiä, joille samantyyp-
piset havainnot saavat riittävän 
jaettuja merkityksiä. Siksi en usko, 
että rukouksen ulkoinen muoto 
olisi yhdentekevä. Vaikka psalmi-
kokemuksessani koin vapauttavana 
nimenomaan sen, että sisältö oli 
tärkeämpää kuin muoto, arvelen, 
että muodon ja sisällön välillä on 
yhteys. Jos voi hyväksyä muodon, 
jolla toiset rukoilevat, on helpompi 
tuntea yhteyttä. Väitänkin, että ylis-
tyksen liturgisen funktion toteutu-
minen on yhteydessä kokemukseen, 
toimintaan ja musiikkiin liittyviin 
käytännöllisiin tekijöihin.

Kun puhun kokemuksesta, haluan 
tehdä käsitteen avulla eron sen 

”Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä” Teksti: Janne Keränen
Kuvat: Renee Youngblood,
  James Bradley,
  Gabriel (CC-BY)
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Teksti: Janne Keränen
Kuvat: Renee Youngblood,
  James Bradley,
  Gabriel (CC-BY)

välillä, tietääkö ihminen jotakin 
siksi, että hän muistaa lukeneen-
sa tai kuulleensa asiasta, vai onko 
tämä sama asia tullut osaksi sisäistä 
kokemusmaailmaa. Teologiallakin 
on perinteisesti ajateltu olevan neljä 
lähdettä: Raamattu, traditio, järki ja 
kokemus. Itselleni ylistys ei avautu-
nut tiedon tai järjen kautta, vaan sii-
hen tarvittiin kokemusta. Ajattelen 
ylistyksen merkityksen olevan, että 
sen kautta käsitys Jumalan hyvyy-
destä, ylistettävyydestä ja todelli-
suudesta voi tulla ymmärrettäväksi 
syvällisemmin kuin tiedollisen ope-
tuksen kautta. Tiedollinen ja koke-
muksellinen tulokulma täydentävät 
toinen toistaan. Jumalasta ei ainoas-
taan kuulla. Häntä ylistetään, koska 
hän on Jumala, ”se joka hän on”.

Uskon, että tällaisen hedelmällisen 
kokemuksen syntyminen on yhtey-
dessä toimintaan. Siksi ei ole ollen-
kaan yhdentekevää, miten liturgia 
toteutetaan käytännössä.

Lähes kaikissa seurakunnissa tun-
nustuskunnasta riippumatta näyttää 

olevan tapana, että ylistyksen aikana 
seistään. Myös oman kirkkoni litur-
giassa toimitaan näin. Ylistys, jonka 
paikka on messun päätösosassa heti 
ehtoollisen vieton jälkeen, toimite-
taan seisten. 

Piispainkokouksen rivipapistoa 
varten laatima Jumalanpalveluksen 
opas kehottaa liturgia käyttämään 
ylistyselettä: ojentamaan kohotetut 
kädet ja avaamaan kämmenet ylös-
päin. Karismaattisempaan suuntaan 
virittyneissä seurakunnissa sama ele 
näyttää olevan vapaammin kaikkien 
käytössä.

On hassua, että tämän eleen käyttö 
näyttää aiheuttavan suuria tuntoja 
nimenomaan luterilaisissa. Toiset 
pitävät liturgin käsiliikkeitä liian 
korkeakirkollisina ja siksi tuomitta-
vina. Toisille taas seurakuntalaisten 
kohotetut kädet merkitsevät liiallista 
kokemuskristillisyyttä. Näkökulma-
erosta huolimatta taustalla lienee 
samankaltainen ajatuslinja: ulkoiset 
muodot eivät saa viedä huomiota 
sisällöstä.

