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”Jumalan palveltavaksi”

Messun johdanto-osa
Alkumusiikki/virsi
Alkusiunaus ja vuorotervehdys
Johdantosanat
Yhteinen rippi eli synnintunnustus ja synninpäästö
Herra, armahda
Kunnia ja kiitosvirsi
Päivän rukous
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huoneessa, sitten siirrytään ruokapöytään ja
lopuksi hyvästellään kotimatkalle. Eli messun kaavassa on neljä pääetappia: johdanto,
sana, ehtoollinen ja päätös. Jumalan pelastushistorian juoni ja Jeesuksen opetukset
käydään kirkkovuoden aikana yhä uudelleen
läpi.

Jorma Ersta

H

yvinkään seurakunnassa
on monipuolinen jumalanpalveluselämä. Hyvinkään kirkon lisäksi jumalanpalveluksia pidetään
sunnuntaisin myös muissa
toimipisteissä ja eri kellonaikoina. On ”perusmessua”, perhekirkkoja, tuomasmessua, ylistysmessua, koulukirkkoja ja konfirmaatiokirkkoja, luettelee jumalanpalvelustyön pastori
Jyrki Rauhala.
– Itse asiassa kirkolliset toimituksetkin
kuten kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen ovat pieniä jumalanpalveluksia.
Kirkonmäeltä-lehden jokaisessa numerossa vuoden 2012 aikana tutustutaan johonkin messun eli ehtoollisjumalanpalveluksen osaan, sen sisältöön ja tarkoitukseen.
Lisäksi kerrotaan erityismessuista ja pohditaan lasten osallistumista. Jumalanpalveluksen parempi ymmärtäminen voi tuoda sitä
lähelle ja avata uusia ulottuvuuksia hengellisen elämän hoitoon.
Rauhalan mukaan messun juuret tulevat
hyvin kaukaa.
– Itselleni on tärkeä Luukkaan evankeliumista löytyvä kertomus ylösnousseen
Jeesuksen ilmestymisestä Emmauksen tiellä. Ylösnoussut Vapahtaja liittyi kahden
hämmentyneen opetuslapsen seuraan, kulki
heidän vierellään, kuunteli heitä, opetti Raamattua ja lopuksi mursi leivän. Silloin he
lopulta tunsivat Mestarinsa.
Tuosta tekstistä avautuu kristillisen seurakunnan jumalanpalveluksen syvin sisältö:
Jumalan sana eli Raamatun kirjoitukset ja niihin pohjautuva opetus ja sanan rinnalla ehtoollisateria, jonka isäntänä on Kristus itse.
– Minusta se edelleen kertoo kaiken
olennaisen messusta. Kristus ottaa ihmiset
vakavasti, tulee lähelle ja lahjoittaa itsensä
evankeliumin julistuksessa ja ehtoollisessa.
Pyhän Hengen työtä on se, että tämä voi yhä

Johdanto

Pastori Virpi Koivisto tekee ristinmerkin
jumalanpalveluksen alkusiunauksessa.

edelleen olla merkityksellinen tapahtuma.
Jumalanpalvelus kantaa elämän suurinta salaisuutta.
Tämän pitkän linjan hahmottaminen
tuo Rauhalan mukaan tiettyä levollisuutta.
Jumalanpalvelus ei ole tämänhetkinen ”elämyspläjäys” vaan sen osallistujat ovat osa
suurta jatkuvuutta. Inhimillinen perinne tai
muoto ei ole olennaisin. Mutta toisaalta
vuosisatojen takaa kumpuava käytäntö voi
kantaa ihmistä suurempaa viestiä, vaikkapa
sitä, että usko ei ole tämän päivän keksintö.
Jumalanpalvelus myös välittää kristillistä
perinnettä sukupolvelta toiselle.
– Suomen kielen sana ”jumalanpalvelus”
kertoo, että emme mene seuraamaan jotain
näytelmää vaan kokoontunut seurakunta
palvoo Jumalaa, kun se rukoilee, lausuu uskontunnustuksen, kuulee Raamatun sanaa,
veisaa virsiä ja viettää ehtoollista. Mutta
varsinaisesti sana jumalanpalvelus haluaa
korostaa, että Jumala palvelee ja lähestyy ihmistä, Jyrki Rauhala muistuttaa.
Luterilainen jumalanpalvelus rakentuu
Raamatun, varhaisen kirkon perinnön ja luterilaisen perinteen varaan, josta esimerkiksi virsilaulun tärkeys, ehtoollisen molemmat
muodot, Jumalan sanan korostaminen ehtoollisen rinnalle.
– On sanottu, että messun juoni muistuttaa kyläilyiltaa ystävien luona: aluksi tervehditään eteisessä, sitten keskustellaan olo-

