Perhemessu
toinen 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 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 (Virsi 720:1-2)
Jeesus meidän veljemme, pelastaja ihmisten.
Sinä tunnet syntimme. Anna kaikki anteeksi.
Herra, armahda.
Rakas Vapahtajamme, aina meitä armahdat,
pahat teot unohdat, elämämme uudistat.
Kristus, armahda

Synninpäästö
Kiitosrukous (Virsi 720:3)
Jeesus, meidän Herramme, ylistämme sinua
armosta ja avusta. Täytä meidät ilolla.
Herra, armahda.
[Päivän psalmi]
*Kunnia ja kiitosvirsi (Jäävät pois paastonaikana)

*Kiitosvirsi
Päivän rukous
Rukouskehotus
L Rukoilkaamme.
Rukous
Aamen

II SANA
Raamatuntekstien esittely
Raamatunlukukappale
Vastaussanat
E Tämä on Jumalan sana.
S Jumalalle kiitos.
Päivän virsi
*Evankeliumi
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.

[Musiikkia]
Yhteinen esirukous
Rukouskehotus
E Rukoilkaamme.
Esirukous
Aamen

III EHTOOLLINEN
Uhrivirsi
Kolehdin siunaaminen
Ehtoollisrukous
Vuorolaulu

Prefaatiorukous
Vuorolaulun ja prefaation sijasta Pyhä-hymniin voidaan kehottaa:
L Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme
TAI
L Ylistäkää Jumalaa, kaikki te hänen palvelijansa, pienet ja suuret.
*Pyhä

Rukous ja asetussanat
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, ystäväni,
sinulle toivotan.
Rauhaa, Jumalan rauhaa nyt
sinulle toivotan.
Rauhaa taivaallista
sinulle toivotan.
Rauhaa, Jumalan rauhaa nyt
sinulle toivotan.
*Jumalan Karitsa

Ehtoollisen vietto
Ehtoollinen, jonka aikana virsiä ja muuta musiikkia
Päätössanat
Aamen
S Aamen.
Kiitosrukous
Rukouskehotus
L Rukoilkaamme.
Rukous
Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta.
Kiitos, että rakastat meitä.
Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme.
Pidä meidät taivaan tiellä.
Kuule rukouksemme Poikasi Jeesuksen kristuksen tähden.
Aamen

IV PÄÄTÖS
*Ylistys

Paastonaikana lauletaan

*Päätössiunaus
Siunaus
L 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.
Aamen

Virsi
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)

LASTEN VIRSIKIRJAN VIRSIÄ
15. Pienet kellot soittavat
1. Pienet kellot soittavat. Joulun aika on. Pienet kellot soittavat.
Joulun aika on.
2. :,: Enkelit jo laulavat. Joulun aika on. :,:
3. :,: Riemuitsevat paimenet. Joulun aika on. :,:
4. :,: Tähtikirkas johdattaa. Joulun aika on. :,:
5. :,: Jeesus seimeen syntynyt. Joulun aika on. :,:
6. :,: Pienet kellot soittavat. Joulun aika on. :,:
Jukka Salminen

25. Vanha, vanha Simeon
1. Vanha, vanha Simeon, väsynyt ja voimaton,
toivoo pääsevänsä kotiin taivaaseen.
Lupauksen Jumalan Simeon sai aikanaan:
hän on saava nähdä Messiaan.
2. Vanha, vanha Simeon jälleen temppelissä on,
tapaa siellä Marian ja Joosefin.
Lupauksen täyttyvän vanhus tuntee.
Siksi hän ottaa Jeesus-lapsen syliinsä.
3. Pienokainen sylissään Simeon käy kiittämään:
”Nyt on Vapahtaja tullut maailmaan.
Annat mulle rauhasi, päästät minut lepoosi.
Olen saanut nähdä Messiaan.”