Tämä sinänsä hyvä periaate kätkee 
mielestäni alleen sudenkuopan. 
Toiminnallisuus tukee monia oppi-
misprosesseissa, ja eleillä voidaan 
myös ilmaista käsillä olevan asian 
luonnetta. Siksihän esimerkiksi ru-
koillessa ristitään kädet tai suljetaan 
silmät. Ristinmerkin tekeminen, sei-
sominen, polvistuminen ja kumar-
taminen ovat eleitä, jotka auttavat 
sisällön luokse. Miksi käsien kohot-
taminen rukouksessa ja ylistyksessä 
ei auttaisi? Ihmisen ruumiillisuu-
den merkitystä ei pitäisi liturgiassa 
väheksyä.

Ristinmerkin tekeminen, 
seisominen, polvistumi-
nen ja kumartaminen 
ovat eleitä, jotka autta-
vat sisällön luokse. Miksi 
käsien kohottaminen ru-
kouksessa ja ylistyksessä 
ei auttaisi? 
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Haluasinkin kääntää kysymyksen 
toisin päin: voiko ruumiillisuuden 
puute olla jopa este sille, että sisäl-
töön pääsee käsiksi? Mielestäni tämä 
vaara on ilmeinen. Puhuvien päiden 
seuraaminen on harvalle mielekäs 
kokemus, ja osalle ihmisistä se on 
jopa mahdotonta. Siksi ruumiilli-
suutta tulisi mielestäni pikemmin-
kin tukea kuin rajoittaa. Sanoista 
riippumaton ilmaisu on olennainen 
osa kaikkea kommunikaatiota, myös 
rukousta.

Itselleni eleistä ja liikkeistä on ollut 
apua, vaikkakin kämmenteni matka 
taskuista olkapäiden tasalle on ollut 
pitkä. Tällä hetkellä ne pysähtyvät 
useimmiten kyynärpäideni kor-
keudelle. Mutta tähän asti ojentelu 
on vaikuttanut hyvältä. Tuntuu, 
että kohotetuin käsin on helpompi 
antautua rukoukseen. Että ei lopulta 
olekaan kyse siitä, mitä sanon, vaan 
siitä, että Henki kulkee.

Eleiden ohella myös musiikki on 
keskeisessä osassa eri seurakun-
tien ylistyskäytännöissä. Raamatun 
ja tradition perusteella ylistys ja 
musiikki näyttävät kulkeneen käsi 
kädessä aina. Nykyään moderni 
ylistysmusiikki lienee maailman-

laajuisesti käytetyintä hengellistä 
musiikkia.

Sitä mukaa, kun olen tutustunut 
ylistysmusiikkiin, olen alkanut kiin-
nittää huomiota siinä käytettävään 
kieleen. 

Perinteiseen virsisanoitustyyliin 
verrattuna tapa, jolla Jumalasta 
puhutaan, on erilainen. Virsikir-
jan virret näyttävät voittopuolisesti 
opettavan - hienosti ja oikein - siitä, 
mitä Jumala on tehnyt puolestamme 
ja mitä usko merkitsee. Tällainen 
kieli puhuu Jumalasta kolmannessa 
persoonassa, ja se on luonteeltaan 
tietoa välittävää. Sen sijaan mo-
dernin ylistysmusiikin teksteissä 
Jumalaa puhutellaan hyvin  usein 
toisessa persoonassa. Tästä seuraa, 
että seurakunnan yhteislaulu onkin 
laulamista Jumalalle, ei Jumalasta. 
Tämä kielenkäytön ero tuntuu rat-
kaisevalta ylistyksen funktion

toteutumisen kannalta. Seurakunta 
ei ylistäessään ensisijaisesti opeta tai 
julista, vaan muistaa Jumalan ole-
musta, hyvyyttä ja suuria tekoja.

Virsikirja sisältää kyllä runsaasti 
ylistysaineistoa, jossa lauletaan Ju-
malalle. Sen musiikkia ei ole kuiten-
kaan lajiteltu tätä silmälläpitäen. 
Hyvä esimerkki on virren 622 kol-
mas säkeistö, joka on epäilemättä 
yksi kauneimmista ylistyslauluista. 
Virsikirjassa se onkin luontevasti 
osastossa ”Kuolema ja iankaikki-
suus”, yhdessä muiden hautajaisvir-
sien kanssa.