Alkusiunaus Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen kertoo kuka on jumalanpalveluksen
kutsuja ja sen miksi olemme koolla. Kokoontunut seurakunta suljetaan kolmiyhteisen Jumalan suojaan.
Seurakunnan vastauksena tulee usein
sana Aamen. Sana tulee heprean sanasta,
joka tarkoittaa totuutta. Aamenen lausuminen on luottamista Jumalan lupauksiin.
Vuorotervehdyksessä liturgi ja seurakunta siunaavat toisensa Herran läsnäolon
toivotuksella. Johdantosanoissa liitytään
kirkkovuoden ajankohtaan ja puetaan sanoiksi sitä, miksi on kokoonnuttu yhteen.
Yhteisessä ripissä tunnustetaan synnit ja

turvaudutaan Jeesuksen sovitustyöhön. Yhteinen rippi on vastalääkettä narsistiselle
ajallemme. Nimittäin rippi estää omaksumasta kulttuuria tai ajattelutapaa, jossa
kaikki paha heijastetaan oman itsen ulkopuolelle tai toisiin ihmisiin.
Anteeksiantamuksen vakuutuksen jälkeen lauletaan Herra, armahda meitä. Tuo
laulu ei ole kuitenkaan uusi anteeksiannon
pyytäminen vaan siihen liittyy laajempia
ulottuvuuksia: Jumala, tule avuksi, älä unohda, anna voimasi, ole läsnä elämässäni.
Kunnian laulaminen vie meidät jouluyön tapahtumiin. Taivas ja maa, aika ja iäisyys kohtasivat, kun Jumala syntyi ihmiseksi. Joulun syvin sanoma kertautuu jokaisessa
messussa. Kiitosvirressä ylistämme Jumalan
suuria tekoja, sitä mitä hän on tehnyt ja tekee Luojana, Lunastajana ja Pyhittäjänä.
Päivän rukous liittyy pyhäpäivän raamatulliseen sisältöön. Rukouksessa muistetaan
Jumalan pelastustekoja ja pyydetään päästä
niistä osalliseksi.
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Jumalanpalvelus puhuttelee
kokonaisvaltaisesti Salli Sarkolaa

Jorma Ersta

Eläkepäiviään viettävälle Salli Sarkolalle jumalanpalvelukseen osallistuminen
on isoäidiltä saatua perintöä.
Mikä saa sinut tulemaan jumalanpalvelukseen?
– Vaikea vastata, kun se on sellainen
tottumus ja tapa. Se on minulle isoäidin
peruja. Tänne tulee aina saamaan jotakin. Tuntuu, että on pakko tulla, kun on
annettu tällainen ihana mahdollisuus.
Näin suuri asia, että Jumala palvelee
pientä ihmistä.
– Kun tulen jumalanpalvelukseen sytytän ensin aulassa rukouskynttilän
omille rakkaille ihmisilleni.
Mikä sinua puhuttelee jumalanpalveluksessa?
– Kaikki. Täällä saa yhdessä muiden Salli Sarkolan mielestä jumalanpalvekanssa kunnioittaa, kiittää ja ylistää Ju- lus on seurakunnan tärkein asia.
malaa.
Mitä ajatuksia jumalanpalveluksen
johdanto-osa synnintunnustuksineen sinussa herättää?
– Se johdattaa ottamaan vastaan jumalanpalvelusta rauhallisin mielin. Jumalanpalvelus on tärkein, mitä seurakunta tarjoaa. On hyvä, että saamme vapaasti
kokoontua ja tulla. Se ei ole joka paikassa itsestään selvää.
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