Liturgiset värit ja kirkkovuosi
Kaste ja Kummius
Minä-työskentely

KORVAUSTEHTÄVÄT

Nimi ja ryhmä: ______________________________________________________________________________

Tekemällä huolellisesti nämä korvaustehtävät, korvaat rippikouluun kuuluvan
starttileiripäivän 21.11 tai 22.11 sisällön. Huolehdi, että tehtäväosiot on
palautettu oman ryhmän nuorisotyönohjaajalle (seurakunnan
postilaatikkoon) vuoden 2020 loppuun mennessä.

KIRKKOVUOSI JA LITURGISET VÄRIT
Tutustu tämän korvaustehtävän kysymysten perässä oleviin liitemateriaaleihin: ”Liturgiset värit” ja ”Kirkkovuoden pyhäpäivät” sekä
evankelisluterilaisen kirkon viralliseen sivustoon evl.fi seuraavasti:
1. Tietoa kirkkovuoden pyhäpäivistä:
evl.fi -> Kirkossa -> Pyhäpäivät (->Kirkkovuosikalenteri/Pyhäpäivät
selkokielellä/Kirkkovuodessa on kolme jaksoa)
2. Tietoa liturgisista väreistä löytyy lisäksi täältä:
Tutustu evl.fi -> Tutki uskoa -> Sanasto. Kirjoita hakukenttään ”Liturgiset
värit” ja lue sisältö.

Vastaa kysymyksiin materiaaleja apuna käyttäen:
1. Mitä liturgista väriä käytetään Mikkelinpäivänä?

2. Mistä kirkkovuosi alkaa? Entäpä mihin se loppuu?

3. Mitä liturgista väriä on kirkkovuodessa ajallisesti eniten? Mitä se symbolisoi?
Kerro esimerkki tämänkaltaisesta pyhästä.

4. Minkä niminen on Pyhän Hengen juhlapyhä? Mikä on sen liturginen väri?

5. Minä päivinä käytetään mustaa liturgista väriä? Mitä se symboloi?

6. Violettia väriä käytetään kirkoissa etenkin ennen joulua ja ennen pääsiäistä (nk.
pikkupaasto ja suuri paasto). Miksi? Mitä tämä väri kuvastaa?

7. Selvitä, mihin liturgisiin väreihin alla olevat sanat liittyät ja yhdistä viivalla:
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LITURGISET VÄRIT
Kirkkovuoden värejä kutsutaan myös liturgisiksi väreiksi.
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytetään
kirkkovuoden jumalanpalveluksissa viittä liturgista väriä:
valkoista, punaista, vihreää, violettia tai tumman sinistä ja
mustaa.
Liturgiset värit ilmentävät kirkkovuoden pyhien aiheita.
Pyhäpäivän liturgista väriä käytetään yleensä koko
seuraavan viikon ajan.
Valkoinen kuvaa iloa, kiitosta, puhtautta ja autuutta. Se on myös Jumalan, Kristuksen, taivaan
enkelien ja pyhien symboli. Valkoista käytetään kirkkovuoden suurina juhlapäivinä kuten
jouluyönä ja joulupäivänä, pääsiäisyönä ja pääsiäispäivinä sekä loppiaisena ja mikkelinpäivänä.
Valkoisen rinnalla voidaan käyttää myös hopean ja kullan värejä.
Punainen on Pyhän Hengen, veren, tulen ja todistuksen
väri. Punaista käytetään muun muassa helluntaina,
pyhäinpäivänä sekä apostolien ja marttyyrien (esim.
Stefanus ja Henrik) päivinä.
Vihreä kuvaa toivoa ja iankaikkista elämää, mutta on
myös elämänvoiman ja kasvun väri. Vihreää käytetään
loppiaisesta laskiaiseen sekä lähes kaikkina helluntain
jälkeisen ajan pyhinä.
Violetti on katumuksen, odotuksen ja valmistautumisen väri. Sitä käytetään toisena, kolmantena
ja neljäntenä adventtisunnuntaina sekä paastonaikana ja hiljaisella viikolla. Violetin rinnalla
voidaan käyttää myös tummaa sinistä.