Mikä on ylistyksen paikka? Mo-
nissa karismaattisissa yhteisöissä ju-
malanpalvelukset alkavat ylistyksellä 
ja esirukouksella, ja näitä saattaa 
kestää pitkäänkin. Niiden jälkeen 
siirrytään Raamatun lukemiseen ja 
opetukseen. Näen tämän ratkaisun 
olevan erittäin lähellä perinteistä 
läntistä messujärjestystä. Ylistys ja 
esirukoukset ovat olennainen osa 
messun johdanto-osaa – näitähän 
psalmi ja kyrie-litania juuri ovat. 
Kirkkokäsikirja mahdollistaa koko 
esirukousjakson siirtämisen joh-
danto-osaan. Uskonkin, että messun 
johdanto-osaa voisi tässä suhteessa 
kehittää. Se on luonnollinen paikka 
yhteisölliselle rukoukselle, ja siinä 
voitaisiin nykyistä enemmän hyö-
dyntää myös kokemuksellisuutta ja 
toiminnallisuutta.

Haluaisin haastaa erityisesti oman 
kirkkoni ihmisiä pohtimaan ylis-
tyksen käyttöä. Mielessäni on useita 
kysymyksiä.  Tukevatko nykyiset 
käytäntömme ylistyksen liturgisen 
funktion toteutumista? Riittääkö 
keskittyminen sisältöön, vai olisiko 
ylistämistä syytä harjoittaa määrälli-
sesti enemmän? Voisiko rukouksen 
ruumiillisuuteen ja ei-kielelliseen 
ulottuvuuteen liittyvä ilmaisu antaa 
jotakin uutta koko uskontulkinnal-
lemme? ■

Ylistys ja esirukoukset 
ovat olennainen osa 
messun johdanto-osaa – 
näitähän psalmi ja kyrie-
litania juuri ovat. 

Rukoileminen kohotetuin käsin on vanha kristillinen tapa
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 EPISKOOPPI
Eli kuka piispoista 
sanoi ja mitä?

”Simeonin kaltainen avoin ja 
Jumalan lupaukseen luottava 

suhtautuminen näkee sanassa ja 
sakramenteissa keskuuteemme saa-
puneen Jeesuksen, löytää hänessä sen 
pelastuksen, jonka Jumala voi antaa. 
Pyhä Henki avaa ihmisen silmät, 
niin että hän uskoo Jumalan sanan 
ja uskoen ottaa vastaan sakramentin. 
Näin ihminen saa Jeesuksen omak-
seen, kuin syliinsä, kuten Simeon 
kerran. Silloin voi veisata Simeonin 
tavoin kiitosvirren: ”Herra, nyt sinä 
annat palvelijasi rauhassa lähteä, 
niin kuin olet luvannut. Minun 
silmäni ovat nähneet sinun pelas-
tuksesi, jonka olet kaikille kansoille 
valmistanut: valon, joka koittaa 
pakanakansoille, kirkkauden, joka 
loistaa kansallesi Israelille.” (Luuk. 
2:29-32)”
a
+SEPPO HÄKKINEN, SAARNA 6.2.2011 

Ku
va

 K
T/

M
ar

kk
u 

Pi
hl

aj
a 

ja
 E

as
tp

re
ss

 S
ep

po
 J

.J
. S

irk
ka

Musacorner
SÄVELLYSKILPAILUN SÄÄNTÖJEN

TÄSMENNYS

Edellisessä numerossamme julistimme sävellyskilpailun 
Nikean uskontunnustukselle sopivan sävellyksen ja 

sovituksen toteuttamiseksi. Palkinnoksi sävellyksestä ja so-
vituksesta lupasimme opiskelijabudjettiin sopivan lounaan.

Säännöt jäivät kuitenkin hieman selventymättömiksi. Sen 
tähden täsmennämme kilpailun sääntöjä tässä yhteydessä.