4. Aivan niin kuin Simeon, kristikunta saanut on
varman lupauksen Herran tulosta.
Aikaa emme arvaakaan, mutta kirkkaudessaan
Jeesus saapuva on uudestaan.”
Kaarina Virtanen
27. Kohti pääsiäistä
1. Laskiainen lasketaan. Paastonaika alkaa.
Messias on matkalla. Paastonaika alkaa.
:,: Tien me sinne tiedämme. Tien me sinne käymme. :,:
2. Palmunoksat käsissään kansa Messiaalle
laulaa kiitosvirsiään taivaan Kuninkaalle.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:
3. Jeesus jalat puhdistaa ehtoollisen juhlaan.
Armoansa tarjoaa vaikka lahjaa tuhlaan.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:
4. Getsemanen puistossa Jeesus tuskaa kantaa.
Isä kuulee rukouksen, yöhön voimaa antaa.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:
5. Perjantaina hiljaisuus synkän taivaan alla.
Murhe täyttää sydämet. Ollaan Golgatalla.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:
6. Vapahtaja tuomitaan, kuolemaan hän kulkee.
Valtakuntaan rakkauden meidät kaikki sulkee.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:
7. Suuri kivi poissa on, tyhjä, kirkas hauta.
Murheisia lohduta, Jeesus, meitä auta.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:

8. Vapahtaja läsnä on, taivas meille hohtaa.
Tämä ilouutinen kaikki kansat kohtaa.
:,: Tien me sinne tiedämme… :,:

Pirkko Arola

29. Kuninkaamme saapuu!
1. :,: Tulkaa katsomaan: Kuninkaamme saapuu, pikkuisella aasilla
ratsastaa! :,:
:,: Hoosianna, hoosianna! Auta meitä, oi Kuningas! :,:
2. :,: Palmun oksat, vaatteet tielle levitellään. Pääsiäisen juhlaa
taas vietetään. :,:
:,: Hoosianna… :,:
Kristiina Larjava

33. Iloitkaa, ihmiset
1. :,: Iloitkaa, ihmiset, kevätauringon lämpimän alla. :,:
Kuolema on voitettu, Kristus ylösnoussut on!
2. :,: Iloitkaa, ihmiset, kevätlintujen laulujen aikaan. :,:
Kuolema on voitettu…
3. Iloitkaa, ihmiset, kevätvirrat jo juoksevat joissa. :,:
Kuolema on voitettu…
4. :,: Iloitkaa, ihmiset, sana viimeinen on Jumalalla. :,:
Kuolema on voitettu, Kristus ylösnoussut on.
Heini Kataja-Kantola

38. Ilo voitti
”Murhe väistyi, ilo voitti:
Pääsiäisen aamu koitti.”
Kiitos, taivaan Isä tästä.
Kiitos koko elämästä.
Murhe väistyi, ilo voitti:
Pääsiäisen aamu koitti
Sanat Maisa Savolainen

44. Suojelusenkeli
1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy
vaan ihana enkeli vieressä käy
2. On pimeä korpi ja kivinen tie,
ja usein se vielä niin liukaskin lie.
Jo lapsikin helposti langeta vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
3. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Oi laps, ethän milloinkaan ottaa sä vois
sun kättäsi enkelin kädestä pois,
sun kättäsi enkelin kädestä pois.
Sanat Immi Hellen

45. Suojassa enkelin
Enkeli taluttaa pientä kulkijaa
Enkeli lohduttaa tiellä kaatuvaa.
Suojassa enkelin saan vaeltaa.
Suojassa enkelin saan nukahtaa.
Enkeli viestin tuo: Jeesus rakastaa.
Enkelin sanomaa muille kertokaa!
Suojassa enkelin saan vaeltaa.
Suojassa enkelin saan nukahtaa.
Sanat Inkeri Ruokonen

46. Anna enkeleitä
1.Pienet kädet yhteen liitän.
Isää taivaallista kiitän.
Jeesus siunaa meitä.
Anna enkeleitä.
2.Suojaa koti, ystäväni,
kaikki tässä lähelläni.
Jeesus siunaa meitä.
Anna enkeleitä.
3.Ilosi suo sydämiimme,
rakkautesi riitoihimme.
Jeesus siunaa meitä.
Anna enkeleitä.

