
Juurimessu

 messun kaava saa elää kunkin yhteisön tilanteen, yhteiskunnan muutosten ja 
vuodenajan mukaan

 suositeltavaa on että liturgeina palvelee kaksi henkilöä, nainen ja mies

 tekstit voi valita vapaasti – jos ne ovat niin lyhyet kuin tässä messussa, liturgit 
voivat lukea ne. Raamatun viisauskirjallisuuteen liittyvät tekstit voivat olla erityisen 
soveliaita.

 ehtoollisleipä mielellään itse leivottua, jos mahdollista niin gluteenitonta

 ehtoollisen kattamisessa ja jakamisessa voi olla mukana (leipälautasta 
kantamassa) lapsi

 käsiohjelmaan epähierarkkisesti näkyviin kaikki eri tavoin messua valmistelleet

 uskontunnustusvaellukseen kannattaa varata aikaa ja instrumenttimusiikkia 
soimaan samalla

L = liturgi
S = seurakunta
(tässä versiossa yksi esimerkki siitä, miten kaksi liturgia voivat jakaa tehtäviä – tehtävät 
voi jakaa toisinkin)

Messun vuoropuheluosat lausutaan, ei lauleta.

Messussa saa istua koko ajan, halutessaan voi nousta seisomaan evankeliumin ja 
ylistysvirren aikana, ylistyksen eleenä. 

Liturgit istuvat etupenkeissä, tulevat alkuvirren aikana polvistumaan alttarikaiteelle ja 
seisomaan vierekkäin kuoriin, kasvot virren jälkeen seurakuntaan päin. 

Alkuvirsi   Kotiin juurillemme

Alkusiunaus

L1: Olemme tässä sinun nimessäsi, Luoja. Kokoonnumme yhteen sinun nimessäsi, 
Kristus. Lepäämme tässä sinun nimessäsi, Pyhä Henki.  (ristinmerkki)
S: Aamen.
L2: Sinä siunaat meitä, Jumalamme.
S: Me siunaamme toinen toisiamme.

Johdanto 

L1: Tässä olemme, lepäämässä Jumalan läheisyydessä. Jo aivan alussa meidät ympäröi 



siunaus. Silloin Luojamme totesi, että kaikki luotu oli hyvää. Se koskee myös sinua ja 
minua. Katsomme käsiämme. Katso sormenpäitäsi, jollaisia ei ole kenelläkään muulla. 
Ihosi on kosketuspintasi maailmaan.

L2: Jokainen meistä on saanut yhden ihmisen elämän elettäväkseen tällä maapallolla. Se
on ihmeellinen siunaus. Sinä kaikkinesi olet Luojan ilo.

Kuunnellaan Luojan ilo.

L2: Hiljaisuus auttaa meitä saamaan yhteyden juuriimme. Juuri on latinan kielellä radix.
Kun meillä on yhteys juuriimme, siitä kasvavat sekä radikaali rakkaus luontoon että 
arkinen vieraanvaraisuus. Kun yhteys juuriin elpyy, tuntee olevansa kotonaan tässä 
maailmassa, tässä maassa ja omassa kielessään. Voi tuntea omakseen koko Kristuksen 
maailmanlaajan kirkon.

L1: Tältä peruskalliolta käsin rohkaistuu kohtaamaan heidät, joiden juuret ovat toisissa 
maisemissa. Pyhässä messussa voimme aavistaa, miten tämä valtava yhteisö, Kristuksen
kirkko, ylittää kaikki maantieteelliset ja myös ajan rajat. 

L2: Kristuksen kirkko on aina pyytänyt Jumalalta: Herra armahda. Liitymme nyt tähän 
ikiaikaiseen rukouksen ketjuun.

Herra armahda liturgin osuudet L2, alttariin päin, siirrytään kumpikin sivummalle 
omalle puolellemme alttarikaidetta.