1. Kilpailuaika: Kilpailu on avoinna 1.1.2013 asti. Viimeis-
tään 1.1.2013 leimatut kirjeet hyväksytään kilpailuun.

2. Kilpailutehtävä: Kilpailussa tehtävänä on säveltää nuotti 
ja sovittaa Nikean uskontunnustuksen Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa käytetty viimeisin suomenkielinen 
käännös siihen. Sävellyksen tulisi olla sellainen, että sitä 
voidaan käyttää tavallisessa päivämessussa uskontunnus-
tuksen paikalla myös ilman kuoron tukea.

3. Sävellyksen arvostelee nelihenkinen raati, joka koo-
taan vuoden 2012 aikana kirkkomusiikin ammattilaisista: 
kirkkomusiikin opettajista, kanttoreista ja kirkkomusiikin 
säveltäjistä.

4. Sävellys tulee toimittaa kirjeessä nimimerkillä varustet-
tuna. Sävellyksen yhteyteen tulee liittää suljettu kirjekuori, 
jonka sisällä on säveltäjän yhteystiedot ja nimi. Näin var-
mistetaan osallistujien tasavertaisuus raadin edessä.

5. Sävellyksen ja sovituksen tekijänoikeudet kuuluvat kil-
pailijalle. Sävellyksen ja sovituksen julkaisemisesta Seleb-
rantinssa sovitaan erikseen.

Lähetä teoksesi osoitteella Heikki Repo, Pyynikintie 9, 
33200 Tampere viimeistään 1.1.2013. Merkitse kuoreen 
”Selebrantin sävellyskilpailu”. Onnea kilpailuun!
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”Bis orat, qui cantat” ”Joka laulaa, 
rukoilee kahdesti”, sanoivat var-

haiset kristityt. Yhteinen laulaminen on 
jo varhaisista vaiheista kuulunut kristitty-
jen kokoontumisiin. Musiikki on Juma-
lan luomislahjojaa, kyky soittaa ja laulaa 
sekä kyky kuunnella ja nauttia musiikista 
ovat erityisiä armolahjoja. Soittaminen, 
laulaminen ja musiikin kuunteleminen 
edistävät ihmisen myönteistä kasvua ja 
kehitystä sekä tukevat yhteyttä ja osalli-
suutta. 

Musiikki kuuluu Jumalan luomis-
lahjana kirkon olemukseen. Musiikin 
avulla rukoillaan ja ylistetään kolmi-
yhteistä Jumalaa, julistetaan evankeliu-
mia, ilmaistaan tunteita ja ilahdutetaan 
toisia. Parhaimmillaan musiikki liittyy 
puhutun tekstin sisältöön tavalla, joka 
edistää ymmärtämistä, kokemista ja 
mielessä säilymistä. Musiikki voi auttaa 
ihmistä pysähtymään Jumalan ja hänen 
ihmeidensä äärelle sekä kertoa Jumalan 
hyvistä töistä.. Musiikin kokemisessa on 
aina myös jotain selittämätöntä. 

Musacorner
Kuoro jumalanpalveluksessa 

Jumala, sydämeni on levollinen,
mieleni on tyyni.
Minä tahdon laulaa ja soittaa!
Herää, harppu, herää, lyyra,
minä tahdon herättää aamuruskon!
Herra, minä ylistän sinua kansojen keskellä,
aPsalmi 108: 2-4

Niin kuulija kuin musiikin harjoittaja voi 
kokea sellaista, mikä muuten on vaikeasti 
tavoitettavissa ja kielen ulottumattomis-
sa. Musiikki kutsuu ihmisiä mietiskelyyn, 
hiljentymiseen ja ylistämiseen. Ikonin 
tavoin musiikki on ikkuna taivaasta, ovi 
tuonpuoleisesta. 