4.Kiitos päivästäni tästä,
kiitos koko elämästä.
Jeesus siunaa meitä.
Anna enkeleitä.
Sanat Jukka Salminen

55. Kotikirkko
1.Kynttilät sytytetään.
Uruissa sävelet soivat.
Alttarin kukat jo nään.
Kotikirkkoon askeleet toivat.
”Kotikirkko, oma paikka,
siellä yhdessä rukoilla saa.
Kotikirkossa iloinen laulu
kertoo hyvää sanomaa.”
2.Hiljaisuus niin rauhoittaa.
Yhdessä hyvä on kiittää
rakastavaa Jumalaa,
jonka sylissä paikkoja riittää.
”Kotikirkko, oma paikka,
siellä yhdessä rukoilla saa.
Kotikirkossa iloinen laulu
kertoo hyvää sanomaa.”
Sanat Jukka Salminen

60. Hiljaisuus laskeutuu
1. Hiljaisuus laskeutuu, anna rauhan tulla. Leikit,
juoksut unohtuu, on paikka hyvä mulla.
2. Hiljaisuus laskeutuu, kädet yhteen liitän.
Taivaan Isän hoivassa nyt rukoilen ja kiitän.
3. Hiljaisuus laskeutuu, Hoosiannaa laulan.
Odottelen Joulun lasta, hän tuo tänne rauhan.
4. Hiljaisuus laskeutuu, kädet yhteen liitän.
Joulurauhaa rukoilen ja joulusta nyt kiitän.
5. Hiljaisuus laskeutuu, kädet yhteen liitän.
Ystävyyttä rukoilen ja kavereista kiitän.
6. Hiljaisuus laskeutuu, kädet yhteen liitän.
Pääsiäisen sanomasta iloitsen ja kiitän.
7. Hiljaisuus laskeutuu, kädet yhteen liitän.
Ihmettelen Luojan töitä, sadosta nyt kiitän.
8. Hiljaisuus Laskeutuu, luonnon värit vaihtuu.
Vihreys ja kukkain tuoksu syksyn tuuliin haihtuu.
9. Hiljaisuus laskeutuu, pyhäinpäivä koittaa.
Rakkaitani muistellessa ilo surun voittaa.
10. Liekki pienen kynttilän pimeyden taittaa.
Taivaan kotiin täältä tahdon terveiseni laittaa.
Sanat Kaija Eerola

67. Kiitos, Isä taivaan
Kiitos, Isä taivaan, keväästä.
Kiitos, Isä taivaan, keväästä.
Kiitos, Isä taivaan, keväästä.
Kiitos, Isä, nyt keväästä.
Sanat Sirpa Lampinen

laululla voidaan kiittää myös muista asioista: Kesästä, syksystä,
talvesta, laulusta, kerhosta, tytöistä, pojista jne.
72. Minä uskon Jumalaan
1. Minä uskon Jumalaan, kaiken loi hän sanallaan.
Minä uskon Jumalaan, kaiken hyvän antajaan.
2. Minä uskon Jeesukseen, ilon tuo hän sydämeen.
Minä uskon Jeesukseen, Vapahtajan rakkauteen.
3. Uskon Henkeen totuuden. Hän vie luokse Jeesuksen.
Uskon Henkeen totuuden, lohduttajaan murheisen.
Sanat Anna-Mari Kaskinen

87. Suuri on maailma
1. Suuri on maailma pienille jaloille, kun lähdet kävelemään.
Suuri on maailma pienille käsille, paljon on tehtävää.
Kukaan ei voi olla liian pieni tai hento tai voimaton.
Kukaan ei voi olla liian pieni, kun Jumala vieressä on.

2. Suuri on maailma pienille korville, kun ryhdyt kuuntelemaan.
Suuri on maailma pienille silmille, sydäntä tarvitaan.
Kukaan ei voi olla liian pieni tai hento tai voimaton.
Kukaan ei voi olla liian pieni, kun Jumala vieressä on.
Sanat Timo-Matti Haapiainen

82 Leipää ja viiniä
1. Jeesus kutsuu meidät kaikki ehtoollista viettämään:
leipää ja viiniä, leipää ja viiniä.
Hän on täällä kanssamme kun polvistumme eteensä, leivässä
viinissä, leivässä, viinissä.
Jeesus läsnä on, Hän antaa ravinnon
2. Jeesus kutuu kaikki lapset ehtoollista viettämään:
leipää, viiniä, leipää, viiniä.
Lapsen lailla ota vastaan, lahjat Isän Jumalan.
Leivässä, viinissä, leivässä, viinissä
Jeesus läsnä on, Hän antaa ravinnon
Kristiina Larjava

96. Lapset saavat tulla
1. Lapset saavat tulla, Jeesus, sanoit niin.
Vapahtajan luokse kaikki kutsuttiin.
2. Vaikka toiset meistä estäisivätkin,
sinä kutsut: Tulkaa mielin iloisin.
3. Kutsut yksinäiset, pienet, pelokkaat.
Sinä jokaiselle rakkautta jaat.

