Messu
Juhlan aika, ensimmäinen
sävelmäsarja

Voit käydä sytyttämässä rukouskynttilän lähetyskynttelikköön
ennen messun alkamista tai ehtoollisen aikana. Halutessasi voit
samalla muistaa lähetystyötä pudottamalla kolikon kynttelikön
vieressä olevaan lippaaseen.
Ennen messun alkamista voit myös jättää oman
esirukouspyyntösi esirukouspöydälle.
Noudatamme ehtoollisella ns. jatkuvan pöydän käytäntöä.
Gluteenitonta ehtoollisleipää on aina tarjolla. Myös lapset ovat
tervetulleita ehtoolliselle.
* -merkityissä kohdissa seisotaan.
Seurakuntalaisen rukous ennen messua
Jumala, taivaallinen Isämme.
Kellot kutsuvat meitä yhteiseen jumalanpalvelukseen.
Kiitämme evankeliumin ilosanomasta,
jonka tuot keskellemme sanassa ja sakramenteissa.
Siunaa seurakuntaasi,
joka iloineen ja huolineen saapuu eteesi.
Kiitos, että olet kutsunut meidät työtovereiksesi.
Pyydämme siunaustasi jumalanpalvelukseemme.
Avaa huulemme ylistämään sinua sanoin ja sävelin
ja tyynnytä Hengelläsi levottomat mielemme.
Puhdista meidät käyttöösi.
Tee jumalanpalveluksestamme juhla sinun kunniaksesi.
Tätä pyydämme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

I JOHDANTO
Alkusoitto
Alkuvirsi
Alkusiunaus

Vuorotervehdys

Johdantosanat
Yhteinen rippi
Synnintunnustus
Armollinen Jumala.
Tunnustan edessäsi,
että synti on sitonut minut
enkä kykene vapauttamaan itseäni.
Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan
ja torjunut käskyjesi siunauksen.
Sinä näet kaiken väärän,
senkin, mitä itse en näe.
Armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.

TAI
Taivaallinen Isä.
Sain kasteen sinun lapseksesi.
Sinä siirsit minut pimeydestä valoon,
kadotuksen alta taivaan perilliseksi.
En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii.
En ole kuunnellut ääntäsi enkä totellut tahtoasi.
Jumala, armahda minua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden.
Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi.
Voidaan käyttää myös jotain muuta muotoa.
Synninpäästö

[Päivän psalmi]
Herra, armahda

*Kunnia ja kiitosvirsi

*Kiitosvirsi
Päivän rukous
Rukouskehotus
L Rukoilkaamme.
Rukous
Aamen

II SANA
Raamatuntekstien esittely
Vanhan testamentin lukukappale
Vastaussanat
E Tämä on Jumalan sana.
S Jumalalle kiitos.
Virsi tai muu vastausmusiikki
Uuden testamentin lukukappale

Vastaussanat
E Tämä on Jumalan sana.
S Jumalalle kiitos.
Päivän virsi
*Evankeliumi
*Halleluja

*Evankeliumin lukeminen
*Halleluja

Saarna
*Uskontunnustus (apostolinen)
S Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja
haudattiin, astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän, yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin
ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

TAI
S Me uskomme yhteen Jumalaan,
kaikkivaltiaaseen Isään,
taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan.
Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen
aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta,
tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu,
joka on samaa olemusta kuin Isä
ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä,
joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden
astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt
Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän
puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja
haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin
oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla
puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi
tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja
Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on
puhunut profeettojen kautta.
Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon.
Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,
odotamme kuolleiden ylösnousemusta
ja tulevan maailman elämää.
[Musiikkia]
Yhteinen esirukous
Rukouskehotus
E Rukoilkaamme.

Esirukous
Aamen

III EHTOOLLINEN
Uhrivirsi
Kolehdin siunaaminen
Ehtoollisrukous
Vuorolaulu

Prefaatiorukous
*Pyhä

Rukous ja asetussanat
[S Me julistamme hänen kuolemaansa.
Me todistamme hänen ylösnousemustaan.
Me odotamme hänen tulemistaan kunniassa.]
Aamen

Isä meidän
S 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.
Herran rauha

Rauhan toivottaminen
E Toivottakaamme toisillemme Kristuksen rauhaa.
Voit toivottaa vieressäsi olevalle Kristuksen rauhaa.
Vk 955
Rauhaa taivaallista
Rauhaa, ystäväni,
sinulle toivotan.
sinulle toivotan.
Rauhaa, Jumalan rauhaa nyt
Rauhaa, Jumalan rauhaa nyt
sinulle toivotan.
sinulle toivotan.

*Jumalan Karitsa

Ehtoollisen vietto
Ehtoollinen, jonka aikana virsiä ja muuta musiikkia
Päätössanat
Aamen
S Aamen.
Kiitosrukous
Rukouskehotus
L Rukoilkaamme.

Rukous
Aamen

IV PÄÄTÖS
*Ylistys

*Päätössiunaus
*Siunaus
*Aamen
Lähettäminen
L/E Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
[Päätössoitto]
Rukous jumalanpalveluksen jälkeen
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh. 1: 14)
Tervetuloa kirkkokahville messun jälkeen!