Musiikki luo seurakuntayhteyttä. Mu-
siikki voi luoda turvallisen ja lämpimän 
ilmapiirin, jossa yhteys toteutuu. Musiik-
ki mahdollistaa myös yhteisissä kokoon-
tumisissa seurakunnan uskon ilmaisemi-
sen. Musiikki on uskon palveluksessa ja 
saa sen kautta sisältönsä, se auttaa uskon 
ymmärtämisessä. Laulaminen itsessään 
on tärkeä rukouksen muoto.
Seurakunnan musiikkitoiminta tarjoaa 
tehtäviä, joissa on mahdollista ilmentää 
erilaisia musiikillisia taipumuksia sekä 
kasvaa niiden hallinnassa. Musiikki 
tarjoaa mahdollisuuksia osallistua, luoda 
ja tulkita. Musiikin keinoin, laulamalla 
ja soittamalla, voidaan ilmaista uskoa, 
vastata Jumalan puhutteluun ja luoda 
yhteyttä toisiin ihmisiin. 
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Musiikin harrastaminen, soittaminen ja 
laulaminen, opettaa ihmistä myös tunte-
maan itsensä, tiedostamaan omat taiton-
sa ja puutteensa, ja voi monella tavalla 
rakentaa ihmisen persoonaa.Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon musiik-
kitoimintaan osallistuu vuosittain yli 
46000 ihmistä, suurin osa heistä erilaisiin 
kuoroihin. Seurakuntakuoron päätehtävä 
on yleensä jumalanpalveluksissa laulami-
nen. Monella paikkakunnalla myös ns. 
maalliset kuorot osallistuvat säännöllises-
ti seurakunnan jumalanpalveluselämään. 
Monelle kuorolaiselle jumalanpalveluk-
sessa laulaminen on tärkeä osa seurakun-
tayhteyttä ja omaa hengellistä elämää. Sa-
malla kuoron laulu tuo messuun uuden 
näkökulman puhutun sanan lisäksi ja 
antaa kirkossakävijöille mahdollisuuden 
kuunnella musiikkia. 

Kuoro osallistuu messuun, se ei esiinny. 
Kuoromusiikin paikkoja messussa valit-
taessa, kuoron sijoittumista kirkkotilassa 
pohdittaessa sekä kuoron esittelemisen 
yhteydessä tämä on tärkeää muistaa. On 
myös välttämätöntä, että kuorolaisille 
tarjotaan mahdollisuus osallistua ehtool-
lisenviettoon. 

Kuoron tärkein tehtävä messussa on 
seurakunnan yhteisen veisuun tukemi-
nen. Virren syvin olemus on julistus ja 
rukous. Kirkossakävijöiden on helpompi 
laulaa virsiä ja messusävelmiä kuoro-
laisten tukiessa. Toinen kuoron tärkeä 
tehtävä on messun elävöittäminen ja 
jaksottaminen. Pelkkää puhetta on vai-
kea kuunnella pitkään ja keskittyneesti, 
musiikki tuo messun kulkuun vaihtelua 
ja toisenlaisen lähestymistavan.

Nostan seuraavaksi esiin muutamia 
esimerkkejä siitä, miten kuoro voi eri-
tyisen hyvin osallistua messuun yhteisen 
rukouksen näkökulmasta: psalmimusiik-
ki, virsimessu ja esirukous.
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Psalmimusiikki
Perinteisin tapa toteuttaa päivän psalmi 
on laulaa se messun kohdassa 5. Kirkko-
käsikirjassa Päivän psalmi on sisennetty, 
siis pois jätettävissä, mutta poisjättämistä 
olisi käytettävä harkiten. Psalmi voidaan 
toteuttaa myös yksinlaulettuna tai luet-
tuna, jos kuoroa ei ole messussa mukana. 
Introituspsalmin rakenne on: antifoni-
psalmi-pieni kunnia-antifoni. Toinen 
vaihtoehto on nk. responsorinen psalmi, 
jossa antifonisäe toistuu psalmisäkeiden 
välillä useaan kertaan. Tällöin voidaan 
käyttää myös seurakunnan vastaussäkei-
tä, virsikirjan liitteessä numerot 761-790. 
Myös sopivansisältöisiä virrensäkeitä 
voidaan hyvin käyttää responsorisessa 
psalmissa. Kolmas vaihtoehto on läpisä-
velletty psalmi. 