L: Jumala, Sinä, joka kuulet, armahda meitä.
S: Jumala, Sinä, joka kuulet, armahda meitä.
L: Jumala, Sinä, joka näet, armahda meitä.
S: Jumala, Sinä, joka näet, armahda meitä.
L: Jumala, Sinä joka tunnet meidät, armahda meitä.
S: Jumala, Sinä joka tunnet meidät, armahda meitä.

Kunnia (alttariin päin)

L+S: Alkuvoimien Jumala, kunnia sinulle. Kunnia sinulle kurkiaurojen korkeuksissa, 
kunnia sinulle matalalla juuristoissa. Kunnia sinulle äidillisestä sylistäsi.

Kiitosvirsi 

1. lukukappale: Sef. 3: 17 ja hetki hiljaisuutta

Vastauslaulu Juurien Luoja



2. lukukappale: Room. 12: 1-2 ja hetki hiljaisuutta

Päivän virsi Köyhän etsijän luottamus

Evankeliumi: Matt. 5: 3-12 

Saarna 

Synnintunnustus laulaen Me pyydämme anteeksi

Synninpäästö 

S: Aamen.

Johdatus uskontunnustukseen (seisten penkin vieressä):

L: Tunnustamme nyt uskomme vaeltaen kirkosta löytyvien uskontunnustusalttarien 
kautta. Vaeltamalla liitymme vuosituhantiseen sukupolvien ketjuun, joka on näillä 
sanoilla rukoillut, ylistänyt ja ihmetellyt. Jokainen voi aloittaa lähimmältä alttarilta ja 
pysähdellä niiden äärellä haluamansa ajan. Kuljemme kaikki samaan suuntaan 
(vastapäivään, näytetään kädellä). Voit palata omaan tahtiisi alttareilta paikallesi, kun 
alamme veisata esirukousvirttä Köyhien Kristus.

Uskontunnustus vaeltaen

Virsi Köyhien Kristus

Esirukous (toteuttajat kehottavat)

Kehotus kolehtiin (penkin vierestä):

L: Miten voin antaa koko elämäni Jumalalle mieluisaksi, eläväksi uhriksi? Tätä voit 
miettiä seuraavan kolehtivirren aikana. Kun kolehtihaavi tulee kohdallesi, ota sieltä 
lappu jossa on kysymys. Mieti sitä ja ota kysymys myös mukaasi messusta. Jos haluat ja
voit lisäksi jakaa omastasi köyhimmille Kirkon ulkomaanavun välityksellä, siihen on 
mahdollisuus messusta pois lähtiessämme ovilla.

Kolehti ja virsi Antamisen rikkaus



L: (ohjeet seisten penkin vieressä) Käymme viettämään pyhää ehtoollista. Kaikki ovat 
tervetulleita yhteiseen pöytään. Jos haluat, että alttarin äärellä sinut ehtoollisen asemasta
siunataan, laita vanhan tavan mukaan oikea kätesi vasemmalle olkapäälle (näytä). 

Ehtoollisrukoukset

L1: Käykäämme viettämään pyhiä salaisuuksia. (tämä srk:aan päin, sitten liturgit 
kääntyy)
S: Kaipaamme kohdata Sinut, Jumala, joka ruokit meidät.
L: Annamme Sinun nostaa meidät kohti Sinua.
S: Sitä me pyydämme, ja Sinä nostat meidät valoosi.
L: Kiitämme Sinua, Jumala.
S: Kiitämme Sinua, joka olet Pyhä, Väkevä ja Kuolematon.
L: Sinä olet kutsunut meidät olemaan olemassa.
S: Olkoon koko olemassaolomme kiitosta Sinulle. 
L: Ylistämme Sinua enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.
S: Ylistämme Sinua edeltä menneiden rakkaittemme kanssa.

Pyhä 

L2+S: Pyhä, Pyhä, Pyhä,
Kaikessa läsnä oleva Jumala, sinua me palvomme!
Sinun kunniasi täyttää metsät ja kalliot.
Sinun kunniasi täyttää laaksot ja tunturit.
Sinun kunniasi täyttää meret ja erämaat.
Hoosianna! Korkeus ylistää sinua.
Siunaus on sen yllä, joka sinun nimessäsi saapuu, Jumala.
Hoosianna! Korkeus ylistää sinua.
Me ylistämme sinua, Jumala.