4. Sinä pois et häädä meluisiakaan.
Kaikki saavat jäädä, kaikki huomataan
5. Sinä meitä siunaat. Sinä kuuntelet.
Syliin tahdot ottaa kaikenkokoiset.
Sanat Anna-Mari Kaskinen

102. Viisi leipää, kaksi kalaa
Viisi leipää, kaksi kalaa ei tuo poika syönyt salaa.
Viisi leipää, kaksi kalaa tahtoi jakaa toisille.
Jeesus siunaa. Jeesus siunaa.
Tahdon jakaa toisille. Jeesus siunaa.
Jeesus siunaa. Tahdon jakaa toisille.
Sanat Jukka Salminen

112. Kun Jumala sanallaan
1. Kun Jumala sanallaan minutkin loi,
Hän tarkoitti samalla näin:
”Sä arvokas oot, sä osaat ja voit,
mä tuollaisna rakastan sua.”
2. Kun Jumala sanallaan sinutkin loi,
hän tarkoitti samalla näin:
” Sä arvokas oot, sä osaat ja voit,
mä tuollaisna rakastan sua.”
Sanat Anna-Stina Thorssel Ahlm

118. Ilon kukkamaa
1.Taivaan Isä iloksi loi minut maailmaan.
Hyvän mielen siemeniä toisillekin jaan.
Aina kasvaa saa, ilon kukkamaa,
aina kasvaa saa ilon kukkamaa.
2. Taivaan Isä iloksi loi minut maailmaan.
Enkelitkin hymyilevät, iloa kun jaa
”Aina kasvaa saa….
3. Taivaan Isä iloksi loi minut maailmaan,
Jeesukselta rakkautta voimakseni saan.
”Aina kasvaa saa….
Sanat Pia Perkiö

124. Enkeleiden kanssa
Enkeleiden kanssa aamulla varhain,
enkeleiden kanssa rukoilkaa!
Enkeleiden kanssa aamulla varhain
enkeleiden kanssa toivokaa!
Kaikille rauhaa vaan me enkeleiden kanssa rukoillaan
Kaikille rauhaa vaan me enkeleiden kanssa toivotaan
Sanat Kaija Eerola ja Inkeri Ruohonen

151 Syysylistys
1. Keltaiset lehdet ja ruskeat,’
leijuvat maahan kuin untuvat,
Herra me kiitämme niistä
2. Oravat harmaat ja pulleat,
oksalta oksalle loikkivat.
Herra me kiitämme niistä.
3. Laskee punainen aurinko,
linnut muuttavat maasta jo,
Herra me kiitämme niistä.
4. Tähtiä pieniä kirkkaita,
alkaa villkua taivaalla,
Herra me kiitämme niistä.
Sanat Jaakko Haavio

126. Tule mukaan Taivaan Isä
1. Tule mukaan Taivaan Isä, aamu sarastaa
Pyydän jälleen, että siunaat päivää alkavaa.
Pyydän jälleen että siunaat päivää alkavaa.
2. Jälleen päivän askareisiin voimaa rukoilen
”Auta että työni voisin, tehdä iloiten.”
3. Siunaa niitä joiden kanssa tänään matkaa jaan
”Anna sydämeni olla herkkä kuulemaan”.

4. Tule mukaan, Taivaan Isä hetkeen jokaiseen
”Tule keskellemme iloon, surun kipeyteen”
5. Pidän kiinni kädestäsi, silloin uskallan
”rohkeasti ottaa vastaan päivän alkavan”
Sanat Anna –Mari Kaskinen

170. Käsi kädessä vielä hetki
1. Käsi kädessä vielä hetki ennen lähtöä lauletaan.
Kotimatka ja jokainen retki, Taivaan Isä käy siunaamaan.
2. Ole lähellä, syli tässä hymy kaunein suo sydämeen.
Tule turvaksemme elämässä, anna rohkeutta huomiseen.
3. Käsi kädessä vielä hetki ennen lähtöä lauletaan.
Kotimatka ja jokainen retki, Taivaan Isä käy siunaamaan
Sanat Jukka Salminen