Musta on kuoleman, surun ja katoavaisuuden väri. Sitä
käytetään Jeesuksen kuolinpäivänä eli pitkäperjantaina ja
sitä seuraavana hiljaisena lauantaina.

LÄHDE: www.evl.fi

KIRKKOVUODEN
PYHÄPÄIVÄT
Kirkkovuosi voidaan karkeasti jakaa kolmeen jaksoon:
JOULUJAKSO, PÄÄSIÄISJAKSO JA HELLUNTAIJAKSO

JOULUJAKSO
1. ADVENTTI
Kirkkovuosi alkaa adventista. Adventtisunnuntaita on neljä. Adventtiaika valmistaa meitä
jouluun. Ensimmäinen adventtisunnuntai on yksi kirkkomme suosituimmista juhlapyhistä. Se
liittyy palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Liturginen väri vaihtuu ensimmäisen
adventin jälkeen valkoisesta violetiksi tai tumman siniseksi. Katumuksen, odotuksen ja
valmistautumisen aika on alkanut!
Toisen adventtisunnuntain aiheena on Kristuksen tuleminen kunniassaan aikojen lopulla
(toinen tuleminen). Kolmannen adventtisunnuntain raamatullinen keskushenkilö on Johannes
Kastaja ja hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen. Neljäs adventtisunnuntai on
kirkossamme useimpien muiden kirkkojen tavoin omistettu lasta odottavalle Marialle, Herran
äidille.
2. JOULU
Jouluna juhlitaan Jeesuksen syntymää ja ollaan profeettojen lupausten toteutumisen ovella.

Jouluyö on Kristuksen syntymisen yö. Seurakunta kuulee enkelin viestin: "Tänään on teille
syntynyt Vapahtaja." Jouluyön messu (enkelten messu) on suuressa osassa kristikuntaa
joulunvieton päätapahtuma.
Jouluaamun jumalanpalveluksessa (paimenten messu), lähdemme paimenten kanssa
Betlehemiin. Siellä näemme sen, mitä on tapahtunut.
Joulupäivän jumalanpalveluksessa (kansan messu) kiitämme Jumalaa siitä, että hän on antanut
Poikansa tulla ihmiseksi, veljeksemme, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia.

3. LOPPIAINEN
Loppiaisen evankeliumi kertoo idän tietäjistä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitustaan juuri
syntyneelle juutalaisten kuninkaalle. Tietäjät olivat vieraiden kansojen edustajia. Tämä osoittaa,
että Kristus on valo kaikille maailman kansoille. Loppiainen muistuttaa kirkon
lähetystehtävästä; Joulun sanoma kuuluu kaikille.

PÄÄSIÄISJAKSO
4. PALMUSUNNUNTAI
Palmusunnuntain ja 1. adventtisunnuntain evankeliumitekstit kertovat samasta tapahtumasta.
Kristuksen julkinen toiminta tähtäsi alusta lähtien hänen elämänsä viimeisiin päiviin.
Palmusunnuntaina Jeesus ratsasti Jerusalemiin, jolloin ihmiset heittivät palmunoksia hänen
kulkutielleen. Pajunoksat ovat vertauskuva näistä palmunoksista.
Palmusunnuntaina alkaa kunnian kuninkaan alennustie. Betaniassa voideltu Jeesus ratsasti
Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa, mutta juuri niistä tuli toivon ja voiton merkki, jonka
vertauskuvia ovat palmunoksat. Palmusunnuntaina Kristuksen kirkko lähtee seuraamaan hänen
elämänsä viimeisiä vaiheita.
5. PITKÄPERJANTAI
"Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni." (Luuk. 23:46) Pitkäperjantaina muistetaan Jeesuksen
ristiinnaulitsemista ja kuolemaa Golgatalla. Pitkäperjantain sanoma julistaa: Kristus on kuollut
meidän edestämme, hänen sovitustyönsä on täytetty.
Pitkäperjantain jumalanpalvelus eroaa selvästi vuoden muiden pyhien jumalanpalveluksista.
Messun sijasta vietetään sanajumalapalvelusta. Sitä leimaa ristin äärellä viipyminen, johon
kehotetaan: Katsokaa ristinpuuta, jolle maailman Vapahtaja on naulittu.