Käsikirjan kirkkovuoden eri pyhille 
osoitetut psalmiteksti ovat varsin pitkiä, 
on mahdollista jakaa teksti useampaan-
kin osaan. Psalmiteksti sopii sisällöllisesti 
hyvin kaikkiin käsikirjan kohtiin, joissa 
todetaan ”virsi tai muuta musiikkia.” 
On hyvä muistaa, että psalmiin liitetään 
Pieni kunnia yleensä vain kun psalmi to-
teutetaan varsinaisessa psalmi- kohdassa 
(Kohta 5). Muissa messukohdissa pieni 
kunnia voidaan jättää pois.

Erityisen hyvin psalmiteksti sopii 
seuraaviin kohtiin: 

Alkumusiikki. Perinteinen introituspsal-
min paikka, jolloin psalmi voi korvata 
alkuvirren.

Vastaus

Musiikkia uskontunnustuksen jälkeen 
(Kohta 17)

Ehtoollismusiikki

Virsimessu
Virsimessu on messu, jossa messun 
ordinarium-osat, korvataan vastaavansi-
sältöisillä virsillä. Tämä korvaaminen tuo 
uutta näkökulmaa niin virsiin, ordi-
narium-osiin, kuin muihinkin korvatta-
vissa oleviin messunosiin. Periaatteessa 
lähes koko messun voi toteuttaa virsiä 
laulaen, valinnassa on käytettävä harkin-
taa. Esimerkkejä:

Psalmivirsi: 170, (Ps. 46), 199 (Ps 118), 
200 (Ps 84), 267 (Ps 130), 323 (Ps 103), 
324 (Ps 147), 332 (Ps 150), 333 (Ps 146), 
348 (Ps 42), 360 (Ps 16), 374 (Ps 23), 375 
(Ps 23), 382 (Ps 71), 383 (Ps 121), 394 
(Ps 139), 395 (Ps 139:14-16, 457 (Ps 148), 
461 (Ps 148), 582 (Ps 127)

Synnintunnustus 279, 288, 289 tai 720

Herra armahda: 161

Kunnia ja kiitosvirsi: 128 (Kun myös 
kunnia korvataan virrellä, normaalis-
tihan laudamus-virtenä tästä lauletaan 
vain säkeistöt 2-4)

Uskontunnustus 167, 171, 731, 732, 733

Pyhä 134

Isä meidän 208

Jumalan Karitsa 65

Herran siunaus 209
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KATI PIRTTIMAA

Kuvat: Ernest Haines,
John Carney, Jake Liefer
Creative Commons CC-BY

Kuoron rooli virsimessussa on veisuun 
tukeminen. Virret on hyvä toteuttaa 
mahdollisimman monipuolisesti, käyttäen 
erilaisia kuorosatseja, diskanttiääniä, yksi-
äänistä säestyksetöntä veisuuta jne. Säes-
tystä ja säestyssoittimia on syytä varioida. 
Seurakunnan ja kuoron, tai seurakunnan 
ja soitinsäkeistöjen vuorottelu tuo vaihte-
lua. Jos kuorolaisia on paljon tai kuoroja 
useita, voidaan osa laulajista sijoittaa 
istumaan seurakunnan keskelle, jolloin 
seurakuntalaiset saavat vahvan tuen ja ko-
kemuksen laulamisesta ikään kuin kuoron 
sisällä.

Esirukous
Esirukous on se messunosa, joka toisi-
naan koetaan pitkäksi. Kysymys on usein 
enemmänkin kokemuksesta, kuin siitä, 
että rukous itse asiassa olisi kestoltaan 
pitkä. Kokemus on harmillinen, onhan 
esirukous seurakunnan yhteisenä rukouk-
sena yhteisten asioiden puolesta merkit-
tävä. Usein varsinainen syy ei olekaan itse 
esirukouksessa tai sen pituudessa.

