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LIITTEEN NIMI 

LIITE 3: JUMALANPALVELUSOHJESÄÄNTÖ 

 

SISÄLTÖ 

Tämä liite sisältää kopion Pastafarisen Kirkon amiraliteetin 

ohjeesta jumalanpalvelusten järjestämisestä. Alkuperäinen 

asiakirja on kielenhuollollisesti uudistettu versio aiemmin 

julkaistusta jumalanpalvelusohjesäännöstä, joka ei ole 

säilynyt yhdyskunnan hallussa. Tarkkaa ajankohtaa 

ohjesäännön antamisesta ei ole tiedossa mutta uskomme, 

että se on ainakin 30 vuotta vanha. Tämä perustuu erään 

yhdyskunnan jäsenen lausuntoon, jonka mukaan samainen 

ohjesääntö oli voimassa jo 30 vuotta sitten. 

Vaikka alkuperäinen asiakirja on päivätty vuodelle 1999, 

sisältönsä puolesta ohjesääntöä ei asiakirjan itsensä 

mukaan muutettu, vaan kaikki muutokset koskevat 

kielenhuoltoa ja tyyliseikkoja. 

 

SIVUMÄÄRÄ   

Tämä liite sisältää 2 sivua mukaan lukien tämä sivu. 

 

 

ALLEKIRJOITUS 

______________________ 

Mikko Ekström 

Yliamiraali 
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SPAGETTIHIRVIÖN IKUISESSA NIMESSÄ 

AMIRALITEETTI MÄÄRÄÄ JUMALANPALVELUKSISTA SEURAAVALLA TAVALLA: 

 

Jumalanpalveluksen saa suorittaa vain kirkon kapteeni, amiraali, yliamiraali tai kirkonjäsen, joka on 

saanut valtuutuksen yliamiraalilta toimia seremonian toimittajana tämän ohjesäännön mukaan. 

Seremoniaan osallistuvien on kunnioitettava tilaisuutta ja FSM:ä pukeutumalla Hänen 

valitsemaansa asuun, 1700-1800-lukujen merirosvoregaliaan. Seremonian toimittajan on käytettävä 

asemansa mukaista asustetta, kuitenkin vähintään kapteenin regaliaa. Pukeutumismääräykset eivät 

kuitenkaan koske virantoimituksessa olevia strippareita. 

Seremonialla ei ole ennalta määrättyä kestoa mutta sen on sisällettävä ainakin seuraavat elementit, 

jotta sen katsotaan täyttävän pyhien kirjoitusten asettamat vaatimukset: 

1. Seremonian toimittajan on tervehdittävä seremoniaan osallistuvia merirosvohenkisesti 

FSM:n nimeen. 

2. Saarnaosuus, jossa seremonian johtaja käsittelee jotkin kirkonjäsenten elämään tai 

ajankohtaiseen aiheeseen liittyvää aihetta teologisesta näkökulmasta. Saarnaan on 

kuuluttava tekstinlukemista Kirkon pyhistä kirjoituksista. On suotavaa, että saarnaosuuden 

jälkeen osallistujat saavat esittää kysymyksiä, kommentteja tai mielipiteitä osuuden 

sisällöstä. 

3. Tunnustusosuus, jossa osallistujat tunnustavat yhteisen uskonsa. Tämä voi tapahtua omin 

sanoin, laulun avulla tai kapteeni Mooseyn sanoin. 

4. Ylistysosuus, jossa osallistujat ylistävät jumalaa laulaen, tanssien tai omin sanoin. 

Seremonian toimittaja voi antaa tätä koskevia tarkempia määräyksiä. 

5. Ajankohtainen osuus, jossa käsitellään pastafarisen kalenterin mukaista ajankohtaista 

uskonnollista juhlaa tai tapahtumaa. Interaktiivisuus kannatettavaa. 

Jumalanpalveluksen yhteydessä voidaan järjestää pastafararinen ehtoollinen mutta ehtoollisen 

järjestäminen ei ole ehdoton edellytys asianmukaisen jumalanpalveluksen järjestämiselle. 

 

Amiraliteetti 
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