Pitkäperjantaina liturginen väri on musta. Kirkonkellot ja tavallisesti myös urut vaikenevat.
Alttari on riisuttu. Kynttilöitä ei käytetä lukuun ottamatta jumalanpalveluksen symboliikkaan
liittyvää Kristus-kynttilää. Pitkäperjantaita seuraava hiljainen lauantai on Jeesuksen haudassa
olemisen päivä.

6. PÄÄSIÄINEN
Pääsiäispäivä, sunnuntai, on Jeesuksen ylösnousemisen juhla. Pääsiäisyön tai -aamun messussa
muistetaan myös kastetta. Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolleista ja murtanut kuoleman
portin; kasteessa jokainen kristitty haudataan ja nousee kuolleista.
Pääsiäispäivänä liturginen väri vaihtuu mustasta valkoiseksi: ilon, puhtauden ja riemun väriin.
Paastonajan jumalanpalveluksissa vaiennut ylistys soi jälleen.
Pääsiäisyön messussa kirkon kuoriin tuodaan suuri pääsiäiskynttilä, jota sytytettäessä lausutaan:
Jeesus Kristus on maailman valo. Pääsiäispäivän jumalanpalveluksessa alttarilla on muun muassa
valkoisia kukkia puhtauden ja viattomuuden vertauskuvina. Väri muistuttaa, että synnitön
Kristus on kärsinyt niiden puolesta, jotka tarvitsevat anteeksiantoa.
Toisena pääsiäispäivänä, maanantaina, muistetaan ylösnousseen Jeesuksen ilmestymistä häntä
seuranneille naisille ja opetuslapsille Emmauksen tiellä. Ilmestykset vakuuttivat heidät Jeesuksen
kuolleista nousemisesta ja jatkuvasta läsnäolosta keskellä maailman elämää.
Pääsiäisyöstä alkaa pääsiäisviikko, joka kestää seuraavaan lauantaihin. Pääsiäisviikon
viettäminen on ikivanha kristillinen perinne. Pääsiäisyöstä alkaa myös 50-päiväinen pääsiäisaika,
joka päättyy helluntaihin.

7. HELATORSTAI
Helatorstaina muistetaan Kristuksen taivaaseen astumista. Sitä vietetään 40 päivää pääsiäisen
jälkeen. Raamatun mukaan Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen maan päällä 40 päivän
aikana. Taivaaseen astuminen kertoo Kristuksen jumaluudesta: Kristus on kolmiyhteisen
Jumalan yksi persoona, samaa olemusta kuin Isä. Hän astui työnsä täytettyään takaisin taivaan
kirkkauteen. Sanassa ja sakramenteissa hän on kuitenkin yhä läsnä seurakuntansa keskellä.
Kristittyjen tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan. Helatorstain sisältö
ja ajankohta on saatu Apostolien teoista (Ap. t. 1:6-14).
Helatorstai on yksi suurista kirkollisista pyhistä. Tämän vuoksi helatorstain jumalanpalveluksessa
alttarilla on kuusi kynttilää. Muita suuria, valoisia pyhäpäiviä ovat ensimmäinen
adventtisunnuntai, joulupäivä, pääsiäispäivä ja helluntai. Helatorstain liturginen väri on
valkoinen.

8. HELLUNTAI

Helluntai on pääsiäisajan päättävä Pyhän Hengen juhla, jota vietetään 50 päivää pääsiäisen
jälkeen. Se kuuluu pääsiäisen ja joulun ohella kirkkovuoden kolmen suurimman juhlan joukkoon.
Ensimmäinen helluntai oli kristillisen kirkon perustamisen päivä, kirkon syntymäpäivä.
Apostolien tekojen (Ap.t. 2:1–13) mukaan tuhannet ihmiset olivat koolla ensimmäisenä
helluntaina. Tuolloin Pyhä Henki vuodatettiin apostolien päälle. Tämä toteutti Jeesuksen
lupaukset ja Vanhan testamentin ennustukset Pyhän Hengen vuodattamisesta.

Helluntain liturginen väri on punainen. Alttarille sytytetään kuusi kynttilää kuten muinakin
kirkkovuoden suurina juhlapäivinä.
Kirkkovuoden loppujakson sunnuntait nimetään helluntain mukaan järjestyksessä.
Helluntaipäivä aloittaa kirkkovuoden kolmannen pääjakson. Silloin eletään todeksi uskon
ilmenemistä seurakunnassa ja sen jäsenten elämässä, ja sitä, mitä Kristuksen seuraaminen on
käytännössä.