Esirukousta edeltää messussa varsin pitkä 
puheen jakso: evankeliumi, saarna, us-
kontunnustus ja mahdolliset ilmoitukset. 
Rukouksen kirjoittajalla olisikin oltava vii-
sautta kirjoittaa esirukous omaan konteks-
tiinsa. Kauniit lauseet menevät hukkaan, 
jos seurakuntalaiset ovat jo niin puheen 
työläännyttämiä, etteivät jaksa kuunnella 
tai rukoilla.

Jos esirukousta on toteuttamassa useam-
pi lukija, tuo se heti raikkautta ja vaihtelua 
mukaan. Yksi suositeltava vaihtoehto on 
seurakunnan vastauslause tai laulu. Virren 
säe, Taizé-laulu, virsi tai muu sopiva laulu 
tuovat rukoukseen monipuolisuutta ja 
osallistuvuutta. Rukouslause voi olla myös 
kokonaan kuoron laulama. Samaa säettä/
laulua voidaan seurakunnassa käyttää 
toistuvasti, jolloin seurakuntalaisetkin vä-
hitellen oppivat rukouslaulun ja pääsevät 
mukaan. ■
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Musacorner julkaisee, Lætabundus 1/2
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Musacorner julkaisee, Lætabundus 2/2

SAMPPA ASUNTA
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Kuka joulukuvaelman 
hahmoista olet?

Teksti ja kuvat:  Jenni Repo

Löydä luonneroolisi. Oletko Joosef, paimen, 
enkeli, itämaan tietäjä vai kenties aasi? 

2.Pidät tärkeimpänä elämässäsi:

a. Opiskelua, uusien mielenkiintoisten asi-
oiden oppimista.
b. Perheen perustamista ja kunniallista 
elämää. 
c. Auktoriteettien seuraamista
d. Riittävää toimeentuloa ja työtä jossa 
viihdyn.
e. Rentoutumista.

1.Harrastuksiisi kuuluu:

a. Tanssiminen, kuorossa laulaminen, hen-
gelliset harjoitukset
b. Käsillä tekeminen, fyysiset aktiviteetit. 
c. Syöminen ja lepääminen.
d. Luonnossa liikkuminen, kerhon ohjaa-
minen, keräily.
e. Tiede, tutkiminen, lukeminen.
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Teksti ja kuvat:  Jenni Repo

3.Miten kuvailisit suhdettasi 
Jumalaan?

a. Olen tavallinen jumalaapelkäävä mies/
nainen.
b. Etsin alituisesti merkkejä Jumalasta ja 
Jumalalta.
c. Olen muuten itsepäinen, mutta Jumalaa 
tottelen
d. Kunniottava, ylistävä ja palvova.
e. Uskollinen ja Jumalan lakia kunnioittava.

4.Minkälaisia unia näet?

a.  Joskus näen painajaisia hyökkäävistä pe-
doista tms. mutta näen myös mukavia unia. 
b. Uneksin yleensä positiivisista asioista, 
kuten hyvästä ateriasta hienossa ympäris-
tössä.
c. En näe unia.
d. Mielenkiintoisia unia, joissa tapahtuu 
mitä kummallisimpia asioita.
e. Unia joissa Jumala puhuu minulle.

5.Miten yleensä matkustat pai-
kasta toiseen?

a.  Kävelen yleensä joka paikkaan.
b. Lennän enemmän kuin keskivertosuo-
malainen.
c. Yleensä kävelen tai juoksen, mutta vain 
koska minulla ei ole vaihtoehtoja.
d. Kimppakyydillä tai omalla autolla.
e. Joko apostolin kyydillä, pyörällä tai ke-
vytmoottoriajoneuvolla.

6.Minkälaista työtä teet?

a.  Työni liittyy tieteen tekemiseen
b. Työni on itsenäistä ja sisältää paljon yksi-
noloa.
c. Teen fyysistä työtä.
d. Teen mitä pomo milloinkin haluaa. 
Työni on hyvin monipuolista.
e. Työni on luovaa, mutta vaatii myös vank-
kaa tekniikan tuntemusta.

