OHJEITA TUOMASMESSUN SAARNAAJALLE

Päivitetty 11/2017

Saarnaaja paitsi saarnaa messussa myös valmistelee messua yhdessä liturgin, messun kokoajan,
esirukousjohtajan ja musiikinjohtajan kanssa. Tuomasmessun saarnoissa on tilaa niin
kirkkovuoden teksteille kuin ajankohtaisille tai omakohtaisille pohdinnoillekin. Tuomasmessussa
saarnan tilalla voi olla myös maallikon pitämä puhe. Maallikko ei osallistu sielunhoidollisiin
tehtäviin (rukousjakson ja messun jälkeiset esirukoukset ja keskustelut) eikä jaa ehtoollista.

MESSUN VALMISTELU JA TOTEUTUS
Messun valmistelu aloitetaan n. 2 viikkoa ennen messua pidettävässä suunnittelukokouksessa.
Kokouksen kutsuu kokoon messun kokoaja/juontaja ja siihen kutsutaan saarnaajan lisäksi liturgi,
messun musiikinjohtaja ja esirukousjohtaja. Kokouksessa tutustutaan kirkkovuoden kyseisen
sunnuntain teemaan, sovitaan messussa luettavat tekstit sekä sovitaan messun toimittamisen
päälinjat ja käydään yksityiskohtaisesti läpi messun kulku ja työnjako sekä keskustellaan
musiikkitoivomuksista ja sovitaan käytettävistä laulukirjoista. Yhteisessä suunnittelukokouksessa
syntyy messun tekemisen yhteinen henki.
Päävastuu laulujen valinnasta on musiikinjohtajalla, mutta paras messu syntyy, kun kaikki ovat
saaneet omalta osaltaan vaikuttaa lauluvalintoihin. Niihin vaikuttavat messun teema
(kirkkovuoden teema tai muu aihe), bändin kokoonpano, mahdollinen musiikkivieras sekä messun
rakentajien oma musiikkimaku. Jos et pääse suunnittelukokoukseen, sinulta kysytään ennakkoon
luettavat tekstit (kumpi päivän teksteistä luetaan evankeliumin lisäksi) ja toive saarnavirreksi tai
lauluksi.
Ennen messua
Tule kirkolle klo 17.15 mennessä ja ilmoittaudu messun kokoajalle. Mikäli messussa on tulkkaus,
lähetä saarnasi etukäteen joko kokoajalle tai suoraan tulkille mielellään alkuviikosta mutta ihan
viimeistään ennen messun alkua tullessasi.
Saat alban ja stolan sakastista. Ilmoita messun kokoajalle, tarvitsetko lukutelinettä. Ennen
alkupalaveria on hyvä testata mikrofoni kirkkosalissa. Kaikille yhteinen alkupalaveri pidetään
kirkon kahvilassa klo 17.30.
Messussa
Saarnaaja osallistuu messun muiden toimittajien kanssa prosessioon, kulkien prosession
viimeisenä yhdessä liturgin kanssa, kantaen tuohusta. Hän siirtyy mikrofonin taakse
evankeliumitekstin jälkeen laulettavan Hallelujan aikana, aloittaen saarnansa heti musiikin
loputtua. Saarnan pituus voi olla radioinnista johtuen enintään 12 minuuttia, kesällä enintään 8
minuuttia. Puheen lopuksi voi hiljentyä hetkeksi ja antaa näin kuulijoille mahdollisuuden hiljaiseen
mietiskelyyn. Sen jälkeen saarnaaja kehottaa seurakuntaa yhtymään uskontunnustukseen. Hän
aloittaa uskontunnustuksen seurakuntaan päin kääntyneenä, puhuen mikrofoniin, ja kääntyy sitten
itse alttariin päin lausumaan sitä. Mikäli saarnaaja on maallikko, uskontunnustuksen aloittaa liturgi.
Messun lopuksi kaikki alussa prosessioon osallistuneet järjestäytyvät kulkueeksi, saarnaaja ja
liturgi viimeisinä. He myös kättelevät kirkosta poistuvat kirkkosalin pääovella.
Messun jälkeen (koskee pappeja tai koulutuksen saaneita maallikoita)
Kaikkien rukous- ja ehtoollisavustajien toivotaan varaavan hieman aikaa messun päätyttyä kirkon
penkkiin mahdollisesti jääviä rukous- ja sielunhoitoapua kaipaavia varten.

Siunausta tehtävääsi, kiitos että otit sen vastaan!