Ehtoollisen asettaminen ( Liturgit alttarille, avustajat tuovat leipälautasen ja maljan 
alttarille)

L1: Maan antimien Luoja, ylistys sinulle.
Salattu Jumala, tässä leivässä ja tässä viinissä annat itsesi.
Sinä ilmaiset itsesi luomakunnassa, kaikessa luodussa.
Sinä ilmaiset itsesi pyhässä historiassa,
vapauttavissa teoissa ja hellyyden eleissä.
Lähetä Pyhä Henkesi, elämänvoiman Henki
näihin maan antimiin
ja meihin jokaiseen.

L2: asetussanat, murtaen leivän



Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin,
otti leivän, siunasi (+), mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:
Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini,
joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni.

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.
Niin usein kuin te siitä juotte,
tehkää se minun muistokseni.

L1: Ole kanssamme, juurien Jumala,
kun ilta laskeutuu,
kun leipä murretaan, kun sydämemme murtuu.
Avaa silmämme tunnistamaan läheisyytesi,
avatut käsivartesi ja rauhankatseesi.
Sinä yksin voit tehdä meidät terveiksi.

L2: Rukoilemme yhdessä

Isä meidän, joka olet taivaissa.
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.
Aamen.

Rauhan toivotus

L1: Jumalan rauha olkoon meidän kanssamme. 
L+S: Jumalan rauha olkoon kaikkien ihmisten kanssa. Jumalan rauha olkoon kaiken 
luodun kanssa.

L1: Toivotetaan toisillemme rauhaa luomalla toinen toisiimme rauhankatse.
Rauhankatseen vaihtaminen



Leivän murtaminen 

L2: Tämä leipä on maan lahja meille.
S: Maan lahja on pyhä.
L: Tämä leipä on Jumalan lahja meille.
S: Jumalan lahja on pyhä.
L: Tässä leivässä Kristus itse on läsnä.
S: Me murramme ja syömme tätä yhteistä leipää, ja tulemme yhdeksi ruumiiksi.

Jumalan Karitsa

L1: Ylistämme Kristusta, joka on tässä ja koskettaa meitä.
L+S: Kristus, sinä joka kannat maailman synnin, armahda meitä.
Kristus, sinä joka kannat maailman pahuuden, armahda meitä.
Kristus, sinä joka kuolit ja joka elät, anna meille rauha.

(avustajat alttarille)

L2: Ehtoollisella kaikki leipä on gluteenitonta kauraleipää. Teistä katsottuna oikealla 
puolella jaetaan tavallisen ehtoollisviinin lisäksi myös alkoholitonta viiniä. 
Tulkaa, kaikki on valmista. 

Ehtoollisen vietto (Luovuuden Henki ja Anna virsi virteheni)
Jakajat kahtena ryhmänä:
a) leipälautasen kantajana voi olla lapsi, leivän antaa avustaja jolla ehtoollisenjako-
oikeus + tavallisen viinin jakaja
b) leivän jakaja + 2 viinin jakajaa (toisella tavallista, toisella alkoholitonta viiniä)

Päätössanat

L1: Me olemme ottaneet Sinut vastaan leivässä ja viinissä,
maan lahjassa ja ihmisen työn hedelmissä.
Me olemme aavistaneet taivasten valtakunnan ilojuhlan maun.
Kaikki, mitä meissä on, kiittää Sinua.
Annamme itsemme sinulle ja sinun maailmallesi.

Ylistysvirsi Majassa rukouksen (liturgit polvistuvat ja tulevat alttarikaiteelle)

Siunaus (liturgit vierekkäin, edelleen ehtoollisvälineet käsissä)

L2: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille
ja olkoon teille armollinen.



Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne
ja antakoon teille rauhan.

Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
S: Aamen.

Päätösvirsi Iltavirsi

Kutsu iltateelle (teen laittajat kutsuvat)