7.Minkälaisista asioista pidät 
eniten?

a. Mistä vain mielenkiintoisesta.
b. Sellaisista joita pystyn hallitsemaan.
c. Maukkaasta ruoasta ja viihtyisästä kodis-
ta.
d. Kaikesta hyvästä ja kauniista.
e. Käsillä tekemisestä.

8.Mitä teet kun kohtaat jotain 
yllättävää?

a. Murahdat ja jatkat mitä olit tekemässä. 
b. Pelästyt ensin, mutta rauhoitut sulateltua-
si asiaa hetken.
c. Rukoilet ja kysyt Jumalalta mitä asialle 
pitäisi tehdä.
d. Mitä vain voi odottaa, joten et ole oikeas-
taan yllättynyt. 
e. Suhtaudut tilanteeseen mielenkiinnolla. 
Kaikki uusi kiinnostaa sinua.

9.Mikä sopisi parhaiten isku-
lauseeksesi?

a. ”Oikeassa paikassa oikeaan aikaan.”
b. ”Kauas on pitkä matka.”
c. ”Siperia opettaa.”
d. ”Kiire on tekosyy.”
e. ”Ei työt tekemällä lopu.”

10.Minkälainen on paras pizza?

a. Kebabpizza.
b. Paastoan Jumalan kunniaksi.
c. Siinä on oltava jotain eksoottista.
d. Ei ainakaan kinkkupizza!
e. Kasvispizza
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20–29 pistettä: 
Joosef

Olet oikeudemukaisuutta rakastava 
niin sanottu kunnon mies / nainen. 
Kunnioitat Jumalaa ja  hänen laki-
aan ja noudatat sitä. Perhe ja suku 
ovat sinulle tärkeitä. 

Muista: Älä ota kaikkea niin vaka-
vasti. 

10–19 pistettä: Enkeli

Olet iloisuuden ja positiivisuuden 
perikuva. Hengellinen elämäsi on 
aktiivista ja ylistyspainotteista. Sinut 
saa huonolle tuulelle ihmisten välin-
pitämättömyys toisistaan ja Jumalas-
ta. 

Muista: Joskus on hyvä ”laskeutua 
maanpinnalle” ja hengata muidenkin 
kuin rukouspiiriläisten kanssa. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 3 5 5 5 3 5 4 1 5

B 2 2 3 4 1 5 3 5 3 1

C 4 1 4 1 4 4 1 2 2 3

D 5 5 1 3 3 1 4 1 4 2

E 3 4 2 2 2 2 2 3 5 4

Laske pisteesi!

30–39 pistettä: 
Itämaan tietäjä

Olet porukan aristokraatti. Tiedät 
paljon sekä historiasta että tulevai-
suudesta. Tunnet useita tieteenaloja 
teologiasta meteorologiaan ja osaat 
käyttää niitä hyödyksesi tilanteessa 
kuin tilanteessa. 

Muista: Kaikilla ei ole samaa sivis-
tystasoa kuin sinulla. Älä snobbaile. 

40–49 pistettä: 
Aasi

Onneksi olkoon! Olet aasi. Aasi ei 
turhista murehdi tai stressaa. Hän 
osaa nauttia elämän yksinkertaisista 
iloista kuten maistuvasta ruoasta 
ja pehmeästä sängystä. Aasi osaa 
olla itsepäinen ja vaikeakin, mutta 
Jumalaa hän kunnioittaa.

Muista: Älä pidä kaikkea hyvää 
itsestäänselvyytenä. 

50–59 pistettä: 
Paimen

Olet työssäkäyvä perusjamppa. 
Ahkeroit pitkiä päiviä itsenäisessä 
työssä. Sinulla on paljon rohkeutta, 
vaikka aina ei tuntuisikaan siltä. 
Pidät luonnosta. 
 
Muista: Ota joskus rennosti ja anna 
aikaa myös muille. Soita vaikka 
Anneli-tädille pitkästä aikaa. 
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Selebrantti palaa numeron 1/2012 
merkeissä maaliskuussa.
SIUNATTUA ADVENTTIA JA 
JOULUNAIKAA! 


