TUOMASMESSUN LITURGIA
Liturgiaa on uudistettu työryhmässä, joss olivat mukana muun muassa Jörgen Eriksson, Meri-Anna
Hintsala, Tapio Koivu, Mikko Malkavaara, Miikka Ruokanen, Riitta Silvennoinen, Olli Valtonen,
Matti Verkasalo, Inna Vintturi, Antti Vuori ja Pirjo Kantala. Tavoitteena oli lyhentää Tuomasmessun
kestoa ja miettiä synnintunnustuksen paikkaa ja merkitystä. Liturgin osuudessa lähinnä
synnintunnustuksen paikka muuttui niin, että synnintunnustus siirtyi ehtoollisrukouksen alkuun.
Paastonaikana synnintunnustuksen paikka on edelleen alussa johdantosanojen jälkeen.
Liturgin osuudet lihavoitu
Alkujuonto
Alkulaulu tai -virsi, prosessio
Alkusiunaus lausuen tai laulaen sekä johdantosanat psalmiin tai musiikkiesitykseen (liittyy
päivän teemaan)
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Voi olla myös vuorotervehdys, varsinkin jos muuta musiikkia ei ole.

Psalmi tai muu musiikki, muusikko sopii tiimin ja erityisesti liturgin kanssa
PAASTONAIKANA
Synnintunnustusrukous ja synninpäästö
•
•
•
•

rukouksia liitteestä Synnintunnustusrukouksia
voi myös käyttää messulaulukirjan liitteen tai virsikirjan synnintunnusksia
psalmia ja Taize-laulua voi myös käyttää synnintunnustuksena
Kati Pirttimaan kirjassa Jumalan oma maailmaa varten myös hyviä rukouksia
synnintunnustukseen ja ehtoollisrukoukseen.
Virsi/laulu
Esirukousjakso
Päivänvirsi
Tekstit - lukukappale ja evankeliumi+halleluja (paastonaikana soitinmusiikkia)
Saarna
Uskontunnustus
Kolehtijuonto
Kolehtivirsi
• Virren aikana liturgi ja kaksi avustajaa valmistelevat ehtoollispöydän
Synnintunnustusrukous ja synninpäästö ovat ennen ehtoollisrukousta. Kolehti siunataan hiljaa
alttarin edestä.
Liturgi esim:
Oi Jumala, me elämme, liikumme ja olemme sinussa.
Kuitenkin, luomakunnan loistossa näemme aina synnin varjon ja tunnemme kuoleman pimeyden.
Se on ympärillämme maassa, meressä ja taivaalla, kun luomakuntaa tuhotaan.

Se on vieressämme särjetyissä, köyhissä, nälkäisissä ja petetyissä ja syvällä meissä taisteluna sinun
Henkeäsi vastaan.
Oi kolmiyhteinen Rakkaus, anna meille anteeksi, niin että voimme antaa anteeksi toisillemme, paranna
meidät, niin me voimme parantaa muita, uudista meidät, niin että me voimme olla rauhantekijöitä.
P: Jumala, jonka rakkaus on ääretön, joka on ääretön Rakkaus,
rakastaa sinua, vapauttaa sinut
ja antaa sinulle anteeksi.
Kolmiyhteisen Jumalan: Isän ja Pojan + ja Pyhän Hengen nimeen.
S: Aamen.
Ehtoollisvuorolaulu

Prefaatiorukous
Esim:
Me ylistämme sinua, Jumala.
Kristus tulee lähellemme rakkaudessasi,

ja me tulemme lähelle Kristusta.
Yhdessä koko luomakunnan, maan meren ja taivaan kanssa
me laulamme sinulle.
Yhdessä meitä ympäröivien valon enkeleiden,
Mikaelin ja taivaallisen sotajoukon,
kaikkien pyhien,
ennen meitä ja meidän kanssamme eläneiden,
yhdessä sisarten ja veljien kanssa
niin idässä kuin lännessä,
yhdessä kaikkien kanssa
me laulamme sinulle.
Yhdessä rakkaittemme kanssa,
jotka ovat poissa luotamme,
mutta tässä salaisuudessa lähellä meitä,
me yhdymme iankaikkisen suuruutesi lauluun.
Pyhä
Epikleesirukous (tai asetussanojen jälkeen)
Esim.
Jumala, sinä olet kutsunut meidät yhteen.
Me olemme sinun kansaasi, sinun pöydässäsi.
Me annamme itsemme sinun hoitoosi.
Lähetä Pyhä Henkesi meidän keskellemme
ja ole läsnä tässä ateriassa,
niin että tämä leipä ja tämä viini ovat elävää Jeesuksen läsnäoloa.
Ehtoollisen asetussanat
Kirkkokäsikirjan mukaan:
Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän siunasi +, mursi ja antoi
opetuslapsilleen sanoen: Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän
puolestanne. tehkää se minun muistokseni.
Tämä on Kristuksen ruumis. (elevaatio)
Samoin hän otti maljan, kiitti + ja sanoi: Ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto
minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksiantamiseksi. Aina kun te
tästä juotte tehkää se minun muistokseni.
Tämä on Kristuksen veri. (elevaatio)
Suuri on uskon salaisuus.
Srk: Me julistamme sinun kuolemaasi Herra ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen
saakka kun kunniassa tulet.
Matteuksen evankeliumin mukaan:(Matt. 26:26-28)

Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa ja
syökää, tämä on minun ruumiini.» 27
Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. 28 Tämä on
minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29
Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon
uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.»
Tämä on Kristuksen ruumis ja veri. (elevaatio)
Suuri on uskon salaisuus.
SKR: Me julistamme sinun kuolemaasi Herra ja juhlimme
sinun ylösnousemustasi siihen saakka kun kunniassa tulet.

Avustaja:
Taivaallinen isä. Anna pian koittaa sen päivän, jolloin sinä luot uudet taivaat ja uuden maan, jossa
oikeudenmukaisuus ja rauha vallitsevat.
Odottaessamme sitä hetkeä me rukoilemme: (lausuen tai laulaen)
Isä meidän,
joka olet taivaassa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme,
ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille jotka ovat meitä
vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta sillä sinun on valtakunta ja voima ja
kunnia iankaikkisesti Amen.

Herran rauha

Rauhantervehdykset - liturgi tai avustaja kehottaa tervihtimään vapaamuotoisesti.
Jumalan Karitsa
Ehtoolliskutsu
Esim.

Tulkaa te, jotka ikävöitte syvempää uskoa,
parempaa elämää,
oikeudenmukaisempaa maailmaa.
Jeesus Kristus,
monien juhlapöytien kutsuvieras aikanaan
kutsuu meitä tänään oman pöytänsä vieraaksi.
Srk: Herra en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana niin minä paranen.
EHTOOLLINEN, jonka aikana musiikkia, mm:
Ehtoollisen päätössanat:
Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme,
henkemme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään.
Kiitosrukous
Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto
rikastuttamaan toisten elämää mihin ikinä täältä lähdemmekään.
Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas,
laulumme vahva tai heikko, pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä
sinun rakkauttasi.
Aamen.

(Ylistyslaulu)
Herran siunaus
Loppujuonto (tässä tai ennen siunausta) Jos loppujuonto on siunauksen jälkeen, juontaja lähettää.
Lähettäminen

Loppuvirsi ja prosessio

(Ehtoollisrukoukset Kati Pirttimaan kirjasta Jumalan oma maailmaa varten, Kirjapaja 2018)