HELLUNTAIJAKSO
Helluntai on pääsiäisajan viimeinen juhla. Siitä lähtien nimetään kirkkovuoden loppujakson sunnuntait
helluntain mukaan. Tämä nimeämistapa korostaa Kristuksen ylösnousemusta kristillisen uskon ytimenä ja
pääsiäistä kirkkovuoden keskuksena. Lisäksi näin ilmaistaan, että aika ensimmäisestä helluntaista
viimeiseen tuomioon on Pyhän Hengen aikaa.
Helluntain jälkeisten sunnuntaiden keskeisiä aiheita ovat Jeesuksen opetukset, elämä kristittynä Pyhän
Hengen johdatuksessa ja kirkon todistus uskostaan. Tätä ilmentää myös liturgisena värinä käytettävä
vihreä, elämän, kasvun ja toivon väri.

Kirkkovuoteen kuuluu myös joukko erityispyhiä. Jouluajan ulkopuolella vietetään kolmea
pyhäpäivää, joiden ajankohta määräytyy joulusta.
Ne ovat kynttilänpäivä, 40 päivää joulusta, Marian ilmestyspäivä, yhdeksän kuukautta ennen
seuraavaa joulua, ja juhannuspäivä, kuusi kuukautta ennen seuraavaa joulua.

Kynttilänpäivä ja Marian ilmestyspäivä ovat Kristus-juhlia, ja juhannus eli Johannes Kastajan
päivä kuuluu Raamatun henkilöiden muistopäiviin.
Muita erityispyhiä ovat muun muassa mikkelinpäivä, joka on kaikkien enkelien päivä, sekä
pyhäinpäivä, jolloin muistellaan sekä kaikkia kristikunnan martyyreita että muita uskossa
Kristukseen kuolleita.
Kirkkovuoteen kuuluu myös yhteiskunnallisia juhlapäiviä. Näitä ovat itsenäisyyspäivä sekä
kaksi kansallista rukouspäivää.
9. JUHANNUS
10. MIKKELINPÄIVÄ
11. PYHÄINPÄIVÄ
12. TUOMIOSUNNUNTAI
Kirkkovuoden viimeisen sunnuntain nimi on Tuomiosunnuntai eli Kristuksen kuninkuuden
sunnuntai. Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla »kirkkaudessaan
kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle» (Matt. 25: 31). Näin
kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin, adventtiin.
Kirkkovuoden alussa ja lopussa - tai lopussa ja alussa - kuuluu sama viesti: Jumala lähestyy meitä
Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä
jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti.

LÄHTEET: www.evl.fi

Jos sinulla on kysyttävää tähän korvaustehtävään liittyen, niin lisätietoa antaa:
Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvast 044 733 5266
meiju.silvast@evl.fi

KASTE JA KUMMIUS
Tutustu ensin alla olevaan Kaste ja Kummius materiaaliin ja vastaa sitten
seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten Pyhä henki toimii?

2. Mitkä ovat luterilaiset sakramentit?

3. Jos lapsena kastettu ortodoksi liittyy luterilaiseen kirkkoon, niin kastetaanko
hänet uudestaan?

4. Mitkä kaksi asiaa kasteessa saa? (Apt.3:38-39)

5. Kuka kastoi Jeesuksen ja missä?

6. Mitkä kaksi käskyä sisältyy Jeesuksen antamaan kastekäskyyn?

7. Mikä on kummin tehtävä?

KASTE

Jumalan Pyhä Henki toimii
Sanan ja sakramenttien
välityksellä.

Luterilaisessa kirkossa
sakramentteja on kaksi:
kaste ja ehtoollinen.
Sakramentissa yhdistyy
Jeesuksen käsky ja näkyvä aine.

LAPSIKASTE VAI
AIKUISKASTE?
 Kristinuskon alusta asti kristittyjen
vanhempien vastasyntyneet lapset
on kastettu.
 Esim. helluntai- ja
vapaaseurakunnissa kastetaan
vasta aikuisena (tai nuorena).

