OHJE TUOMASMESSUN LITURGILLE (15062021)
ENNEN MESSUA
Suunnittelukokous
Juontaja kutsuu koolle suunnittelupalaverin n. 2 viikkoa ennen messua. Kokoukseen
osallistuvat juontaja, liturgi, saarnaaja, messun musiikinjohtaja ja esirukousjohtaja.
Kokouksessa sovitaan messun toimittamisen päälinjat ja käydään läpi messun kulku ja
työnjako sekä keskustellaan musiikeista ja sovitaan käytettävistä laulukirjoista.
Messupäivänä
● Tule kirkolle klo 17 mennessä.
● Alban ja kasukan saat sakastista
● Mikkien sound-check kirkkosalissa
● Kaikille yhteinen alkupalaveri kirkon kahvilassa klo 17.30, palaveri päättyy
alkurukoukseen, jonka juontaja aloittaa ja liturgi päättää.
● Ristikulkueeseessa liturgi tulee prosession viimeisenä yhdessä saarnaajan kanssa.

TUOMASMESSUN LITURGIA
Alkujuonto (juontaja)
Alkulaulu tai -virsi, ristikulkue
Alkusiunaus ja vuorotervehdys lausuen tai laulaen
L: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S: Aamen.
L: Herra olkoon teidän kanssanne
S: Niin myös sinun henkesi kanssa

Johdantosanat (liturgi)
Psalmi tai muu musiikki tarvittaessa
Esirukousjakso (esirukousjuontaja johdattaa rukoukseen)
Rukousjakso, musiikkia, rukousalttarit
Valkopukuiset huolehtivat esirukouspalvelusta, siunaamisesta. Tarkemmat ohjeet
esirukousjohtajalta.
Rukousalttaripalvelijoiden lukemat rukouspyynnöt
Kokoava esirukous (esirukousjohtaja)
Päivän virsi
Raamatunluku (HUOM! UT:n teksti luetaan UT2020-käännöksestä - verkossa+mobiili.
Lukija sanoo ääneen myös seurakunnan vastauksen)
1. Lukukappale (VT tai UT)
2. Evankeliumi, Halleluja-hymni lauletaan ennen ja jälkeen tekstin.
Saarna
Uskontunnustus
Kolehti- ja lahjoitusjuonto sekä ehtoollisohjeet (juontaja)
Uhrivirsi (Virren aikana liturgi valmistaa ehtoollispöydän)
Kolehdin siunaaminen alttarin edessä.
Liturgi desinfioi kätensä ennen alttarille tuloa ja pukee maskin.
Ehtoollisella käytetään pääsääntöisesti Tuomasmessun keraamisia ehtoollisvälineitä. Voidaan
käyttää myös hopeisia välineitä. Päätökset tästä tekee liturgi.
Alttarilla on valmiina malja ja leipärasia sekä tarvittava määrä kalkkeja ja pateeneja. Viini
valmiina muissa paitsi kalkkiliinalla peitetyssä kalkissa.
Liturgin avustajat auttavat kattamisessa.
Uhrilaulun aikana
- Nosta kalkkiliina pois,

- Avaa korporaaliliina, nosta sille kalkki ja pateeni
- Kaada viini kalkkiin ja laita leivät pateenille.
Ehtoollisaineita konsekroidaan vain tarvittava määrä. Kaikki leipä on gluteenitonta.
Synnintunnustusrukous ja synninpäästö (liturgi)
Ehtoollisvuorolaulu (liturgi) Avustajat nousevat seisomaan

Prefaatiorukous
Pyhä - hymni

Epikleesirukous
Ehtoollisen asetussanat:
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.
Elevaatio (Tämä on Kristuksen ruumis.)
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.
Elevaatio (Tämä on Kristuksen veri.)
Suuri on uskon salaisuus.

Srk: Me julistamme sinun kuolemaasi Herra ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen
saakka kun kunniassa tulet.
Ehtoollisrukous jatkuu
Loppudoksologia
Isä meidän
Herran rauha

Liturgi kehottaa rauhantervehdykseen, chatissa tai kotona. Kirkossa voi vilkutella tms.
Avustaja/avustajat tulevat alttarille, desinfioivat kädet.

Jumalan Karitsa

Kirkkosalin takaosassa jakavat parit siirtyvät jakopaikoille.
Ehtoolliskutsu
Huomioidaan heidät, jotka eivät pääse osallistumaan, esim. seuraava rukous:
Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle, mutta et nyt
voi sitä tehdä.
Herra Jeesus,
uskon, että olet läsnä sakramentissasi
ja tahtoisin ottaa sinut siinä vastaan kuin juhlavieraan.
Koska juuri nyt en voi, rukoilen sinua:
tule silti luokseni Vapahtajana,
syntien anteeksiantajana,
lohduttajana.
Tahdon seurata sinua, Jumalan Karitsa,
minne ikinä minut vietkin,
ja rakastaa sinua yli kaiken,
ja lähimmäistäni niin kuin itseäni.
Ole ylistetty, Herra Jeesus Kristus!
Aamen.
Srk: Herra en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana niin minä paranen.

EHTOOLLINEN, jonka aikana musiikkia.
Ehtoollisen jakajat siirtyvät jakopaikalleen alttarin eteen.
Lyhyet jakosanat: Kristuksen ruumis, sinun puolestasi annettu, Kristuksen veri, sinun
puolestasi vuodatettu.
Jakajat jakavat viimeiseksi toisilleen ja tuovat jakoastiat alttarille. Avustajat voivat poistua
paikoilleen jakamisen päätyttyä. Liturgin avustajat auttavat poiskattamisessa.
Ehtoollisen päätössanat
Päätössanojen jälkeen poiskattaminen
Ylijääneet leivät siunattujen leipien rasiaan
Kalkkiliinat kalkkien päälle, korporaali taitettuna kalkkiliinan alle.
Kiitosrukous
Herran siunaus (liturgi)
Loppujuonto ja lähettäminen (juontaja)
Loppuvirsi ja prosessio
Juontaja ja liturgi voivat jäädä kirkon portaille (ulos) tervehtimään poislähtijöitä. Ei
kättelyitä.