Yksi kaste riittää!
Kirje Efesolaisille 4:5: ”Yksi on Herra, yksi
usko, yksi kaste!”

”Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste
Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta
syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin
te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä
tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän
lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka
ovat etäällä – keitä ikinä Herra, meidän
Jumalamme, kutsuu.” (Apt. 3:38-39)

UPOTUSKASTE

VALELUKASTE

Kuka kastoi Jeesuksen ja
missä?

JOHANNES KASTAJA - JORDAN-VIRTA
”Tämä on minun rakas poikani johon minä mielistyin” (Matt.3:17)

Kastekäsky
”Minulle on annettu
kaikki valta
taivaassa ja maan
päällä.
Menkää siis ja
tehkää kaikki kansat
minun
opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.”
(Matt. 28:18–20)

MIKÄ ON KUMMIN
TEHTÄVÄ?

Kummin tehtävä on
tukea vanhempia
kummilapsen
kristillisessä
kasvatuksessa.

*Kummin tulee olla
konfirmoitu kirkon jäsen.
*Yksi kummi riittää.
*Kummiksi pyytäminen on
osoitus luottamuksesta.
*Kummiksi pääseminen
arvokas ja tärkeä tehtävä.
* Kummin tehtävä on
elinikäinen

KASTETILAISUUDESSA KUMMI
VOI:
 Pidellä lasta sylikummina
 Laittaa kasteristin lapsen
kaulaan
 Lukea Lasten evankeliumin
(Mark.10:13-16)
 Kuivata lapsen pään kastamisen
jälkeen
 Osallistua kätten päälle
panemiseen
 Lukea rukouksen
 Puhua, laulaa tai soittaa
 Antaa kastelahjan
 Saada kummintodistuksen

Lasten evankeliumi
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi
heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta
sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi
heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni,
älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on
Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota
Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi,
hän ei sinne pääse.»
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän
päälleen ja siunasi heitä.

Jos sinulla on kysyttävää tähän korvaustehtävään liittyen, niin lisätietoa antaa:
Kirkkoherra Lauri Jäntti 040 502 1439
lauri.jantti@evl.fi

”Minä”- Mind Map
Kuka minä olen?
Millaisia ovat luonteenpiirteeni?
Millaisiin ryhmiin minä kuulun?
Piirrä A4 kokoisen paperin keskelle oma kuva ja
Kokoa sen ympärille ajatuskartta itsestäsi,
jossa voi olla esimerkiksi seuraavia asioita (valitse ainakin
kuusi):











Erityispiirteeni / luonteenpiirteeni
Vahvuuteni
Missä tahtoisin kehittyä
Mielenkiinnonkohteeni /mistä pidän
Perheeni
Ystäväni
Unelmani
Harrastukseni
Minkälaisiin ryhmiin kuulun

Sinä olet ihme! Sinä olet arvokas! Sinä olet tärkeä! 

OMAN ELÄMÄSI AIKAJANA

Aseta A4 paperi vaakatasoon ja piirrä aikajana, johon merkitset elämäsi syntymästä
tähän hetkeen ja siitä vielä kymmenen vuotta eteenpäin.
***
Merkitse aikajanaan piikkeinä ylöspäin elämäsi ”huippukohtia”: sellaisia asioita,
jotka ovat merkinneet sinulle paljon tai olleet erityisen mukavia.
***
Voit myös merkitä aikajanaan kuoppia tai monttuja ikävien asioiden tai
koettelemusten kohdalle.
***
Voit kirjoittaa aikajanaan vuosilukuja, tapahtumia ja päivämääriä -voit myös piirtää
kuvia.
***
Voit käyttää värejä tai hymiöitä kertomaan fiiliksistäsi elämän eri vaiheissa.
***
Mieti lopuksi kymmenen vuotta elämässäsi eteenpäin ja merkitse aikajanaan, mitä
asioita toivoisit itsellesi tapahtuvan kymmenen seuraavan vuoden aikana.
***
Tee aikajanasta omannäköinen!

Jos sinulla on kysyttävää tähän korvaustehtävään liittyen, niin lisätietoa antaa:
Nuorisotyönohjaaja Saara Kauppinen 044 505 8471
saara.kauppinen@evl.fi

